
Броени дни ни 
делят от старта 
на пролетния 

дял на шампионата, но 
борбата сякаш вече за-
почна. Отборите впе-
рили поглед в челото 
заздравиха своите ре-
дици, не направиха из-
ключение и слависти-
те. В редовете  на „бе-
лите” се завърна Мар-
тин Кушев, дойдоха 
борбени играчи като 
Филип Филипов, Йор-
дан Юруков, Мартин 
Сечков, Диан Молдова-
нов, бразилците Баяно 
и Басо. Така съставът 
става доста баланси-
ран, а като добавим и 
мотивацията на стар-
ши треньора Емил Ве-
лев ситуацията изглеж-
да добре. Славистите 
са амбицирани като 
никога да стигнат до 
бленуваната Европа и 
този хъс се появи още 
есента. Това зарази и 
публиката и тя повярва 
на своите момчета. 

„Белите” получиха 
традиционните съ-
дийски тесли още в 
проверките, но в тях 
се видя и че тимът ще 
се бори за всяка педя 
земя на игрището. Пъ-

тят към Евротурнирите 
е дълъг, но той може и 
трябва да бъде успе-
шен. Условията за това 
са налице. Остава само 
освен реферските уда-
ри играчите на „Сла-
вия” да преодолеят и 
собствената си неуве-
реност в някои срещи, 
както и подценяването 
на съперника в други. 

Есента бяха напра-
вени качествени мачо-
ве срещу най-силните, 

което радва „белите” 
фенове, но у дома 
бяха пропилени точки 
срещи по-слаби про-
винциални отбори. С 
тях най-старият роден 
тим резонно щеше да 
е вперил поглед към 
върха. Там, където е ис-
конното място на „Сла-
вия” и където искат да 
я виждат всички при-
върженици на клуба.

Времето за подго-
товка и анализи отми-

на. Идват мачовете на 
истината. В тях игра-
чите в бяло трябва да 
се борят докрай, за да 

покажат, че заслужават 
да са в клуб със славна 
история, а и те да дадат 
своя принос за нея.    
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Доказано най-старият 
клуб в България 
„Славия” вече започ-

на подготовката си за веков-
ния юбилей. В три издания за 
тази, следващата и юбилейна-
та 2013 година в календара на 
представителния футболен 
отбор ще има и ретро фото-
си на легендарни селекции 
на „белите” през годините. С 
наличието на снимки на слав-
ните състави се дава дължи-
мото на голямата история 
на клуб. Те ще върнат поза-
бравени радостни емоции на 
по-старото поколение привъ-
ржениците на „белия” клуб, 
а за по-младите ще вдъхнат 
нови сили, докосвайки се до 
отбори и играчи превърнали 
се в легенди за „Славия”. За 
основа на ретро-фотосите са 
послужили плакатите, които 
вече трета година публикува-
ме на нашите страници. Сним-
ките на отборите в календара 
и съставите към тях, както и 
информацията за визитната 
картичка на клуба са предо-
ставени безвъзмездно от на-

„Славия” с уникален календар 
за новата 2011 година

шия колега Камен Огнянов. 
Приложена е и статистика с 
едни от най-важните факти 
от миналото на клуба.

Тази година акцентът пада 
върху съставите на „белите” 
носители на националните 
купи. Поместени са снимки-

те на отборите от 1952, 1964, 
1966, 1975 и 1980. Освен тях 
тук са и тимове вицешампи-
они за 1950 и 1990, отборът 

победител в турнира на УЕ-
ФА-Интертото за 1977 годи-
на, както и бронзовите меда-
листи за 1940. Изключително 
ценна за всеки слависти е и 
снимката на първия отбор в 
историята на клуба от 1913, 
както и на първите българ-
ски футболисти полуфинали-
сти в Европа от 1967 година. 

За догодина, акценти-
те в постера ще са състави 
носители на сребърни и 
бронзови медали в родния 
шампионат. А за юбилейният 
календар за 2013 година ще 
бъдат поместени фотосите 
на шампионските тимове и 
на двата отбора носители 
на Балканската клубна купа. 
Всеки желаещ да си закупи 
ценния постер може да сто-
ри това от магазина за фе-
нартикули на „белите” или от 
спортния магазин „Сандекс” 
намиращ се на площад Ма-
кедония на улица „Алабин”.

Слависти апелират за 
справедливост

Феновете на „Славия” 
се обявиха против осво-
бождаването на убиеца 
на хокеиста Кирил Въжа-
ров и неговия 
приятел Васил 
А л е к с а н д р о в . 
Привържениците 
на „белите“ опъ-
наха транспаран-
ти из цяла София. 
Един от тях гласи: 
„Възмездие за 
Кирил Въжаров 
и Васил Алексан-
дров и затвор за 
убиеца!“.

Двамата младежи бяха 
убити при инцидент в 
столична дискотека пре-
ди повече от година и 
половина. Два дни след 
това пък Илиян Тодоров 
сам се предаде и при-
зна вината си. Първона-

чално той бе задържан 
в ареста, но малко след 
Коледа миналата годи-
на съдът постанови, че 

може да бъде пуснат под 
домашен арест заради 
здравословни проблеми 
и именно това разгневи 
привържениците на „бе-
лите“.

Делото е на финалната 
права, но се бави заради 
насрочен разпит на два-

ма естонци, станали сви-
детели на убийството на 
Въжаров и Александров. 
Очаква се те да бъдат раз-
питани чрез видеоконфе-
рентна връзка между СГС 
и естонски съд. 

Всички близки до уби-
тите момчета се надяват, 
че българският съд ще 
бъде принципен и няма 
да се потулят нещата и 
ще има възмездие за от-
нетите два човешки жи-
вота. Привържениците на 
„белия” отбор, съотбор-
ниците на Кирил Въжа-
ров от хокейния състав 
на „Славия”, както и ние 
от екипа на вестника ис-
каме справедливост. От 
фенклуба на „белите” 
са категорични, че при 
оправдателна или лека 
присъда за убиеца ще 
приемат всичките позво-
лени от закона средства 
за да протестират това 
решение на съда. 

Феновете на „бе-
лите”, непосред-
ствено след тра-

гичния инцидент с техния 
приятел Петър Добрев 
(Ханса) разпространиха в 
интернет пространство-
то песен с негов текст за 
любимия „бял” отбор. Сла-
вистите имат желание да 
я включат в репертоара 

Родих се да вея аз знаме,
знаме на бялата чест,
ще тъпча говеда, чорбари,
ще пея аз песни безчет.

Когато „Славия” играе,
гърло аз ще дера,
дори и когато загуби,
да пея/пия аз няма да спра.

Че „Славия” това е религия
и гордост за наший народ,
че „Славия” е шампиона 
и ний сме й верни до гроб.

Песен по текст на Ханса 
запява „бялата” агитка

на агитката за пролет-
ния полусезон в памет на 
Ханса. 

М е ж д у в р е м е н н о 
все още продължават 
следствените действия 
и съдебното дело във 
връзка с  инцидента, от-
нел живота на Петър До-
брев и майка му, в нача-
лото на годината. 

Спомени за Ханса от 
негови приятели може 

да намерите на стр. 8 в 
днешния ни брой. 
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Феновете на 
“Славия” из-
пращат една 

тъжна зима в началото 
на 2011. Зима, в която 
по изключително нелеп 
начин си отиде един от 
най-верните, всеотдай-
ни и усмихнати привъ-
рженици на “белите” 
– Ханса. Загуба, от която 
боли най-много. Липса, 
която нищо на света не 
може да компенсира. 

Емил Велев и футбо-
листите му обещаха още 
на първата си трени-
ровка след ваканцията, 
че именно заради него 
ще направят всичко 
по силите си отборът 
най-накрая да постигне 
значим успех в първен-
ството. Защото знаят, че 
той ще гледа някъде там, 
горе, и ще е съпричастен 
с радостта на другите за-
палянковци, ръководи-
тели, треньори и деяте-
ли на най-стария роден 
клуб.

А въпреки на пръв 
поглед лошото кла-
сиране – седмо място 
на полусезона, имаме 
всички основания да се 
надяваме, че в навече-
рието на 100 годишни-
ната си “Славия” може 
да се завърне на пътя на 
футболната слава. Петте 

точки изоставане от тре-
тото място са пренебре-
жимо малко, особено с 
оглед на кризата, налег-
нала основния претен-

дент за него – “Черномо-
рец” от Бургас. След раз-
дялата с основни фигури 
“Локомотив” (София) 
също няма да е онзи 

тим от есента, в ЦСКА ха-
осът отдавна е взел връх 
над “армейските” ред 
и дисциплина, а иначе 
афиширащият големи 
амбиции “Локомотив” от 
Пловдив май няма с как-
во да ги покрие и ще раз-
чита основно на бившия 
кадър на “белите” Здрав-
ко Лазаров. На другия 
фронт пък – Купата на 
България, финалът е 
само на две крачки раз-
стояние. 

От друга страна, дори 
и конюнктурата в “А” 
група да не беше такава, 
“Славия” още през есен-
та доказа, че футболните 
аргументи са на нейна 
страна. Динамика, низ 
от многобройни подава-
ния, нападение до дупка 

независимо от резулта-
та, атрактивни изпълне-
ния, непримиримост – 
по всичко личи, че с този 
треньор и тези състеза-

тели “белите” 

ще разчитат 
на красотата 

в играта, за да преслед-
ват целите си тази годи-
на. И тази тактика носи 
успех (за справка – дву-
боите с ЦСКА и “Левски”).

Повод за оптимизъм 
дава и направената се-
лекция. Дългогодишни 
състезатели на “Сла-
вия” като Тодор Колев 
и Йордан Петков бяха 
освободени, но за всич-
ки бе видно, че вече са 
изчерпани за отбора. 
Галин Иванов замина за 
“Арминия” (Билефелд), 
но на негово място бе 
привлечен 

изпълнител с дока-
зани качества 

като Йордан Юруков. От 
Мартин Сечков и Диан 

Молдованов се очаква 
да решат проблема в 
центъра на защитата, 
който се явяваше ос-
новна пречка пред по-
бедите през есента. Фи-
лип Филипов е играч с 
огромен потенциал, а с 
представянето си в кон-
тролите бразилецът Ба-
яно напълно си заслужи 
договор с клуба. 

Някои се присмяха 
на новината, че на 37 
години Мартин Кушев 
се завръща в “Славия”. 
Но това е добър знак – 
същите се смееха и на 
трансфера на Николай 
Божов, без да подозират, 
че “белите” са взели су-
пер футболист за нивото 
на “А” група. А тези, кои-
то познават качествата 
на Кушев, нямат търпе-
ние да видят двамата 
рамо до рамо в атака 
напролет. 

Така че горе главите, 
слависти! Вторият дял 
от първенството е до-
статъчно дълъг, а “Сла-
вия” има и желанието, 
и силите да ни върне 
радостта от футбола. А и 
задължението да го на-
прави – заради хилядите 
привърженици, изпита-
ли толкова много гор-
чилка в последните го-
дини. И заради паметта 
на Ханса, която е вечна. 

Иван ЖИКОВ

Футболните аргументи
са на страната на “Славия”  

Посоки 3
“Белите” имат силите, желанието и 

задължението да ни зарадват тази пролет  

Мартин Кушев се завърна в отбора на сърцето си, а 
Баяно ще се бори с играта си да спечели „белите” фенове
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Лагерът на Сла-
вия в Турция бе 
динамичен и 

изпълнен с важни съби-
тия за „белите”. Освен 
мачовете и  при слави-
стите в базата им – хо-
тел „Роял Атлантик” в ку-
рорта Сиде в областта 
Анталия, която включва 
едноименния град и 
плажна ивица от около 
100 км. В неизброими-
те хотели по нея всяка 
година от декември до 
март идват над 2000 
футболни отбора от цял 
свят, подмамени от ху-
бавия клrмат, добрите 
условия и перфектните 
терени, осигурени от 
домакините...

Контролите  

Да изиграеш 7 мача 
за 14 дни, дори и когато 
имаш на разположение 
тридесетина футболи-
сти, е много. Страшно 
много. И това в комби-
нация с тежки трени-
ровки, характерни за 
зимната подготовка. А 
контролите на „белите” 
преди пролетния полу-
сезон са общо 12...

В Анталия първите 
два мача, загубени от 
украинския „Олексан-
дрия” (1:4) и от чеш-
кия „Бърно” (1:2) бяха 
от тези, за които се 
твърди, че доказват – 
футболът е нелогична 
игра. Същото донякъ-
де важи и за 3:4 срещу 
„Амкар”, но този мач 
заслужава специално 

внимание. Срещу укра-
инците наред с лекото 
подценяване имаше 
доста решителни греш-
ки в защита, както и 

срещу „Бърно”, който 
вкара два пъти без на 
практика да има голово 

положение – и в двата 
случая чехите получиха 
немислими подаръци 
от съперниците си.

Нулевите равенства 

с „Партизан” и „Криля 
советов” пък дойдоха 
в много стойностни и 
здрави сблъсъци сре-
щу силни и авторитетни 
отбори. Мачовете си 
приличаха – и от двете 
страни имаше по някол-
ко пропуска, по хиксът 
бе най-справедливият 
изход.

С „Амкар” славистите 
изиграха най-силния 
си мач в подготвител-
ния период, а първото 
полувреме беше стра-
хотно. Кушев и Божов 
доведоха до отчаяние 
руснаците, като си пар-
тнираха така, сакаш не 
играят първи мач рамо 
до рамо, а са действали 
с години заедно. Русна-

ците просто не разби-
раха какво им се случва 
и се оттеглиха при 1:3 
на почивката. Като пре-
ди това направиха куп 

грубости, нервите на 
треньора им не издъ-

ржаха и се нахвърли с 
обиди към Велев, който 
не му остана длъжен и 
двамата наставници се 
оказа опасно близко до 
физически конфликт. 
Не се случи, но на два 
пъти те сбъскаха ръце в 
ръце и си викаха от ня-
колко сантиметра. Мал-
ко по-късно, когато Бая-
но без да е предизвикал 
никого (видя се на запи-
са след това) бе пова-
лен със звучен шамар 
от съперник и съдията 
опита да го изгони с 
право на смяна, Велев 
тръгна да вади отбора 
и бе спрян от трибуните 
от Венци Стефанов. Вто-
рото полувреме „Ам-
кар” върна още един 
гол, а Жуниньо изпусна 
две идеални положе-
ния, Божов удари греда. 
Юруков и Р. Димитров 
– Меси действаха пре-
красно... Просто не се 
виждаше как този дву-
бой ще завърши с друг 
резултат освен с победа 
на „Славия”. Но съдията 
бе решил друго. В 85-
ата минута измисли не-
пряк свободен удар на 
линията на наказател-
ното поле на столича-
ни, от който руснаците 
вкараха директно във 
вратата с удар през сте-
ната в ъгъла на Стефано 
Кунчев (май късно видя 

Подготовка4

Бележки от Анталия

Даниел Пеев се поздравява с брат си Георги (вдяс-
но), преди контролата на „белите” с „Амкар” 
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къде отива топката). 
Вместо пребиване ре-
ферът призна гола. И 
в самия край на мача 
израелският арбитър 
даде уникална дузпа, в 
която Генев въобще не 
доближи на повече от 
метър съперника си, 
при положение, че и 
двамата напускаха на-
казателното поле и се 
движеха в различни 
посоки. По-късно на за-
писа също се видя, че 
между защитник и на-
падател в този момент 
няма никакъв контакт... 
– 3:4 и абсолютно не-
заслужена загуба. Ре-
ферът викал на русна-

ците „Падайде, падайте“, 
каза след двубоят Заха-
ри Сираков, който игра 
за „Амкар“.

3:0 срещу румънския 
„Валчея” постигнаха по-
вечето от по-младите 
играчи, но в този мач 
играха и доста от по-
опитните – Кушев, 
Жуниньо, Юруков... 
За да дойде 0:1 срещу 
„Петролул” (Плоещ) в 
последния двубой, в 
който славистите вече 
бяха много изморени 
и в играта им нямаше 
никаква свежест и агре-
сия. Примерно Юруков 
излезе в три последова-
телни дни срещу „Криля 
советов”, „Валчея” и „Пе-
тролул”, като игра общо 
около 150 минути... И 
призна, че му се случва 
за първи път...  Горе-до-
лу така бе и с Жуниньо. 

Трансферите

Баяно е много добро 
попадение – стабилен 
в средата на терена, 
много активен, умее 
да задържа топката и 
да дава хубави пасо-
ве. Филип Филипов бе 
много активен. Мартин 
Сечков бе малко сму-
тен в първите мачове, 
където направи греш-
ки, но после се успокои 
и показа стабилност 
при борбата за високи 
топки в центъра на за-
щитата. Деян Молдо-
ванов направи хубав 
дебют при пробите си в 
„Славия” срещу „Амкар” 

също в центъра на от-
браната. Йордан Юру-
ков е играч с доказани 
качества и това се видя 
в Турция. Завърналият 
се Жуниньо е на нов 
пост – десен външен 
халф, понякога сменя 
мястото си с Юруков и 
действа отляво.

Дениран Ортега 
постъпи супернепро-
фесионално като на-
пусна лагера на отбора 
без основателна причи-
на. После от Истанбул 
на няколко пъти напра-
ви опити по телефона 
да бъде опростен, но 
получи твърд отпор – 
ще му бъде търсен друг 
отбор, защото място 
за него в „Славия” вече 
няма.

Даниел Пеев бе ха-
ресан много от „Амкар” 
и, разбира се, че в евен-

туалния му трансфер 
там, пръст има и брат 
му Георги Пеев и него-
вият руски мениджър. 
Това бе първият мач 
на братята един срещу 
друг в професионалния 
футбол, а се оказа, че 
„Амкар” в този момент 
е идеалният вариант на 
Даниел да продължи 
кариерата си в чужби-
на, и то в отбор заедно 
с брат си. Ако транс-
ферът се случи, Дани 
няма как да не липсва 
на отбора и на “белите” 
фенове – и с играта си, 
и с демонстрираното 
уважение към бялата 
фланелка. Пеев отива 
не на проби, а на ме-
дицински прегледи в 
Перм и след тях – евен-
туално да договори 
личните си условия.

Личното ми мнение 
е, че  този път пре-
зидентът на „Славия” 
Венцеслав Стефанов 
изпадна в доста дели-
катно положение. Той 
никак не бе склонен 
да се разделя с Даниел 
Пеев точно в този мо-
мент, но от друга стра-
на желанието на халфа 
за трансфер в отбора, 
където играе брат му 
и очакваната подкре-
па на Георги както по 
евентуалната сделка (тя 
се движи от мениджъ-
ра му) и в „Амкар” след 
това, където баткото е 
лидер, е шанс за Дани-
ел, който явно никак не 
е за изпускане. И едва 
ли някога пак би се от-
ворил пред Дани  – оти-
ва в първодивизионен 
руски отбор, където 
ще се събере с брат си. 
Сякаш аргументите „за” 
са повече от тези „про-
тив”, като в случая сред 
тях нито в едната, нито 
в другата посока, този 
път не стоят големи 
пари, защото „Амкар” 
преживява сложни фи-
нансови времена... Ако 
трансферът стане, в 
него водещото ще е же-
ланието на братята да 
се съберат в „Амкар“...

Николай КРЪСТЕВ
Анталия - София
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СТАТИСТИКА
21 януари 2011 г. , “Славия” - “Банско” 2:1

“Славия”: Петров, Дяков, Генев, Огнянов, Филипов, Попара, Баяно, 
Илиев, Пеев, Юруков, Василев (Меншаров, Димитров, Сечков, Дени-
ран, Предев, Вълков, Желев, Георгиев, Божов, Христов).
Голмайстори: 1:0 Илиев (2), 1:1 Б. Хазуров (11), 2:1 Юруков (27).
Съдия: Драган Стойков.
Село Вълково, 50 зрители

25 януари 2011 г. , “Славия” - “Пирин” (Рз) 0:1
“Славия”: Вълков, Дяков, Генев, Сечков, Филипов, Меншаров, Баяно, 
Пеев, Димитров, Христов, Божов (Зарев, Байдаков, Огнянов, Данило, 
Дениран, Предев, Илиев, Желев Георгиев, Ортега).
Голмайстор: 0:1 Пандев (83-дузпа).
Съдия: Иван Бабанов. 
Сандански, градски стадион, 100 зрители.

28 януари 2011 г., “Славия” - “Лудогорец” 0:0.
“Славия”: Е. Петров, Филипов, Генев, Сечков, Дениран, Баяно, Мен-
шаров, Р. Димитров, Пеев, Божов, Христов (Кунчев, Георгиев, Юруков, 
Ортега).
София, ст. “Славия” – изкуствен терен, 200 зрители.

29 януари 2011 г., “Славия” - “Чавдар” (Етрополе) 3:0
“Славия”: Петров, Ангелов, Жечев, Желев, Александров, Илиев, Цачев, 
Георгиев, Предев, Жуниор, Ортега (Кунчев, Карасинкеров, Байдаков, 
Иванов, Винков, Бангеев, Георгиев).
Голмайстори: 1:0 Жуниор (5), 2:0 Илиев (24), 3:0 Александров (40).
Съдия: Николай Йорданов.
Жълт картон: Ангелов.
Червени картони: Ангелов, Карасинкеров.
София, ст. “Славия” – изкуствен терен, 50 зрители.

4 февруари 2011 г. , “Славия” - “Олександрия” (Укр) 1:4
“Славия”: Зарев, Дяков, Огнянов, Генев, Дениран, Желев, Илиев, Жу-
ниор, Пеев, Юруков, Ортега (Кунчев, Филипов, Сечков, Христов, Цачев, 
Димитров, Георгиев, Предев, Васев, Меншаров)..
Голмайстори: 0:1 Ксюнз (10), 0:2 Довий (21), 0:3 Кочук (64), 1:3 Георгиев 
(73), 1:4 Шупик (89)
Съдия: Владимир Вълков (Бъл).
Жълт картон: Христов.
Сиде, 50 зрители.

6 февруари 2011 г., “Славия” - “Партизан” (Белград, Сър) 0:0
“Славия”: Петров, Дяков, Сечков, Генев, Филипов, Меншаров, Баяно, 
Димитров, Юруков, Божов, Христов (Огнянов, Пеев, Кушев, Илиев, Де-
ниран, Жуниор).
Сиде, 50 зрители.

8 февруари 2011 г., “Славия” - “Бърно” (Чех) 1:2
“Славия”: Е. Петров, Дяков, Огнянов, Сечков, Дениран, Меншаров, 
Илиев, Христов, Пеев, Жуниор, Божов (Кунчев, Генев, Баяно, Димитров, 
Филипов, Юруков, Георгиев, Васев, Кушев, Ортега).
Голмайстори: 0:1 Симерски (34), 0:2 Симерски (45), 1:2 Божов (45).
Съдия: Павлин Тютюнджиян (Бъл).
Жълти картони: Жуниор, Филипов.
Сиде, Анталия, 50 зрители.

11 февруари 2011 г., “Славия” - “Амкар” (Перм, Рус) 3:4
“Славия”: Кунчев, Дяков (66 - Дениран), Генев, Молдованов (80 - Сеч-
ков), Филипов, Баяно, Пеев (82 - Георгиев), Димитров, Юруков (57 - Жу-
ниор), Кушев (46 - Христов), Божов (77 – Илиев).
Голмайстори: 1:0 Божов (2), 2:0 Кушев (10), 2:1 Ристич (11), 3:1 Божов 
(33), 3:2 Бормистров (54), 3:3 Г. Пеев (79), 3:4 Г. Пеев (90-дузпа).
Сиде, 50 зрители.

13 февруари 2011 г., “Славия” – „Криля Советов” (Самара, Рус) 0:0
“Славия”: Кунчев, Дяков, Сечков, Генев, Филипов (46 – Дениран), Мен-
шаров, Баяно (46 – Илиев), Жуниор (46 – Юруков), Димитров, Божов (74 
– Пеев), Христов.
Жъти картони: Том, Божов.
Сиде, 50 зрители.

14 февруари 2011 г., “Славия” - “Валчея” (Рум) 3:0
“Славия”: Зарев, Желев, Огнянов (35 – Баяно), Молдованов, Дениран, 
Цачев, Васев, Предев, Юруков (46 – Жуниор), Георгиев, Кушев (55 – Фи-
липов).
Голмайстори: 1:0 Васев (83), 2:0 Жуниор (86), 3:0 Васев (89).
Аркадия сентър, Анталия, 50 зрители.

15 февруари 2011 г., “Славия” - “Петролул” (Плоещ, Рум) 0:1
“Славия”: 1. Кунчев, 21. Дяков (18 – 25. Дениран), 22. Генев, 6. Сечков, 
18. Филипов, 27. Меншаров, 77. Пеев, 20. Димитров (23 – 44. Жуниньо), 
10. Юруков (60 – 5. Георгиев), 9. Христов, 17. Божов.
Голмайстор: 0:1 Катарама (54).
Съдия: Андрей Сорока.
Жълт картон: Христов.
Сиде, 50 зрители.

19 февруари 2011 г. , “Славия” - “Доростол” (Силистра) 2:0
“Славия”: Кунчев, Предев, Молдованов, Жозе де Лисбоа, Виктор Де-
ниран, Баяно, Илиев, Миранда, Георгиев, Кушев, Юруков (Димитров, 
Филипов, Жуниньо, Карасинтеров, Васев, Христов, Божов)
Голмайстори: 1:0 Кушев (27), 2:0 Христов (62)
София, ст. “Славия” – изкуствен терен, 200 зрители.

След трансфера си в „Криля Советов” бившият вра-
тар на „Славия” Раис М’Боли посети и лагера в Ан-
талия на „белите
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троли. По-скоро бих ги 
нарекъл достатъчно. А 
що се отнася до натру-
паната умора у отбора, 
трябва да се мине и през 
това. Просто е задължи-
телно в зимния под-
готвителен цикъл да се 
случи. Но после пък дава 
своите положителни ре-
зултати. Смятам, че от-
борът на „Славия” е един 
от най-добре подготве-
ните във функционално 
отношение в цялата „А” 
група. И това ще си про-
личи.

- Резултатите 
в контролите не бяха 
кой знае колко впе-
чатляващи, в Анталия 
„Славия” спечели само 
един мач, и то срещу 
втородивизионния 
румънски „Валчея”...

- Принцип във 
футбола е, че резулта-
тите в контролите не са 
показателни. Защото 
играеш в един мач не 
да го спечелиш, а да ви-
диш колкото се може 
повече футболисти, да 
избистриш състава си. 
Най-точният пример е 
двубоят с „Амкар”, кой-
то загубихме с 3:4, след 
като на полувремето 
водехме с 3:1. Дори не 
е толкова важно, че на-
края съдията буквално 
подари победата на рус-
наците с несъществува-

ща дузпа, като пре-
ди това ги добута 
и до равенството с 
измислен фаул на 
линията на нашето 
наказателно поле. 
Но при 3:1 на почив-
ката, ако двубоят 
бе официален, едва 
ли щях да направя 
точно тези смени... 
Всъщност играхме 
най-силно срещу 
н а й - се р и о з н ите 
съперници в Турция – 
„Партизан” (0:0), „Амкар” 
(3:4) и „Криля советав” 
(0:0). Мачовете бяха из-
ключително здрави, 
играеше се на предела 
на позволеното, който 
понякога бе прекрач-
ван, по-често от съпер-
ниците ни. Затова никога 
резултатите от контро-
лите не са показателни. 
Важно е състоянието на 
отбора, неговата игрова 
настройка, желанието за 
победа. При нас всичко 
в това отношение е на-
ред и гледаме спокойно 
на предизвикателствата, 
които ни очакват.

- А доволен ли 
сте от селекцията?

- Смятам, че за 
първи път от доста вре-
ме „Славия” разполага 
с балансиран състав, 
като има конкуренция 
за всеки пост от няколко 
играчи. В този смисъл 
смятам, че взехме точ-
ните хора. Надявам се 
центърът на отбраната 
да стане по-стабилен – 
там към Виктор Генев се 
присъединиха Мартин 
Сечков, Деян Молдо-
ванов, а в последния 
момент взехме и брази-
леца Басо, който показа 
много добри качества. 
Филип Филипов също 
се включи с голямо же-
лание и хъс на фланга 

на отбраната. В полуза-
щитата смятам, че Баяно 
ще свърши много добра 
работа – и в дефанзивен 
план, защото се движи 
много и покрива голям 
терен, и в конструктивен 
план. Жалко, че завъ-
рналият се в тима Пав-
ле Попара се контузи и 
ще може да разчитаме 
на него чак през март. 
Жуниор вече се чувства 
добре на новата си пози-
ция при нас – по десния 
фланг на полузащитата и 
нападението. Тук ще раз-
читам много и на Спас 
Георгиев  В атака Мар-
тин Кушев е доказано 
име и смятам, ще заедно 
с Николай Божов и Геор-
ги Христов ще вкарат 
много голове през про-
летта...

- Не казахте 
нищо за вратарите...

- Очаквам ста-
билност и сигурност от 
тях. Стефано Кунчев с 
малки изключения пока-
за позитивни игри в кон-
тролите. Същото важи и 
за Емил Петров, който по 
средата на подготовката 
в Турция получи една 
контузия...

- „Славия” е на 
седмо място в шампи-
оната. Остават ли де-
кларираните цели за 
влизане в тройката и 
атакуване на евротур-

Интервю6

- Доволен ли 
сте от подготовката за 
предстоящите мачове, 
г-н Велев?

- О п р е д е л е н о 
съм много доволен. Под-
готвяхме се при много 
добри условия. Напра-
вихме два лагера – в Сан-
дански (хотел „Пирин”) и 
в Анталия (хотел „Роял 
Атлантис”). Организа-
цията на подготовката 
беше на равнище, както 
трябва да бъде в „Сла-
вия”. Свършихме страш-
но много работа, първо 
във функционално, а 
после и в тактическо от-
ношение. Изиграхме до-
ста контроли, повечето 
срещу много сериозни 
съперници. Използвах-
ме максимално широк 
състав във всеки мач, 
за да огледаме повече 
футболисти. Надявам се 
добре свършената ра-
бота през подготовката 
да си проличи когато 
започнат официалните 
мачове.

- „Славия” изи-
гра 12 контроли, от ко-
ито 7 за 14-те дни в Ан-
талия. Не е ли твърде 
много това, защото в 
последните няколко 
мача на турска земя 
се забеляза сериозна 
умора у играчите?

- Не смятам, че 
сме играли много кон-

нирите?
- Разбира се. Аз 

никога не се предавам. 
Пък и не сме в позиция 
да се предаваме, на-
против – имаме добра 
ситуация за атака и на 
тройката и на купата. 
Лично за мен няма зна-
чение дали ще се класи-
раме за евротурнирите 
през  първенството или  
турнира за купата. Ис-
кам да върна „Славия” 
там, където й е мястото 
– сред първите няколко 
отбора у нас. Клубът има 
всички предпоставки 
това да се случи – стаби-
лен е финансово, орга-
низацията на работата е 
перфектна, страхотните 
традиции са налице. Пу-
бликата сякаш усети, че 
дух и желание за върхо-
ва изява не ни липсва и 
започна да се връща ма-
сово на трибуните. По-
казателни за мен в това 
отношение са мачовете 
с „Левски” и „Локомотив” 
(Сф), както и двубоите 
в провинцията за купа-
та. Дано, ако победим в 
Бургас, най-после жре-
бият ни прати да играем 
веднъж и на нашия ста-
дион за купата. Без зна-
чение срещу кого.

Николай КРЪСТЕВ
Анталия

Емил
 Велев: “Искам да върна „Славия” 

на мястото й”Краят на тежкия подготвителен лагер в Анталия беше 
възможно най-удобното време, в което треньорът на „Сла-
вия” Емил Велев да говори за тренировките, плановете си 
и за предстоящия пролетен полусезон 2010/2011. Настав-
никът даде интервю за в. „Славия” във фоайето на хотел 
„Роял Атлантис”, който бе база на „белите” в продължение 
на две седмици в Анталия.

Емил Велев сочи пътя 
на „Славия” към Европа 
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XVI кръг
26 февруари 2011 г., 
събота, 15:00 ч.:
„Академик” (София) - „Черноморец 
Бургас” (Бургас) по bTV action
„Локомотив” (Пловдив) - „Видима-
Раковски” (Севлиево)
„Пирин Благоевград” (Благоевград) - 
„Черно море” (Варна)
„Берое” (Стара Загора) - „Сливен” 
(Сливен)
26 февруари 2011 г., събота, 18:00 ч. 
по bTV action:
„Левски” (София) - ЦСКА (София)
27 февруари 2011 г., неделя, 15:00 ч. 
по bTV action:
„Миньор” (Перник) - „Литекс” (Ловеч)
27 февруари 2011 г., неделя, 18:00 ч. 
по bTV action:
„Калиакра” (Каварна) - „Славия” 
(София)
28 февруари 2011 г., понеделник, 
19:00 ч. по bTV action:
„Локомотив” (София) - „Монтана” 
(Монтана)

XVII кръг
5 март 2011 г., събота, 15:00 ч.:
„Славия” - „Миньор” по bTV action
„Монтана” - „Калиакра”
„Сливен” - „Пирин Благоевград”
„Видима-Раковски” - „Академик”
5 март 2011 г., събота, 18:00 ч. по bTV 
action:
„Черноморец Бургас” - ЦСКА
6 март 2011 г., неделя, 15:00 ч. по bTV 
action:
„Черно море” - „Локомотив” (Пловдив)
6 март 2011 г., неделя, 18:00 ч. по bTV 
action:
„Локомотив” (София) - „Левски”
7 март 2011 г., понеделник, 19:00 ч. по 
bTV action:
„Литекс” - „Берое”

XVIII кръг
12 март 2011 г., събота, 15:00 ч:
„Пирин Благоевград” - „Литекс” по bTV 
action
„Академик” - „Черно море”
„Локомотив” (Пловдив) - „Сливен”
 „Миньор” - „Монтана”
12 март 2011 г., събота, 18:00 ч. по bTV 
action:
„Левски” - „Черноморец Бургас”
13 март 2011 г., неделя, 15:00 ч. по bTV 
action:
„Берое” - „Славия”
13 март 2011 г., неделя, 18:00 ч. по bTV 
action:
ЦСКА - „Видима-Раковски”
14 март 2011 г., понеделник, 19:00 ч. 
по bTV action:
„Калиакра” - „Локомотив” (София)

XIX кръг
19 март 2011 г., събота, 15:00 ч.:
„Видима-Раковски” - „Черноморец 
Бургас” по bTV action
„Монтана” - „Берое”
„Славия” - „Пирин Благоевград”
„Сливен” - „Академик”
19 март 2011 г., събота, 18:00 ч. по bTV 
action:
„Калиакра” - „Левски”
20 март 2011 г., неделя, 15:00 ч. по bTV 
action:
„Черно море” - ЦСКА
20 март 2011 г., неделя, 18:00 ч. по bTV 
action:
„Литекс” - „Локомотив” (Пловдив)

21 март 2011 г., понеделник, 19:00 ч. по 
bTV action:
„Локомотив” (София) - „Миньор”

XX кръг
1 април 2011 г., петък, 19:00 ч. по bTV 
action:
ЦСКА - „Сливен”
1 април 2011 г., петък, 21:00 ч. по bTV 
action:
„Черноморец Бургас” - „Черно море”
2 април 2011 г., събота, 15:00 ч. по bTV 
action:
„Локомотив” (Пловдив) - „Славия”
2 април 2011 г., събота, 17:00 ч.
„Академик” - „Литекс”
„Пирин Благоевград” - „Монтана”
„Миньор” - „Калиакра”
2 април 2011 г., събота, 21:00 ч. по bTV 
action
„Левски” - „Видима-Раковски”
3 април 2011 г., неделя, 15:00 ч. по bTV 
action
„Берое” - „Локомотив” (София)

XXI кръг
9 април 2011 г., събота, 15:00 ч. по bTV 
action:
„Черно море” - „Видима-Раковски”
9 април 2011 г., събота, 21:00 ч. по bTV 
action:
„Калиакра” - „Берое”
10 април 2011 г., неделя, 15:00 ч. по 
bTV action:
„Миньор” - „Левски”
10 април 2011 г., неделя, 17:00 ч.:
„Монтана” - „Локомотив” (Пловдив)
10 април 2011 г., неделя, 21:00 ч. по 
bTV action:
„Литекс” - ЦСКА
11 април 2011 г., понеделник, 17:00 ч.:
„Славия” - „Академик”
в Бургас, ст.“Лазур“: *
„Сливен” - „Черноморец Бургас”*
11 април 2011 г., понеделник, 21:00 ч. 
по bTV action:
„Локомотив” (София) - „Пирин 
Благоевград”

XXII кръг
16 април 2011 г., събота, 15:00 ч. по bTV 
action:
„Берое” - „Миньор”
16 април 2011 г., събота, 17:00 ч.:
„Видима-Раковски” - „Сливен”
„Академик” - „Монтана”
„Пирин Благоевград” - „Калиакра”
16 април 2011 г., събота, 21:00 ч. по bTV 
action:
ЦСКА - „Славия”
17 април 2011 г., неделя, 15:00 ч. по 
bTV action:
„Локомотив” (Пловдив) - „Локомотив” 
(София)
17 април 2011 г., неделя, 21:00 ч. по 
bTV action:
„Левски” - „Черно море”
18 април 2011 г., понеделник, 21:00 ч. 
по bTV action:
„Черноморец Бургас” - „Литекс”
XXIII кръг
23 април 2011 г., събота, 15:00 ч. по bTV 
action:
„Локомотив” (София) - „Академик”
24 април 2011 г., неделя, 15:00 ч. по 
bTV action:
„Берое” - „Левски”
24 април 2011 г., неделя, 21:00 ч. по 
bTV action:
„Литекс” - „Видима-Раковски”
25 април 2011 г., понеделник, 15:00 ч. 

по bTV action:
„Монтана” - ЦСКА
25 април 2011 г., понеделник, 17:00 ч.:
„Миньор” - „Пирин Благоевград”
„Славия” - „Черноморец Бургас” 
„Сливен” - „Черно море”
25 април 2011 г., понеделник, 21:00 ч 
. по bTV action:
„Калиакра” - „Локомотив” (Пловдив)

XXIV кръг
30 април 2011 г., събота, 18:00 ч.:
„Черно море” - „Литекс” по bTV action
„Академик” - „Калиакра”
„Локомотив” (Пловдив) - „Миньор”
„Пирин Благоевград” - „Берое”
30 април 2011 г., събота, 21:00 ч. по bTV 
action:
ЦСКА - „Локомотив” (София)
1 май 2011 г., неделя, 18:00 ч. по bTV 
action:
„Видима-Раковски” - „Славия”
1 май 2011 г., неделя, 21:00 ч. по bTV 
action:
„Левски” - „Сливен”
2 май 2011 г., понеделник, 21:00 ч. по 
bTV action:
„Черноморец Бургас” - „Монтана”

XXV кръг
3 май 2011 г., вторник, 16:00 ч. по bTV 
action:
„Берое” - „Локомотив” 1936 (Пловдив)
4 май 2011 г., сряда, 16:00 ч. по bTV 
action:
„Пирин Благоевград” - „Левски”
4 май 2011 г., сряда, 18:00 ч.:
„Миньор” - „Академик” по bTV action
„Славия” - „Черно море”
„Литекс” - „Сливен”
4 май 2011 г., сряда, 19:00 ч. по bTV 
action:
„Калиакра” - ЦСКА
5 май 2011 г., четвъртък, 18:00 ч.:
„Монтана” - „Видима-Раковски”
5 май 2011 г., четвъртък, 19:00 ч. по bTV 
action:
„Локомотив” (София) - „Черноморец 
Бургас”

XXVI кръг
7 май 2011 г., събота, 18:00 ч. по bTV 
action:
„Локомотив” (Пловдив) – „Пирин 
Благоевград”
7 май 2011 г., събота, 21:00 ч. по bTV 
action:
ЦСКА - „Миньор”
8 май 2011 г., неделя, 18:00 ч.:
„Черно море” - „Монтана” по bTV action
„Сливен” - „Славия” 
„Видима-Раковски” - „Локомотив” 
(София)
„Академик” - „Берое”
8 май 2011 г., неделя, 21:00 ч. по bTV 
action:
„Левски” - „Литекс”
9 май 2011 г., понеделник, 21:00 ч. по 
bTV action:
„Черноморец Бургас” - „Калиакра”

XXVII кръг
13 май 2011 г., петък, 16:00 ч. по bTV 
action:
„Славия” - „Литекс”
 14 май 2011 г., събота, 18:00 ч.:
„Локомотив” (Пловдив) - „Левски” по 
bTV action
„Пирин Благоевград” - „Академик”
„Миньор” - „Черноморец Бургас”
„Монтана” - „Сливен”

14 май 2011 г., събота, 21:00 ч. по bTV 
action:
„Локомотив” (София) - „Черно море”
15 май 2011 г., неделя, 18:00 ч. по bTV 
action:
„Берое” - ЦСКА
15 май 2011 г., неделя, 21:00 ч. по bTV 
action:
„Калиакра” - „Видима-Раковски”

XXVIII кръг
18 май 2011 г., сряда, 18:00 ч.:
„Левски” - „Славия”
„Литекс” - „Монтана”
„Сливен” - „Локомотив” (София)
„Черно море” - „Калиакра”
„Видима-Раковски” - „Миньор”
„Черноморец Бургас” - „Берое”
ЦСКА - „Пирин Благоевград”
„Академик” - „Локомотив”

XXIX кръг
21 май 2011 г., събота, 18:00 ч.:
„Академик” - „Левски”
„Локомотив” (Пловдив) - ЦСКА
„Пирин Благоевград” - „Черноморец 
Бургас”
„Берое” - „Видима-Раковски”
„Миньор” - „Черно море”
„Калиакра” - „Сливен”
„Локомотив” (София) - „Литекс”
„Монтана” - „Славия”

XXX кръг
28 май 2011 г., събота, 18:00 ч.:
„Левски” - „Монтана”
„Славия” - „Локомотив” (София)
„Литекс” - „Калиакра”
„Сливен” - „Миньор”
„Черно море” - „Берое”
„Видима-Раковски” - „Пирин 
Благоевград”
„Черноморец Бургас” - „Локомотив” 
(Пловдив)
ЦСКА - „Академик”

Заб.: Двубоят между отборите на 
„Сливен” и „Черноморец Бургас” ще се 
проведе в Бургас на стадион „Лазур” по 
взаимна договореност от VI кръг.

КУПА НА БЪЛГАРИя

1/4-финали
5 април 2011 г., вторник, 18:00 ч. по 
bTV action:
ЦСКА - „Черно море”
6 април 2011 г., сряда, 16:00 ч.: 
„Локомотив” (Пловдив) - „Пирин” 
6 април 2011 г., сряда, 18:00 ч. по 
bTV action:
„Литекс” - „Левски”
7 април 2011 г., четвъртък, 19:00 ч. 
по bTV action:
„Черноморец Бургас” - „Славия”

1/2-финали
20 април 2011 г., сряда
21 април 2011 г., четвъртък

Финал
25 май 2011 г., сряда

Национален отбор:
26 март 2011 г., събота:
България – Швейцария
4 юни 2011 г., събота:
Черна гора - България
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След като взехме първа-
та купа за новото хилядо-
летие, биейки на баскетбол 
Академик Тест, на връща-
не от Ямбол в автобуса си 
спретнахме имитация на 
бой, „за“ и „против“ чалгата 
и двамата с Ханса поме-
тохме Мучо, Гургушинов и 
другите чалгарчета. Тогава, 
в автобуса въведохме в ре-
пертоара на агитката песен-
та „Славия” шампион“. 

(Божо)

„Клуб на привържени-
ците Южна Дивизия“ също 
предават своите съболез-

нования! 
(„Левски”)

Хубаво е, когато се виж-
да, че първо сме хора, а по-
сле се разделяме на фенове 
на различни отбори и т. н.

 (Дани)

Много е тежко такъв чо-
век като си отиде, Ханса го 
знаеха абсолютно всички 
на стадиона от дядовци-
те до малките деца... ужас 
много ми е трудно да пиша 
за него в минало време и 
няма и да го правя... сигурен 
съм, че всеки един от нас 
ще го носи винаги в душата 
си... Помня последния път 
като бяхме в Мърфис с него, 
Британеца, Кобрата, Тито и 
Митак..., много бели песни 
изпяхме... много бира из-
пихме, за спомените от ма-
човете те са хиляди, помня 
го още като малък, когато 
идваше на стадиона... всич-
ки знаеха, че това е Ханса...

(Жорди)

Първите ми спомени 
от Ханса са от 1999/2000 
година - тогава го разда-
ваше скинар. На един мач 
с  „Берое”, ако не се лъжа, 
агитка нямаше, защото 
бойкотирахме пак нещо, 
а Ханса се тресеше от кеф, 
защото беше нашамарил 
няк'ва циганка с лапето и 
разправяше как ги е гонил. 
Загубихме една силна и ем-
блематична фигура за агит-

ката ни. Неговата липса ще е 
голяма, но се надявам духът  
му винаги да е в агитката 
с нас. Дано с майка си е на 
едно по-добро място! 

(Димец)

Не мога да ги опиша, 
момчета, спомените ни, су-
пер много са и просто няма 
да издържа, затова ще кажа 
това: голям човек, голям 
славист, голям ултрас...

ВИНАГИ СЪС НАС
САМО ХАНСА Е !
ВИНАГИ СЪС НАС!

(Тонче)

Спомени да иска чо-
век... 99-00 годината изцепи 
крилатата фраза „за мача с 
буферите ще си облека най-
хубавите скинарски дрехи“... 
е той ги облече, ама така се 
напи, че не го пуснаха.

Година-две по-късно на 
мач с говедата реши да им 
приложи вече отрепетира-
ната хватка подплашване-
то. Те са от другата страна 
на парзалката, Ханс ще ги 
сплашва от нашия сектор... 
как... „дръж ме копеле, те 
от далече няма да видят, 
но аз сега ще побеснея, че 
тръгвам да ги бия, а ти ще 
ме държиш“ 

Още година-две по-
късно в зимния дворец 
дойде времето и на просло-
вутия хеликоптер с пейката-
та на хокейстите, пак срещу 
добитъка... чак от Варна тре-
ти лица са ме питали за тая 
случка...

Ами преди 3-4 години на 
волейбола в нашата зала... 
опита се да метне пожаро-
гасителя, не успя и засили 
знамето 

За безбройните ками-
кадзе-акции няма нужда да 
се споменава... стигайки и 
последната изцепка след 
мача с прасетата тая есен...

А какво ще кажете за 
безбройните му пиянски 
истории? До ден днешен си 

спомням едно гостуване на 
Видима преди 6-7 години, 
лятото. Тръгвахме с коли, аз, 
Марио и Яна трябваше да 
сме на Кълката в колата и в 
последния момент дойде 
Ханзалдо направо от гарата, 
върнал се от море. Познай-
те в коя кола се качи и дали 
не беше пълен с пиянски 
истории до Севлиево и об-
ратно Тогава в тази кола се 
роди и „А ние сме белите...“ 
както и гениалната 100% 
творение на Ханс „Освобо-
дете сектора“ по една чалга 
песен.

Такава си беше наша-
та Хансия. Луда глава от 
малък. А майка му, милата, 
си му търпеше всичките ма-
гарии чинно и почтено. На 
пръв поглед луда глава, но 
в същото време много умно 
и начетено момче. Спом-
ням си 2006-та година, като 
ходихме до Варна за фина-
ла на волейбол жени, наш 
Ханс не спря да учи през 
цялото време! Студент щял 
да става, моля ти се! И не 
какво, а социална педагоги-
ка искал... забавлявахме се 
всички тогава на негов гръб, 

но той не само, че 
влезе, но и излезе!

През годините 
не малко от нас са 
влизали с пререка-
ния с него и всеки си 
е отстоявал позици-
ята, но ако върнем 
времето назад едва 
ли някой може да 
каже, че някога е ис-
кал нещо различно 
от доброто на тази 
публика...

Сбогом.   
 (Сашо)

Не съм сред тези, 
които познаваха от 
много време и мно-
го добре Ханса, но 
мога да се гордея, 
че съм го познавал! 
С неговите без-

крайни истории и поуки... 
Винаги отстояваше позици-
ята си, а когато разбираше, 
че не е точно така,  имаше 
куража да излезе и да си 
го признае. Със сигурност 
дълго време ще се чувства 
празнината без него на три-
буните и масите! Дано там,  
където е сега, "Славия"  все 
е шампион, бирата винаги е 
студена и не свършва, и за-
бавлението продължава с 
пълна газ. 

(Вълка)

Потресен съм от тази 
новина като всички вас, не 
мога да опиша мъката си. 
Загубихме не само един го-
лям славист, а и един стра-
хотен приятел, един заба-
вен по свое му човек, който 
с безбройните си истории 
може да ти оправи за секун-
ди настроението. 

Една наистина легенда 
за нас си отиде, незаменим 
е, няма друг като него, но 
духът му ще го съхранява-
ме ние и заради него ще 
продължаваме напред, той 
така би искал.

Първото ми сблъскване 
с него беше на един мач в 
Дупница, Ханса беше се на-
правил на мотика и почна 
да влиза в пререкания с Ви-
хурата мисля, който също 
беше мат, полицаите отде-
лиха Ханси под таблото в 
Дупница, от където той пак 
си трещеше и хранеше ман-
галите.

Едно гостуване на буфер 
парк, ханса беше се заре-
дил с павета и дебнеше на 
първа врата в трамвая за 
буфери и откачаше в негов 
стил..

Лафовете като гъбки от 
рила, жабки, кваак, покемон 
и кенедиииии са просто па-
тент за това момче.

Имал съм възможността 
и да си говорим по сери-
озни теми, беше много на-
четен в историята, можеше 
да ти говори с часове и да 
разтята локуми.. супер умен 
човек! 

Радвам се, че съм имал 
честта да познавам такъв 
човек, че съм стоял рамо до 
рамо с такъв човек и се над-
явам да следи нас от горе и 
да изтрещява отново, само 
както той си може.

Бог да прости Петър 
Добрев- Ханса и неговата 
Майка. 

(Кижани)

Спомняте ли си как вина-
ги се разхождаше с бутилка 
Ариана в ръка.. как като 
влезнеше в 4-ката и избух-
ваше и ни вдигаше... с него-
вото присъствие се усеща-
ше, че предстои мач... как 
влизаше в средата на вто-
рото полувреме и казваше 
кой на кой ще прави засада, 
колко е натупал и как се е 
накефил! Безброй са при-
казките за Него! Дано като 
ни гледа отгоре, се радва и 
винаги бъде с нас на стади-
она! Почивай в мир, Ханс! 
Поклон пред един Голям 
СЛАВИСТ! 

(Елфа)

In memoriam8

Спомен за Ханса

Отиде си един от емблематичните фенове на „белия” тим от най-младото поколение сред агитката – Ханса. Едва ли бяха много хората, 
които знаеха фамилното му име, на малцина бе известно и, че се казва Петър, но това бе без значение. За всички слависти той бе един 
чудесен човек и истински поклонник на „бялата” идея! 

Спомням си го как се появи в агитката преди 12-13 години. Имаше нещо симпатично наивно във факта, че го раздаваше скинар, а бе 
едва шести-седми клас. Допадна ми още от първия път с неговата откритост в отношенията и с любовта му до гроб към „Славия”. Годините 
минаваха, а спомените се трупаха. Неизменната бира в ръка, шала на „Славия”, закачливия му поглед и преклонението пред националния 
идеал бяха неговите символи, останали трайно в съзнанието ми. Поразяваше всички с една негова си, неповторима виталност. Затова бях 
покъртен от вестта за трагичната му гибел и тази на майка му. Но дори в тези жестоки мигове се долавяше духа му. Стотиците слависти, 
които го изпратихме усещахме завета му: завинаги със „Славия”. Когато го погледнах за последен път във вечния му сън, полагайки до него 
бяло цвете видях, че в сетния час той е с моята книга за „Славия” и със славистката фланелка. И сега се вълнувам като пиша тези редове, 
защото заветът, който остави неговият неразцъфнал живот е един: завинаги със „Славия” и никога да не се делим! А той Ханса, е сред нас, 
усетете го, както го направиха и приятелите му в своята изповед...      Камен ОгНяНОВ
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Успешно про-
тече обно-
вяването на 

сайта www.slaviasofia.
com, което се направи 
за първи път от 2003 
година насам. Група 
ентусиасти на добро-
волни начала „осве-
жиха” облика на уеб-
сайта на феновете на 
„Славия”. Внедрява-
нето на нов форум 
пък бе първата и най-
важна стъпка, тъй 
като старата платфор-
ма беше доста уязви-
ма за интернет атаки. 
Ежедневно имаше де-
сетки регистрации на 
фиктивни потреби-
тели, които буквално 
„задръстваха” пощите 
на администратори-
те. С новия стил на 
форума проблемите 
бяха решени и макар 
в началото да бе труд-
но за активните по-
требители да свикнат 
с променения изглед, 
те вече ще могат да 
ползват доста пове-
че функции от преди. 
Планира се и създа-
ване на ултрас форум, 
който да е с ограни-
чен достъп, без той 
да е конкурентен на 
вече съществуващия 

такъв в сайта www.
zone1913.com.

От тук насетне ще 
настъпят още проме-
ни, като е замислено 
обновяването на га-
лерията със снимки, 
опресняване на ин-
формацията за спор-
товете, визитката на 
футболния отбор на 
„Славия”, както и на 
всички колективни и 
индивидуални спор-
тове развивани от 
„белия” клуб и т.н. 
Както досега, на сайта 
безплатно ще се кач-
ва вестник „Славия”, 
а очакванията са уеб-
сайтът да се превъ-
рне в основния ин-
формационен портал 
на всички слависти.  

Официалният сайт на 
славистите с нова 
визия, форумът също

Няма да има автобус за мача от първия 
кръг на „А” група между българският „Каля-
ри” и „Славия”. Въпреки това за пореден път 
феновете се организираха сами и някои от 
тях дори вече избраха хотел, в който ще от-
седнат за една вечер. Има се предвид, че 
двубоят е вечерта в неделя, а километрите 
общо в двете посоки са над 1000 и пътува-
нето ще е дълго и изморително. Засега „бе-
лите” привърженици ще пътуват с няколко 
коли, свободните места в автомобилите са 
на изчерпване. Желаещите да се включат в 
екскурзията е хубаво да следят сайта www.
zone1913.com за повече информация, както 
и форума към него.

Без организирана 
екскурзия до 
Каварна за мача
с „Калиакра”

Подготви екип на 
в. „Славия”

Агитката на 
„Славия” не 
б е з д е й с т в а 

през зимната пау-
за – напротив, под-
готовката за новия 
сезон върви с пълна 
сила. На първо вре-
ме беше създаден и 
реализиран проект 
за направа на ултрас 
суичъри по дизайн 
на хората от фракци-
ите. Суичърите вече 
са факт и ще видите 
момчетата на всеки 
един двубой с тях. 
Най-идейното в тези 
дрехи е изписаната 
година на основава-
не на „Славия” с рим-
ски цифри MCMXIII, 
шрифтовете също са 
по-специални.

В момента се под-
готвя осъществяване-

то и на следващия сла-
вистки проект, свързан 
с футболни артикули. 
Дизайнът на бъдещите 
ултрас шалове вече е 
факт и в момента един-
ственото, което остава, 
е те да бъдат ушити. По 
предварителни плано-
ве това ще стане в чуж-
бина, заради по изгод-
ните от икономическа 
гледна точка условия. 

Шаловете са в из-
ключително лимити-
рана серия и са спе-
циално за феновете 

от агитката. На идейно 
ниво е друг проект за 
шалове, които да са 
в по-голямо количе-
ство и по-масово раз-
пространение, и сред 
феновете, които не са 
част от агитката, и ул-
трас фракциите – т.нар. 
„фен шал”.

Съшо така в ход е 
направата и избор на 
дизайн на специално 
знаме в памет на тра-
гично загиналия фен 
на „белите” Петър До-
брев – Ханса.

Ултра с уникални шалове

Проектът за ултрас шала е вече почти завършен 

Така изглежда вече обновеният www.slaviasofia.com
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Николай КРЪСТЕВ 

Улисан в поредните си 
велики исторически раз-
крития Тодор Батков на-
последък позабрави, че 
според него все пак „Лев-
ски” е бил основан през 
1911 г. Но пък показа, че 
футболните анали не са 
му непозната терито-
рия и смело обяви гара 
Дембеле за втората най-
добра деветка в исто-
рията на „Левски” след 
гунди, зачерквайки с лека 
ръка великани като Сира-
ков, гонзо, Кукуша, Валя-
ка, дори Киро Миланов...

Дали Батков сам 
ще си прави сто-
годишен юбилей 

на „Левски” през месец май 
или ще се вслуша в многото 
гласове, които два месеца 
непрестанно му повтарят, 
че това е неправилно и 
нечестно от историческа 
гледна точка, не е ясно. Но 
е време към общоизвестни-
те аргументи срещу много 
хлабавата му теза да бъдат 
прибавени и нови.

Батков още преди Нова 
година размаха все до-
кументи, известни още от 
1978 година и написани 
през 1934 г. Призова за дис-
кусия, но без дискусия на 
следващия ден акционе-
рите на „Левски” решиха – 
клубът е роден през 1911 г. 
Сякаш са собственици не на 
отбора, а и на историята му.

Извадените документи 
са от дело № 267 по първата 
юридическа регистрация 
на „Левски” от 1934 г, когато 
същото са направили всич-
ки родни клубове. И Сто-
личният държавен архив 
пази преписките. Въпросът 
е кой как ги чете и дали иска 
да разбере това, което има в 
прашните дела.

Това е четвъртият опит 
рождената дата на „Левски” 
да бъде върната с 3 годи-
ни назад. Действайки на 
принципа „Съветският слон 
– най-големият слон в све-
та” същитата с бели конци 
теза „Левски” – най-старият 
действащ клуб в България” 
се вади отново и отново. И 
Батков, без да вникне в ма-
терията като предшестве-
ниците си на неговия пост, 

решили резонно, че това е 
несериозно, се задейства. 
Но бумерангът на фактите 
се завръща...

През 1978 г. в. „Поглед” 

извади неодобрен от тога-
вашното МВР  устав на „Лев-
ски”, за разлика от първия 
устав на „сините” от 1919 г, в 
чийто член 1 пише: „Клубът 
се основава на 24 май 1914 
година”. Въпросният не-
датиран устав пише в чл. 
1: „Клубът е основан на 24 
май 1911 г”. „Поглед” обаче 
търси и намира за интер-
вю кръстника и основател 
на „сините” Борис Василев 
– Боркиша. Който казва 
пред авторитетния спортен 
историограф Стефан Ной-
ков (сам запален левскар): 
„Отдавна имам този устав. 
В него няма указание кой и 
къде го е издал, нито пък аз 
зная това. Обяснение за из-
даването му мога да намеря 

в очерталото се по-късно 
съперничество между „Сла-
вия” и „Левски” – кое друже-
ство е по-старо. Според мен 
този устав е издаден от за-

палени членове или ръко-
водители на „Левски”, за да 
докажат предимство. Но 
безспорно това е станало 
много по-късно... Повтарям 
– „Левски” беше основан на 
24 май 1914 година”.

При такава категорич-
ност споровете би тряб-
вало да приключат -  кой 
по-добре от Боркиша знае 
кога се е основал отборът, 
на който той е измислил 
името? Да, ама не.

В началото на 90-те го-
дини бе изваден „учредите-
лен протокол”, който указва 
основаване на 10 май 1911 
г., поднесен и днес учтиво 
на Батков от незнайни лев-
скари. Тогава бе „открито” 
и знаме на „сините” с над-

пис 1911 г, но се оказа, че 
на него има и инициалите 
на БНСФ – спортна органи-
зация създадена в края на 
1923 година. И автентич-
ността на знамето отиде по 
дяволите, както и печатът 
на „Левски” от същия пе-
риод, на който гордо стои 
1911 г. През 2010 г. пък бяха 
намерени бланка на „сини-
те” и пощенски плик със все 
същата сакрална 1911 г.

Батков размаха само 
първата страница на ано-
нимно издадения устав. Ако 
го беше разлистил щеше да 
прочете, че на стр. 37 в чл. 
46 пише: „Печатът на клуба 
е кръгъл с надпис „Спортен 
Клуб Левски, 1914 г, София”, 
а в средата двама футболи-
сти”. Явно фалшификатори-
те също не са дочели устава 
до края, за да го променят и 
там...

Другият “голям коз” на 
състаряването на клуба – 
„учредителният протокол” 
просто е част от задължи-
телните документи, които 
всеки клуб трябва да внесе 
в съда при регистрацията 
си през 1934 г. Той наи-
стина е уникален, защото 
хем е препис от оригинала, 
удостоверен с подписи-
те на двама чиновници в 
„Левски”, хем този оригинал 
явно липсва. И тогава, още 
по-малко днес.

Уникален е и защото е 
юридически абсурден - в 
него да липсват имената на 
учредителите (и подписите 
им), заменени със скромно-
то и юридически невъзмож-
но „една група ученици 
се събрахме...”, а датата на 
основаване е 10 май 1911 
г. Колко по-просто би било 
левскарите през 1934-а да 
направят както колегите си 
от „Славия”, внесли в съда 
оргиналния си учредите-
лен протокол, написан на 
ръка и подписан лично от 
16 учредители, пазен две 
десетилетия в клуба. Който 

указва – „Славия” е създаде-
на на 10 април 1913 г. А Про-
токол № 1 в наистина уни-
калната Първа протоколна 
книга на „Славия”, намерена 
преди 2 г. на таван в стара 
софийска къща доуточнява, 
че основаването е станало в 
2 часа след обяд на полето 
до Руски паметник. Малко 
отклонение – книгата, коя-
то днес славистите наричат 
Бялата библия, съдържа 
200 ръкописни страници, 
прошнуровани, подпечата-
ни и пронумеровани, които 
документират първите 86 
заседания на Управителния 
съвет на клуба от 1913 до 
1922 г...

Че е „вярно с оргинала” 
за протокола, внесен в съда 
от левскарите, го доказват 
само подписите на втория 
подпредседател на „Левски” 
по онова време Иван Заха-
риев и на клубния секретар 
Ефтим Дедов (явно за тези 
ръководители говори Бор-
киша в “Поглед”). Батков се 
обърка (дано не нарочно), 
като каза в тв интервю, че 
на протокола стои парафът 
на Баркиша. Василев, кой-
то тогава е юридически 
съветник в клуба, е под-
писал само молбата за 
регистрацията. “Верният с 
оригинала” протокол не е 
подписан и от другите две 
най-авторитетни фигури 
при „сините” по онова вре-
ме - председателят проф. 
д-р Димитър Ораховац и 
първият подпредседател 
д-р Петър Стоянович – ка-
питан на първия отбор на 
„сините” и също основа-
тел на клуба. Защо нито 
Боркиша, нито Стоянович, 
нито дори и Ораховац, не 
са парафирали този така 
важен документ? Вероятно 
защото не са го виждали 
във вида, в който е внесен 
в съда. Защото много до-
бре знаят кога е започнало 
всичко. Така Захариев и Де-
дов на практика вкарали в 

Архивите говорят10
Съвместна публикация на в. „Славия”, в. „7 дни спорт” и Sportal.bg

Факсимиле от интервюто с Борис Василев – 
Боркиша от в. „Поглед” (1978 г) 
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съда документ с невярно 
съдържание.

А хората на Темида пък 
не са го проверявали, за-
щото това далеч не е било 
основното за тях в предо-
ставената им документация 
от клубовете.

През 1934 г. държавата 
е изискала задължителната 
регистрация за спортните 
дружества с прозрачното 
намерение в момента, кога-
то партиите у нас са забра-
нени със закон, някои от тях 
да не мутират скрито в друг 
тип организации. Затова по 
същество съдът е следял 
за наличието на формален 
набор от документи за ре-
гистрацията (сред тях и уч-
редителен протокол), като 
е проверявал най-стриктно 
в уставите (задължително 
типови) да не се прокрадне 
някаква политическа нотка. 
И затова номерът на Заха-
риев и Дедов е минал – и 
зад гърба на най-големите 
авторитети в „Левски”, и зад 
гърба на съда. И още нещо 
– по-маловажно, но показа-
телно - в същото интервю 
Батков каза, че всичко се е 
случило на открито съдеб-
но заседание в присъстви-

ето на цялото ръководство 
на „Левски”. Да, заседани-
ето било открито, но без 
нито един представител 
на „сините”, както личи от 
съдебния протокол, с който 
Батков разполага. Всички 
членове на управата са ре-
довно призовани, но никой 
не дошъл. 

През януари рамо на 

адвоката даде тежката на-
учна артилерия в лицето 
на проф. Райна Бърдарева. 
Специалистката от история 
на олимпизма се занимава 
с „Левски” и рождената му 
дата от юбилей на юбилей. 
Като сега дори написа, че 
трябвало да се сложи край 
на ширещото се мнение 
„Славия” и всички останали 

след нея...”
В обширна статия по 

темата проф. Бърдарева 
прави сериозна грешка – 
съдебната преписка била 
от 1911 до 1952 г (формал-
ното закриване на „Левски” 
и всички останали отбори 
от Царска България поради 

промяна в организация-
та на спорта у нас). 
Това навява увере-

ност, че сякаш в ар-
хива има документ 

от 1911-а, а всичко в 
дело 267 е от 1934 г. и 

след това.
В същото време 

свенливо е пропус-
нат фактът, че самата 

Бърдарева е съавтор на 
едно от най-уродливите 

творения на социалисти-
ческата спортна историо-

графия – книгата „75 години 
„Левски Спартак”, издадена 
през 1986 г, когато „сини-
те” помпозно отбелязаха 
75 г. Тогава честването, за-
мислено нейде из висшите 
партийни етажи, имаше 

прозрачната цел да по-
вдигне духа на левскарите 
след прекръстването на от-
бора им от Политбюро на 
ЦК на БКП година по-рано 
заедно с ЦСКА съответно 
на „Витоша” и „Средец”. Та 
през 1986-а бе съпроводенf 
и с прокарването за първи 
път на официалната теза, 

че „Левски Спартак” е 
създаден 1911 г. В демо-
кратичните години „сините” 
бързо-бързо се отказаха от 
милиционерския „Спартак”, 
но не и от спортните успе-
хи, спечелени с участито на 
спартаклии. Но това е друга 
тема. Но “сините” празнува-
ха 75 години през 1986-а. 
Както преди това отбеляза-
ха половин век през 1964-а, 
и по-късно без притесне-
ния честваха и 90-годишни-
на през 2004-а...

В „75 години „Левски 
Спартак”, в която политика-
та и комунистическата про-
паганда са 95 %, а спортът 
само 5 %, заедно с Бърдаре-
ва участва целият мозъчен 
тръст на тогавашния ВИФ 
„Георги Димитров” в об-
ластта на спортната исто-
риография от онова време. 
Наред с лозунгите се акцен-
тира на тезата – „Раковски”, 
който се явява предше-
ственик на „Спартак”, бил 
основан през 1911 г. в бор-
ческа София от работници 
– спортисти. Нищо, че това 
е станало в махалата без 
никакви документи, присъ-
щи на “официалния” тогава 
клуб. И маститите профе-
сори в наукообразния си 
труд се опират на сензаци-
онно доказателство, което 
се намерило не другаде, 
а в дипломната работа на 
студента Сава Савов от да-
лечната 1961 г., както свен-
ливо се пояснява под ли-
ния. Какво пише титанът на 
спортната историография 
Савов, от книгата „75 години 
„Левски Спартак”, не личи. 
Но мащабният труд на про-
фесорите с услужливо перо 
е сътворен, луксозно изда-
ден, а партийната поръчка 
- изпълнена, сигурно срещу 
добри хонорари...

Днес проф. Бърдарева пак 
е на същата барикада, но с 
друга теза. И с лека ръка дори 
официализира “махленското 
сдружение VІ клас”. Наистина, 
основателите на „Левски” от 
1914-а през 1911-а са на крех-
ката възраст между 11 и 12 
години. Но надписът „VІ кл” на 
първия известен печат на “Лев-
ски” означава VІ клуб.
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(следва на стр. 12)

Копия от стр. 8 и от стр. 37 на недатирания устав на „Левски”.

„Учредителният протокол” от 1934 без най-важния си атрибут - 
учредителите

Как се дописва футболната история
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А тогава клу-
бовете са се 
сформирали, 
за да играят 
мачове...

Истината 
я пише и в 
първия вест-
н и к а р с к и 
източник за 
раж дането 
на футбола у 
нас, предо-
ставен от 
Александър 
Ст е ф а н о в . 
В първия 
си брой от 
19 февруа-
ри 1924 г. в. 
„Младежка 
илюстрация” 
п у б л и к у -
ва статия-
та „Малко 
ф у т б о л н а 
история” на 
Весо Петров 

- Мандебурски, в която четем 
дословно: „Ботев” още през 
есента на 1913 г. се слива с 
„Развитие” и образува „Сла-
вия”, Някои членове на „Раз-
витие” недоволни се отцепи-
ха и образуваха „Левски”. Те 
бяха Цеко Генев,  Папа Люро 
(б.а. – Спас Стоянов), Коцето 
(б.а. – Константин Манолов), 
Пени Стоянович (б.а. – Петър 
Стоянович), Ненчо и Борето 
(б.а. – вероятно Боркиша)... 
И тъй 1913 год. е годината, 
през която се тури началото 
на организираните футболни 
дружества.” Въпреки явната 
грешка – „Славия” е основана 
не през есента, а през про-
летта на 1913-а е видно, че 
поредността за основаване-
то на клубовете е безспорна, 

Архивите говорят12

Как се дописва...(от стр. 11)

“Сините” просто са ше-
стият „официален клуб” в 
София – термин, който се 
използва в Първата про-
токолна книга на „Славия”. 
Та „официални клубове” по 
онова време са тези, които 
са имали свое настоятел-
ство (ръководство), канце-
лария, касиер, устав и тн. 
Другите били „неофициал-
ни” или махленски. И сре-
щите между „официални” 
клубове се наричали „мачо-
ве”, сочат архивите, а дву-
боите между „официален” и 
„неофициален” клуб – игри. 
Това го пише в Бялата би-
блия и ако беше пожелала, 
проф. Бърдарева щеше да го 
види с очите си. Затова „Лев-
ски” е под № 6 и на печата си 
записва „VІ кл.”. Това обаче 
не означава VІ клас, както 
сълзливо се твърди.

Ако си бе направила тру-
да да разгледа и другите ре-
гистрации в архива от 1934 

г, а не само тази на „Левски”, 
след като приключи послед-
ния си труд за 100-годиш-
нината на спорта в Шабла, 
проф. Бърдарева щеше да 
види, че по-несериозен и 
кратък „учредителен про-
токол” от този на „сините” не 
е представян тогава пред 
съда. Примерно „Раковски” 
и „Спортклуб” си признават, 
че учредителните им прото-
коли са загубени и затова не 
разполагат с тях. И “Левски” 
явно го няма, но вади мно-
го късен и неверен препис. 
„ФК 13” пък дава първия си 

Копие от първия одобрен от МВР устав на „Левски” от 1919 г. 

Факсимиле от статията „Малко футболна история” 
от в. „Младежка илюстрация” от 19 февруари 1924 г.

Автентичният учредителен прото-
кол на „Славия”, предоставен от „бе-
лите” на съда през 1934 г., след като е 
пазен две десетилетия в клуба. И днес 
той се съхранява в Столичния архив. 

устав, одобрен от МВР през 
1914 г. – това е отборът, при-
знат официално от ФИФА 
за най-стар у нас. Затова на 
футболистите на “ФК 13” са 
им викали ветераните. Под-
робни учредителни прото-
коли с дневен ред, изказва-
ния, учредители и т.н. имат 
и представят техни преписи 
„Ботев” (Сф), „Шипка”, ЖСК 
(днес „Локомотив”), „Плиска”, 
„АС 23”„Бенковски”. Да не 
говорим за „Славия”, която 
както казахме, единствена 
внася в съда оригиналния 
си учредителен протокол. 
Формално (като „Левски”) е 
подходил само клуб „Пли-
ска”, като е представил пре-
пис на протокол от няколко 
изречения. Но поне си е 
направил труда да завери 
документа при нотариус, за 
разлика от „някои ръково-
дители”, които не са сторили 

и това...
Изводът от сравнител-

ния анализ на клубната 
регистрация през 1934 г. в 
София е безспорен – „уч-
редителният протокол” на 
„Левски” е най-беден на ин-
формация в сравнение с до-
кументите, предоставени от 
останалите клубове. Защо 
е така всеки може сам да си 
отговори. Едва ли защото е 
от 1911 година...

Но това се оказва до-
статъчно за Тодор Батков 
(по-точно за хората, които 
го тикат натам) и за проф. 

Райна Бърдарева, за да се 
приеме, че „Левски” е осно-
ван 1911 г. И се правят опи-
ти това да бъде доказано 
с аргументи (документи, 
писма, знамена, печати, 
пликове и т.н), изработени 
само през 30-те години на 
миналия век и по-късно. 
Което идеално съвпада с 
казаното от Боркиша...

Нищо, че дори родо-
вата памет на старите со-
фиянци говори точно об-
ратното. Нищо, че между 
1911-а и 1914-а няма и 
помен от каквато и да е 
дейност на “Левски”, да не 
говорим за някакъв мач. 

още повече, че се цитират 
автентични имена и про-
звища на основатели на 
„Левски”...

И накрая – 10 май 1911 
г. от „учредителния про-
токол” няма как да е 24 
май 1911 г. от недатирания 
устав, когато и да са писани 
те. Промяната на кален-
дара става през 1916 г. и 
никакви преизчисления 
не могат да сложат знак 
на равенство между двете 
дати. Най-вероятната вер-
сия е, че и двата документа 
са доста по-късни от „ори-
гиналите” и съвсем не са 
верни с тях. Защото общо-
приетата дата 24 май 1914 
г. механично е върната като 
1911-а в чл. 1 от редактори-
те на анонимния устав, про-
пуснали да сторят същото и 
в неговия чл. 37. А Захариев 
и Дедов през 1934-а, за да 
са по-убедителни в творе-
нието си, пишат в „учреди-
телния протокол” – 10 май 
1911 г, но също бъркат. По 
нов стил 24-и май просто е 
11-и май по стар стил, а не 
10-и май. Което означава, 
че най-малкото единият 
документ е фалшив – „уч-
редителният протокол”, 
който няма оригинал, или 
анонимният устав. А най-
вероятно и двата.

Затова – заради фак-
тите, историята, паметта 
на първопроходците на 
българския футбол и трудо-
вете на поколения спортни 
историографи, сред които 
Климент Симеонов, Стефан 
Нойков, Димитър Попди-
митров, Силвестър Милчев 
и Георги Манов, нека оста-
вим футболната история у 
нас на спокойствие. И да не 
я дописваме без да имаме 
наистина сериозни и чест-
ни основания за това.
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Ръ к о в о д с т в о т о 
на ПФК „Славия” 
1913 АД органи-

зира Коледно празнен-
ство за ветераните на 
„белия” клуб. Събитието 

Бившият капитан на „Славия” и националния от-
бор Димитър Ларгов в приятелски разговор със своя 
съотборник Георги Харалампиев. В дясно от тях ли-
чат дългогодишния деятел на „белия” клуб Георги 
Кръстев (Геш) и председателя на клуба на ветерани-
те слависти Стефан Гецов (Цеко) 

Ветераните на „Славия” 
изпратиха подобаващо 2010

От ляво надясно: бившият председател на футболната секция на „Славия” Ва-
сил Григоров, Стоян Алексиев (Стойката), Антон Кръстев (Тони), над него стар-
ши треньорът на „белите” Емил Велев и Иван Давидов

Емил Велев обяснява на Чавдар Цветков как ще 
класира „Славия” в евротурнирите, в дясно Милчо 

Евтимов и Иван Чакъров

уважиха президентът 
на клуба Венцеслав Сте-
фанов и изпълнителния 
директор Веско Събев. 
Сред гостите личаха 
бившият капитан на 
„Славия” и националния 
отбор и бивш председа-
тел на „бялото” друже-
ство и на БФС Димитър 
Ларгов, рекордьорът по 
брой мачове и голове 
с бялата фланелка Ан-
дрей Желязков, славис-
тът с най-много мачове 
и голове с националния 
отбор Чавдар Цветков, 
бившият играч и тре-
ньор на „белите” Георги 
Харалампиев, участ-
никът на две световни 
първенства Иван Дави-

Президентът на „белия” клуб Венцеслав Стефанов 
не пропусна възможността да покаже и на славните 
ветерани първата протоколна книга на най-стария 
роден клуб известна като „Бялата библия” 

Много наздравици бяха вдигнати за бъдещето на „Славия” на предновогодишна-
та сбирка на ветераните слависти

дов, топ реализаторът 
на „Славия” в Евротур-
нирите Михаил Мишев, 
полуфиналистите с  
„белия” отбор в Европа 
Стоян Алексиев и Петър 
Петров, носителят на 
две купи на страната със 
„Славия” Антон Кръстев, 
четвъртфиналистът в ев-
ротернирите Иван Чакъ-
ров, двукратния носител 
на купата, а сега треньор 
в школата Милчо Евти-
мов, бившият капитан 
и екстреньор на под-
растващите Иван Хай-
дарлиев. Най-старото 
поколение бивши фут-
болисти на „Славия” бе 
представено от предсе-
дателя на клуба на вете-

раните слависти Стефан 
Гецов (Цеко) и неговия 
съотборник Стоян Васи-
лев от първия следво-
енен шампионски тим 
на „Славия”, юношеския 
за 1947 година. Сред 
присъстващите деятели 
се открояваха бившият 
председател на футбол-
ната секция на „Славия” 
Васил Григоров, дълго-
годишният деятел на 
„белите” Георги Кръстев 
(Геш), представители на 
фенклуба, журналисти 
от екипа на в. „Славия”. 
Проявата уважи и насто-
ящият старши треньор 
на представителния фут-
болен отбор Емил Велев.

След направените 
приветствия от страна 
на ветераните, домаки-
нът на тържеството Вен-
цеслав Стефанов пожела 

много радост и щастли-
ви мигове с „белия” от-
бор през новата 2011 го-
дина и завърши емоцио-
налното си изказване 
с думите: „Славист съм 
се родил, славист съм и 
славист ще си умра”. 

За всички гости бяха 

предвидени подаръци, 
опаковани в специални 
пликове посветени на 
наближаващия 100 го-
дишен юбилей на „Сла-
вия”. За всеки имаше су-
венири на „белия” клуб, 
последните три броя на 
в. „Славия”, книгата „Сла-
вия” по световните тере-
ни” и уникалния кален-
дар с ретро фотосите за 
2011 година. Тържество-
то бе закрито с изпълне-
ние на „Многая лета” за 
любимия „бял” отбор.
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XVIII кръг
„Сливен” - „Берое”                
„Славия” - „Локомотив” (Сф)                    
„Черно море” - „Локо” (Пд)              
„Любимец” - „Левски”                    
ЦСКА - „Етър”                  
„Видима-Рак.” - „Литекс”                
„Черноморец” - „Добруджа”        
„Пирин 2001” - „Чавдар”               
„Пирин” - „Ботев 2002”     

XIX кръг
„Пирин” - „Сливен”
„Ботев 2002” - „Пирин 2001”
„Чавдар” - „Черноморец”
„Добруджа” - „Видима-Рак.”
„Литекс” - ЦСКА
„Етър” - „Любимец”
„Левски” - „Черно море”
„Локомотив” (Пд) - „Славия”
„Локомотив” (Сф) - „Берое”

XX кръг
„Сливен” - „Локомотив” (Сф)
„Берое” - „Локомотив” (Пд)
„Славия” - „Левски”
„Черно море” - „Етър”
„Любимец” - „Литекс”
ЦСКА - „Добруджа”
„Видима-Рак.” - „Чавдар”
„Черноморец” - „Ботев 2002”
„Пирин 2001” - „Пирин”

XXI кръг
„Пирин 2001” - „Сливен”
„Пирин” - „Черноморец”
„Ботев 2002” - „Видима-Рак.”
„Чавдар” - ЦСКА
„Добруджа” - „Любимец”
„Литекс” - „Черно море”
„Етър” - „Славия”
„Левски” - „Берое”
„Локомотив” (Пд) - „Локо” (Сф)

XXII кръг
„Сливен” - „Локомотив” (Пд)
„Локомотив” (Сф) - „Левски”
„Берое” - „Етър”
„Славия” - „Литекс”
„Черно море” - „Добруджа”
„Любимец” - „Чавдар”
ЦСКА - „Ботев 2002”
„Видима-Рак.” - „Пирин”
„Черноморец” - „Пирин 2001”

XXIII кръг
„Черноморец” - „Сливен”
„Пирин 2001” - „Видима-Рак.”
„Пирин” - ЦСКА
„Ботев 2002” - „Любимец”
„Чавдар” - „Черно море”
„Добруджа” - „Славия”
„Литекс” - „Берое”

„Етър” - „Локомотив” (Сф)
„Левски” - „Локомотив” (Пд)

XXIV кръг
„Сливен” - „Левски”
„Локомотив” (Пд) - „Етър”
„Локомотив” (Сф) - „Литекс”
„Берое” - „Добруджа”
„Славия” - „Чавдар”
„Черно море” - „Ботев 2002”
„Любимец” - „Пирин”
ЦСКА - „Пирин 2001”
„Видима-Рак.” - „Черноморец”

XXV кръг
„Видима-Рак.” - „Сливен”
„Черноморец” - ЦСКА
„Пирин 2001” - „Любимец”
„Пирин” - „Черно море”
„Ботев 2002” - „Славия”
„Чавдар” - „Берое”
„Добруджа” - „Локомотив” (Сф)
„Литекс” - „Локомотив” (Пд)
„Етър” - „Левски”

XXVI кръг
„Сливен” - „Етър”
„Левски” - „Литекс”
„Локомотив” (Пд) - „Добруджа”
„Локомотив” (Сф) - „Чавдар”
„Берое” - „Ботев 2002”
„Славия” - „Пирин”
„Черно море” - „Пирин 2001”
„Любимец” - „Черноморец”
ЦСКА - „Видима-Рак.”

XXVII кръг
ЦСКА - „Сливен”
„Видима-Рак.” - „Любимец”
„Черноморец” - „Черно море”
„Пирин 2001” - „Славия”
„Пирин” - „Берое”
„Ботев 2002” - „Локо” (Сф)
„Чавдар” - „Локомотив” (Пд)
„Добруджа” - „Левски”
„Литекс” - „Етър”

XXVIII кръг
„Сливен” - „Литекс”
„Етър” - „Добруджа”
„Левски” - „Чавдар”
„Локо” (Пд) - „Ботев 2002”
„Локомотив” (Сф) - „Пирин”
„Берое” - „Пирин 2001”
„Славия” - „Черноморец”
„Черно море” - „Видима-Рак.”
„Любимец” - ЦСКА

XXIX кръг
„Любимец” - „Сливен”
ЦСКА - „Черно море”
„Видима-Рак.” - „Славия”
„Черноморец” - „Берое”
„Пирин 2001” - „Локо” (Сф)
„Пирин” - „Локомотив” (Пд)
„Ботев 2002” - „Левски”
„Чавдар” - „Етър”
„Добруджа” - „Литекс”

XXX кръг
„Сливен” - „Добруджа”
„Литекс” - „Чавдар”
„Етър” - „Ботев 2002”
„Левски” - „Пирин”
„Локо” (Пд) - „Пирин 2001”
„Локомотив” (Сф) - 
„Черноморец”
„Берое” - „Видима-Рак.”
„Славия” - ЦСКА
„Черно море” - „Любимец”

XXXI кръг
„Черно море” - „Сливен”
„Любимец” - „Славия”
ЦСКА - „Берое”
„Видима-Рак.” - „Локо” (Сф)
„Черноморец” - „Локо” (Пд)
„Пирин 2001” - „Левски”
„Пирин” - „Етър”
„Ботев 2002” - „Литекс”
„Чавдар” - „Добруджа”

XXXII кръг
„Сливен” - „Чавдар”
„Добруджа” - „Ботев 2002”
„Литекс” - „Пирин”
„Етър” - „Пирин 2001”
„Левски” - „Черноморец”
„Локо” (Пд) - „Видима-Рак.”
„Локомотив” (Сф) - ЦСКА
„Берое” - „Любимец”
„Славия” - „Черно море”

XXXIII кръг
„Славия” - „Сливен”
„Черно море” - „Берое”
„Любимец” - „Локомотив” (Сф)
ЦСКА - „Локомотив” (Пд)
„Видима-Рак.” - „Левски”
„Черноморец” - „Етър”
„Пирин 2001” - „Литекс”
„Пирин” - „Добруджа”
„Ботев 2002” - „Чавдар”

XXXIV кръг
„Сливен” - „Ботев 2002”
„Чавдар” - „Пирин”
„Добруджа” - „Пирин 2001”
„Литекс” - „Черноморец”
„Етър” - „Видима-Рак.”
„Левски” - ЦСКА
„Локомотив” (Пд) - „Любимец”
„Локо (Сф) - „Черно море”
„Берое” - „Славия”

Юноши старша „Б” 
(род. 1993 г.)

X кръг - 20.03.2011 г.
„ОФК Костинброд” - „Левски” 
”Костинброд” – „Септември” 
”Локомотив (Сф) – „Славия” 
ЦСКА – „Витоша” 
”Ботев 57” – „Академик”

XI кръг - 27.03.
„Септември” - „Левски” 
”Славия” – „Костинброд” 
”Витоша” – „Локомотив (Сф) 
”Академик” – ЦСКА 
”Ботев 57” – „ОФК Костинброд”

XII кръг – 03.04.
„Левски” – „Славия” 
„ОФК Костинброд” – 
„Септември”
„Костинброд” – „Витоша”
„Локо” (Сф)- „Академик” 
ЦСКА – „Ботев 57” 

XIII кръг – 10.04 
”Витоша - „Левски” 
”Славия – „Септември”
„Академик” – „Костинброд”
„Ботев 57” – „Локо” (Сф) 
ЦСКА - „ОФК Костинброд” 

XIV кръг – 17.04
„Левски” – „Академик” 
”Септември” – „Витоша” 
”ОФК Костинброд” – „Славия” 
”Костинброд” – „Ботев” 57 
”Локо” (Сф) – ЦСКА 

XV кръг – 24.04
„Ботев 57” - „Левски” 
”Академик” – „Септември” 
”Витоша” – „Славия” 
ЦСКА – „Костинброд” 
”Локо” (Сф) – „ОФК 
Костинброд” 

XVI кръг – 01.05 
„Левски” - ЦСКА
„Септември” – „Ботев 57” 
”Славия” – „Академик” 
„ОФК Костинброд” – „Витоша”
„Костинброд” – „Локо” (Сф)

XVII кръг – 08.05 
”Локомотив” - „Левски” 
ЦСКА – „СептемвриЮ 
”Ботев 57” – „Славия” 
”Академик” – „Витоша” 
”Костинбр.” - „ОФК 
Костинброд”

XVIII кръг – 15.05 
„Левски” – „Костинброд” 
”Септември” – „Локо” (Сф) 
”Славия” – ЦСКА 
”Витоша” – „Ботев 57” 
„ОФК Костинбр.” – „Академик”

Юноши младша „А” 
(род.1994 г.), 
Елитна група

XVI кръг
 „Берое” - „Пирин 2001”            
„Спартак-С” - „Чавдар”                
„Сливен” - „Векта”                     

„Черно море” - „Локо” (Сф)                     
„Славия” - „Левски”                       
„Ботев 2002” - „Пирин”     
ЦСКА - „Черноморец”                  
„Локомотив” (Пд) - „Литекс”                

XVII кръг
„Локомотив” (Пд) - „Берое”
„Литекс” - ЦСКА
„Черноморец” - „Ботев 2002”
„Пирин” - „Славия”
„Левски” - „Черно море”
„Локомотив” (Сф) - „Сливен”
„Векта” - „Спартак-С”
„Чавдар” - „Пирин 2001”

XVIII кръг
„Берое” - „Чавдар”
„Пирин 2001” - „Векта”
„Спартак-С” - „Локомотив” (Сф)
„Сливен” - „Левски”
„Черно море” - „Пирин”
„Славия” - „Черноморец”
„Ботев 2002” - „Литекс”
ЦСКА - „Локомотив” (Пд)

XIX кръг
ЦСКА - „Берое”
„Локомотив” (Пд) - „Ботев 2002”
„Литекс” - „Славия”
„Черноморец” - „Черно море”
„Пирин” - „Сливен”
„Левски” - „Спартак-С”
„Локо” (Сф) - „Пирин 2001”
„Векта” - „Чавдар”

XX кръг
„Берое” - „Векта”
„Чавдар” - „Локомотив” (Сф)
„Пирин 2001” - „Левски”
„Спартак-С” - „Пирин”
„Сливен” - „Черноморец”
„Черно море” - „Литекс”
„Славия” - „Локомотив” (Пд)
„Ботев 2002” - ЦСКА

XXI кръг
„Ботев 2002” - „Берое”
ЦСКА - „Славия”
„Локо” (Пд) - „Черно море”
„Литекс” - „Сливен”
„Черноморец” - „Спартак-С”
„Пирин” - „Пирин 2001”
„Левски” - „Чавдар”
„Локомотив” (Сф) - „Векта”

XXII кръг
„Берое” - „Локомотив” (Сф)
„Векта” - „Левски”
„Чавдар” - „Пирин”
„Пирин 2001” - „Черноморец”
„Спартак-С” - „Литекс”
„Сливен” - „Локомотив” (Пд)
„Черно море” - ЦСКА
„Славия” - „Ботев 2002”

XXIII кръг
„Славия” - „Берое”

Юноши старша „А” 
(род. 1992 г.), 

Елитна група, пролет 
2010/11
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„Ботев 2002” - „Черно море”
ЦСКА - „Сливен”
„Локомотив” (Пд) - „Спартак-С”
„Литекс” - „Пирин 2001”
„Черноморец” - „Чавдар”
„Пирин” - „Векта”
„Левски” - „Локомотив” (Сф)

XXIV кръг
„Берое” - „Левски”
„Локомотив” (Сф) - „Пирин”
„Векта” - „Черноморец”
„Чавдар” - „Литекс”
„Пирин 2001” - „Локо” (Пд)
„Спартак-С” - ЦСКА
„Сливен” - „Ботев 2002”
„Черно море” - „Славия”

XXV кръг
„Черно море” - „Берое”
„Славия” - „Сливен”
„Ботев 2002” - „Спартак-С”
ЦСКА - „Пирин 2001”
„Локомотив” (Пд) - „Чавдар”
„Литекс” - „Векта”
„Черноморец” - „Локо” (Сф)
„Пирин” - „Левски”

XXVI кръг
„Берое” - „Пирин”
„Левски” - „Черноморец”
„Локомотив” (Сф) - „Литекс”
„Векта” - „Локомотив” (Пд)
„Чавдар” - ЦСКА
„Пирин 2001” - „Ботев 2002”
„Спартак-С” - „Славия”
„Сливен” - „Черно море”

XXVII кръг
„Сливен” - „Берое”
„Черно море” - „Спартак-С”
„Славия” - „Пирин 2001”
„Ботев 2002” - „Чавдар”
ЦСКА - „Векта”
„Локомотив” (Пд) - 
„Локомотив” (Сф)
„Литекс” - „Левски”
„Черноморец” - „Пирин”

XXVIII кръг
„Берое” - „Черноморец”
„Пирин” - „Литекс”
„Левски” - „Локомотив” (Пд)
„Локомотив” (Сф) - ЦСКА
„Векта” - „Ботев 2002”
„Чавдар” - „Славия”
„Пирин 2001” - „Черно море”
„Спартак-С” - „Сливен”

XXIX кръг
„Спартак-С” - „Берое”
„Сливен” - „Пирин 2001”
„Черно море” - „Чавдар”
„Славия” - „Векта”
„Ботев 2002” - „Локо” (Сф)
ЦСКА - „Левски”
„Локомотив” (Пд) - „Пирин”
„Литекс” - „Черноморец”

XXX кръг
„Берое” - „Литекс”
„Черноморец” - „Локо” (Пд)
„Пирин” - ЦСКА
„Левски” - „Ботев 2002”
„Локомотив” (Сф) - „Славия”
„Векта” - „Черно море”
„Чавдар” - „Сливен”
„Пирин 2001” - „Спартак-С”

Юноши младша „Б”
(род. 1995 г.)

 
XVI кръг – 06.03 
”ОФК Костинбр.” – 
„Кремиковци” 
”Локо” (Сф) – „Левски-Рак.” 
”Левски” – „Витоша” 
ЦСКА – „Академик”

XVII кръг – 13.03
„Кремик” – „Септември” 
”Славия” – „ОФК Ксстинбр.” 
”Витоша” – „Локо” (Сф)
„Академик” – „Костинброд”

XVIII кръг - 20.03 
”Септември” – „Славия” 
”ОФК Костинбр.” – „Чавдар” 
”Левски” – „Академик” 
”Костинбр.” – ЦСКА

XIX кръг – 27.03 
”Чавдар” – „Септември” 
”Славия” – „Кремиковци” 
”Левски-Рак.” – „ОФК 
Костинбр.” 
”Академик” – „Локо” (Сф)

XX кръг – 03.04 
”Септември” – „Левски-Рак.” 
”Кремиковци” – „Чавдар” 
”ОФК Костинбр.” – „Витоша” 
”Локо” (Сф) – ЦСКА

XXI кръг – 10.04 
”Витоша” – „Септември” 
”Левски-Рак.” – „Кремиковци” 
”Чавдар” – „Славия” 
”Костинбр.” – „Локо” (Сф) 
 
XXII кръг – 17.04 
”Кремиковци” – „Витоша” 
”Славия” – „Левски-Рак.” 
”ОФК Костинбр.” – „Академик” 
”Локо” (Сф) – „Левски” 

XXIII кръг – 24.04 
”Академик” – „Септември” 
”Витоша” – „Славия” 
”Левски-Рак.” – „Чавдар” 
ЦСКА – „ОФК Костинбр.”

XXIV кръг – 01.05 
”Септември” – ЦСКА 
”Кремиковци” – „Академик” 
”Чавдар” – „Витоша” 

”ОФК Костинбр.” – 
„Костинброд” 

XXV кръг – 08.05 
”Костинброд” – „Септември” 
ЦСКА – Кремиковци 
”Академик” – „Славия” 
”Витоша” – „Левски-Рак.” 
”Левски” – „ОФК Костинбр.”
 
XXVI  кръг – 15.05 
”Септември” – „Левски” 
”Кремиковци” – „Костинбр.” 
”Славия” – ЦСКА 
”Чавдар” – „Академик” 
”ОФК Костинбр.” – „Локо” (Сф) 

XXVII кръг – 22.05 
”Локо” (Сф) – „Септември” 
”Левски” – „Кремиковци” 
”Костинброд” – „Славия” 
ЦСКА – „Чавдар” 
”Академик” – „Левски-Рак.” 
 
XXVIII кръг – 29.05 
”Кремиковци” – „Локо” (Сф) 
”Славия” – „Левски” 
”Чавдар” – „Костинброд” 
”Левски-Рак.” – ЦСКА 
Витоша” – „Академик” 

XXIX кръг – 05.06 
”Локо” (Сф) – ‘Славия” 
”Левски” – „Чавдар” 
”Костинбр.” – „Левски-Рак.” 
ЦСКА – „Витоша” 

XXX кръг – 12.06 
”Септември” – „Костинброд” 
”Чавдар” – „Локомотив” (Сф) 
”Левски-Рак.” – „Левски” 
”Витоша” – „Костинброд”

Деца „Б” (род. 1997 г.)

XVI кръг – 06.03
”ОФК Костинбр.” – „Лъвчета”
„Левски-Чеп.” – „Славия” 
”Интер” – „Чавдар”
”Локо” (Сф) – „Левски-Рак.”
”Левски” – „Локо 101” 
”Люлин” – „Обеля” 
ЦСКА – „Академик” 
”Нови Искър” – „Септември”

XVII кръг – 13.03
„Лъвчета” – „Септември” 
”Славия” – „ОФК Костинбр.” 
”Чавдар” – „Левски-Чеп.” 
”Левски-Рак” – „Интер” 
”Локо 101” – „Локо” (Сф) 
”Обеля” – „Левски” 
”Академик” – „Люлин” 
ЦСКА – „Нови Искър”

XVIII кръг – 20.03 
”ОФК Костинбр.” – „Чавдар” 
”Левски-Чеп.” – „Левски” 

”Интер” – „Локо 101” 
”Локо” (Сф) – „Обеля” 
”Левски” – „Академик” 
”Люлин” – ЦСКА 
”Септември” – „Славия” 
”Н. Искър” – „Лъвчета”

XIX кръг – 27.03 
”Чавдар” – „Септември” 
”Славия” – „Лъвчета” 
”Левски-Рак.” – „ОФК Костинбр.” 
”Локо 101” – „Левски-Чеп.” 
”Обеля” – „Интер” 
”Академик” – „Локо” (Сф) 
ЦСКА – „Левски” 
”Люлин” – „Н. Искър”

XX кръг – 03.04 
”Септември” – „Левски-Рак.” 
”Лъвчета” – „Чавдар” 
”ОФК Костинбр.” – „Локо 101” 
”Левски-Чеп.” – „Обеля” 
”Интер” – „Академик” 
”Локо (Сф) – ЦСКА 
”Левски” – „Люлин” 
”Н. Искър” – „Славия”

XXI кръг – 10.04 
”Локо 101” – „Септември” 
”Левски-Рак.” – „Лъвчета” 
”Чавдар” – „Славия” 
”Обеля” – „ОФК Костинбр.” 
”Академик” – „Левски-Чеп.” 
ЦСКА - „Интер” 
”Люлин” – „Локо” (Сф) 
”Левски” – „Н. Искър”

XXII кръг – 17.04 
”Септември” – „Обеля” 
”Лъвчета” – „Локо 101” 
”Славия” – „Левски-Рак.” 
”ОФК Костинбр.” – „Академик” 
”Левски-Чеп.” – ЦСКА 
”Интер” – „Люлин” 
”Локо” (Сф) – „Левски” 
”Н. Искър” – „Чавдар”
 
XXIII кръг – 24.04 
”Академик” – „Септември” 
”Обеля” – „Лъвчета” 
”Локо 101” – „Славия” 
”Левски-Рак.” – „Чавдар” 
ЦСКА – „ОФК Костинбр.” 
”Люлин” – „Левски-Чеп.” 
”Левски” – „Интер” 
”Локо” (Сф) – „Н.Искър”

XXIV кръг – 01.05 
”Сепрември” – ЦСКА 
”Лъвчета” – „Академик” 
”Славия” – „Обеля” 
”Чавдар” – „Локо 101” 
”ОФК Костинбр.” – „Люлин” 
”Левски-Чеп.” – „Левски” 
”Интер” – „Локо” (Сф) 
”Н. Искър” – „Левски-Рак.”

XXV кръг – 08.05 
”Люлин” – „Септември” 
ЦСКА – „Лъвчета” 
”Академик” – „Славия” 
”Обеля” – „Чавдар” 
”Локо 101” – „Левски-Рак.” 
”Левски” – „ОФК Костинбр.” 
”Локо” (Сф) – „Левски-Чеп.” 
”Интер” – „Н. Искър”

XXVI кръг 
”Септември” – „Левски” 
”Лъвчета” – „Люлин” 
”Славия” – ЦСКА 
”Чавдар” – „Академик” 
”Левски-Рак.” – „Обеля” 
”ОФК Костинбр.” – „Локо” (Сф) 
”Левски-Чеп.” – „Интер” 
”Н. Искър” – „Локо 101”

XXVII кръг – 22.05 
”Локо” (Сф) – „Септември” 
”Левски” – „Лъвчета” 
”Люлин” – „Славия” 
ЦСКА – „Чавдар” 
”Академик” – „Левски-Рак.” 
”Обеля” – „Локо 101” 
”Интер” – „ОФК Костинбр.” 
”Левски-Чеп.” – „Н. Искър” 

XXVIII кръг – 29.05 
”Септември” – „Интер” 
”Лъвчета” – „Локомотив (Сф) 
”Славия” – „Левски” 
”Чавдар” – „Люлин” 
”Левски-Рак.” – ЦСКА 
”Локо 101” „Академик” 
”ОФК Костинбр.” – „Левски-
Чеп.” 
”Н. Искър” – „Обеля”

XXIX кръг – 05.06 
”Левски-Чеп.” – „Септември” 
”Интер” – „Лъвчета” 
”Локо” (Сф) – „Славия” 
”Левски” – „Чавдар” 
”Люлин” – „Левски-Рак.” 
ЦСКА – „Локо 101” 
”Академик” – „Обеля” 
”ОФК Костинбр.” – „Н. Искър” 

XXX кръг – 12.06 
”Септември” – „ОФК 
Костинбр.” 
”Лъвчета” – „Левски-Чеп.” 
”Славия” – „Интер” 
”Чавдар” – „Локо” (Сф) 
”Левски-Рак.” – „Левски” 
”Локо 101” – „Люлин” 
”Обеля” – ЦСКА 
”Н. Искър” – „Академик”



Бр. 1 (112), февруари 2010 г. Бели легионери16

Благой Георгиев очаква да има още поводи за радост 
под ръководството на Рууд Гулит

Рууд Гулит е новият треньор на Благо,
Галин Иванов изигра 3 мача за „Арминия”

Галин Иванов гордо позира с екипа на „Арминия” 
(Билефелд)

Холандската ле-
генда Рууд Гулит 
е новият стар-

ши треньор на руския 
„Терек” (Грозни), където 
играе юношата на „Сла-
вия” Благой Георгиев. 
Ръководството на клуба 
от Чеченската републи-
ка е поставило високи 
цели пред отбора и по-
ради тази причина при-
влече специалист, ра-
ботил във Висшата лига 
на Англия. В последните 
години на миналия век 
Гулит натрупа сериозен 
опит като мениджър 
на „Челси” и „Нюкасъл”. 
Дългогодишният състе-
зател на „белите” и 
български национал 
Благо  Георгиев ще има 
честта да работи с носи-
теля на „Златната топка” 
за 1987 година, който 
печели и европейската 
титла с отбора на Холан-
дия година по-късно. Ро-
деният в Суринам бивш 
холандски капитан за 
втори път се събира в 
един отбор със славист. 
В сезон 1983-84 той бе 
част от състава на „Фей-
енорд” в чиито редове 
бе и Андрей Желязков. 
Двамата тогава стигнаха 
до дубъл. 

Рууд Гулит наблюда-
ва един от мачовете на 
„Славия” по време на 
втория етап от зимната 
подготовка на отбора, 
който се проведе в Тур-
ция. 48-годишният Гулит 
е 3-кратен шампион на 
Холандия, като освен с 
тима от Ротердам два 
пъти е ликувал с титла-
та и с ПСВ (Айндховен). 
Три пъти е шампион на 
Италия с „Милан”, както 
и 2-кратен носител на 
купата на европейските 
шампиони и на Между-
континенталната купа с 
гранда от Милано.

Междувременно Га-
лин Иванов изигра 3 
мача за новия си отбор 
„Арминия” (Билефелд). 
Атакуващият полуза-
щитник бе даден под 
наем до края на сезона 
в тима от Втора Бундес-
лига, като след края на 
шампионата клубът от 
град Билефелд ще има 
възможност да отку-
пи правата на Иванов. 
Бившият халф на „Сла-

вия” носи фланелката с 
номер 49 в състава на 
„Арминия”, като в нача-
лото на месец февруари 
получи неприятна кон-
тузия в бедрото, която го 
извади от игра за близо 
3 седмици. 

„Благодаря на треньо-
ра на „Арминия” (Едвалд 
Линен) и на клубното 
ръководство за гласува-
ното доверие. Преминах 
в „Арминия”, защото това 
е клуб с традиции, който 
в дългосрочна перспек-
тива си е поставил за цел 
да се завърне в Първа 
Бундеслига”, заяви Галин 
Иванов след присти-
гането си в Германия в 
средата на януари. 

За момента „Арминия” 
се намира на последно-
то 20 място в класиране-
то във втора германска 
дивизия, но със силните 
си изяви Галин Иванов 
ще има възомжност да 
помогне на тима да не 
изпадне в третото ниво 
на футбола в Германия. 

„Горди сме, че Галин 
дойде при нас. Изказвам 
големи благодарности 
на ръководството на 
„Славия”, че реализирах-
ме толкова бързо този 
трансфер. Още повече, 
че и други отбори от Гер-
мания и Европа искаха 
да имат Галин в състава 
си”, заяви президсентът 
на клуба от Билефелд 
Ралф Шницмайер.

„Имаме нова алтерна-
тива в офанзивен план. 
Силната страна на Галин 
са асистенциите. Освен 
това той е много бърз и 
силен с топка в крака”, 
каза старши треньорът 
на „Арминия” Едвалд Ли-
нен.

През лятото на 2010 
година друг втородиви-
зионен немски тим „Ерц-
гебирге” (Ауе) прояви ин-
терес към Иванов, но до 
трансфер не се стигна. 
Ръководството на ЦСКА 
също имаше апетити да 
притежава 22-годишния 
офанзивен полузащит-

ник. Логично бившият 
младежки национал не 
премина при „червени-
те” заради ограничените 
им финансови ресурси и 
склонността на клубни-
те им шефове да забавят 
по всички възможни ни-
чини дължимите от тях 
пари към различни от-
бори и институции. 

Друг български на-
ционал и дългогодишен 
футболист на „Славия” 
Чавдар Янков отново ще 
играе като преотстъпен 
в руския „Ростов”. В мо-
мента украинският „Ме-

талург” (Донецк) държи 
правата на Янков, който 
игра под наем в „Ростов” 
по време на втората част 
от миналия сезон в Ру-
сия. 

„Преговорите с „Мета-
лург” не бяха никак лес-
ни. Въпреки това ние по-
стигнахме договорка с 
ръководството на укра-
инския клуб за Янков”, 
коментира спортният 
директор на „Ростов” 
Александър Шикунов.

Вратарят Райс Мболи 
пък беше продаден на 
„Криля советов” (Сама-
ра). Алжирският наци-
онал дори игра срещу 
„Славия” в приятелски 
мач по време на под-
готовката на „белите” в 
турския курорт Анталия. 
Мболи подписа договор 
с „Криля советов” за 3,5 
години. 24-годишният 
страж беше преотстъ-
пен на ЦСКА за срок от 
3 месеца, като ръковод-
ството на „армейския” 
клуб отново си постави 

непостижимата цел да 
задържи за постоянно 
талантливия вратар. 
Опитите „червените” 
босове да купят Мболи 
удариха на камък, тъй 
като самият той не по-
жела да играе повече за 
ЦСКА след очаквания 
край на участието на 
отбора в европейските 
клубни турнири. 

Димитър Рангелов 
продължава да носи 
екипа на „Макаби” (Тел 
Авив). Бившият цен-
трален нападател на 
„Славия” играе като пре-

отстъпен от „Борусия” 
(Дортмунд) в израелския 
гранд. С екипа на „Мака-
би” българският нацио-
нал има вече 15 мача и 
2 гола. 

Една седмица преди 
началото на пролетния 
дял на шампионата в „А” 
група Даниел Пеев за-
мина на проби в „Амкар” 
(Перм). Игралият една 
година в „Славия” халф 
най-вероятно ще пре-
мине в руския елитен 
клуб, където до миналия 
сезон бе Мартин Кушев. 
През зимата на 2011 го-
дина Кушев се завърна 
в най-стария български 
клуб. За 12 месеца в „Сла-
вия” Даниел Пеев много-
кратно демонстрира 
уважението си към сла-
вистките традиции и за-
палянковци. Пеев дори 
реализира решителния 
гол за победата на „бе-
лите” с 1:0 над ЦСКА през 
септември 2010 година.

Асен ДАСКАЛОВ
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Радостин Стойчев е 

новият селекцио-
нер на българския 

национален отбор по во-
лейбол за мъже. Бившият 
старши треньор на „Сла-
вия” ще работи начело 
на държавния тим поне 
в следващите две години. 
Специалистът ще води 
„лъвовете” на Олимпиа-
дата в Лондон през 2012 
година. 

„Националният отбор 
е голяма отговорност. 
Знам, че ще бъде много 
тежко, но за мен е чест да 
тренирам и работя с тима. 
Знам за разликата между 
работата в клубен и на-
ционален отбор. В клуб-
ния тим се работи около 
девет месеца, докато на-

ционалният представя 
цял един народ. Искам 
да задоволя очакванията 
на всички. Целта ми е да 
побеждаваме във всеки 
един двубой. Трябва да 

използваме работата на 
предишния селекционер 
и да видим къде се полу-
чава и къде не. Натрупана 
е доста голяма инфор-
мация през последните 
две години. Знаме, че на-

чалото ще бъде особено 
трудно”, заяви Стойчев 
на официалното си пред-
ставяне в България, което 
се състоя в началото на 
февруари.

„Трябва да опитаме 
да достигнем до всич-
ки възможни финали на 
първенствата, в които 
ще участваме. Не мога 
да кажа колко са голе-
ми шансовете България 

да спечели титлата в 
някое от тях. Разпола-
гаме със състезатели с 
огромен потенциал, но 
повечето от тях никога 
не са играли на големи 

финали. Когато играеш 
е нужна голяма само-
жертва и себераздава-
не. Знам, че никой не е 
застрахован от грешки. 
Знам, че поемам голям 
риск с поемането на на-

ционалния отбор. За да 
има промени трябва да 
бъдат въведени строги 
правила, които стрик-
тно да бъдат изпълня-
вани”, добави Стойчев, 
който спечели купата 
на България със „Сла-
вия” през 2005 година. 
Това бе първият голям 
трофей в треньорската 
кариера на Радостин 
Стойчев, който в мо-
мента води европей-
ския и световен клубен 
шампион „Итас Диатек” 
(Тренто).

Бившият наставник 
на женския отбор на 
„Славия” Мирослав 
Живков също ще бъде в 
щаба на българския на-
ционален отбор.

Женският во-
лейболен от-
бор на „Сла-

вия” запазва третото си 
място в класирането 
след изиграните десет 
кръга от шампионата 
на България. „Белите” 
имат мач по-малко от 
съперниците си в чело-
то, тъй като двубоят им 
с плевенския „Спартак” 
бе отложен заради мно-
жеството състезателки в 
столичния отбор, които 
са болни от грип. След 
изминаването на по-
голямата част от редов-
ния сезон славистките 
имат актив от седем по-
беди и две поражения 
при геймово съотноше-
ние 22-10. През първите 
месеци на 2011 година 
„белите” за втори път 
надиграха категорично 
един от традиционни-
те си съперници „Лев-
ски Волей”. Победата 
с 3:0 в зала „Панайот 
Пондалов” вдъхна не-
обходимата увереност 
във възпитаничките на 
старши треньора Калин 
Тодоров. Те успяха да 
натрупат солидна пред-
нина пред отборите от 
„златната среда” в шам-
пионата и са доста бли-
зо до лидерите във вре-
менното подреждане, 
преди старта на плейо-
фите. Старши треньорът 
на „Белите” Калин Тодо-
ров изрази удовлетво-
рението си от успеха с 
3:0 срещу „сините”: „До-
волен съм от представя-

Статистика 
от мачовете на 

женския отбор на 
„Славия”:

VI кръг
„Академик” (София) – „Славия” 

– 0:3 (18:25, 21:25, 21:25)
VII кръг
„Славия”  - ЦСКА - 1:3 (17:25, 25:20, 19:25, 21:25)
VIII кръг
„Славия” – „Спартак” (Варна) – 3:0 (25:22, 25:13, 25:9)
IX кръг
„Славия” – „Левски Волей” – 3:0 (25:18, 27:25, 25:13)
X кръг
„Славия” – „Спартак” (Плевен) – отложен

Статистика на мачовете на „Славия” в турнира за купата на 
България по волейбол при жените, който се проведе в зала 

„Христо Ботев”:
Групова фаза
„Славия” – „Спартак” (Плевен) – 3:0 (25:15, 25:9, 25:10)
„Марица” (Пловдив) – „Славия” – 3:0 (25:23, 25:14, 25:23)
„Академик” (София) – „Славия” – 0:3 (21:25, 19:25, 18:25)
Полуфинал
„Славия” – ЦСКА – 1:3 (15:25, 22:25, 25:23, 16:25)
Мач за трето място
„Славия” – „Левски Волей” – 2:3 (25:22, 25:27, 25:20, 23:25, 12:15)
* „Славия” завърши на четвърто място в турнира за национлана-
та купа през 2011 година. 

Радостин Стойчев 
пое националите

нето на всички състеза-
телки. В мача с „Левски” 
имаше достатъчно хъс, 
желание и себеразда-
ване. Това пролича и в 
резултата. Предупредих 
момичетата, че трябва 
да бъдат пределно кон-
центрирани и мобили-
зирани. След тази побе-
да затвърдихме третото 
си място в шампионата. 
Двубоят донякъде по-
каза кой ще бъде на 
тази позиция в първен-
ството. Щастлив съм от 
чистата победа”, заяви 

Тодоров.
В началото на 2011 

година славистките по-
стигнаха очаквани чисти 
победи и срещу столич-
ния „Академик” и „Спар-
так” (Варна), но загубиха 
с 1:3 у дома от шампио-
на и носител на купата 
на страната ЦСКА. Все 
пак малка утеха е, че до 
мача с „белите” съставът 
на „червените” не бе гу-
бил нито един гейм във 
вътрешното първенство 
през сезона. 

В предстоящото го-

Женският отбор на „Славия” - 
трети в шампионата стуване на пловдивския 

„Марица” „Славия” ще 
има възможност да из-
ненада домакините и 
да вземе необходимия 
реванш за поражението 
в София в края на 2010 
година. При победа в 
Пловдив славистките 
ще имат възможност 
дори да се намесят в 
борбата за участие на 
финал в първенството. 

Страницата 
подготви:                                                                                  

Асен ДАСКАЛОВ

Славистките се радват след като за пореден път са 
надиграли противниковата блокада
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Васил Григоров в компанията на две от звездите на 
„белите” Атанас Александров и Андрей Желязков  

„На срещи на “белите” 
ходя от сезон 1938-1939 
година. За първи път 
на мач ме заведе моят 
родственик, големият 
футболист на “Славия” 
Тодор Байкушев. И от-
тогава завинаги в мен 
остана обичта ми към 
„белия” клуб. Това е мо-
ята първа и единствена 
спортна любов. Като 
днес си спомням шампи-
онските титли за 1941 и 
1943 година. 

След години съдбата 
ме даде възможност и 
аз да работя за „Славия”. 
Никога няма да забравя, 
как се борихме с реди-
ца известни слависти за 
връщането на исконно-
то име на нашия клуб. 
Заедно с полк. Радко 
Радков, Велчо Стоянов 
и Никола Михайлов 
направихме пътека до 
БСФС и градския коми-
тет на БКП. И тази борба 
се увенча с успех през 
1957, когато „Ударник” 
отново се казваше „Сла-
вия”. На следната година 
влязох в ръководството 
на футболната секция, а 
през 1963 я оглавих до 
присъединяването на 
„Локомотив” към нашия 
клуб шест години по-
късно. За този период 
„белият тим спечели 
три пъти купата, два 
пъти стана вицешампи-
он и три пъти се окичи 
с бронзовите медали. 
Най-щастлив в тези годи-
ни бях на два пъти, кога-
то на 10 септември 1966  
като зам.-председател 
на БФФ връчих купата 
на страната на капитана 
на „Славия” Александър 
Василев (Чоко) и през 
следващия сезон, когато 
прекрасният „бял” отбор 
стигна до полуфиналите 
в Европа.”

Но през годините на 
своето председателство 
Васил Григоров има не 
само радостни мигове. 
Не са една и две битките 
за запазването в състава 
на играчи на „белите” от 
представителния отбор:  

„Трудно се преборих-
ме с ЦСКА – връща лен-
тата назад отново Васил 
Григоров - за освобож-

даването на национала 
Димитър Костов (Яшко) 
и за връщането му в “Сла-
вия”. След участието му 
на Световното първен-
ство в Чили през 1962 
от „армейския” клуб си 
присвоиха правата над 
слависта. „Войната” про-
дължи няколко месеца в 
това число и с тогаваш-
ния зам. министър на 
отбраната ген. Здравко 
Георгиев. Но в крайна 
сметка правдата възтър-
жествува и Яшко беше 
пак в нашите редици. 

През следващата го-
дина започна епопеята 
за състезателните права 
на Иван Давидов. От дете 
славист, преди казармата 
той играеше в юношите 
на софийския “Спартак”. 
Като войник бе разпре-
делен в Строителни вой-
ски и се състезаваше в 
“Славия”. След уволне-
нието си от казармата, 
според тогавашния пра-
вилник, трябваше да се 

върне в “Спартак”. Но 
той самият желаеше 
да остане при “белите”, 
както казваше: „все пак 
аз съм славист по рож-
дение”. Министърът на 
вътрешните работи ге-
нерал Ангел Солаков, 
уви бе на друго мнение. 
Той си го искаше за ве-
домствения милицио-
нерски клуб. Срещите, 
кавгите и разправиите 
продължиха повече от 
месец. Накрая с Ангел 
Солаков решихме да 
извикаме самият Иван 
Давидов в централата 
на БСФС пред специал-
но назначена комисия, 
където футболистът да 
каже сам къде желае да 
играе. Давидов излезе 
мъжко момче и въпре-
ки оказания му натиск 
остана в “Славия” до 
края на футболната си 
кариера.

На следната 1964 го-
дина предстоеше нова 
„Одисея” за друг голям 

играч на „белите”- Си-
меон Симеонов (Мони). 
Само за няколко месеца 
той измина пътя от юно-
шеския „бял” отбор, през 
мъжкия тим на “Славия”, 
за да стигне и до нацио-
налния състав. На Мони 
му предстоеше военна 
служба. Повиквателната, 
изготвена и подписана 
в самото министерство, 
му се връчи, когато ми-
нистър Добри Джуров 
бе в Чехословакия и 
няма кой да я отмени. 
Тя го пращаше в ЦСКА. 
Ситуацията бе патова, 
но ние не се отказахме. 
Остана последната въз-
можност. Обадих се в ка-
бинета на самия Тодор 
Живков. Той се свърза с 
началника на Генерал-
ния щаб и повиквател-
ната беше отменена. 
Така Симеон Симеонов, 
една от легендите на 
българския футбол, си 
остана завинаги в род-
ната “Славия”. 

Но явно съдбата бе 
решила, всяка година 
да ни поднася подобни 
изпитания.  През 1965 
година, по предложение 
на треньорското ръко-
водство, решихме да 
привлечем Любен Тасев, 
който до тогава играеше 
в “Миньор” (Перник). От 
„армейския” клуб също 
проявиха апетити към 
него. Нещо повече. За да 
го задържат в ЦСКА от 
МНО не признаха воен-
ната му служба, понеже 

по това време е играл 
футбол?! Даже за нака-
зание и за да бъде по-да-
леч от “Славия” го изпра-
тиха в поделение в Тър-
говище. Ние решихме 
да продължим борбата 
и започнахме съдебно 
дело срещу Министер-
ството на отбраната, 
което беше нито лесно, 
нито безопасно, като се 
имаше предвид кой е 
министър на отбраната. 
На делото Министер-
ството се представлява-
ше от главния прокурор 
на въоръжените сили 
– генерал Капитанов. 
Решението на съда беше 
справедливо и Любен 
Тасев, в продължение 
на повече от десет го-
дини след това, бе един 
от стълбовете на отбора 
на “Славия” – завършва 
емоционалния си разказ 
бившият председател на 
„белия” клуб, който до 
1993 година бе в различ-
ни ръководни структури 
на БФС и „Славия”.

Вече почти две десе-
тилетия Васил Григоров 
не е в управата на ФК 
„Славия”, но продължава 
да следи всички изяви 
на своите любимци и да 
чака от тях нови звезд-
ни мигове. Редно е да се 
отбележи, че за цялост-
ната си дългогодишна 
дейност в “Славия” и 
БФС той е награждаван 
многократно с редица 
отличия. Но както сами-
ят той споделя най-съ-
щественото от неговата 
дейност е службата в 
името на “Славия”. Чес-
тит юбилей!

Подготви: 
Камен ОгНяНОВ

Васил Григоров 
на 80 години  

Той е от ония бивши ръководители на „Славия”, които носят 
„белия” клуб в сърцето си. От дете поклонник на „бялата” идея Ва-
сил григоров има щастието съдбата да го свърже и с ръководство-
то на любимия клуб. Една дейност на обществени начала, която 
той възприема, не просто като работа, а като свой дълг отстоя-
ващ го десетилетия. На 11 януари тази година той отбеляза своя 
80-годишен юбилей заобиколен от бивши футболисти на „Славия”. 
Славните ветерани му подариха изящен стенен часовник, а в ми-
нутите преди скромното, но мило тържество юбилярът сподели 
и своите спомени за живота му с радостите и грижите в „Славия”:

Васил Григоров
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Отново славистки 
празник в Козлодуй

За осми пореден 
път славистите от 
крайдуна вс ки я 

град подготвиха един ис-
тински футболен празник 
за местните деца. Турни-
рът „Деца играят футбол 
с емблемата на „Славия” 
събра малчуганите от 
трети и четвърти клас от 
местните три училища 
„св. св. Кирил и Методий”, 
„Христо Ботев” (участвали 
с по два отбора) и „Васил 
Левски”, както и състав 
от ОУ „Васил Априлов” 
(село Хърлец). Надпре-
варата бе спечелена от 
първия тим на училище 
„св. св. Кирил и Методий”. 
Те надделяха във финал-
ния двубой над колеги-
те си от „Христо Ботев” с 

Комплект медали с емблемата на „Славия” и специал-
на програмка за турнира бяха приготвили домакините

Снимка за спомен на отбора шампион и ор-
ганизаторите от местния клуб на слависта

Усмивки по лицата на заслужилите победители от първия отбор 
на СОУ „Св. св. Кирил и Методий”

С добрите си изяви на вратата Петя Коларова за-
служи признанието на всички за най-атрактивен 
състезател

Всички участници получиха по една торба подаръци 
от местните слависти

4:1. С бронзовите медали 
останаха гостите от село 
Хърлец. Раздадени бяха 
и индивидуални призове: 
Валентин Валентинов ста-
на голмайстор със седем 
точни попадения, призът 
за най-добър вратар оти-

де у Велин Христов, награ-
дата за най-полезен играч 
грабна Милен Янков, а 
за най-атрактивен със-
тезател купата заслужи 
Петя Коларова. На всички 
участващи деца бяха раз-
дадени календари на ПФК 

„Славия” 1913 АД, торти, 
лакомства, а на отборите 
по една топка. Но най-го-
лямата радост бе поред-
ният славистки празник, 
който местните фенове 
на „белите” доставиха на 
децата на Козлодуй. 




