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ВСИЧКО 

ЗА ЮБИЛЕЯ - 

на стр.  І-VІІІ

Водени от любовта си 
към “Славия” през 
пролетта на 2001 

година тръгнахме да пра
вим вестник за великия “бял” 
клуб. Изминават годините и 
ето, че стигнахме вече кота 
100! Сто пъти бяхме заедно с 
вас, нашите читатели, другите 

пленници на “бялата” магия. 
Издигнахме гордо знамето 
на "Славия" над дребноте
мието на сивото ни ежедне
вие. Далеч от ниските страс
ти, пронизали и чистота на 
спортното поле. Стремяхме 
се по славистки да бъдем и 
вдъхновени, и критични, но 

найвече честни. В тези сто 
наши срещи, не ви излъгах
ме нито веднъж, нито един 
път не предадохме и обичта 
си към “Славия”. Тази любов, 
която гори с неугасващ огън 
вече почти век и кара стоти
ци хиляди да се гордеят, че 
са поклонници на славис
тката идея. От наймалкия 
малчуган с бялочерното 
шалче в ръка, през батков
ците с факлите в агитката, до 
сериозния и критичен татко 
славист, и вечния дядо опти
мист. Всички те, поколения 
наред живеят със сладката 
болка наречена “Славия”. А 
радости не липсват, въпре
ки че “белият” клуб не е га

леник на властта 
и традиционно 
го порязват вън
шни фактори на 
спортната арена. 
Но тогава идват 
светлите славис
тки лъчи дори от 

далечна Азия, където един 
волейболист Матей Казийс
ки, и един треньор Радостин 
Стойчев покориха световния 
връх. А двамата тръгнаха от 
“Славия” и като нас остават 
завинаги верни на “бялата” 
магия! 

100 пъти заедно
с “бялата” магия
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Скъпи приятели,
Приемете нашите найискрени поз

дравления във връзка с излизането на 
юбилейния брой номер 100 на в. “Сла
вия”.

През тези вече поч
ти десет години, ус
пяхте с вашия профе
сионализъм и искрена 
любов към “белия” 
клуб да превърнете 
изданието в запазена 
марка за обективно от
разяване и пропаган
диране на славистката 
идея.

Като неразривна 
част от структурата 
на Националния клуб 
на слависта в. “Сла
вия” успя да изпълни с чест ролята му 
на флагман в отразяването на всичко, 
свързано с историята и настоящето на 
найстария роден клуб.

Иска се много воля за да не се отка

жете от вашето благородно дело вече 
толкова дълъг период. Затова ние от 
Управителния съвет на Националния 
клуб на слависта с гордост заявяваме, 

че в. “Славия” е най
добре функциони
ращата структура 
на организацията 
обединяваща всич
ки слависти! 

В този празни
чен за всеки сла
вист момент, ни 
позволете да ви по
желаем вашата сла
вистка сила и воля 
никога да не ви на
пускат и да продъл
жавате да ни радва
те с в. “Славия” още 

дълги години!
Честит юбилей!

Управителен съвет на 
Национален клуб на слависта

Юбилей
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Първият брой на
в. "Славия" излиза на 
10 април 2001 година

ISSN 1312-2320
Излиза 10 пъти годишно

През втората поло
вина на 2009 година 
всички желаещи от
ново могат да се снаб
дяват с любимия си 
вестник чрез Българ
ски пощи. В началото 
на лятото бе подписан 
договор за абонамент,  

като каталожният но
мер на изданието от
ново е същият  666. 
Цената на вестника при 
абониране се запазва 1 
лев. Абонирането може 
да стане във всяка по
щенска станция до 15о 
число.

Вестник „Славия” 
отново с абонамент

ДО жуРнАЛИСтИтЕ От ЕКИпА нА В. “СЛАВИЯ”

ДО ИЗДАтЕЛИтЕ И 
СътРуДнИЦИтЕ нА В. „СЛАВИЯ”

Скъпи приятели,
Позволявам си от името на ПФК „Сла

вия 1913” АД да се обърна към вас, из
дателите, журналистите и сътрудниците 
на популярния и единствен по рода си 
спортен вестник в България в. „Славия”, 
за да ви поздравя със 100ия брой на 
изданието, а и да пожелая дълъг живот 
на благородното ви дело за прослава на 
любимата на всички нас „Бяла Славия”.

В лицето на вестника ние, ръково
дителите, треньорите, състезателите, 
служителите и деятелите на професио
налния футболен клуб виждаме верния 

страж на бялата идея и непримиримия радетел за доброто на на
шите отбори във всички възрастови групи. Възприемаме вестник 
„Славия” и като „зорко приятелско око”, което следи изявите ни, 
популяризира ги, но и не подминава безкритично една или друга 
проява в ущърб на високия авторитет на клуба и на обществения 
му престиж.

Искрено желая на в. „Славия” ползотворно бъдеще, а на неговите 
издатели и журналисти здраве, професионални успехи и още хиля
ди интересни броеве.

Честит юбилеен брой 100 на вестник „Славия”!
И да пребъде любимата ни „Славия”!  

Ваш редовен читател 
Венцислав Стефанов

Президент на ПФК „Славия 1913” АД

ДО РЕДАКЦИЯтА нА В. „СЛАВИЯ”
От пРЕДСЕДАтЕЛЯ 
нА ОСК „СЛАВИЯ”

уважаеми приятели,
Имам удоволствието да поздравя редакци

онната колегия и всички работещи за издава

нето на този вестник от името 
на спортистите членуващи в 
ОСК „Славия”.

Появата и реализацията на 
вашата идея допринесе за ин
формирането на нашите при
върженици за всички успехи 
и проблеми в клубовете ни.

За да направите 100 изда
ния, значи има успехи.

Дано така да е и за бъде
ще.

Председател на ОСК 
„Славия” Владимир

Симеонов

Венцислав Стефанов

Владимир Симеонов  
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последвалото пътуване 
към родината в глава
та ми се роди идеята 
да превърнем вестник 
“Славия” в поголямо и 
цветно издание, защото 
победите на баскетбо
листките ни в Европа 
заслужаваха цвят. На 
следващата планьорка 
показах на колегите как 
виждам новата концеп
ция и всички приехме 
да превърнем славис
ткия вестник в цветно 
издание. Но имаше и не 
толкова радостни миго
ве. 

В последвалите го
дини, не един и два 
пъти, бяхме на ръба да 
спрем. Но явно съдбата 
си знае работата, когато 
едно дело е заченато с 
толкова много любов 
и, което се прави с тол
кова голям ентусиазъм. 
Буквално в “дванайсе
тия час” се появяваха 
спасителни варианти 
и “белият” огън никога 
не угасна. А той се раз
горя с още поголяма 
сила, когато в екипа на 
изданието се включиха 
Асен Даскалов, Ангел 
Славчев, Иван Жиков и 
Калоян Атанасов. Те със 
своята всеотдайност и 
безкористна отдаде
ност към славистката 
кауза вляха допълни
телна и много ценна 
сила във в. “Славия”. 

Следвайки закони
те на ХХІ век качихме 
изданието и в интер
нет. Тогава видяхме, че 
наши приятели има от 
Скандинавия до Авс
тралия и от Ванкувър 
до Пекин. Което още 
веднъж ни показа, че 
слависткият дух ще 
живее вечно. Водени 
от този именно плам 
направихме за вас 
първите 100 броя на 
вестник “Славия”. Въо
душевени от неугасва
щия славистки дух ще 
продължим да бъдем 
заедно и в бъдеще. 
Едно бъдеще, което 
трябва да е поцветно 
за нашата, бяла “Сла
вия”!  

Камен ОГНЯНОВ

Вестник “Славия” 
е преди всич
ко една идея. 

Философия, пропита с 
неугасващия славист
ки дух. Замесен с оная 
“бяла” омая, с която все
ки от нас е пропит. За
щото всеизвестно е, че 
славист се раждаш. Това 
е вековна традиция, 
предаваща се от баща 
на син, от дядо на внук. 
Особено състояние на 
духа. Защото “Славия” 
не е просто спортен 
клуб, тя е олицетворе
ние на едни, романтич
ни, но принизени днес 
ценности. Стойности, 
които всеки кавалер 
на “бялата” дама носи в 
себе си. Това въплъти
хме и ние във вестник 
“Славия”. 

Като един от “отците 
основатели” на “бяла
та библия”, както спо
лучливо много хора 
наричат изданието, не 
мога да не се вълнувам,  
пишейки тези редове. 
Връщайки се немалко 
години назад и сега в 
съзнанието ми излизат 
първите мигове от раж
дането на вестник “Сла
вия”. От дръзката и сме
ла идея на Васил Йотов 
за създаването на изда
ние за “белия” клуб до 

днешния юбилеен 100
тен брой са изминали 
почти десет години. Но 
въпреки това, някои 
неща остават завинаги 

в съзнанието ми. Кога
то в началото на 2001 
година разбрах, че Ни
колай Кръстев, един от 

кумирите ми в спортна
та журналистика и без
спорният авторитет там 
Ганчо Гатев, прегръщат 
безусловно идеята за 

вестник “Славия”, за 
мен бе въпрос на чест 
да съм част от този ко
лектив, в който бе и Ди
митър Минев, събрал в 
себе си цялата житейс
ка мъдрост и славистки 
дух. Няма да излъжа, 
ако кажа, че никой от 
нас тогава, не предпо
лагаше, че изданието не 
просто ще оцелее, но и 
ще продължи без спи
ране вече почти цяло 
десетилетие. 

Тук ще споделя нещо 
много лично. В деня, ко
гато завършихме пър
вия брой на вестника, 
си хванах гадже. Исто
рията така се разпоре
ди, че тя отдавна е в мо
ето минало, но вестник 
“Славия” продължава 
да е моето настояще. 
Или както казват аржен
тинците: “Човек може 
да има много жени в 
живота си, но футбол
ната любов е една и е 
за цял живот”. Така е и 
с “бялата” идея. Която 

олицетворена от вест
ника бе с мен дори в ка
зармата. Там моите при
ятели от редколегията, 
не ме забравиха и чрез 

Свободан Александров 
получавах всички бро
еве. А те бяха като една 
истинска бяла лястови
ца в сивите и лишени 
от каквото и да е раз
нообразие дни в арми
ята. Вестник “Славия” 
бе единственият светъл 
лъч там, а се видя, че и 
в казармата има доста 
слависти, и изданието 
се четеше от ръка на 
ръка. Сетне се върнах 
в цивилния живот и ес
тествено отново се по
топих в атмосферата на 
слависткото издание. А 
в онези първи години, 
то се правеше по тъм
на доба, в почти неле
гални условия в една 
канцелария на Поли
графическия комбинат. 
Обикновено започвах
ме работа след 22 часа, 
а си тръгвахме доста 
след полунощ и всичко 
това в името на “бялата” 
магия. И естествено по 
славистки, правихме 
всичко с много любов 
и без пари. Имаше ня
каква невероятна ро
мантика в този първи 
пионерски период на 
вестник “Славия”. След
вайки хронологията на 
моите спомени стигам 
и до едно пътуване с 
баскетболистките ни в 
Сърбия през декември 
2003. Там след неверо
ятна игра славистките 
спечелиха визитата си в 
Нови Сад с кош от цен
търа в последните се
кунди. Това бе уникал
на емоция за всички в 
тогавашния състав и за 
мен прекарал инфарк
тния мач на скамейката 
на “белия” тим. Въоду
шевен от събитието в 

Завинаги верни 
на “бялата” идея

Юбилей 3

Камен Огнянов  
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“Ако първенството ни 
беше наред, “Славия” нямаше 
да излиза от челната тройка”. 
Думите са на президента на 
клуба Венцеслав Стефанов. Не 
е ясно дали наистина отборът 
заслужава да е толкова 
напред в класирането, но е 
очевидно, че първенството 
ни никак не е наред. Това се 
видя в последните няколко 
двубоя на столичани срещу 
силни съперници, в които 
дотук те измъкнаха 2 точки от 
максимално възможни 12. 

първо дойде 
сблъсъкът 
с “Литекс”,

а доброто представяне на 
тима в Ловеч в последните 
години даваше поводи, че и 
този път Вуцов и компания 
ще си тръгнат непобедени 
край река Осъм. На различно 
мнение обаче бяха в щаба на 
домакините, които явно са 
решили да се възползват от 
слабата форма на “Левски” и 
ЦСКА и да станат шампиони 
на всяка цена. “Оранжевите” 
доминираха напълно в 
срещата със славистите, 
но затова им помагаше и 
реферът Станислав Ставров, 
който свиреше всяка спорна 
ситуация в полза на “Литекс” 
под зоркото око на почетния 
президент и член на Изпълкома 
на БФС Гриша Ганчев. И все 
пак защитата на “белите” бе 
на път да извоюва точка, но 
в 84ата минута Христо Янев 
стреля в напречната греда от 
фаул, а при добавката Нифлор 

оформи крайното 1:0 и попари 
надеждите за нещо повече. 

Към този момент критиките 
на столичани към рефера 
останаха нечути, тъй като 
шефът на арбитрите Димо 
Момиров бе зает да обяснява 
наляво и надясно колко 
се е повишило нивото на 
подопечните му, откакто той 
се е захванал да работи. 

Следваше ново тежко 
гостуване, този път на 

самопровъзгласилия 
се за най-стар 
български клуб 
“Черно море”

Домакините изпитваха 
много тежка криза, а игрите 
им напоследък бяха добра 
предпоставка за “бял” успех 
на “Тича”. Уви, и тук не се 
получи. През целия мач 
възпитаниците на Велислав 
Вуцов и съперниците им 
гледаха как да накажат топката, 
ритаха я безцелно и очевидно 
нямаха желание за нищо. Все 
пак Галин Иванов можеше да 
открие за “Славия”, но шутът 
му бе спасен от Пиргов. С 
първия си точен удар пък 
“зеленобелите” откриха 
резултата – преминалият 
през “Овча купел” Здравко 
Лазаров центрира напосоки 
в пеналта, там защитата на 
гостите увисна и Георги Илиев 
с летящ плонж засече топката 
за 1:0. Последвалият натиск 

Минали мачове4

Очаквано слаба игра,
неочаквано слаби съдии

В тежката си серия от мачове “Славия” нямаше какво да 
противопостави на опонентите, но и съдиите ограбиха отбора

Защитникът 
на “Славия” 
Мартин 
Кавдански 
обезвреди 
Мирослав 
Манолов от 
“Черно море

“Ритуалното убийство” сътворено от “Рендето 
Вьорнер” Георги Марков в наказателното поле 
на “железничарите”, не “видяно” единствено от 
“рефера” Антон Генов  
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“ЛИтЕКС” - 
“СЛАВИЯ”:
“Как да не загубим с 

такова съдийство? Го
лямо тикане и бутане 
беше. Явно в България 
наймного действа ре
цептата с Ичко Лозев. 
След 1520 фаула и 56 
засади “Литекс” стигна 
до гол в края. Нямаше 
как да спечелим с този 
рефер. Според мен за
служавахме точката, но 
арбитърът не ни разре
ши да я вземем. Дово
лен съм от момчетата, 
раздадоха се напълно.”

“ЧЕРнО мОРЕ” - 
“СЛАВИЯ”
“Бях сигурен, че ма

чът ще е труден. Неслу
чайно за 2 години тук 
има 12 вкарани гола 
от гостите. Казах, че 
ако вкараме, ще взе
мем нещо. Исках ние да 
поведем, но не бяхме 

концентрирани в  по
даванията. Заслужено 
стигнахме до равенс
твото. В защита демонс
трирахме израстване. 
Вкарахме щастливо, но 
и голът на противника 
бе случаен. Реалният 
резултат бе 0:0.”

“СЛАВИЯ” - 
“ЛОКО” (СОфИЯ):
“Много добър мач в 

който и двата отбора 
даваха всичко от себе 
си за победата. Качес
твото бе високо, но 
съдийството повлия 
на крайния резултат 
на мача. Щом за удар 
без топка се дава жълт 
картон, значи нещо 
не е наред. По всички 
правилници – на УЕФА, 
ФИФА, ФАФО, ФУФА 

и т.н., това е директен 
червен картон. Дузпата 
накрая пък бе не 100, 
не 200, а 2 милиона 
процента.” 

ЦСКА - “СЛАВИЯ”:
“Ще искам от Венци 

Стефанов да се вземат 
мерки, защото това 
излиза извън контрол. 
Защо трябваше да се 
пребива фаулът, защо 
изобщо трябваше 
да има фаул? Не съм 
плюл по никого. Фут
болистите си правеха, 
каквото искат, тичаха, 
без да знаят накъде. 
Ще предложа целият 
отбор да бъде глобен, 
тотално съм разоча
рован от някои. През 
зимата ще търсим ре
шение. Контузиите в 
лагера ни са сериозни, 
надявам се поне в тази 
пауза някои да се въз
становят.” 

ТреньоръТ

на софиянци бе поскоро 
хаотичен, отколкото опасен, и 
по нищо не личеше, че някога 
ще доведе до гол. Вместо това 
Герасим Заков от “моряците” 
изпусна да направи резултата 
поизразителен. Като по 
чудо “Славия” стигна до 
равенството в този мач 
– в последните секунди Колев 
хвърли страхотен пас към 
Жуниор, който навърза двама 
защитници и вратаря Пиргов 
и технично прати кълбото в 
мрежата – 1:1. Неприятната 
вест бе контузията на испанеца 
Дидак Гонсалес, който отпадна 
за предстоящото 

дерби с 
“Локомотив” 
(София)

И докато всички прогнози 
около предишните две срещи  
будеха съмнение, то беше 
кристално ясно, че “Славия” 
няма да загуби на “Овча купел”. 
Просто защото през годините 
“железничарите” успяха да 
докажат, че този стадион е 
прокълнат за тях и просто 
не им се отдава да печелят 
на него. Още от началото 
на срещата те загатнаха, че 
отчаяно искат трите точки, 
но до десетата минута 
Камбуров и Митев пропиляха 

добри положения. Още в 
тези моменти си пролича, 
че съдийската бригада няма 
кой знае каква амбиция да 
се представи достойно. След 
половин час игра главният 
рефер Антон Генов се отличи с 
безумно решение, като за удар 
без топка на Камбуров срещу 
Дяков показа...жълт картон. 
До почивката помощниците 
му пък отсъдиха няколко 
несъществуващи засади 
и в двете посоки, а играта 
започна да се изнервя. Все пак 
чиста позиция за гол имаше 
Попара, който за жалост на 
славистките фенове, стреля 
в аут. 

Второто полувреме 
стартира с натиск на “Локо”, 
но в този мач вратарят 
Раис М’Боли бе просто 
непробиваем. В отговор 
“белите” организираха 
страхотна контраатака, при 
която Жуниор излезе сам 
срещу Галев... Тя обаче бе 
спряна с измислена засада, 
естествено. Върхът на 
сладоледа бе в добавеното 
време на мача. Появилият 
се за първи път от месец 
и половина на терена 
Александър Младенов получи 
добра топка по десния фланг, 
финтира Георги Марков 
и нахлу в пеналта, където 
известният с прозвището си 
Рендето футболист го хвана 
с ръце за двата крака и го 
тушира на земята. Генов не 
потрепна?! 

Скандалното съдийство и 
последвалите словесни атаки 
от страна на ръководителите 
на “Славия” по адрес на 
шефовете на съдийската 
комисия вече бяха индикация, 
че нищо добро няма да се 
случи и в следващия кръг 
при

гостуването 
на ЦСКА. 

“Червените” бяха 
изпаднали в тотална криза 
с четири поредни загуби за 
първенство и Лига Европа, 
треньорът им Любо Пенев 
току що си бе хвърлил 
оставката, куп футболисти 
бяха отстранени от състава, 
други пък отпаднаха заради 
контузии. Така за “Славия” 
се откриваше идеалната 
възможност да прекъсне 
черната си серия от 14 поредни 
загуби от този съперник и 
да вземе поне точка срещу 
разколебаните “армейци”. 
Уви, по ред причини това 
отново не се случи. На първо 
място бе съдията Александър 
Костадинов, който отсъди 
повече от абсурден фаул на 
Роберт Петров срещу Платини 
на границата на наказателното 
поле. Веднага след това той 
преназначи изпълнението на 

прекия удар, тъй като видя, че 
изстреляната от Иван Стоянов 
топка се удари в стената. За 
втория шут племенникът на 
Йордан Лечков премести 
кълбото с около два метра по
фронтално пред вратата и този 
път не сбърка – 1:0. Изнервен 
от несправедливостта, 
Велислав Вуцов потърси 
обяснение от Костадинов, 
но вместо да го получи, бе 
отстранен на трибуните 
и отиде при агитката на 
“белите”, където изгледа 
остатъка от двубоя. “Славия” 
спря да играе някъде към 30
ата минута, когато капитанът 
Тодор Колев получи контузия, 
и до края на срещата не 
успя да създаде нито едно 
чисто голово положение 
пред Здравко Чавдаров. А 
лошите новини се редяха 
една след друга – в началото 
на второто полувреме Спас 
Делев отбеляза гол за 2:0, а 
малко след това излекуваният 
наскоро Стоян Георгиев 
получи изключително тежка 
травма и веднага бе изваден 
от терена. До края ЦСКА 
нападаше, а “белите” нямаха 
идея как да противодействат 
и логично загубиха за 15и 
път поред от армейците. 

Иван ЖИКОВ

СТАТИСТИКА
ІХ кръг, 17 октомври 2009 г. 
“Литекс” - “Славия” 1:0
“Славия”: 26. М’Боли, 22. Р. Петров, 5. Кавдански, 15. Богданов, 21. 
Дяков, 20. Димитров, 6. Дюлгеров (88 – 19. Жуниор), 24. Гонсалес (58 
– 33. Г. Иванов), 27. Попара (70 – 17. Яшар), 28. Ду Бала, 9. Колев.
Голмайстор: 1:0 Нифлор (84).
Съдия: Станислав Ставров.
жълти картони: Дюлгеров, Гонсалес, Попара. 
Ловеч, градски стадион, 600 зрители. 

Х кръг, 26 октомври 2009 г. 
“Черно море” - “Славия” 1:1
“Славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков, 5. Кавдански, 15. Богданов, 22. Р. 
Петров, 20. Р. Димитров, 27. Попара (65 – 19. Жуниор), 4. Н. Петров 
(84 – 77. Коприваров), 24. Гонсалес (34 – 6. Дюлгеров), 33. Г. Иванов, 
9. Колев.
Голмайстори: 1:0 Илиев (61), 1:1 Жуниор (90).
Съдия: Стефан Спасов.
жълти картони: Кавдански, Богданов, Жуниор.
Варна, ст. “тича”, 2000 зрители.

ХІ кръг, 1 ноември 2009 г. 
“Славия” - “Локомотив” (София) 0:0
“Славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков, 14. Ст. Георгиев, 5. Кавдански, 
22. Р. Петров (46 – 8. Б. Георгиев), 20. Димитров, 27. Попара (78 – 7. 
Младенов), 4. Н. Петров, 33. Г. Иванов (90 – 28. Ду Бала), 9. Колев, 
19. Жуниор.
Съдия: Антон Генов.
жълти картони: Кавдански, Р. Петров, Колев.
София, ст. “Славия”, 1100 зрители.

ХІІ кръг, 8 ноември 2009 г. 
ЦСКА - “Славия” 2:0
“Славия”: 26. М’Боли, 20. Димитров, 14. Ст. Георгиев (60 – 7. 
Младенов), 5. Кавдански, 22. Р. Петров, 4. Н. Петров, 27. Попара (70 
– 24. Гонсалес), 8. Б. Георгиев, 9. Колев (30 – 33. Г. Иванов), 28. Ду 
Бала, 19. Жуниор.
Голмайстори: 1:0 Ив. Стоянов (26), 2:0 Делев (48).
Съдия: Александър Костадинов.
жълти картони: Колев, Ду Бала.
София, ст. “Българска армия”, 1100 зрители.

Павле Попара и компания нямаха идея какво да правят 
срещу ЦСКА
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Найстарият роден 
клуб домакинства на бур
гаския претендент за тит
лата „Черноморец Бургас” 
в тринайсетия кръг. При 
„акулите” този сезон лъха 
на професионализъм и 
там се работи изключител
но мотивирано. Тандемът 
БалъковБобич изгради 
нов, боеспособен състав, 
който впечатли всички в 
първите десетина кръга 
от шампионата. Оказа се 
обаче, че черноморци не 
са непобедими. Напротив, 
екзекуторът на ЦСКА „Ми
ньор” взе и техния скалп, 
след като ги сломи с 2:0 в 
Перник. Балъков не изтък
на конкретни причини за 
загубата, а по европейски 
поздрави противника и 
сподели, че „няма отбор, 
който да постига само по
беди и ние не сме изклю
чение”. Впечатляващите 
структурни промени в 
клуба и организацията, 
наложена от Фреди Бобич, 
дават своето отражение 
– вече дори зимната под
готовка на „акулите” е пла
нирана до ден. Още преди 
началото на шампионата 
пък целият Бургас бе осе
ян с билбордове и плакати, 
които призоваваха фено
вете да подкрепят морския 

тим. Капитанът Костадин 
Дяков все още не е въз
становен от контузия, а 
Орлин Старокин се връща 
в игра, след като пропусна 
един двубой заради черве
ния картон в края на мача 
срещу „миньорци”. Единс
твените проблеми за „Чер
номорец” идват от... ЦСКА, 
който както обикновено 
дължи пари  този път по 
трансфера на Мишел Пла
нини

Макар и гости в Плов
див на местния „Локомо
тив”, славистите вероятно 
ще разбият формиралата 
се напоследък 

негативна 
футболна 
традиция
 

срещу този клуб. Под тепе
тата „белите” нямат пълен 
успех от плейофната фаза 
на сезон 2001/2002, когато 

побеждават с 2:1 като гост. 
Раздираният от проблеми 
тим на „чернобелите” загу
би дори и от тоталния аут
сайдер – съставът на ита
лианеца Пичони „Ботев” – с 
минималното 0:1. Собстве
ничката на отбора Галя То
палова не си дава много зор 
с управлението на клуба и е 
недолюбвана от феновете, 
а клубът едвам крета леко 
над чертата на изпадащите. 
Предпоставките за славис
тка победа са доста, още 
повече, че вероятно поне 
двама футболисти ще бъ
дат наказани да не играят в 
шест официални мача, зара
ди изцепките в края на де
рбито срещу кръвния враг 
от “Ботев”. Тогава един от 
тях  Дани Кики  заби флаг 
с лика на Димитър Христо
лов в центъра на терена и 
предизвика голямо меле и 
масово сбиване непосредс
твено след края на срещата. 

В последния си мач от 

есенния дял футболистите 
на “Славия” срещат “Берое”. 
След като буквално като 
птица феникс клубът бе 
възроден от прахта от шепа 
бизнесмени, сега при старо
загорци отново няма пари. 
Стига се дори до там футбо

листите да 

не могат да си 
платят 

наема на апартаментите. 
Трагикомедията в българс
кия футбол е пълна, имай
ки предвид, че “Берое” бе 
един от клубовете, който 
победи “Левски” като гост. 
Според треньора Илиан 
Илиев и феновете, “зе
лените” правят фурор в 
първенството, като се има 
предвид тежката финансо
ва ситуация. Като домакин 
обаче “белите” не би тряб
вало да имат проблеми и е 
съвсем резонно да завър
шат полусезона с победа 
и място в горната част на 
таблицата. И с изпълнена 
програма „минимум”, дори 
и тя далеч да не им под
хожда...

Ангел ГЕОРГИЕВ

Предстоящи мачове6

XIII кръг - 16 ноември (понеделник),
14:30 ч. стадион „Славия”

„Славия” - „Черноморец Бургас”

В последните 5 сезона:
сезон  София Бургас
20042005   
20052006   
20062007   
20072008  1:1 0:2
20082009  2:0 1:2

XIV кръг - 30 ноември (понеделник),
14:30 ч. стадион „Локомотив”

„Локомотив” (пловдив) - „Славия”
В последните 5 сезона:
сезон  пловдив София
20042005  1:0 0:2
20052006  3:0 1:0
20062007  0:0 0:1
20072008  1:1 0:1
20082009  2:1 0:2

XV кръг - 4 декември (петък),
14:00 ч. стадион „Славия”

„Славия” - „Берое”
В последните 5 сезона:
сезон  София Стара Загора
20042005  3:2 0:2
20052006  4:2 2:3
20062007  2:1 2:1
20072008  2:0 2:2
20082009   

„Белите” нападатели трябва да подобрят мерника си, ако не искат да са от отбори-
те с най-малко вкарани голове в „А” група   (сн. http://sportal.bg/) 

Три победи и програма „минимум”
за Велислав Вуцов ще е изпълнена

Неотдавна старши-треньорът на „белите” обяви, че в края на полусезона се на-
дява „Славия” да завърши с поне 25 точки. В момента тимът има шанс да се доближи 
до това число, при положение, че постигне успехи в оставащите до края три срещи. 
За сравнение преди две години отборът завърши есенния дял с 30 точки. Столичани 
ще премерят сили с хита на „А” група „Черноморец”, средняка „Берое” и аутсайдера 
„Локомотив” (Пловдив).



1

Екипът на в. “Славия” след планьорка на поредния брой. Прави 
от ляво на дясно: Асен Даскалов, Свободан Александров, Николай 
Кръстев, Ганчо Гатев, Иван Жиков и Камен Огнянов. Клекнал: Калоян 
Атанасов.

брой на в. “Славия” излиза на 10 април 2001 годи
на в чест на 88ия рожден ден на “белия” клуб. Той 
е 16странично чернобяло издание. Авторите в 

този първи брой са осем души. 

януари 2004 година се появява първият цветен 
брой на изданието. Вече вестникът е в обем от 
20 страници, четири от които цветни. Това ста
ва в брой 34 на в. “Славия”.

вида  спортни дисциплини с марка “Славия” 
намериха място на страниците на “бялото” 
клубно издание. А поконкретно самите спор

тове са 28, защото една част от тях се практикуват и от 
мъже, и от жени.

е броят на журналистите, гастролирали на 
страниците на “бялата” библия за тези вече 
почти 10 години. Някои бяха доказани имена 
на спортната преса, други прохождащи млади 

кадри в това поприще, но всички твориха водени от 
идеята “Славия”.

юбилейният брой под този номер, който 
имате възможността да държите в ръце
те си, излезе на 13 ноември 2009 година. 

За първи път слависткото издание е с осем цветни 
страници. Авторите в него са рекорден брой – десет 
души.

е точният брой на страниците на всички
те тези 100 броя, посветени на “бялата” 
магия. Обем достатъчен за пет големи 

книги за историята на найстария клуб в България.

са отпечатаните екземпляри на вест
ник “Славия”. Колкото са и квадратни
те километра на нашата страна. Едно 

странно съвпадение, идващо да покаже, че “Славия” 
– това е България!     

1
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Преди близо 
десет години, 
през лятото на 

2000 г., група съмишле
ници решихме, че тряб
ва да положим основи
те на организирано и 
юридическо подплатено 
сдружение на привър
женици на любимия ни 
“бял” клуб. Тези действия 
бяха продиктувани от 
събитията в предходни
те две години, когато ФК 
"Славия" от обществена 
организация, трябваше 
да премине в ново фор
мирование или както 
повечето от вас знаят, 
трябваше да стане акци
онерно дружество.

В това дружество 
имаше запазена квота от 
20% за Клуба на привър
жениците, но се оказа, 
че те нямат юридическо 
сдружение и на практи
ка тези проценти преми
наха в една куха струк
тура, създадена точно 
с тази цел, но нямаща 
нищо общо с реалните 
привърженици. 

Но не за това става 
дума, причината да ос
новем Националния 
клуб на слависта (НКС) 
е найвече, за да имаме 
напълно законна орга
низация, а не за да гоним 
някакви проценти. Об
ръщам толкова внима
ние на тези факти и при
чини, защото генезисът  
на нашия вестник се ко
рени именно там, в това 
стечение на обстоятел
ствата, в последвалото 
Учредително събрание, 
в репликата, изпусната 
на него от неизвестен 
за мен привърженик: “А 
защо не направите вест
ник на славистите”. 

Това е част от исто
рията на едно от моите 

деца в живота – вестник 
“Славия”.

Всичко това остана 
тогава малко встрани от 
“общослависткото дело”,  
с което се бяхме захва
нали, а именно осно
ваването и функциони
рането на НКС. Но след 
като всичко по учре
дяването му вече беше 
преминало и започна 
организационната ра
бота, аз си припомних 

предложението, ко
ето беше направено 
и започнах да мисля 
как наистина да пре
върнем тази идея в 
проект, а после да го 
реализираме.

Не съм особено 
силен в спомените 
ми за дати, но една 
особено важна сре
ща, проведена в 
следващите два или 
три месеца, се е запе
чатала в съзнанието 
ми и за мен тя е 

първата основна 
отправна точка 

за създаването на 
вестника ни.

Имах огромно 
желание за създава
нето на наше печат
но издание и явно 
доста съм мислил по 
въпроса, но нямах 
опит в този бранш и 
затова реших да пос
тавя въпроса пред 
хора с опит и знания, 

и едновременно пълни 
съмишленици по въпро
сите за “Славия”.

Бяхме аз, Камен Огня
нов и покойният вече за 
мое огромно съжаление 
Димитър Минев в него
вия дом. Обедно време. 
Така, седейки на кръглата 
маса, обсъждайки “бели” 
проблеми, избрах една 
кратка, подходяща пауза 
и с абсолютно сериозен 
тон, нетърпящ каквото 
и да е двусмислие, вмет
нах идеята си: “А защо да 
не си направим вестник, 
наистина”. В този мо
мент, запечатан в моето 
съзнание чудесно и до 
ден днешен, усетих, като 
че ли съдбата! За един 
много кратък миг, Минев 
и Камен се спогледаха 
много сериозно, техните 
погледи се опитваха да 
намерят в този момент 
отговорите на страшно 
много въпроси в другия. 

Защо, как, кога, кой? Те в 
този момент разбираха, 
че аз не се шегувам ни 
наймалко, а в същото 
време знаеха, че те тряб
ва да станат двигатели 
на този процес, защото 
имаха знанията и опита 
да го превърнат от идея 
в реално издание.

Поговорихме доста, 
но само нахвърляхме 
основни насоки, в които 
трябва да се поработи, 
за да видим дали ще се 
справим. 

След време Борис 
Маринов ме запозна с 
известния славистжур
налист от вестник "Труд", 
Николай Кръстев, който 
също трябваше да стане 
един от двигателите на 
изданието и който също 
е голям радетел на тази 
идея. Той поиска среща 
с мен, така да се каже на 
четири очи. Тази среща, 
която също помня от
лично, за мен беше 

втората основна 
отправна точка

за създаването на вест
ника.

Николай Кръстев, 
като сериозен човек и 
амбициозен журналист, 
не желаеше да подхва
ща издание, което да из
лезе 12 броя и да спре, 
той искаше да постави 
основи за повече време 
напред и това беше ос
новната му цел на сре
щата.

Затова поиска от мен 
да гарантирам финансо
во, че вестникът ще из
лиза наймалко година. 
Аз прецених, че за мен 
това няма да представ
лява особена трудност и 
съответно му дадох пъл
ни гаранции, че дори 
ако се наложи и сам да 
осигуря финансиране
то, вестникът ще излиза 
през това време и той 
не трябва въобще да се 

притеснява или съмнява 
за това. Тези мои гаран
ции, като че ли дадоха 
допълнителен импулс 
на Ники и той заяви, че 
започваме да работим 
за реализацията на про
екта.

Създаването и изли
зането на всеки един от 
броевете през първите 
години ми е бил и личен 
ангажимент, защото бях
ме малко хора, а имаше 
доста работа и доста 
финансов недоимък, 
трябваше освен средс
тва, да отделям и доста 
време, но винаги съм го 
правил с радост и с удо
волствие, лично съм и 
участвал в редактиране
то в началото на броеве, 
защото списвахме вес
тника по нощите, после 
превозвах с колата си 
хората и по домовете 
им, но чувството, което 
изпитвах беше наистина 
фантастично и оправда
ваше всичките неволи 
покрай издаването на 
всеки брой.

Мога да разказвам 
още много, но съм сигу
рен, че мястото няма да 
стигне и че шрифтът на 
тази страничка ще бъде 
много дребен и затова 
ще спра сега дотук.

Честно казано, ако 
някой преди почти де
сет години ми беше ка
зал, че ще стигнем до 
стотния брой и до десе
тата си година, наймал
кото щях да го гледам, 
като непоправим опти
мист. Но от друга страна, 
като се замисля, винаги 
съм действал и съм мис
лил за вестника, като из
дание което ще излиза 
вечно. Естествено е вся
ко нещо в нашия живот 
да има начало и край, 
но аз лично се надявам, 
вестникът да съществу
ва наймалко докато на
шата “Славия” я има!

Васил ЙОТОВ

ЮбилейII

Вестник “Славия” – 
едно от моите деца

Васил Йотов
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Обликът на „бялото” 
издание в първите го
дини бе оформен под 
вещата ръка на един 
от доайените в българ
ската спортна журна
листика – Ганчо Гатев. 
В богатата му кариера 
се вписват дълги годи
ни работа в спортни
те отдели на няколко 
вестника, съосновател 
на футболния еже

дневник „Меридиан 
мач” в началото на 90
те години на XX век, 
повече от десетилетие 
главен редактор на в. 
„Спорт тото”. Човек с 
много житейски опит, 
който изпълва изцяло 
със съдържание дума
та „работохолик”. От
даден на професията, 
прецизен в детайлите, 
способен да излиза от 
всяка трудна наглед 
ситуация.

Предложението към 
Ганчо Гатев да се вклю
чи в бъдещия екип 
на в.„Славия” идва от 
Васил Йотов, Борис 
Маринов и Камен Ог
нянов. Те го откриват 
в издателска къща 
„АнКо”, собственост на 
журналиста и славист 
Андрей Кожухаров, 
където Ганчо редакти
ра изданието на тота
лизатора. Типично по 

славистки, без да пос
тавя никакви условия, 
Гатев се съгласява да 

претвори идеята 
за вестник 

за славистите в реален 
продукт.

Началото е трудно, 
защото всичко се пра
ви в движение, а мате
риалите по правило се 
изпращат в последния 
момент.

Воден от творчески 
ентусиазъм и опирай
ки се на големия си 
опит, Ганчо Гатев пос
тави основите на вест
ник „Славия” през 2001 
г. и бе неизменна част 
от всеки един брой до 
януари 2005 г. вклю
чително. Освен, че се 
зае с редактирането, 
той намери и решение 
на задачата за пред
печатната подготовка, 

привличайки найпод
ходящия човек – все
отдайната Вилма Пет
кова. За споменатия 
период Ганчо бе и 

учител за 
по-младите колеги 

в екипа на изданието, 
някои от които усвои
ха журналистическия 
занаят благодарение 
на напътствията му, 
за което винаги ще му 
бъдат благодарни.

При преглед на те
чението на вестника 
за тези четири години 
може да се види, че 
името му много рядко 
присъства по стра
ниците на изданието. 
И причината е само 
една  той просто не 
искаше да бъде в свет
лината на прожекто
рите. Един от малкото 
подписани материа

ли, с който и до днес 
би трябвало да се 
гордее, е интервюто с 
изтъкнатия футболист 
на „белите” през 70те 
и председател на фут
болния клуб в начало
то на 90те години на 
миналия век Божидар 
Григоров. Останал не
разбран и недолюб
ван от част от славис
тката общественост, 
Боби Григоров нару
ши мълчанието, което 
пазеше дълги години 
и се съгласи да гово
ри единствено пред 
„бялото” издание и 
само пред Ганчо Гатев. 
Тогава за първи път 
след десетилетия бе 
извадена на бял свят 
Царската купа – най
емблематичният тро
фей от футболната ис
тория на „Славия”. 

В. "Славия"

Ганчо Гатев – моторът  
първите години

Никога няма да 
забравя мо
мента, в който 

попаднах във вестник 
„Славия”. Беше една ап
рилска вечер, няколко 
дни преди рождения 
ден на клуба през 2001 
г. В навечерието на изли
зането на първия брой в 
редакцията на в.„Спорт 
тото” се бяха събрали 
Васко Йотов, Камен Ог
нянов, Ганчо Гатев. Всич
ко вече беше готово, 
странирано. Преглеж
даха се коректурите на 
броя, които видях и аз 
със собствените си очи. 
Тогава почувствах маги
ята на правенето на пе
чатно издание. Изобщо 
не съм допускал, че 

тази магия 
ще ме държи 

през следващите 10 го
дини.

В първите няколко 

месеца участи
ето ми бе пове
че символично 
 само при за
вършването на 
броевете. През 
лятото на първа
та година, когато 
почти всички 
бяха на море, 
Ганчо Гатев ми 
възложи да на
пиша материал, 
свързан с фут
бола в „Славия”. 
Справих се, тъй 
като имах необ
ходимия личен 
архив, от който 
извадих нужна
та информация. През 
есента на 2001 г. започ
нах да водя рубриката 
за хокей на лед, а по
късно стартира и стра

ницата с информация за 
детските и юношеските 
първенства по футбол 
и участието на „белите” 
отбори в тях.

Постепенно 

вестникът 
стана част 
от живота ми. 

През първите го
дини не ми бе лесно, 
тъй като прохождах 
в журналистиката. 
Благодарение на под
крепата, съветите и 
помощта найвече на 
редактора ни Ганчо 
Гатев научих много 
и станах неизменна 
част от редакцион
ната колегия на вес
тника. Опитът, който 
натрупах през пър
вите няколко години 

ми помогна покъсно, 
когато неведнъж тряб
ваше да нося лично от
говорността за редакти
рането на изданието. Не 
съжалявам за нито един 

момент, в който съм на
правил компромиси с 
личния си живот в името 
на излизането на поред
ния брой, защото както 
аз съм дал на вестника, 
така и той ми даде мно
го. В редакционната ко
легия натрупах не само 
опит, но и 

открих нови 
приятели. 

С ръка на сърцето 
мога да кажа, че вестник 
„Славия” е една моя сбъ
дната мечта и искрено се 
надявам и занапред той 
да продължи да отразя
ва и съхранява за поко
ленията всичко, свърза
но с „бялата” идея.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Ганчо Гатев

Една сбъдната мечта

Свободан Александров
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Беловласата “Сла
вия” набра 90 
години и със ско

ростен шемет се втурна 
да закръгли първия си 
век. Тя е толкова забърза
на, че въпреки възрастта 
й, едвам се догонва. Ней
ното досегашно странс
твуване е означено в 
планина от пожълтяла с 
времето книжнина, во
допад от фотоснимки и 
море от разпилени ки
ноленти. Но верни нейни 
чеда от клуба на слависта 
старателно ги изследват 
и монтират, за да пред
ставят на идващите по
коления драматичната 
биография на едно чисто 
българско дело. Тъкмо 
като такова, “Славия” е 
животопис на българс
кия възход и нашенски 
неразбории, то е ед
новременно тържество 
и покруса, оптимистични 
фанфари и разплакани 
струни. То е историята за 
предани деятели, но и за 
командировани отнейде 
“хирурзи” със заръката, 
ако не могат да отрежат 
главата, то поне да вдянат 
юзда на белия жребец.

Но “Славия” оцеля. 
Националният спорт ос
тана нейното хранилище, 
където и до ден днешен 
периодично се внасят 
отличия от олимпийски, 

световни, европейски, 
балкански и вътрешни 
надпревари. Извоювани 
от слависти. И от славис
тки.

Такова е повествова
нието. Събитията в него 
са основното и неоспо
римото. Но те, събитията, 
са се разполагали в една 
рамка, очертана от гео
метрията на славистката 
идея, дух и морал. Сла
вистката общност тръгна 
на 10 април 1913 година 
с неповторимостта на 
своя характер, аромат 
го наречете, климат, ако 
щете, спойка, поведе
ние…Принадлежността 

към спортната идея се 
заплиташе по незнайни 
друмища с национални, 
религиозни и обредни 
празници. С личните спо
луки и несгоди на хората, 
а и с всички възможни 
проявления на българс
ката битност. 

Славизмът внедря
ваше чувство на досто
лепие у индивида. Про
вокираше стремеж към 
усъвършенствуване и не 
токутака симпатиите на 
интелигенцията грави
тираха към “Славия”. Бе 
период, когато футболис
ти излизаха на терена с 
носна кърпичка в задния 
джоб. Бяха години, когато 
техните привърженици 
тръгваха пременени за 
игрището, сякаш отиваха 
на сватба. И пееха. Сла
вистът толкова не може
ше без песен, че създаде 
певчески хор  уникален 
първокласен ансамбъл 
за дълги времена.

 Славиският ген на 
духовност и елитарност 
кълнеше насетне сред 
баскетболисти и атлети, 
боксьори и волейболис

ти, скиори, фехтувачи, 
хокеисти, шахматисти…
Дори в безвремието на 
трудоваците “Славия” но
сеше радост с това, че я 
има на света.

Всичко изречено не 
прилича ли на музейна 
вкаменелост на фона на 
не уютните дни, които 
всички българи прежи
вяваме? Обратното. До
сегашната история на 
“белите” е жив учебник 
за действие, ресурс на 
българщина и традиции. 
“Славия” означава пока
на за един поразличен 
свят на спорта от този, в 
който се намираме днес. 
“Славия” е водила и пак 
ще поведе хорото на ро
долюбието, на неукроти
мия дух и универсална 
култура в спорта.

Хубави слова, но не 
преобладава ли в тях по
желателното? Какво лип
сва за пресъздаването 
им в жива реалност? Не 
е ли дефицитът на управ
ленска воля? Или зане
маряване на духовното 
пред комерсиалното? А 
може би принизяване

то на човешкия фактор? 
Въпроси много, а и отго
ворите не са малко. Но 
има един непоклатим, 
обединяващ и кардина
лен ответ, който не може 
да бъде заобиколен: в 
днешния свят на подра
жателство единственият 
верен път е да подража
ваме на самите себе си. 
Тъй като си струва. И ни
кога да не го забравяме. 
Защото след поражения 
на спортната арена все 
идва време за реванш. 
Но загубим ли себе си, 
своя облик, своето “аз”, 
ние сме загубили всичко 
и то завинаги.

А сега да отпуснем 
пружината, празник е все 
пак…И да запеем: “Знаме
то на  “Славия” се вее, Со
фия със него се гордее…” 
Ако питат мен и ми позво
лят метафоричен отговор, 
ще кажа следното: “Сла
вия” е моето предпочита
но “заведение”. Посеща
вано от вярна клиентела, 
която, също като мен, не 
би заменила неговия уют 
за нищо на света.

Да пребъде, нашата 
“Славия”! Вечната “Сла
вия”…

Димитър МИНЕВ

Неусетно люби
мият вестник 
„Славия“ удари 

100 броя. Излизането на 
стотния брой е наистина 
значимо събитие за всич
ки слависти и неминуемо 
ще остави ярка следа в 
историята на обичания 
ни клуб. Днес изданието 
е даденост за всички сим
патизанти на найстария 
български клуб, въпреки 
перипетиите около него
вото съществуване през 
годините. Сега нека се 
върнем към началото и 
първите броеве на вест
ника, които бяха чакани 
с огромно нетърпение от 
мен. 

В първите месеци на 
2001 година, когато все 
още бях в ученик в Испан
ската гимназия, в поред
ния ми ден на училище, 
моите приятели ме пос
рещнаха с актуален брой 

на вестник „Меридиан 
Мач“, в който пишеше, че 
съвсем скоро ще излезе 
първият брой на клубно 
издание за „Славия“. Не 
можех да скрия радостта 
си от това, че и ние като 
всеки голям европейски 
клуб ще имаме свой вест

ник. Още от онзи момент 
започнах да си мечтая за 
мига, в който ще видя вес
тник с име: „Славия“, „Бе
лите“ или „Бялата лавина“. 

Дните на трепетно оча
кване изминаха и преди 
домакинския мач на „Сла
вия“ срещу „Хебър“ от „А“ 
група, съвпадащ с рожде
ната дата на „белия“ клуб 
(10 април), видях няколко 
момчета, които продават 
вестник „Славия“. Естест
вено веднага си купих ня
колко ценни първи броя 
и дори не гледах внима
телно двубоя срещу отбо
ра от Пазарджик, четейки 
с голяма гордост новия 
месечник. От срещата си 
спомням, че спечелихме с 
2:0 с голове през второто 
полувреме. 

Покъсно вечерта, при
бирайки се към вкъщи, 
случайно се срещнах с 
трима приятели (първият 
е фен на „Славия“, втори
ят – на „Левски“, третият 
– на ЦСКА). Запалянкото 
на „белите“ веднага ме 
попита доволен ли съм 
от мача срещу „Хебър“, а 
аз му отговорих, че днес 
съм си купил първия 
брой на вестник „Славия“ 
и другото не е от особено 
значение. В същото вре
ме другите двама веднага 
поискаха да им покажа 
новото „бяло“ клубно из
дание и още щом го видя
ха определиха, че то ня
мало да просъществува 
много дълго. Отвърнах с 
мълчание и иронична ус
мивка. 

Пишейки за стотния 
брой не мога да не се вър
на и към лятото на 2004 
година. Тогава подготвих 
първия си материал за 
вестник „Славия“  инте
рвю с волейболиста на 
„белите“ Цанко Цанков. 
Няколко месеца покъсно 
дори имах възможност да 
се запозная и да проведа 
разговори с днешните 
звезди на българския 
футбол Благой Георгиев и 
Чавдар Янков. 

Стотният брой на вес
тника е и повод да благо
даря на всички, които са 
помагали и продължават 
да помагат за излизане
то му през годините. А 
на всички в настоящия 
журналистически екип 
на вестник „Славия“ поже
лавам още дълги години 
съвместна работа в името 
на любимия клуб. 

Асен ДАСКАЛОВ

“Бялата” гордост

Асен Даскалов

Да подражаваме на себе си
В този юбилеен брой ще ви припомним и едни думи на нашия 
незабравим колега Димитър Минев. Те са силни и днес.

Димитър Минев
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В тийнейджърските ми го
дини никой не бе способен да 
ме разубеди, че това да бъдеш 
фен на даден отбор означава 
само да го подкрепяш безре
зервно, да викаш юнашки по 
90 минути за него в студ и пек 
и да го защитаваш, ако ще и с 
цената на яростни спорове, ко
гато някой запалянко на друг тим тръгне 
да му се подиграва. Единственото важно 
за мен бе представянето на любимия клуб 
тук и сега, както и беглото познаване на 
историческите му успехи.

Разбира се, покъсно осъзнах, че да 
обичаш един отбор е много повече от 
това. Започнах да обръщам внимание не 
само на думи като “история”, “традиции” и 
“дух”, но и на съдържанието, което се крие 
зад тях. Разбрах, че точно духът е този, 
който прави разликата между различни
те клубове. Той не се променя с времето 
 нито в “Славия”, нито в “Левски”, ЦСКА, 
или който и да е друг, независимо какви 
футболисти, треньори и служители са на 
смяна в тима или какво е моментното им 
състояние и класиране в таблицата. На 
“Герена” винаги са се отъждествявали с 
думичката “свобода” (естествено, влагайки 
тяхното си разбиране за нея), на “Армията” 
пък открай време се пъчат като флагмани 
на дисциплината (макар и в последно 
време да предпочитат барове, алкохол и 

проститутки пред спазването на 
режим).  Е, в “Славия” пък винаги 
са съжителствали две неща ед
новременно  силната вяра и ин
телигентният подход към спорта.

Именно вестник “Славия” 
е изданието, което поддържа 
живи тези ценности вече цяло 

десетилетие, при това в един от 
найтрудните за клуба периоди от него
вото създаване насам. Вестникът, наред 
с информационнните и коментарните си 
рубрики, дава възможност на читателите 
да се докоснат до онова късче “бяла ма
гия”, заради което всички ние сме избрали 
да обичаме точно този отбор, а не някой 
друг. Това е особено полезно найвече за 
младите привърженици, които никога не 
са имали възможност да гледат на живо 
легендарните футболисти на “белите” или 
да проследят как те спечелват голям ус
пех в България или зад граница. Защото ги 
прави съпричастни към великите мигове 
и още от малки ги възпитава в това що е 
славистки дух.

А ентусиазмът, с който сплотеният екип 
на вестника продължава да работи в име
то на медията и на любимия клуб, дава 
само поводи за оптимизъм, че както сега 
празнуваме 100, предстоят още пого
леми тържества за 200, после 500, а след 
това 1000 броя. 

Иван ЖИКОВ

Вестник„Славия” 
на 100

В “бялото” издание се озо
вах благодарение на Свобо
дан Александров. Преди го
дини прекарвах доста време 
във форума на сайта на На
ционалния клуб на слависта  
това беше единственото мяс
то, където се водеха футболни 
дискусии на високо ниво; диа
логът между феновете бе доста задълбочен. Имен
но там се запознах със Свободан и покъсно той ме 
покани да пиша във вестник „Славия”. Не можете да 
си представите щастието, което изпитах в момента, 
в който прочетох имейла, че първият ми материал 
е одобрен и ще излезе в поредния брой на вестни
ка – аз щях да бъда част от историята на найста
рия роден клуб; щях да пиша материали за моите 
любимци; щях да имам възможност да изразя сво
бодно мнението си и да бъда чут! Всичко това взето 
накуп, плюс факта, че редколегията е съставена от 
професионалисти, които дават всичко от себе си 
без да получават почти нищо, за да следват каузата 
на вестник „Славия”, ме направи горд от факта, че 
и аз имам шанс да бъда част от този екип. Именно 
благодарение на хората, работещи за изданието, аз 
успях да усвоя много от тънкостите на журналисти
ческата професия; успях да създам приятели; успях 
да науча много за историята на „белия” клуб. И така 
вече девета година поред силата на независимото 
ни издание се крие в малкия ни, но сплотен колек
тив, обединен от една идея  „Славия”!

Ангел СЛАВЧЕВ

Беше прекрасен сеп
темврийски ден на 1991 
година, а моя милост току 
що бе посетил сутрешната 
тренировка на „Славия”, 
заради което записах едно 
неизвинено отсъствие от 
часа по статистика в Ико
номическия техникум...
Качих се бодро на 5ицата 
и започнах диалог с един 
добре облечен и очевидно 
интелигентен фен на „бе
лите”, който не познавах. 
Предстоеше ни мач от тур
нира за Купата на УЕФА сре
щу испанския „Осасуна” и аз 
изказах мнение, че трудно 
ще се противопоставим на 
тим, в състава на който ли
чат имената на футболисти 
като Лараинсар, Спасич, 
Пепин, Сола, Чоло и Урбан, 
и общо взето пътуването до 
„Руски паметник” премина 
неусетно и много приятно. 
Преди да слезем, фенът 

извади визитка от джоба 
си и ми я подаде, казвай
ки ми, да му се обадя, ако 
имам желание да пиша на 
спортни теми. Колебание
то ми трая около седмица, 
след което набрах номера 
и отидох в редакцията на 
вестник „Земеделско зна
ме”, където бе публикуван 
и първият ми материал, с 
гордост пазен в архива ми. 
А „фенът” бе Николай Кръс
тев – един от създателите 
на вестник „Славия”, и един 
от найерудираните и та
лантливи журналисти, кои
то познавам. В следващото 
десетилетие дописките ми 
се умножиха многократно, 
а след като завърших Бъл
гарска филология в СУ „Св. 
Климент Охридски”, исках 
да се развивам като спортен 
редактор (все още не мога 
да се нарека „журналист”), 
и найестественото нещо 

бе отново да се обадя на 
Ники. Спомням си първия 
си текст за вестник „Славия” 
– в броя от май 2003 г. До
тогава не бях интервюирал 
„на живо”, а имах възложена 
задача да направя матери
ал за фехтовката в „Славия” 
– спорт, който бе някаде в 
периферията на общата ми 
култура. С диктофон в ръка, 
треперещи колене и пулс 
200 на 100, влязох плахо в 
залата на стадион „Акаде
мик”, където Жеко Маринов 
провеждаше тренировка с 
младите „бели” фехтувачи. 
Той се оказа много отзив
чив събеседник, и от буца
та, заседнала в гърлото ми, 
след 5 минути нямаше и по
мен...Резултатът бе един за
душевен разказ за велики
те слависти Васил и Христо 
Етрополски, за безапелаци
онните успехи на фехтов
ката в “белия” клуб, където 

Изданието поддържа
“белите” ценности живи

Иван Жиков Ангел Славчев

След пътуване с „петицата” слязох на 
спирка „вестник Славия”

шампионските традиции 
са съхранени и до днес. В 
„дебюта” си на планьорка 
 беше в едно топло и сгу
шено заведение на бул. 
„Патриарх Евтимий”, отново 
срещнах Камен – човек не
уморен и всеотдаен за кау
зата „Славия”, с когото сме 
кръстосали цялата страна 
с „бялочерни” шалчета в 
ръка. Запознах се и със Сво
бодан, още усмихващ се на 
едно мое култово заглавие 
– „Европа за „белите” изчез
на зад червения хоризонт”, 
сътворено след една загуба 
от ЦСКА. Съдбата ме изпра
ти за 3 години в Америка, 
но след завръщането ми за 
мен бе голямо удоволствие 

отново да се присъединя 
към този малък, но много 
задружен и креативен ко
лектив на вестника, в който 
естествено имаше и „нови 
попълнения”. А тук винаги 
съм се чувствал найдобре, 
защото вестник „Славия” е 
обективен, стойностен и 
независим, и като такъв би 
следвало да служи за ета
лон в българската спортна 
преса. Дано ние, като авто
ри  с интервютата, анали
зите и коментарите си, да 
успяваме поне малко да се 
докосваме до пиедестала 
на найвеликия български 
спортен клуб! И заедно със 
състезателите, ръководите
лите и привържениците на 
„Славия” да продължим да 
работим неуморно за още 
подобро и славно бъдеще 
на дружеството, донесло 
безброй успехи на българс
кия спорт! Честит юбилей на 
вестника и само „Славия”!

Калоян АТАНАСОВ

Калоян Атанасов
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Сякаш беше вче
ра, а не преди 
близо 9 годи

ни, когато на 10 април 
2001а се появи брой 
Първи на в. „Славия”. 
Заченат с много любов 
и преданост, роден с 
огромен ентусиазъм, 
отгледан с голяма вяр
ност. В името на „Сла
вия” – найдостойната 
кауза в родния спорт.

Изкушавам се да ци
тирам дословно увод
ната статия на брой 1, 
която написах тогава 
под заглавие „88 годи
ни „Само „Славия”!:

Вестник за славис-
та!

Написан от славис-
ти за постиженията 
на „Славия”!

Да се чете от сла-
висти!

Да възпитава сла-
висти!

Ето го краткото 
символ – верую на ва-
шето издание. Получа-
вате първия му брой в 
навечерието на 88-ия 
рожден ден на „белите”.

Особена тръпка е да 
си славист. Неповто-
рима за едни и непозна-
та за други.

С 88-годишна исто-
рия зад гърба си „бели-
те” никога не са флир-
тували със силните на 
деня. Не са се самооп-
ределяли като отбор 
на народа, нито са съз-
дадени като хранени-
ци на тази или онази 
власт.

Не са се афиширали 
и като жертви, въпре-
ки многото поводи да 
го сторят. Защото 
са слависти, които не 
удрят след победа и не 
свеждат глава след за-
губа.

И пеят, вместо да 
трошат стадиони!

„Славия” отдавна 
обединява и мотивира 
своите привърженици 
не само с триумфи на 
спортното поле. Сла-
вистките традиции са 
си само наши, а славис-
ткият мироглед – за 
завиждане. Все неща, 
които си разбираме и 
знаем само ние.

Защото сме славис-
ти!

И така – поколение 
след поколение!

88 години „Само 
„Славия”!

Днес с гордост отно
во се подписвам под 
всяка дума. И добавям: 
„Вече 96 години „Само 
„Славия”! Правя го, за
щото сега, в брой 100 
без капка куртоазия 
мога да обявя – всич
ко, което ви обещахме, 
го направихме, при
ятели.

Създадохме, измис
лихме, написахме, ре
дактирахме, издадох
ме, разпространихме 
и качихме в интернет 
вече точно 100 броя на 
любимия ви вестник. 
Сторихме го и продъл
жаваме да го правим с 
открито сърце, честно 
и с любов към „Сла
вия”. С уважение към 
истината и с преклоне
ние пред вас – читате
лите. И с благодарност 
към всички, които ни 
повярваха и ни под
крепиха. Всъщност те 
не подкрепиха нас, а 
“бялата” спортна идея, 
както казах – уникална 
и неповторима в Бъл
гария, и затова толко
ва скъпа и магнетична. 
За тези, които имат 

шанса 
и късмета 

да успеят да 
я оценят, вед
нъж запалени 
от нея.

Защото чо
век се ражда 
славист, сла
висткият дух 
тлее в него 
още преди  
дори да е на
учил, че има 
отбор с бели 
фланелки и 
неповторимо 
и з л ъч в а н е , 
със славна 
история.

Историята 
на вестника 

ни, която вече никак не 
е кратка, като аналите 
на „Славия”, не е лише
на от драматични ситу
ации. На няколко пъти 
изданието беше пред 
спиране по финансови 
причини, но в послед
ния момент винаги се 
намираха съмишлени
ци и спомоществова
тели, които протягаха 
ръка. Понякога тряб
ваше упорито и дълго 
да ги търсим, друг път 
сами идваха при нас. 
Но така или иначе е 
факт – в. „Славия” на
въртя 100 броя. И оп
ределено е шампион 
сред клубните издания 
у нас. Не само защото 
не прекъсна излизане
то си. Но и поради фак
та, че издаването му не 
е обвързано финансо
во с футболния клуб и 
с Обединения спортен 
клуб. Не че Венцислав 
Стефанов и Владимир 
Симеонов не са ни под
крепяли в сложни мо
менти, сигурно е, че ще 
го правят и занапред. 
Просто вестникът, за да 
е обективен, не трябва 
да зависи финансово 
от тези, за които пише. 
Наймалкото, за да 
бъде техен коректив и 
да ги критикува тогава, 

когато има защо.
Обръщайки поглед 

назад просто не ми се 
вярва, че всичко започ
на преди близо 9 годи
ни. В зимата на 2001а 
при мен дойдоха Васил 
Йотов и Борис Мари
нов от новосформира
ния тогава Национален 
клуб на слависта. С на
глед щурата идея да на
правим вестник. Леко 
скептично настроен им 
отговорих, че има сми
съл да започваме само, 
ако се осигури финан
сиране поне до края на 
годината. Васил обеща 
да застане финансо
во зад начинанието и 
удържа на думата си. 
Тогава 

нахвърлях първата 
концепция 

на в. „Славия” и по
каних да я обсъдим с 
Ганчо Гатев – славист 
и доайен на спортната 
журналистика у нас, 
с младите момчета 
Камен Огнянов и Сво
бодан Александров и 
със славния ветеран 
– славист Димитър 
Минев. Така, буквално 
на мускули и ентуси
азъм се роди първият 
брой. За да дойдат и 
следващите.

Те нямаше как да 
станат факт, ако не бе 
редакторският усет 
и търпение на Ганчо, 
предал много от вес
тникарския си опит 
на Камен и Свободан. 
Ако липсваше перфек
ционизмът и огромно
то уважение към исто
рията на Камен, поел 
след Ганчо редакти
рането на вестника в 
свои ръце. Ако Сво
бодан не бе така орга
низиран и отдаден на 
„Славия”, че да успява 
винаги да откъсне до
статъчна частица от 
времето си за вестни
ка. Ако към нас не се 
бяха присъединили 

последователно мла
дите и нахъсани сла
висти – журналисти 
Асен Даскалов, Ангел 
Славчев, Иван Жиков 
и Калоян Атанасов. 
Вече го няма незабра
вимият Минев, който 
обаче няма как да не 
е доволен на подоб
рия свят – това, което 
го започнахме заедно, 
го продължаваме до
стойно. В тази 

палитра 
от характери 

се вписах и аз – и като 
журналист, и като сла
вист, и като своеобра
зен мениджър на вес
тника.

Няма да изброявам 
всички слависти и ко
леги, които са писали в 
изданието – това прос
то е невъзможно да се 
случи, защото имената 
са над 30 за стоте броя 
на „Славия”. Не мога да 
спомена всички пома
гачи и рекламодатели, 
но няма как да пропус
на Васил Йотов, Илиян 
Петров, Спорт тото, 
Взаимни фондове „Ела
на”, хотелски комплекс 
“Жолио Кюри”, хотел 
“Чинар”, “Булпинс 
ООД”, Euro Chicago.
com, чиято подкре
па бе найосезателна 
през годините.

Заради миналите, 
настоящи и предстоя
щи успехи на „Славия” 
продължаваме. Зара
ди всички слависти 
през годините и тези, 
които още не са се ро
дили, вестникът остава 
и занапред на пазара.

Писан от слависти, 
да се чете от слависти, 
да възпитава славис
ти. Заедно сме вече 
100 броя. И оставаме 
заедно.

Заради „Славия”! 
Събирайте сили, иде 
стогодишнината!   

Николай КРЪСТЕВ

100 броя от сърце

Николай Кръстев
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Дублираща група
VIII кръг
„Миньор” – „Славия” 5:3
„Литекс” – „Черно море” 2:1
„Монтана” – „Черноморец” 0:3
„Левски” – „Локомотив” (Пд) 4:0
„Локомотив” (Мз) – „Спортист” 1:4
„Ботев” – „Локомотив” (Сф) 0:3
„Сливен” – ЦСКА 2:3
„Пирин” – „Берое” 0:0

IX кръг
„Черноморец” – „Сливен” 5:0
„Славия” – „Литекс” 1:0
„Спортист” – „Пирин”  0:2
„Локомотив” (Пд) – „Монтана” 5:0
ЦСКА – „Ботев” 9:0
„Черно море” – „Локомотив” (Мз) 5:1
„Берое” – „Левски” 0:0
„Локомотив” (Сф) – „Миньор” 0:4 

X кръг
„Сливен” – „Локомотив” (Пд) 1:0 
„Литекс” – „Локомотив” (Сф) 5:1
„Миньор” – ЦСКА 0:3
„Ботев” – „Черноморец” 2:1
„Монтана” – „Берое” 0:1
„Левски” – „Спортист” 1:1
„Пирин” – „Локомотив” (Мз) 1:1
„Славия” – „Черно море” 3:2

XI кръг
„Черно море” – „Пирин” 1:1
„Черноморец” – „Миньор” 4:0 
„Локомотив” (Мз) – „Левски” 1:6 
„Спортист” – „Монтана” 3:0
„Локомотив” (Пд) – „Ботев” 3:2 
ЦСКА – „Литекс” 0:2 
„Локомотив” (Сф) – „Славия” 0:3 
„Берое” – „Сливен” 4:1

елитна юношеска група
VІІІ кръг
„Видима-Раковски” – „Литекс”  1:4 
„Славия” – „Черноморец”  0:0 
„Черно море” – „Локомотив”  3:0 
ЦСКА – „Пирин”   1:0 
„Сливен” – „Левски” 0:1 
„Локомотив” (Пловдив) – „Берое” 1:0 
„Пирин 2001” – „Ботев 2002”  0:2 
„Чавдар” (Етрополе)  почива

IX кръг
„Левски” – „Черно море”  3:0  
„Черноморец” – ЦСКА   1:0  
„Ботев 2002” – „Видима-Раковски”  2:0  
„Берое” – „Пирин 2001”  0:0  
„Локо” (Сф) – „Локо” (Пд)   1:0  
„Пирин” – „Чавдар”   1:1  
„Литекс” – „Славия   4:0  
„Сливен”    почива

X кръг
„Сливен” – „Пирин”   5:1  
ЦСКА – „Литекс”   1:1  

„Локомотив” (Пд) – „Левски”  1:3  
„Пирин 2001” – „Локомотив” (Сф)  2:1  
„Ботев 2002” – „Берое”   5:0  
„Чавдар” – „Черноморец”  2:2  
„Видима-Раковски” – „Славия”  1:3  
„Черно море”    почива

XI кръг
„Пирин” – „Черно море”  отложен  
„Берое” – „Видима-Раковски”  1:1  
„Локомотив” (София) – „Ботев 2002” 1:3  
„Черноморец” – „Сливен”  2:0  
„Литекс” – „Чавдар”   1:1  
„Славия” – ЦСКА   3:0  
”Левски” – „Пирин 2001”  3:0  
„Локомотив” (Пд)   почива

Класиране в челото:
1. „Ботев 2002” 11 8 2 1 25:10 26  
2. „Литекс”  10 7 2 1 32:10 23  
...
7. „Славия”  10 4 4 2 15:10 16 
 
Юноши старша възраст „А“ (родени 1991г.)
V кръг
„Пирин 2001” – ЦСКА 1:1 
„Академик” – Миньор”  2:1 
„Чавдар” – „Пирин” 2:1 
„Локомотив” – „Вихрен” 3:1

VI кръг
„Вихрен” – „Пирин”  3:0 
„Септември” – „Чавдар” 0:2 
„Славия” – „Академик”  9:1 
ЦСКА – „Миньор1919”  3:0 
„Локомотив” – „Пирин 2001”  3:1

VII кръг
„Пирин 2001” – „Вихрен”  2:0
„Миньор1919 – „Локомотив”  1:2
„Академик” - ЦСКА 0:4
„Левски” - „Славия” 1:4
„Чавдар” – „Миньор” 7:2
„Пирин” – „Септмври” 3:2

VIII кръг
ЦСКА – „Левски” 1:2
„Вихрен” – „Септември” 3:1
„Миньор” – „Пирин” 2:5
„Локомотив” – „Академик” 4:1
„Пирин 2001” – „Миньор 1919” 6:1
„Славия” – „Чавдар” отложен

Класиране (първа петица):
1. „Локо” (Сф) 8 5 3 0 21:10 18
2. ЦСКА 8 4 2 2 15:7 14
3. „Славия” 6 4 1 1 19:6 13
4. „Левски” 6 4 1 1 17:7 13
5. „Чавдар” 7 4 1 2 21:11 13

Юноши старша възраст „Б” (родени 1992 г.)
VII кръг
„Нови Искър” - „Локо-101” 2:3
„Левски-Раковски” – „Костинброд” 6:0
„Славия” – „Септември” отл.
„Левски” – „Академик”  отл.
„Нови Искър” – ЦСКА отл.

VIII кръг
„Нови Искър 2005” – „Левски-Рак.” 1:5
ЦСКА – „Железница” 2:1
„Ботев-57” – „Левски” 1:5
„Септември” – „Витоша” 6:1
„Локомотив-101” – „Славия”  0:4
„Обеля” – „Нови Искър” 1:2

IX кръг
„Славия” – „Обеля” 5:0

„Витоша” – „Локомотив-101” 1:2
„Левски” – „Септември” 2:0
„Академик” – ЦСКА 0:1
„Левски-Рак.” – „Железница”  1:1
„Костинброд” – „Нови Искър 2005” 0:4

Класиране (първа петица):
1. „Славия”  8 8 0 0 38:0 24
2. „Левски”  7 7 0 0 32:3 21
3. „Септември” 7 5 1 1 22:8 16
4. „Локо-101”  8 5 1 2 16:13 16
5. ЦСКА  6 5 0 1 9-4 15

Юноши младша възраст „Б” (родени 1994 г.)
VII кръг
„Обеля” – „Локо-101” 9:1
„Витоша” – „Ботев-57”  3:1
„Кремиковци” – „Локо” (Сф) 0:10
„Левски-Рак. – „Костинброд”  4:1
„Славия” – „Септември” отл.
ЦСКА – „Академик” отл.

VIII кръг
„Академик” – „Левски-Рак.” 2:3
„Локомотив” (Сф.) – ЦСКА 0:2
„Левски” – „Ботев-57” 4:0
„Септември” – „Витоша” 3:0
„Локо-101” – „Славия” 0:16
„Чавдар” – „Обеля” 6:0

XI кръг
„Славия” – „Чавдар” 4:0
„Витоша” – „Локомотив-101” 3:1
„Кремиковци” – „Ботев-57” 2:3
„Левски-Рак.” – „Локомотив (Сф) 1:0
„Костинброд” – „Академик” 0:3
„Септември” – „Левски” отл.

Класиране (първа петица):
1. „Славия”  7 7 0 0 38:1 21
2. „Левски”  6 6 0 0 43:4 18
3. „Левски-Рак.” 8 6 0 2 19:9 18
4. „Локо” (Сф) 8 5 0 3 38:8 15
5. „Септември” 5 5 0 0 29:2 15

Деца „А” (родени 1995 г.)
VII кръг
„Нови Искър” – „Левски-Рак.” 0:5
„Славия” – „Септември” 1:1
„Академик” – „Вихър”  1:1
„Левски” – „Локомотив (Сф) 3:0
„Елит” – ЦСКА  0:6

VIII кръг
ЦСКА – „Локомотив” (Сф) 3:0
„Вихър” – „Елит” 3:1
„Септември” – „Витоша” 7:0
„Левски-Рак.” – „Славия” 1:3
„Чавдар” – „Нови Искър” 20:0

IX кръг
„Славия” – „Чавдар” 3:1
„Академик” – „Септември” 0:4
„Локомотив” (Сф) – „Вихър”  6:0
„Левски” – ЦСКА 2:1
„Витоша” – „Левски-Рак.” 0:10

Класиране (първа петица):
1. „Левски” 8 8 0 0 62:3 24
2. ЦСКА 9 7 1 1 51:2 22
3. „Славия” 8 5 2 1 31:7 17
4. „Септември” 7 4 1 2 28:8 13
5. „Локо” (Сф) 8 5 0 3 31:12 13

Футболистите на „Славия” от всички 
възрастови групи имаха изключително 
успешен месец, в който спечелиха всичките 
си важни дербита. Най-впечатляващ 
бе успехът на Юноши старша възраст 
„А“, разгромили в 7-ия кръг основния си 
съперник „Левски” с 4:1 и то като гост! В 
Елитната юношеска група след известни 
колебания в резултатите, славистите 
отнесоха ЦСКА с 3:0. Уникално силно досега 
е представянето на Юноши старша 
възраст „Б, които буквално газят всичко 
по пътя си и за 8 изиграни двубоя имат 
8 победи с голова разлика 38:0!!! Юноши 
младша възраст „Б” също са лидери в 
подреждането с пълен актив от 7 успеха 
от 7 мача.

„Белите” наказаха съперниците
      си в дербитата
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Камелия
Иванова: 

Хокеистите на „Славия” ще 
стартират в мъжкото първенс
тво срещу „Левски” на 10 ноем
ври. Освен „белите” и „сините” 
в шампионата този сезон ще 
участват ЦСКА и „Айсберг”. Пос
ледният състав се явява втори 
отбор на школата на „Славия”. 
В него ще се обиграват мла
дежките национали на „бели
те” и помлади състезатели от 
школата на клуба.

Първенството ще се прове
де в пет кръга, без плейофи. За
сега е готова програмата само 
за първите два до края на ка
лендарната 2009 г. Дебютният 
кръг ще бъде валиден и за ку
пата на страната като победи

телят в него ще получи трофея. 
Съставът на славистите, който 
отново ще бъде воден от Ге
орги Миланов и Атанас Димит
ров, включва добре познатите 
хокеисти от предишни години. 
Новото име в „Славия” е Кра
симир Чапкънов, който дълги 
години игра при „сините”.

Предвид на очертаващата 
се не особено сериозна кон
куренция в лицето на „Левски” 
и ЦСКА, „белите вълци” едва 
ли ще имат проблеми със 
спечелването на 19а титла 
в първенството и 12а купа 
в турнира за втория по зна
чимост трофей у нас. Досега 
славистите имат в клубната 

витрина 18 шампионски титли 
(национален рекорд), 11 пъти 
са били вицешампиони и 7 
пъти са носители на бронзови 
медали от шампионата. В тур
нира за купата "белите" са пе
челили трофея 11 пъти и още 
толкова са били финалисти.

Започнаха първенствата 
и при подрастващите. „Бяла
та” школа е представена във 
всички възрастови групи 
 деца до 12 г. и 14 г., юноши 
младша възраст до 16 г. и 
юноши старша възраст до 18 
г. При наймалките слависти
те стартираха с победа като 
гости срещу ЦСКА с 15:2.

Програма
Държавно първенство по хокей на лед за мъже

Сезон 2009/2010
I кръг (валиден за Купа “България”)
10 ноември 2009 г., (вторник), 20:40 ч., Зимен дворец на спорта, „Левски”  „Славия”
12 ноември 2009 г., (четвъртък), 20:40 ч., Зимен дворец на спорта, ЦСКА  „Айсберг”
17 ноември 2009 г., (вторник), 20:40 ч., Зимен дворец на спорта, ЦСКА  „Левски”
17 ноември 2009 г., (вторник), 19:30 ч., ст. „Славия”, „Славия”  „Айсберг”
19 ноември 2009 г., (четвъртък), 19:30 ч., ст. „Славия”, „Славия”  ЦСКА
24 ноември 2009 г., (вторник), 19:30 ч., ст. „Славия”, „Айсберг”  “Левски”
II кръг
26 ноември 2009 г., (вторник), 19:30 ч., ст. „Славия”, „Славия”  „Левски”
1 декември 2009 г., (четвъртък), 19:30 ч., ст. „Славия”, „Айсберг”  ЦСКА
3 декември 2009 г., (четвъртък), 20:40 ч., Зимен дворец на спорта, „Левски”  ЦСКА
3 декември 2009 г., (четвъртък), 19:30 ч., ст. „Славия”, „Айсберг”  „Славия”
8 декември 2009 г., (вторник), 20:40 ч., Зимен дворец на спорта, ЦСКА  „Славия”
10 декември 2009 г., (четвъртък), 20:40 ч., Зимен дворец на спорта, „Левски”  „Айсберг”

„Славия” записа исторически 
дебют в първия кръг на надпре
варата за купата на европейски
те шампиони при жените. Преди 
две години съставът със същите 
момичета, но под името „София”, 
бе домакин на мачове от турни
ра в столицата, а сега те играха 
за първи път с емблемата на 
„белия” клуб. В известния с исто
рическите си забележителности 
гр. Залцбург в Австрия славист
ките срещнаха „Херлев Хорнетс” 
(Дания), „Залцбург” (Австрия) и 
ОСК „Берлин” (Германия). Мачо
вете се проведоха в красивата 
хокейна зала „Ейшхалле”.

Преди две години датчан
ките се подиграха с токущо 
сглобения отбор на нашите, 

унижавайки с 55:0 в София. 
Впоследствие, резултатът бе 
анулиран и бе присъдена слу
жебна победа за българския 
отбор заради нередовни карто
теки на скандинавките. Този път 
„Херлев Хорнетс” успя да вкара 
18 гола в българската врата, а 
нашият състав показа огромния 
си напредък за последните два 
сезона. Срещите с домакините 
от „Залцбург” и германките от 
ОСК „Берлин” бяха истински 
тест за волята и духа на отбо
ра. Блестящи изяви на вратата 
имаше Камелия Иванова, която 
и след трите двубоя бе избрана 
за играч на мача от „белите”. Ос
новната тежест на мачовете бе 
изнесена от момичетата, които 

отдавна са в отбора  капитанка
та Тина Лисичкова, Спаска Кова
чева, Стефани Стоянова, София 

Илийчева, Весела Кръстева, 
Мирела Зарева, Амалия Колева, 
Елина Миланова, Мария Ива

нова, Олга Господинова, Регина 
Овчарова.

Загубите може да изглеж
дат внушителни като цифрово 
изражение отстрани, но нека 
не се забравя, че клубовете, с 
които се срещнаха нашите мо
мичета са на светлинни години 
като организация пред българ
ския. В световната ранглиста на 
националните отбори при же
ните за 2009 г. Германия заема 
10о място, Австрия е на 17о, 
а Дания 19та. Найсолидното 
доказателство за достойното 
представяне на славистките 
срещу отлично подготвените 
им съпернички, са поканите от 
германки и австрийки за лаге
ри и приятелски срещи.

Камелия Иванова бе голямата 
звезда на „белите” по време на 
турнира в Залцбург. Младата вра
тарка бе поставена под голямо на
прежение във всички срещи, но се 
справи повече от отлично. В мача 
срещу „Херлев Хорнетс” към нея 
са отправени 99 удара, срещу „За
лцбург”  96, а по време на двубоя 
с ОСК „Берлин” тя бе подложена на 
истински обстрел – цели 146 уда
ра...Камелия е едва на 16 години. 
За първите си стъпки в хокея раз
казва следното: „Това е четвъртият 
ми сезон в хокея и третия като вра
тарка. Преди да дойда в „Славия” 
тренирах в Зимния дворец в една 
детска подготвителна група заед
но с брат ми като идеята бе прос
то да се науча да карам кънки. В 
женския отбор на „Славия” станах 
вратар случайно. Първоначално 
играех като гард, но имахме само 
една вратарка, а тя се контузи. Ние 
трябваше да играем мачове. На 
една тренировка ми предложиха 
да се пробвам. В крайна сметка ми 
потръгна. Никога не съм съжаля
вала, че станах вратар.”

- И в трите срещи получи 
наградата за играч на мача от 
“Славия”, какво е усещането и 
в кой от тези двубои се пред-
стави най-силно според теб?

 Разбира се, усещането е 
много приятно! Признание, че 
усилията ти са възнаградени и 
че хората оценяват това, което 
съм направила за тези 60 ми

нути. Аз лично смятам, че мачът 
срещу австрийките беше най
силен за мен. Резултатът беше 
послаб от срещата с „Херлев 
Хорнетс”, а и всички бяхме измо
рени от предния ден. Австрий
ките бяха на много повисоко 
ниво. Не знам как е изглеждало 
отстрани, но наистина мисля, че 
се представих найсилно в този 

двубой.
- Кой беше най-трудният 

момент?
 И трите мача бяха много 

тежки. Знаехме, че излизаме 
срещу много силни отбори с тра
диции в хокея и бяхме наясно, 
че едва ли ще са благосклонно 
настроени към нас, защото това 
е игра, в която няма прошка! 
Всеки един момент от мачовете 
беше труден за всички, защото 
се борехме за всяка шайба и 
във всяка ситуация. Не можехме 
да допуснем отново рекордни 
загуби и срамна слава. Аз като 
вратар осъзнавах, че всеки гол 
минава през мен. Може би най
трудно за мен беше да нося тази 
отговорност, но това ми даваше 
стимул и воля.

- Имаше ли допълнително 
напрежение преди първия 
мач с „Херлев” и как оценя-
ваш представянето на „Сла-
вия” като цяло?

 Фактите говорят сами 
за себе си. Преди две години 
„Херлев” ни биха с 55:0. Сега ре

зултатът е 18:0. Очевидно е, че 
отборът ни е постигнал голям 
напредък. За този мач бяхме 
найнахъсани и всички прояви
хме воля и характер.

- Какво ти направи най-го-
лямо впечатление в останали-
те отбори, с които играхте?

 Общо взето отборите оп
равдаха очакванията ми  личе
ше си, че са сериозни спортист
ки. Играеха истински хокей и са 
мъжки момичета!

 - С какво ще запомниш 
надпреварата в Залцбург?

 Ще запомня този турнир 
найвече като първото ми меж
дународно участие като вратар. 
Мога да заявя, че въпреки ре
зултатите това бяха найсилните 
ми мачове и за първи път мога 
да кажа, че дадох всичко от себе 
си. Играх със сърце и душа, и не 
съжалявам за нищо. Вярвам, че 
занапред резултатите ще стават 
все подобри и след време ще 
можем да се борим за медали 
срещу същите отбори.

Свободан АЛЕКСАНДРОВ

„Славия” тръгва към 19-а титла

Дебют за женския отбор на „белите” в евротурнирите

Статистика
Купа на европейските шампиони (жени)

I кръг, група „А”, Залцбург (Австрия)
30 октомври 2009 г.
„Херлев Хорнетс” (Дан)  „Славия” (Бъл) 18:0 (4:0, 11:0, 3:0) 
ОСК „Берлин” (Гер)  „Залцбург” (Ав) 3:2 след дузпи (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)
31 октомври 2009 г.
ОСК „Берлин”  „Херлев Хорнетс” 6:3 (2:2, 2:0, 2:1)
„Залцбург”  „Славия” 25:0 (5:0, 12:0, 8:0)
1 ноември 2009 г.
„Славия”  ОСК „Берлин” 0:28 (0:8, 0:9, 0:11) 
„Залцбург”  „Херлев Хорнетс” 7:2 (4:0, 1:1, 2:1)
Забележка: Победител в групата стана отборът на ОСК „Берлин”, който в 
следващия кръг ще играе срещу „Еспоо” (Фин), „Айсулу” (Каз) и „Агордо” (Ит).

„Играх със сърце и душа и не съжалявам за нищо!”

Камелия Иванова (втората отляво надясно) с наградата за 
най-добър състезател от „Славия” след мача със „Залцбург”
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От началото на новото 
хилядолетие обликът на 
тима на „Славия” в голяма 
степен е бил определян 
от чужденците, потърси
ли развитие на кариерата 
си на стадиона в квартал 
„Овча Купел”. Общо 34
рима новопривлечени 
легионери са обличали 
бялата фланелка от сезон 
2001/02 до настоящия 
шампионат, а някои от 
тях като Велимир Ивано
вич и Саша Симонович 
завинаги ще останат в 
сърцата на привържени
ците на найстария роден 
тим. Наймногочислена 
отново е сръбската коло
ния – 7 футболисти, а ма
кедонците и „кариоките” 
имат по 6 представителя. 
„Славия” е използвала ус
лугите и на петима играчи 
от Африка, от които само 
Дениран Ортега засега е 
оставил някаква следа.  
Пролетният дял на сезон 
20002001 „белите” започ
ват със новопривлече
ния камерунец Нджемо 
Бенджамин, който влиза 
като резерва в първото 
домакинство на „Славия” 
срещу „Велбъжд”, загу
бено с 0:2. Нападателят, 
посрещнат с големи оча
квания, прави непростим 
пропуск и е един от глав
ните виновници „белите” 
да отстъпят на тима от 
Кюстендил. Бенджи така 
и не успява да убеди ръ
ководството на клуба, 
че е класен футболист и 
изиграва едва 10 мача (с 
2 гола), преди да бъде ос
вободен от старшитре

ньора Кирил Ка
чаманов. Същият 
сезон „Славия” 
търси солидно 
попълнение и за 
вратарския пост, 
а изборът пада 
върху украине
ца Евген Немод
руг, който идва с 
добра визитка от 
постоянните си 
изяви с екипа на 
софийския ЦСКА. 
30годишният 
Немодруг обаче 
тотално разоча
рова и е изгонен 
от отбора задади 
наднормено тег
ло по време на 
зимната подго
товка в Анталия 
за сезон 2002
2003. На негово 
място „Славия” 
привлича за сериозната 
сума от 200 000 лева ма
кедонския страж Яне Ни
колоски, който за двете 
си години в „белия” тим 
неведнъж се превръща в 
„грешник” заради некон
центрираните си намеси 
в рамките на вратата. Ни
колоски лишава „белите” 
от заслужена победа в 
едно от дербитата с ЦСКА, 
завършило с равенство 
1:1 на 22 февруари 2002. 
„Славия” повежда в 18
ата минута с попадение 
на Велимир Иванович, 

но в 32рата минута не
лепа грешка на вратаря 
позволява на „червените” 
да изравнят. През същата 
година Николоски става 
главно действащо лице и 
в драматичното отпадане 
на „Славия” от „Литекс” на 
четвъртфинал в турнира 
за Купата на България. 
Славистите печелят с 2:0 
на „Овча Купел”, но на 
реванша отстъпват със 
същия резултат и двубо
ят се решава с рулетката 
на дузпите. Николоски 
спасява удара на Тиаго 
Силва и впоследствие 
сам бележи от бялата 
точка, но „белите” правят 
един пропуск повече, 
а фаталният е на Тодор 
Симеонов. Три години, 
след като Николоски си 
тръгна от „Славия”, той 
почти стана национален 
герой с феноменални
те си намеси, донесли 
сензационното 0:0, ко
ето Македония успя да 
постигне срещу Англия 
на митичния „Уембли”.  
През 2002 година „Сла

вия” привлича до края на 
сезона едно от найклас
ните си чуждестранни 
попълнения  защитника 
на турския “Бешикташ” 
Сеад Халилагич. Босне
нецът има само един 
изигран мач в последна
та година, защото дълго 
време лекува контузия 
в гърба. Той пристига 
без трансферна сума в 
„Славия”, тъй като е пре
отстъпен до лятото, а 
ръководството на „Бе
шикташ” се съгласява да 
продължи да му плаща 
заплатата, която възлиза 
на колосалните 1.5 мили
она лева. Така Халилагич 
получава само премии, а 
престоят му на стадиона 
в полите на Витоша се из
разява в едва 8 изиграни 
двубоя, найвпечатлява
щият, от които е победа 
срещу ЦСКА на “Армията”.  
Президентът на „Славия” 
Венцеслав Стефанов 
продължава политиката 
с търсене на чуждестран
ни попълнения главно от 
Балканите и през сезон 

20032004 в тима акос
тират Владимир Секу
лоски и Славко Матич. 
Доведени от сръбския 
наставник на тима Миод
раг Йешич. Македонецът 
Секуловски дори подпи
сва 5годишен договор, 
но за 2  сезона изиграва 
едва 19 мача и бързо е 
отпратен заради слабите 
си игри. Матич пък спо
ред някои от феновете 
е един от найдобрите 
сърби, играли в “белия” 
клуб. Бранителят се от
личава с огромния си хъс 
и борбеност на терена, и 
хладнокръвието си при 
изнасянето на топката.  
След краткия гастрол на 
екзотичния ганаец Саки 
Моузес, „Славия” прив
лича халфа на „Айнтрахт” 
Джовани Сперанца, 
пристигнал в комплект с 
Балдазаре Ди Грегорио. 
И двамата футболисти 
са с италиански произ
ход, но с германски пас
порти. Изявите им са на 
приливи и отливи, а след 
като довелият ги на „Овча 
Купел” Петър Хубчев е 
освободен, Сперанца 
преминава в италианс
кия „Монца”, а следите 
на Ди Грегорио пък без
възвратно се губят, както 
и на друго трансферно 
разочарование от сезо
на – бразилския напада
тел Жуниван Де Мело.  
За шампионата 20062007 
в „Славия” са привлечени 
прокуденият от „Левски” 
Саша Симонович и маке
донският младежки наци
онал Ненад Лазаревски. 
Сърбинът Саша Симоно
вич бързо се превъща в 
един от найважните фут
болисти на тима.  Халфът, 
заедно с Илия Илиев, е 
моторът за „белите” в сре
дата на терена и демонс
трира много силни игри, 
като сам донася победи
те над „Локомотив” (Плов
див) и „Марек” на „Овча 
купел”, а на няколко пъти 
е избиран и за „играч на 
кръга” в "А" група. Симо
нович обаче, като че ли 
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Иванович остана в историята на „Славия”, 
бъдещето е на Попара, М`Боли и Гонзалес

Уважаеми читатели, в миналия брой ви представихме панорама на 
изявите на чуждестранните играчи в тима на “Славия” през ХХ век. 
Днес ще продължим ретроспекцията, като ще ви предложим анализ 
и статистика и за останалите иностранци носили белия екип и през 
днешният ХХІ век.

Славчо Георгиевски игра три сезона в “Славия” и остави добри спо-
мени с изявите си с бялата фланелка 
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„се крие” в големите де
рбита и е в стихията си 
главно срещу помалки
те отбори. Ненад Лаза
ревски, пък е доведен от 
ОФК „Београд” от Ратко 
Достанич, но си тръгва, 
тъй като получава една 
от найвисоките заплати, 
но в същото време ро
деният в Белград играч 
не оправда очакванията 
и не спечелва титулярно 
място. От 2007 до лятото 
на 2009 година бялата 
фланелка обличат цели 
10 чужденци. Един от 
тях е македонецът Слав
чо Георгиевски, който е 
един от добрите полу
защитници на тима. Гео
ргиевски участва в едно 
от найдраматичните 
отпадания на „Славия” 
за купата на страната от 
„Ботев”. Намиращият се 
в отлична форма тим на 
„Славия” повежда в 5
ата минута на стадион 
„Христо Ботев”, след като 
именно Славчо Георги
евски матира вратаря на 
„канарчетата” Лилчо Ар
сов от десетина метра за 
1:0. Домакините израв
няват в 52рата минута, 
а до 61вата отбелязват 
още две попадения. „Бе
лите” успяват да намалят 
пет минути покъсно, но 
в последната секунда 
следва нов гол за “канар
четата”. 

През 2007 година в 
„Славия” акостира и ни
герийският нападател 
Дениран Ортега, дошъл 
от „Спартак” (Варна). Ор
тега прави силни мачове 
с белия екип и за два се
зона отбелязва 12 гола, 
а найвпечатляващи са 
изявите му на „Българска 
армия” при загубата от 
ЦСКА с 1:2. Тогава нигери
ецът буквално разнищи 
„червената” защита и от
кри резултата за „белите”. 
Сетне домакините полу
чиха две комични дузпи 
за подарък и обърнаха 
мача. В момента Ортега 
е под наем в „Левски”, 
но традиционно ранно
то отпадане на „сините” 
от евротурнирите ще го 
върне на „Овча Купел” 
още през зимата. 

В изминалото пър
венство „Славия” подно
ви почти изцяло отбора 

си. От лятото на 2008 в 
“Овча купел” пристигна 
21годишният халф Пав
ле Попара, който се пре
върна в неизменна част 
от състава на „Славия”. 
Попара бе един любим
ците на треньора Стеви
ца Кузмановски, като до 
момента се е разписал 
в три срещи. Попара е 
юноша на „Партизан”, а 
още е играл в „Аполон” 
(Гърция) и „Еносис” (Ки
пър). Лично Кузмановс
ки го взема под крилото 
си, след като показва 
страхотни игри в Кипър. 
Според запознати По
пара е отказал оферта 
на италианския”„Сиена”, 
за да дойде на „Овча Ку
пел”. „Литекс” изсърба 
Попара(та) на „Славия”, 
гласеше найактуалното 
заглавие след изненада
та на първия пролетен 
кръг в шампионата. „Бя
лата лавина” мина с 1:0 
през Ловеч, като гола 
вкара именно сърбинът, 
на който в бъдеще ще 
се разчита да доразвие 
лидерските си качества 
и да поведе отбора към 
нови успехи. В сегашния 
състав на „Славия” за 
място на терена се борят 
още цели 7 легионери, а 
найвпечатляващо засега 
е присъствието на врата
ря Раис М`Боли. Тъмноко
жият французин, който е 
от алжирскоконгоански 
произход, има съществен 
принос за сполучливото 
представяне на „Славия” 
в последните няколко 
кръга. М’Боли изигра 
много силен мач в Ловеч, 
а след това в столично
то дерби с „Локомотив” 
заключи вратата си за 
нападателите на „черве
ночерните”. Халфът на 
„Славия” Дидак Гонзалес 
пък влезе в заглавията на 
спортната преса с гола 
си срещу „Миньор” (Пер
ник) за успеха на „белите“ 
с 1:0, което бе истори
ческо първо попадение 
на испански футболист в 
българския шампионат. 
Юношата на „Еспаньол” е 
остър и бърз футболист, 
който може да допри
несе много за бъдещите 
успехи на „Славия”.

Калоян АТАНАСОВ
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Брилянтен техник, 
вещ организатор на „бе
лите” атаки, истински 
лидер на тима и основен 
реализатор в найтруд
ните моменти – това са 
само част от суперла
тивите, които могат да 
се изрекат за Велимир 
Иванович. Любимецът 
на феновете на „Славия” 
пристига на „Овча Купел” 
през 2002 година и за 5 
сезона с екипа на най
стария наш тим изигра
ва 101 мача, в които 
отбелязва 30 гола – пос
тижения, ненадминати 
от нито един легионер 
на „Славия”. Веле блести 
още в първия си сезон, 
записвайки на сметката 
си 8 попадения, дона
сяйки победите на „бе
лите” с 1:0 и 2:1 срещу 
найсилните провинци
ални тимове „Нефтохи
мик” и „Литекс”, както и 
равенството 1:1 срещу 
ЦСКА. Иванович е истин
ски творец на терена, па
совете му често остават 

загадка за 
п р о т и в 
никовите 
отбрани, а 
топовни
те му из
стрели са 
огорчили 
не малко 
вратари в 
"А" група. 
Сърбинът 
в и н а г и 
се е отли
чавал с 
огнен тем
перамент 
и непримиримост в иг
рата си, за което често 
е виждал картоните с 
жълт и червен цвят. За 
престоя си в „Славия” 
сърцатият халф таи само 
добри чувства. „Играех 
футбол в Гърция. Трень
ор на „Славия” бе Жарко 
Оларевич, той настоя да 
ме вземе в отбора. Беше 
говорил с Венци Стефа
нов. Обадиха ми се по 
телефона, разбрахме 
се и дойдох. Прекарах 

много хубави години в 
този отбор. След това 
договорът ми изтече, те 
искаха да го подновя, аз 
не, и в крайна сметка си 
тръгнах. Само с добри 
чувства си спомням за 
престоя в “Славия”. Имал 
съм оферти и от „Левски”, 
и от ЦСКА, но не съжаля
вам, че съм останал ве
рен на „Славия”. Единс
твеното, за което ме е 
малко яд, е, че пропус
нах шанса да участвам в 
евротурнирите.

Чужденци с белия екип в периода 2001-2009 г.: 
Бенджамин Нджемо (Камерун)  10 2 2001 г.  ІІ
Евген Немодруг (Украйна)  8 0 20012002 г. I
Велимир Иванович (Сърбия)  101 30 20022006 г. V
Яне Николоски (Македония)  33 0 20022003 г. ІІ
Сеад Халилагич (Бoсна и Херц.)  9 0 2002 г.  I 
Владимир Секуловски (Македония) 19 0 20032004 г.  ІІ
Славко Матич (Сърбия)  25 1 20032004 г. І
Саки Моузис (Гана)   12 0 2004 г.  ІІ
Балдазаре Ди Грегорио (Италия)  5 0 20052006 г. І
Джовани Сперанца (Италия)  25 1 20052006 г. І
Жуниван Де Мело (Бразилия)  12 0 2005 г.  І 
Саша Симонович (Сърбия)  47 10 20062008 г. ІІ 
Ненад Лазаревски (Македония)  11 0 20062007 г. І
Дениран Ортега (Нигерия)  32 12 20072009 г. ІІ 
Славчо Георгиевски (Македония) 39 4 2007, 2008 г. ІІІ
Апаресидо де Соуза Елтон (Бразилия) 17 3 20072008 г.  І
Павле Попара (Сърбия)  36 3 20082009 г. ІІ
Зоран Златковски (Македония)  13 0 2008 г.  ІІ 
Сърджан Новкович (Сърбия)  23 0 2008 г.  ІІ 
Виктор Дениран (Нигерия)  14 0 20082009 г. І
Енцо Малинди  (Албания)  10 2 2008 г.  І
Зоран Белошевич (Сърбия)  13 0 2008 г.  І 
Мбайе Диоп (Сенегал)   10 0 2008 г.  І 
Едуардо Ду Бала (Бразилия)  21 4 2009 г.  ІІ
Раис М`Боли (Франция)  9 0 2009 г.  ІІ
Роберт Петров (Македония)  17 0 2009 г.  ІІ
Антонио Карлос (Бразилия)  12 2 2009 г.  І
Братислав Ристич (Сърбия)  10 0 2009 г.  І
Дидак Гонсалес (Испания)  5 1 2009 г.  І
Жозе Жуниор (Бразилия)  10 3 2009 г.  І
Жозеф Ренет (Франция)  4 0 2009 г.  І
Мигел Бето (Бразилия)  10 3 2009 г.  І
Митя Морац (Словения)  10 0 2009 г.  І 
Томаш Сайдак (Полша)  2 0 2009 г.  І

Забележка: След името и фамилията на играча, са посочени неговата националност, броят мачове 
и голове в “Славия”, годините, през които е състезател при “белите” и изиграните сезони за клуба. 
Данните са до 9 ноември 2009 година.

Веле – владетелят в средата
на терена Доста съперници бяха в кра-

ката на Велимир Иванович 
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Баскетболистките на “Славия” успяха 
да спечелят квота за елитната шес-

тица на новосформираната Нацио-
нална баскетболна лига. Квалифика-
ционният турнир, който се проведе 

през миналия месец, събра четири 
тима, които се бореха за последните 

две вакантни места за НБЛ. Младият 
тим на “белите”, в чиито редици се 

завърна двукратната шампионка със 
“Славия” Албена Бачкова, успя да за-

пише две победи, които се оказаха до-
статъчни за постигането на крайна-

та цел. Момичетата на Надка Голчева 
загубиха първия си мач от “Миньор” 
с 63:75, сетне надделяха убедително 

над “Тони 7” с 66:48. Решителен бе 
третият двубой. В него славистките 
сломиха трудно НСА с 69:67 след про-
дължения. С чудесни изяви през целия 

турнир се открои Тонка Тенчева (на 
снимката). В започналия този месец 

шампионат отборът на “Славия”, 
който е с най-ниската средна възраст 

малко над 20 години, основно ще 
обиграва кадрите си, които са продукт 

на “бялата” школа. 
Привържениците на “Славия” свикнаха с радостните вести, които 
в последно време се носят от клуба по хокей на трева на “белите”. 
В есенния дял на държавното първенство за мъже “белият” тим 
доказва превъзходството си. Славистите последователно раз-
пиляха столичния “Локомотив” с 4:0 и отбора на “Баните” с 2:0 в 
групата си, след което на полуфинала се изправиха срещу състава 
на МГУ. Там “бялата” лавина отнесе студентите с 6:0, а на финала 
отбора на “Славия” отново постигна безапелационна победа с 3:0 
над “Баните”! Интересното е, че славистите, не само не получиха 
нито един гол, но през целия турнир имаше едва два удара в рамка-
та на вратата им!
В тима на “Славия” успешно се включиха и шестте нови попълне-
ния, които идват от НСА и треньорът Симеон Илиев, доскорошен 
наставник на националния отбор! След наказателната акция от 
четири победи от толкова мача и 15:0 голова разлика всички в “бе-
лия” клуб са амбицирани да спечелят и шампионската титла, кое-
то ще бъде за първи път в историята на “Славия”.
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