
„бял” отбор от 
60-те години на 
ХХ век, със сто-
тици мачове за 
любимата и един-
ствена „Славия”, 
с десетки срещи 
за различните на-
ционални отбо-
ри, с участия на 
световни първен-
ства и олимпий-
ски игри, и още, и 
още... 

П о с л о в и ч н и 
със своята клуб-
на вярност и след 
прекратяването 
на кариерата два-
мата дават своя 
принос към „бе-
лия” клуб. Ларгов 
като председател, 
първо на спорт-
ното дружество, 
а сетне и на фут-
болния клуб, а 

Шаламанов като стар-
ши треньор на пред-
ставителния отбор, а в 
последното десетиле-
тие като директор на 
школата! 

На национално ниво 
и двамата юбиляри 
също записват уникал-
ни постижения. Дими-
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легендарно или нещо 
още по-силно за оп-
ределение на някоя 
откровена посредстве-
ност. Това  е следствие 

на изначалното ни за-
литане и принизени 
днешни критерии. Има 
две фигури обаче, за 
които подобни срав-
нения са повече от 
логични: Димитър Лар-
гов и Александър Ша-

ламанов. Придобили 
ореола си на ключови 
футболисти на „Славия”, 
и националния отбор 
още преди половин 
век, в следващите годи-
ни те доразвиха това с 
личностните си качест-
ва, и със своя пример. 
Дори със сухия език 
на цифрите нещата 
изглеждат зашеметя-
ващи: трикратни носи-
тели на националната 
купа, вицешампиони, 
с цял куп медали от 
шампионата на страна-
та, първи полуфинали-
сти в Европа с големия 

тър Ларгов бе първият 
демократично избран 
от футболните хора у 
нас президент на БФС 
в началото на прехода 
и с това става единстве-
ният, и до днес състе-
зател оглавявал първо 
родния си клуб, а сетне, 
и футболната централа. 
Александър Шалама-
нов пък е недостижим 
в своята спортна уни-
версалност. Във визит-
ката му се открояват 
участия на най-голе-
мите спортни форуми 
с два вида спорт ски и 
футбол, истински пре-
цедент в световен ма-
щаб! Но най-важните 
качества, с които всич-
ки ги свързват си оста-
ват скромността, кава-
лерството на спортния 
терен и извън него, и 
разбира се фактът, че 
никога не изневериха 
на своята голяма лю-
бов „Славия”. Затова от 
все сърце, от името на 
всички слависти, чес-
тит 75-ти юбилей на 
Димитър Ларгов, чес-
тита 70-та годишнина 
на Александър Шала-
манов!      
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6:0 във футбола е ре-
зултат, срещу който не 
можеш да кажеш нищо. 
Дори и да имаш някакво 
основание. Още пове-
че, ако си говорил доста 
преди мача и си получил 
шестица от абсолютен 
новак в елитната група 
в едва петия му мач в  
историята му в “А” група. 
И това се е случило на 
неутрален терен, въпре-
ки че двубоят се водеше 
гостуване на “Славия” 
– в Каварна на “Лудого-
рец”. С две думи – това 
0:6, петото в историята 
на “белите”, безспорно е 
най-срамното във вече 
98-годишните анали на 
най-стария роден клуб. 
Дори и да приемем, че 
първият и четвърти-
ят гол на “Лудогорец” 
дойдоха след засади, 
а съдия та определено 
чакаше, за да удари “бе-
лите”. Но пък в тази си-
туация Галин Иванов му 
даде прекрасен повод да 
го направи.

Видя се, че огромните 
проблеми за “Славия” в 
мача дойдоха от средата 
на терена, където двама 
или трима в бяло често 
бяха срещу 5-6 съперни-
ци. Славистите продъ-
лжиха да играят с двама 
нападатели, дори и кога-
то отборът вече беше с 
човек по-малко. И ходът 

“ва банк” се 
обърна срещу 
“гостите” 

– започна голеадата във 
вратата на столичани. 

Ако обърнем неща-
та и се попитаме какво 
му липсва на футболен 
клуб “Славия”, въпросът 
ще има две страни. В 
чисто организационен 
план клубът стои добре. 
Финансово е стабилен, с 
бюджет в първата пети-
ца на “А” група и редов-
но изплащани пари на 
играчите. С най-добрите 
изкуствени терени в Со-
фия (май и в България). С 
най-масовата и жизнена 
детско-юношеска школа 
в столицата. Вече и може 
би с най-добрия клубен 
автобус в “А” група, кой-
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е абсолютно задължи-
телен за всеки модерен 
футболен клуб.

В спортно-технически 
аспект все още липсват 
много неща. Не става 
дума дали младите тре-
ньори Кушев и Петков 
са получили прекалено 
голям товар на плещите 
си твърде рано за кари-
ерата им на наставници. 
Най-тежи отсъствието 
на манталитет у отбора, 
най-вече заради налага-
ното вече десетилетие 
среднячество в събле-
калнята, комбинирано с 
тотално потъпкване на 
слависткия дух във всич-
ките му аспекти. И когато 
е налице днешното же-
лание с оглед прибли-
жаващата стогодишнина 
повсеместното безвре-
мие да бъде загърбено 
и забравено, отровните 
кълнове на бездушието 
и доскорошната липса на 
цели избуяват като мощ-
ни плевели.

да бъде отстоявана чест-
но и достойно. Или поне 
да си личи, че по трасето 
няма пробойни от вся-
какъв характер.

Но да се върнем на 
липсващия в схемата на 
клуба спортен директор. 
За тази позиция има една 
абсолютно безспорна 
фигура, чието място е в 
“Славия”, особено в наве-
черието на стогодишни-
ната на клуба. Разбира се, 
че става дума за Андрей 
Желязков. Най-голямата 
легенда на “белите”, изи-
грал 338 мача за “Славия” 
и вкарал 134 гола – водач 
и в двете вечни рангли-
сти, който няма как да 
бъде изместен от върха 
в обозримо бъдеще. Спе-
циалист, доказал се като 
мениджър и футболен 
човек, изповядващ 

немска дисциплина и 
железни принципи 

на работа. С Жужо спор-

вато засега не се задава) 
или от привличането на 
няколко добри футбо-
листи. Евентуалното му 
връщане в клуба ще е 
абсолютна еманация на 
слависткото единение 
и загърбване на стари 
(не)уредени личностни 
сметки по трасето. Защо-
то и Жужо, и президентът 
Венцеслав Стефанов са 
хора с голямо его. Но и 
двамата са убедени, че 
над тях в спортен аспект 
е само “Славия”. Съумеят 
ли да намерят път един 
към друг, да погледнат 
заедно и в една посока, 
клубните дела ще потръ-
гнат в съвсем друг по-
рядък.

Досегашната карти-
на дава основание да 
се мисли, че точно във 
връзката треньор – пре-
зидент понякога се къса 
нишката. Защото нито 
треньорът е само тре-
ньор, а и донякъде се-
лекционер, нито прези-

Жужо) в тази верига ще 
разтовари първо прези-
дента от често несвойн-
ствените му функции. 
И ще остави треньора 
(който и да е той), да се 
концентрира върху чи-
сто треньорските си за-
дачи, които не са никак 
малко.

Затова апелът ми е 
– поканете Андрей Же-
лязков на работа в “Сла-
вия”. Неговото място е на 
“Овча купел”. Там, където 
е написал най-голямата 
част от великата си фут-
болна биография. И 
където е донесъл неиз-
мерима радост на фено-
вете с невероятното си 
майсторство и голове.

Евентуалното му при-
вличане ще зарадва 
трибуните. Ще поуспо-
кои резонно обидените 
запалянковци. Ще има 
стойността на ход, който 
може основно да пре-
обърне негативната 
тен денция в развитието 
на отбора. Защото от ня-
колко години спортните 
резултати се разминават 
диаметрално с финан-
сирането. И “Славия” за-
писва най-скъпите кла-
сирания меджу осмо и 
единадесето място...

Заради всичко това, 
г-н Стефанов, обърнете 
се към Андрей Желяз-
ков. Поканете го в “Сла-
вия”. Това е неговият 
дом. И той ще заработи с 
удоволствие там, където 
винаги се е чувствал най-
добре. 

Николай КРЪСТЕВ

то по ирония на съдбата 
“докара” шестте гола от 
Каварна. Единствената 
брънка, която трябва да 
се добави в организаци-
ята е създаване на по-
ста  спортен директор,  
който липсва в клуба. И 

И въпреки това, сла-
вистите по трибуните на 
“Васил Левски” във фина-
ла за купата през месец 
май показаха и доказаха, 
че бялата идея има мно-
го фенове в София и по 
страната. Тя обаче трябва 

тно-техническият щаб на 
“Славия” няма как да не 
изглежда по различен 
начин.

Една покана към Же-
лязков ще означава мно-
го повече от поредна 
треньорска смяна (как-

дентът е само президент, 
който да се включва да 
действа само когато наи-
стина се налага 

да го стори
с авторитета 

и връзките си, а и често е 
главен мениджър. Вкар-
ването на спортен човек 
с опит и авторитет (като 

Бюлетин

Поканете Жужо – 
мястото му е в “Славия”

За поредна година фе-
новете на най-стария ро-
ден клуб не бяха лишени 
от огромна  порция срам 
и унижение. Този път това 
стори отборът без каквато 
и да е футболна история 
„Лудогорец”. Но това далеч 
не е неочаквано, ако се 
има предвид на колко дру-
ги нискоразредни тимо-
ве „белите” са изписвали 
златни страници в истори-
ята в последните няколко 
сезона, сред които „Рилски 
спортист”, „Македонска 
слава”, „Чавдар” (Етропо-
ле), „Калиакра” (Каварна) 
и т.н.

Нищо ново под слънце-
то за ПФК „Славия” 1913 
АД, нито за привържени-
ците на „белия” клуб: игра-
чи, с повече мотивация да 

щракат с пръсти по дис-
котеките, отколкото да 
тичат по терена; да пият 
по баровете, от колкото 

да се потят на трениров-
ки; да носят известни 
марки дрехи и гел, от кол-
кото горди да защитават 

фланелката на „Славия”. 
Треньорът пък е без ясна 
визия за подреждане-
то на футболистите и с 
енигматични треньорски 
качества, а ръководство-
то... Едва ли заслужава и 
коментар. А имаше хора, 
които пропътуваха почти 
1200 км. до Каварна и об-
ратно, за да видят „любим-
ците“ си.

Колкото до двубоя – 
уместен червен картон за 
надменния Галин Иванов, 
който явно е зает с това 
да мисли за нов трансфер; 
ялово нападение, което е 
традиционно вече за „Сла-
вия”; липса на каквото и 
да било желание за борба, 
след изгонването на „звез-
дата” на „белите”; нов слаб 
мач за вратаря Стефано 

Кунчев, който очевидно 
незаслужено заема място-
то на Емил Петров.

Но... Всичко това са 
дреболии, на фона на 
голямата картинка. А тя 
е потресаваща: „Славия” 
вече дори не е абонирана 
за златната среда, където 
години наред си креташе 
необезпокоявано; „Сла-
вия” днес е на нивото на 
провинциални тимове, 
които се борят за оцеля-
ване. Е, кой е виновен за 
това?

Питаме и отговор не 
искаме... А скоро идва 
стогодишен юбилей, за 
който „Славия” наистина 
може да отиде да играе на 
Запад. Но не в Европа, а в 
Западната „Б” група.

 Ангел ГЕОРГИЕВ

Уважаеми читатели, 
след като в миналия 
брой ви представихме 
класирането в сърев-
нованието „Любимец на 
феновете”, провеждано 
всяка година във фо-
рума на официалната 
страница на Национал-
ния клуб на слависта, 
днес ще дадем дължи-
мото и на най-старата 
надпревара, организи-
рана на територията на 
www.slaviasofia.com. 

Проявата се появи 
преди осем години в 
юбилейната за всички 
слависти 2003 година. 
Поводът за нейният 
старт е 90-ия рожден 
ден на най-стария ро-
ден клуб. Затова и на-
градата години наред е 
златна значка на „Сла-
вия”. Вече за десети 
пореден път започна 
и тазгодишната над-
превара. От организа-
торите уточняват, че 
до участие ще бъдат 
допуснати само реги-
стрирани потребители 

И тази есен хилядите фенове на „Славия” 
получиха сериозна доза огорчение от 
играчите в бяло 

Пътят е на Запад, но май не в Европа...

на форума. Също така е 
важно да се знае, че е 
валидна прогнозата за 
даден мач, ако тя е пус-
ната преди началото 
на съответната среща. 
Всеки участник може 
да играе само с една 
прогноза! На базата 
на спечелените точ-
ки след всеки кръг на 

играта ще бъде публи-
кувано временно кла-
сиране. След края на 
сезона победителят ще 
получи и награда! Ето 
и самият регламент: за 
познат точен резултат 
се присъждат 5 точки. 
За познат знак: 2 точки. 
Бонус от 1 точка, ако е 
позната и разликата в 
резултата. При равен-
ство бонус точки не се 
присъждат. За познат 
брой отбелязани голо-
ве от нашия отбор: 1 
точка. Участник, който 
пропусне 10 поредни 
мача се изважда от кла-
сирането.

На базата на този 
регламент бе излъчен 
и последният, засега 
победител. Това е по-
требител с никнейм 
lureno19, който събра 
65 точки и изпревари 
в подреждането само с 
пет втория с псевдоним 
SamoSlavia. 

Шампионът и тази 
година получи тради-
ционния сувенир за 

Крайно класиране за сезон 
2010/11 г.: 
1. lureno19 - 65 
2. SamoSlavia - 60 
3. Петър Дяков - 56 
4. danail stoychev - 55 
5. Spiro - 45 
6. yamata - 41 
6. Viktor4o_Rs - 41 
8. Васко - 40 
9. saract - 39 
9. ``Fanatic`1913`` - 39

Традиционната на-
града в проявата 
– златна значка на 
„Славия” 

За юбилеен десети пореден път стартира играта във форума

Вечно класиране 2003-2011 г. 
1. Васко (Backo 1913) - 357 
2. Spiro - 352 
3. Петър Дяков - 332 
4. lureno19 (Luri Fin) - 328 
5. SamoSlavia - 290 
6. Death_Squad - 288 
7. ``Fanatic`1913`` (TOTO_
SLAVISTA) - 287 
8. FeverNew - 282 
9. seth (bodzhov_zv) - 270 
9. valery – 270

успеха си с първото мя-
сто – златна значка на 
„Славия”.

По долу поместваме 
класирането на първи-
те десет души в под-

реждането за тази го-
дина, вечната рангли-
ста в проявата както и 
любопитни акценти в 
надпреварата през го-
дините. 

10 април 2008 година, Андрей Желязков токущо е получил плакета 
си “За заслуги” по повод 95-годишнината на “Славия” връчен му 
от Венцеслав Стефанов   

* 57 прогнози - в 14 кръг през сезон 2007/08 г. 
* 53 познати знака - в 5 кръг през сезон 2007/08 г. 
* Всички 45 познаха знака в 1/16-финала срещу Бенковски през 
сезон 2007/08 г. 
* 17 точни прогнози в 7 кръг през сезон 2008/09 г. 
* 4 поредни точни прогнози е давал само White Avalanche в 4, 5, 
6 и 7 кръг през сезон 2008/09 г. 
* 10 познати резултата за един сезон има White Avalanche през 
2008/09 г. 
* 75 спечелени точки (почти половината от възможните 165) 
има Jim^Morrison през 2006/07 г. 
* 23 познати знака за един сезон има maldini през сезон 
2006/07 г.

Рекордни постижения  в играта:

http://www.slaviasofia.com
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От ляво на дясно първи ред клекнали: Цветозар Дерменджиев, Владимир Иванов, Стоян Ацаров, Мирослав Миронов (помощник треньор), Кирил Качаманов, Мариус 
Уруков, Наско Сираков, Атанас Киров, Здравко Здравков, Стойчо Драгов, Петър Цветанов, Антон Димитров, Любомир Спасенов (масажист) и Добромир Минчев. Втори 
ред прави: Николай Янкулов (администратор), д-р Иван Дойчев (лекар), Димитър Здравков (шофьор), Зоран Ристич, Деян Ангелов, Любомир Василев (изпълнителен 
директор), Венцеслав Стефанов (вицепрезидент), , Стоян Коцев (старши треньор), Дмитрий Минев (член на УС), Младен Михалев (президент), Чавдар Цветков 
(технически директор), Александър Панталеев, Красимир Пунчев (кондиционен треньор), Димитър Тотев, Стефан Колев (капитан), Георги Харалампиев (помощник 
треньор), Михаил Захариев, Цветан Здравков, Мисак Берберян (рехабилитатор) и Николай Праматаров
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Още преди на-
чалото на 
шампионата в 

“А” група си позволих-
ме да прогнозираме, че 
“Славия” няма да е сред 
кандидатите за челните 
позиции в класирането. 
Беше ясно, че дебю-
тантът в треньорската 
професия Мартин Ку-
шев няма как да твори 
чудеса с тези футболи-
сти, с които разполага. 

От август насам  
играчите на столича-
ни всячески успяват 
не само да ни убедят в 
правотата на тази про-
гноза, но и да стигнат 
още по-далеч. За съжа-
ление за пет кръга те 
постигнаха едва една 
победа – измъчено 3:2 
над завърналия се в 
елита “Ботев” (Враца), 
но вече имат три пора-
жения, а особено след 
последното – позорно 
0:6 от абсолютния де-
бютант в “А” група “Лу-
догорец”, се намират 
под сериозно напре-
жение. А с оглед про-
грамата в следващите 
кръгове – сблъсъци с 
“Локо” от София, с “Чер-
номорец” и “Калиакра”, 
ситуацията с липсата на 
точки е на път да стане 
доста напечена. Горчи-
вата истина е, че “Сла-
вия” в момента е много, 
ама много слаб отбор, 
който не е сред изпа-

Кошмарен старт на сезона
Отчайващо слабите “бели” изравниха антирекорд

дащите само заради 
абсурдното наличие на 
“Светкавица”, “Видима” 
и “Ботев” (Враца) в гру-
пата на майсторите. 

Изпуснатият 
златен шанс на 
“Герена”

Със сигурност в по-
следното десетилетие 
не е имало по-удобен 
момент за “белите” 
да ударят в директен 
сблъсък вечния си 
съперник “Левски”. “Си-
ните”, водени от тре-
ньор с твърде спорни 
качества като Георги 
Иванов-Гонзо, бяха из-
паднали в страхотна 
психологическа дупка 
след поредното си ев-
ропейско “завоевание” 
- отпадането от “Спар-
так” (Търнава) в Лига Ев-
ропа, а мнозина опре-
делиха селекцията им 
за много сбъркана. Но 
двубоят започна със 
смазващо превъзход-
ство на “Левски”, изпус-
нати десетина голови 
шансове и само едно 
попадение във вратата 
на Стефано Кунчев – на 
Иван Цветков. Посте-
пенно “Славия” се око-
пити и започна да играе 
футбол, а особено след 
началото на второто 
полувреме се видя, че 
“сините” наистина са 
свалили гарда. Стигна 

се до изгонването на 
тяхната псевдо звез-
да Тони Калво в 70-ата 
минута. И въпреки че 
останаха с човек по-
вече, символичните го-
сти изведнъж видимо 
свалиха оборотите и 
притъпиха атаките си. 
Връх на безсилието им 
бе ситуация секунди 
преди края, в която Га-
лин Иванов излезе сам 
срещу вратаря, но вме-
сто да стреля, реши да 
поизчака някой да му 
вземе топката. 

На нокти срещу 
“Ботев” (Враца)

Макар че още през 
лятото беше ясно, че на 
“Ботев” (Враца) ще му е 
много трудно в “А” гру-
па, феновете на “Сла-
вия” очакваха първото 
домакинство за сезона 
с присвити сърца. При-
чината – пословичната 
способност на “белите” 
да падат от аутсайдери 
и да записват златни 
страници от историята 
на съперниците си. 

кои запалянковците. 
Но не и футболистите 
– изключително при-
прените им действия 
позволиха на юношата 
на “Славия” Бранимир 
Костадинов да изравни 
резултата, а след това 
врачани организираха 
още няколко опасни 
атаки по посока на Кун-
чев. Все пак в 22-ата ми-
нута Ели Маркес засече 
с глава във вратата цен-
триране от фаул за 2:1, а 
оттук насетне играта се 
успокои. Столичани ре-
диха пропуск след про-
пуск, а в началото на 
втората част стигнаха и 
до трети гол след бри-
лянтен пробив и без-
упречен пас на Божов 
към Юруков – 3:1. Ко-
гато вече единственият 
въпрос по трибуните 
бе с колко ще победи 
“Славия”, мачът придо-
би неочаквано интере-
сен обрат. Нападател 
на “Ботев” изскочи сам 
срещу Стефано Кунчев, 
а вратарят го повали, 
за което получи дирек-
тен червен картон. Тре-

жи... Николай Божов. 
Той за малко да спаси 
отсъдената и бита от 
бившия му съотборник 
Виктор Дениран дузпа 
за 3:2, но до края не по-
зволи нови опасности 
пред вратата и трите 
точки останаха за дома-
кините. 

Напечено дерби 
с “Миньор”

Следващият мач на 
“Славия” отново бе на 
“Овча купел”, макар че 
официално се водеше 
гостуване – пернишки-
ят “Миньор” изтърпява-
ше наказание и избра 
стадиона на “белите” за 
регионалното дерби. В 
него селекцията на Ку-
шев не игра лошо, като 
дори успя да поведе 
в резултата с попаде-
ние на Филипов след 
четвърт час игра. Мла-
докът се възползва от 
недобре избита от вра-
таря Чворович топка 
след мощен шут на Бор-
носузов и я довкара в 
мрежата – 0:1. За съжа-
ление секунди не до-
стигнаха на тима да за-
пази аванса си и на по-
чивката. В последната 
минута на полувремето 
Милен Василев намери 
Евертон Джилио-Том, 
който с изстрел по земя 
изравни. 

През втората част 
славистите изпуснаха 
още няколко удобни 
възможности да реа-
лизират чрез Юруков и 
Божов, но и перничани 
имаха своите шансове, 
пропилени от Бибиш-
ков и Василев. След 
справедливото равен-
ство за “Славия” пред-
стоеше ново тежко из-
питание – домакинство 
на 

шампиона 
“Литекс”. 

Ловчанлии по прин-
цип се представят мно-

го лошо на “Овча купел”, 
а скорошното отпада-
не от евротурнирите 
допълнително ги бе 
разколебало в шампи-
оната. Слабите им игри 
напоследък даваха на-
дежди на феновете, 
че именно с успех над 
“оранжевите” “Славия” 
ще тръгне отново в 
правия път. 

Но дори в отсъстви-
ето на доста основни 
футболисти като Янев, 
Том и Йеленкович го-
стите бяха много по-
увереният тим в на-
чалото. Логичното се 
случи след половин час 
игра, когато Петър За-
нев изведе Селио Кодо, 
а бразилецът с шут от-
близо направи 0:1. 

Едва през втората 
част “белите” се хвърли-
ха да изравняват и за-
редиха пропуск след 
пропуск пред Виниси-
ус Баривиейра, като 
особено фрапантен бе 
този на Даниел Злат-
ков, пратил топката от 
5-6 метра високо над 
вратата. Положението 
взе да става напечено 
за шампионите, затова 
и реферът Таско Тасков 
се активизира в 72-ата 
минута, отсъждайки 
твърде пресилена дуз-
па в тяхна полза. От бя-
лата точка Кодо пропус-
на и запази надеждите 
живи. Секунди преди 
последния съдийски 
сигнал Винисиус спаси 
изстрел на излезлия в 
отлична позиция Бо-
жов, а в ответната атака 
Бодуров се възползва 
от колективна грешка 
в отбрана и оформи 
крайното 0:2. 

Дотук загубите на 
“Славия” в първенство-
то идваха очаквано, а 
въпреки като цяло сла-
бата игра някои про-
блясъци на отделни 
футболисти даваха ос-
нования да си мислим, 
че положението не е 
толкова трагично. Уви, 
петият кръг окончател-
но ни убеди в обратно-
то, а 

ужасът в Каварна

ще се помни години 
наред. 0:6 от “Лудого-

рец” бе изравнен анти-
рекорд за най-голяма 
загуба в близо 100-го-
дишното съществуване 
на “Славия”, а бездуш-
ниците, навлекли бели 
фланелки в печалната 
вечер, могат само да 
благодарят на съпер-
ниците си, че не про-
явиха малко по-точен 
мерник и не ги прати-
ха на историческото 
дъно. Обикновено след 
такива мачове футбо-
листите се съгласяват 
с епитети като “бездуш-
ници”, отправени по 
техен адрес, снишават 
се малко под тревата, 
поемат колективно ви-
ната за загубата и се 
надяват всичко да бъде 
скоро забравено. Този 
път ще е полезно да 
персонифицираме от-
говорността. Тя трябва 
да бъде носена изцяло 
от Галин Иванов, чиято 
изключително безотго-
ворна постъпка пред-
реши развоя на среща-
та. Иванов, който опре-
делено не е във форма 
от началото на сезона, 
си позволи да напсува 
рефера при показан му 
жълт картон в средата 
на първото полувреме 
и логично веднага бе 
изгонен, а оттам насет-
не за нахъсените игра-
чи на “българския “Ман-

честър Сити” вече бе 
лесно. Подобно по-
ведение от страна на 
водещ футболист на 
“Славия” е недопусти-
мо и би трябвало да 
бъде сурово санкцио-
нирано. 

И няколко думи 
вместо финал – да, 
всички слависти са 
наясно, че Мартин Ку-
шев се нуждае от вре-
ме, за да наложи идеи-
те си и те да започнат 
да дават резултат. Ку-
шев обаче също тряб-
ва да е наясно, че е аб-
сурдно финалистът за 
Купата на България от 
миналия сезон да пада 
с 0:6 като гост на абсо-
лютен дебютант в “А” 
група, при това на не-
утрален стадион. Тре-
ньорът спешно трябва 
да вземе мерки, за да 
видим “Славия” раз-
лична в предстоящи-
те отговорни срещи с 
“Локо” (София) и “Чер-
номорец”. Победите в 
тях не са задължител-
ни, но е твърде важно 
играта да се промени. 
С тази апатия още до-
година по случай 100-
ия си юбилей отборът 
може да изпадне от “А” 
група! 

Иван ВАЛЕНТИНОВ

Още след 120 секун-
ди на “Овча купел” оба-
че Галин Иванов откри 
резултата и това успо-

ньорът Кушев вече бе 
извършил всички сме-
ни и се наложи под рам-
ката ръкавиците да сло-

Николай Божов пробива покрай Борислав Стойчев 
от “Миньор

СТАТИСТИКА
“А група”

1 кръг, 8 август 2011 г.
“Левски” - “Славия” 1:0

“Славия”: 1. Кунчев, 18. Филипов, 19. Желев, 35. Молдованов, 28. 
Маркес, 23. Юруков (78 – 11. Василев), 8. Борносузов (69 -  77. Пеев), 
20. Димитров, 33. Г. Иванов, 44. Жуниор (69 – 9. Христов), 17. Божов. 
Голмайстор: 1:0 Цветков (27).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Кунчев, Борносузов,  Жуниор, Пеев.
София, ст. “Георги Аспарухов”, 1500 зрители.

2 кръг, 14 август 2011 г.
“Славия” - “Ботев” (Враца) 3:2

“Славия”: 1. Кунчев, 18. Филипов, 19. Желев, 35. Молдованов, 28. 
Маркес, 83. Юруков (71 – 7. Илиев), 77. Пеев, 20. Димитров, 33. Г. Ива-
нов (58 – 44. Жуниор), 11. Василев (14 – 9. Христов), 17. Божов.
Голмайстори: 1:0 Г. Иванов (2), 1:1 Костадинов (8), 2:1 Маркес (22), 3:1 
Юруков (48), 3:2 В. Дениран (85-дузпа).
Съдия: Георги Димитров.
Жълти картони: Филипов, Юруков.
Червен картон: Кунчев.
София, ст. “Славия”, 1200 зрители.

3 кръг, 20 август 2011 г.
“Миньор” - “Славия” 1:1

“Славия”: 12. Петров, 18. Филипов, 19. Желев, 35. Молдованов, 28. 
Маркес, 8. Борносузов (75 – 77. Пеев), 83. Юруков, 20. Димитров (86 – 
5. С. Георгиев), 33. Г. Иванов, 44. Жуниор (70 – 9. Христов), 17. Божов.
Голмайстори: 0:1 Филипов (13), 1:1 Том (45).
Съдия: Богомил Маринов.
Жълт картон: Молдованов.
София, ст. “Славия”, 1500 зрители.

4 кръг, 28.08.2011 г.
“Славия” - “Литекс” 0:2

“Славия”: 1. Кунчев, 18. Филипов, 19. Желев, 6. Златков, 26. Попев, 
83. Юруков (46 – 17. Божов), 8. Борносузов (83 – 9. Христов) 77. Пеев 
(65 – 10. Попара), 20. Димитров, 33. Г. Иванов, 44. Жуниор.
Голмайстори: 0:1 Кодо (31), 0:2 Бодуров (90).
Съдия: Таско Тасков.
Жълти картони: Желев, Попев, Борносузов, Пеев, 
София, ст. “Славия”, 900 зрители.

5 кръг, 11.09.2011 г.
“Лудогорец” - “Славия” 6:0

“Славия”: 1. Кунчев, 18. Филипов, 6. Златков, 19. Желев, 26. Попев, 
10. Попара (46 – 83. Юруков), 8. Борносузов, 28. Маркес, 33. Г. Иванов, 
44. Жуниор (63 – 20. Димитров), 17. Божов.
Голмайстори: 1:0 Гъргоров (23), 2:0 Гъргоров (52), 3:0 Александров 
(58), 4:0 Гъргоров (69), 5:0 Кешеда (83), 6:0 Кешеда (88).
Съдия: Антон Генов.
Жълти картони: Г. Иванов, Божов, Желев, Маркес.
Червен картон: Г. Иванов.
Каварна, ст. “Калиакра”, 1200 зрители.

ПРОГРАМА
6 кръг, 18 септември, неделя, 

ст. “Славия”,16:30 часа:
“Славия” - “Локо” (София)

В последните  “Славия”  “Локо”
пет сезона дом.  дом.
2006/07 1:1  1:2
2007/08 0:0  2:1
2008/09 2:2  1:0
2009/10 0:0  0:0
2010/11 0:1  3:4

7 кръг
25 септември, неделя,

ст. “Лазур”, Бургас, 19:00 часа:
“Черноморец” - “Славия”

В последните  Бургас  София
пет сезона 
2006/07 -  -
2007/08 2:0  1:1
2008/09 2:1  0:2
2009/10 2:2  2:3 
2010/11 2:1  1:0

8 кръг
3 октомври, понеделник,

ст. “Славия”, 16:00 часа:
“Славия” - “Калиакра”

В последните  София  Каварна
пет сезона 
2006/07 -  -
2007/08 -  -
2008/09 -  -
2009/10 -  -
2010/11 0:1  1:0

Капитанът на “Славия” Живко Желев не успя да 
опази Тиаго Мирасема от “Литекс”   

Георги Христов все още не се е разписвал за “Сла-
вия” през новия сезон  
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Футболната ка-
риера на Йор-
дан Юруков 

преминава през „Пирин“ 
(Разлог), „Локомотив 
101“, „Македонска слава“, 
ЦСКА и „Черно море“. С 
екипа на „Славия“ Юру-
ков има 11 мача, в които 
е вкарал 1 гол.

−	Реален ли е активът 
от четири точки, който 
има „Славия“ до мо-
мента?

−	Със сигурност не е. 
Това е само моментно 
класиране и не отговаря 
на амбициите и на класа-
та на „белите“. С „Левски“ 
трябваше да вземем поне 
точка, победата срещу 
„Миньор“ беше задъл-
жителна. Срещу „Литекс“ 
също се нуждаехме от 
успех. Във всеки двубой 
играем само и единстве-
но за победа, независи-

мо къде, кога и срещу 
кого. Искаме да из-
влечем максимума от 
всеки двубой. Остана-
лото няма значение.

−	Има ли някой 
по-специален мач, 
който очакваш?

−	Всеки мач е ва-
жен за отбора и за 
мен, но винаги съм 
съсредоточен върху 
предстоящия ни про-
тивник. За всеки дву-
бой си има време и 
подготовка, но първо 
трябва да дойде това 
време.

−	В твоята карие-
ра си играл за „Чер-
но море“ и ЦСКА. 
Каква е разликата 
между тези два клу-
ба и „Славия“?

−	Всеки отбор си 
има собствен ман-
талитет и мислене. 
Ръководствата и 

футболистите на тези 
три тима са много раз-
лични. „Славия“ винаги 
е бил един от водещи-
те състави в България, 
също като ЦСКА. „Черно 
море“ заема място сред 
най-добрите отбори в 
последните години. И 
трите клуба имат много 
високи цели. Моето же-
лание е и със „Славия“ 
да играя в европейските 
клубни турнири. 

−	Вече си участвал 
в мачове на ниво ев-
ротурнири. С екипа 
на „Черно море“ дори 
вкара гол на „Щутгарт“.

−	Да, в онзи мач в 
Германия на вратата на 
„Щутгарт“ беше Йенс 
Леман, но отпаднахме, 
след като поведохме с 
2:0. Вкараха ни два гола в 
последните 7-8 минути.

−	Пропусна голяма 
част от пролетния дял 
през 2011 година зара-
ди контузия...

−	Изиграх няколко 
мача и получих разкъс-
ване на бедрения мус-
кул. Контузиите са част 
от футбола, но дано 
нямам повече подобни 

проблеми. Травмите 
са най-неприятното 
нещо, но затова футбо-
лът е мъжка игра.

−	Има ли футбо-
лист от „Славия“, с 
когото се разбираш 

вън футболния стади-
он?

−	Преди всичко спо-
коен и отдаден на се-
мейството си. Щастлив 
съм с жена ми. Обичам 
да ходя на кино, но не 
посещавам често шум-
ните места. Имам куче.

−	Имаш ли амбиция 
един ден да играеш в 
отбор от чужбина?

−	Нормално е да 
имам подобни цели. 
Това ще се случи, ако 
покажа добри игри и 
заслужа трансфер зад 
граница. Най-важното 
условие е да бъда жив 
и здрав. 

−	Какво е мнение-
то ти за публиката на 
„Славия“?

−	„Славия“ има мно-
го верни запалянковци. 
Дано да направим до-
бри игри и да постиг-
нем победи, за да ни 
подкрепят доста пове-
че хора на домакински-
те мачове. На финала 
за купата на България 
през май феновете не 
ни оставиха сами. Под-
крепяха ни от първата 
до последната минута. 
Тогава се видя голяма-
та им отдаденост към 

Йордан 
Юруков: В последните сезони 

“Славия” може и да 
не постига велики 

успехи на футболното игри-
ще, но за сметка на това 
феновете имат възможност 
да се насладят на предста-
вянето на момчета с доста 
гръмки прякори. Само до-
преди няколко години с 
капитанската лента на “бе-
лите” се изявяваше самият 
Джизъс. Дори неговите 
свръхспособности обаче не 
бяха достатъчни за пробив 
в евротурнирите, това про-
сто нямаше как да стане със 
съотборници като Мумията 
и Танка, и треньор 5ьо Губ-
чев. 

Понастоящем Танка 
„гази” в Гараджийската бан-
да от „Надежда”, Мумията е 
някъде по Черноморието, 
а Губчев доказва в “Ботев”, 
че може да се проваля също 
толкова сполучливо и с до-

„Класирането на „Славия“ не отговаря 
на възможностите на отбора“

„Славия“ не се намира на мястото, кое-
то отговаря на класата на отбора и на 
традициите на клуба, категоричен е полу-
защитникът на „белите“ Йордан Юруков. 
В интервю за клубния вестник на най-ста-
рия български тим бившият играч на „Чер-
но море“ и ЦСКА разкри, че има високи цели 
след трансфера си в „Славия“. Роденият 
на 2 октомври 1983 година в Разлог халф 
вече е участвал в мачове от европейските 
клубни турнири, а желанието му е и с „бе-
лите“ да запише двубои на високо ниво.

най-добре на тере-
на?

−	Разбирам се ед-
накво добре с всички. 
В момента в „Славия“ 
са събрани много до-
бри футболисти. За 
мен е удоволствие и 
чест да играя и да тре-
нирам всеки ден с тях. 

−	Какъв човек е 
Йордан Юруков из-

„Славия“.
−	И накрая поже-

ланието ти към чи-
тателите на вестник 
„Славия“.

−	Нека да бъдат 
живи и здрави и да 
имат повече радостни 
моменти, свързани с 
отбора.

Асен ДАСКАЛОВ

Йордан 
Юруков се 
присъедини 
към състава 
на „Славия“ 
през януари 
2011 година   

Опитният полузащитник Юруков (в сре-
дата) по време на лятната подготовка на 
„белите“  

Лео Меси и Кристиано 
Роналдо в един отбор. 
Българският Кристиано 
обаче нямаше как да взе-
ме фланелката с номер 7 
(за притежателя й – мал-
ко по-късно) и 

трябваше да се 
задоволи 

с шестицата. Което даде 
повод на зевзеците вед-

а двамата си приличат и 
в лицето, и по нисичкия 
ръст. Разбира се, Дими-
тров отстъпва леко в тех-
нически, тактически и фи-
зически план, но затова и 
билетът за мач на “Славия” 
струва далеч по-евтино от 
този на “Камп Ноу”.

Малко известен е 
фактът, че в редиците на 
“белите” се подвизава и 
още един Лео Меси. Га-

ва таланта му и го взима в 
първия отбор. 

Стигаме и до номер 7, 
сърцето и душата на “Сла-
вия” в последните две го-
дини. Илия Илиев може и 
да е вече на годинки, но 
продължава да е жизнено-
важна част от отбора дори 
със статут на резерва. Още 
от малък го наричат Фиго 
от “Красна поляна”, като 
за разлика от останалите 

шут, характерни както за 
Илийката, така и за бив-
шия състезател на “Барса”, 
“Реал” и “Интер”. 

И ако наличието на 
Меси (два пъти), Фиго и 
Роналдо не е достатъчно, 
за да всее страх у опонен-
тите, то присъствието и 
на Жуниньо вече трябва 
да свърши работа. Това е 
едно от имената на позна-
тия още като Жозе Жуниор 
Жоазиньо бразилски на-
падател, доведен от Вили 
Вуцов преди 2 години. 

Дори да поизостава по 
точки от лидерите в кла-
сирането на “А” група, по 
прякори “Славия” отново 
си е номер едно. Остана 
само да се надяваме галак-
тическите прозвища рано 

Прякорите в настоящия състав 
на “Славия” далеч не се изчерпват с 
гръмките имена на бивши и настоящи 
футболни величия. Дори напротив – 
доста от състезателите си имат хумо-
ристични прозвища, с които надали се 
гордеят, но и от които не би трябвало да 
се обиждат. 

Така например 
дошлият от “Черно 
море” полузащитник 
Йордан Юруков в 
различни периоди от кариерата си е 
бил наричан Робокоп (вероятно заради 
начина на тичане по терена) и Гъбата 
(по засега неизвестни причини). 

Дългата коса и бакенбардите пък са 
се сторили достатъчни на някои зевзе-
ци, за да измислят на вратаря Емил Пе-

тров прякор Барабата (по асоциация с 
известния рокер Буги). 

И тъй като стана дума за рок музика, 
не можем да подминем и централния 
нападател Георги Христов. Названието 
Жоро Певеца със сигурност по някакъв 
начин е свързано със съвпадението 

по име и фамилия с 
естрадния певец, лю-
бим на всички дами 
на достойна възраст. 
Другото прозвище 

на Христов – Жоро Метъла, обаче е 
изцяло следствие от музикалните му 
предпочитания. За разлика от повечето 
си колеги голаджията обича по-твърд 
китарен звук, а чалгата го отблъсква. 
Естествено, любимата му банда е P.I.F., 
в която свири брат му Христо Христов. 

По точки сме назад, но  по 
прякори сме No. 1
С Роналдо, Фиго, двама Меси и Жуниньо 
“Славия” би трябвало да е най-голямото 
страшилище, не само в родната “А” група

ста по-сериозен бюджет от 
онзи, с който разполагаше 
на “Овча купел”. Джизъс пък 
е любимец на публиката в 
иначе мюсюлманския че-
ченски град Грозни, а шефът 
на местния “Терек” често му 
прави скъпи подаръци за 
това, че е “най-красивият 
футболист в мача”, напри-
мер. 

Отсъствието на гореиз-
броените, не само че не се 
отразява на “Славия”, дори 
напротив – в настоящия 
състав 

греят толкова
много звезди, 

че на стадиона не бива да се 
ходи без слънчеви очила. 

С най-последния транс-
фер – този на Даниел Злат-
ков, треньорът Мартин 
Кушев постигна това, за ко-
ето негови колеги като Сеп 
Гуардиола, Жозе Моуриньо 
или Алекс Фъргюсън могат 
само да мечтаят – събра 

нага да му лепнат про-
звището ДЗ6 (по анало-
гия с CR7 в “Реал”). 

В интерес на истината 
Златков никак не е до-
волен от имиджа, който 
медиите му изградиха 
покрай приликите с 
португалския ас на Бе-
лия балет. Дори наскоро 
той апелира да спрат да 
го сравняват с Роналдо, 
тъй като все пак се под-
визава като централен 
защитник, докато двой-
никът му е нападател. 

Подобни проблеми 
изобщо не вълнуват 
българския Меси – Ра-
дослав Димитров, кой-
то откровено се радва 
на сравненията с най-
великия футболист в 
света. Прозвището му 
лепват съотборниците в 
“Спортист” (Своге) преди 
няколко години – тога-
ва той все още е с дълга 
коса, каквато развява и 
геният на “Барселона”, 

лин Иванов също е отго-
варял на този прякор по 
време на последната си 
година като юноша на “Бе-
рое” и първата в мъжкия 
състав на “зелено-белите”. 
Твърди се, че прозвището 
му е лепнато още от Ради 
Здравков, който забеляз-

персонажи в тази статия 
причината за сравнението  
не е визуална прилика  с 
португалската легенда, а 
страхотните техника, по-
глед върху играта и мощен 

или късно да окажат по-
зитивно влияние и върху 
играта на българския Бял 
балет. 

Подготви екип 
на в. „Славия”

Даниел Златков има фрапираща 
прилика с Кристиано Роналдо, но не 
обича сравненията с него     

Радослав Димитров не е 
единственият Лео Меси в 
“Славия”  Илия Илиев няма визуална прилика с Фиго,  но 

си спечели прякора с техника,  погед 
върху играта и мощен шут 

Имаме сИ И 
Робокоп   
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Уважаеми читатели, 
след като в миналия 
брой поместихме про-
грамите на двете елитни 
дивизии при юношите, 
вече се изиграха и пър-
вите есенни мачове. За 
наша радост в тях двете  
формации на „Славия” 
се представят повече от 
добре. В потвърждение 
на това са и фактите, че 
момчетата от набор’95 
водят колоната, а батко-
вците от старшата група 
досега са без поражение.

Елитната юношеска 
група, за състезатели до 
19 години стартира на 8 
август. В среща от пър-
вия кръг славистите взе-
ха рутинна победа у дома 
над „Черно море” (Варна) 
с 2:0. Със същия резултат 
завърши и визитата им в 
Сливен над местния ед-
ноименен отбор. Въпре-
ки добрия старт, послед-
ва подхлъзване у дома и 
равенство 1:1 с тима на 
„Ботев” (Пловдив). Със-
тавът на „канарчета” е 
повече от силен тази го-
дина, като свидетелство 
за това е и фактът, че до-
сега само със славистите 
пловдивчани не излязо-
ха победители. Двубоят 
от ІV кръг с „Пирин” не се 
състоя, поради обявява-
нето в несъстоятелност 
на клуба от Благоевград. 
Първоначално срещи-
те на „орлетата” биваха 
отлагани, но сетне пос-
ледва и изваждането на 
състава от групата. Това 
налага тимовете, които 
по програма имат мач с 
„Пирин” да почиват. След 
тази пауза славистите се 
върнаха на пътя на побе-
дата след ценен успех в 
Етрополе. Победата с 2:1 
бе и първа загуба за до-
макините.

Чудесно стартираха в 
новия шампионат и „бе-
лите” футболисти в дру-
гата елитна дивизия, тази 
на седемнайсетгодишни-
те. Младите славистите 
потеглиха по шампион-
ски с пет поредни побе-
ди. 

Класата на „Славия” 
призна още на старта 
„Спартак” (Пловдив), 
сломен леко у дома с 

2:0. После и съставът 
на ЦСКА загуби, макар 
и минимално с 0:1 от 
„белия” тим. Серията от 

победи продължи и в 
Бургас. В един епичен 
мач трилър местният 
„Черноморец” отстъпи с 

2:3. Дойде паузата, пора-
ди изваждането на със-
тава на благоевградския 
„Пирин”, последвана от 

още една „бяла” победа. 
Звучното 4:1 срещу пло-
вдивското „Локо” озна-
чаваше първо място във 
временното класиране. 
Предстоеше визита във 
Варна на редуващия 
победи със загуби със-
тав на „Черно море”. В 
този двубой „моряците” 
спряха победния ход на 
славистите и спечелиха 
макар и минимално с 1:0. 
Това остави „белите” на 
върха в подреждането с 
равни точки, но по-лоша 
голова разлика с отбора 
на „Чавдар”, като само 
реализиран  гол  повече  
поставя начело състава 
от Етрополе.  

Славистите почнаха ударно в елитните групи

Резултати

I кръг
„Сливен” (Сл) - „Ботев” (Пд) 0:3
„Славия” (Сф) - „Ч. море” (Варна) 2:0
„Пирин (Бл. - „Видима-Р-ски” (Севл.) отл.
„Чавдар” (Етрополе) - „Левски” (Сф) 2:1
„Черном.” (Бургас) - „Литекс” (Лч) 0:1
„Локо” (Сф) - „Берое” (Стара Загора) 1:0
„Пирин 2001” (Бл.) - „Любимец” (Люб.) 2:3
„Спартак” (Пл) - „Ботев” (Враца) 1:4
ЦСКА (София) - „Спортист” (Своге) 2:0

II кръг
„Ботев” (Пд) - „Спортист” 3:0
„Ботев” (Вр) – ЦСКА 2:4
„Любимец” - „Спартак (Пл) 0:2
„Берое” - „Пирин 2001” 1:0
„Литекс” - „Локомотив” (Сф) 5:1
„Левски” - „Черноморец” 1:0
„Видима-Раковски” - „Чавдар”  0:1
„Черно море” - „Пирин” отл.
„Сливен” - „Славия” 0:2

III кръг
„Славия” - „Ботев” (Пд) 1:1
„Пирин” - „Сливен” отл. 
„Чавдар” - „Черно море” 1:1
„Черноморец” - „Видима-Раковски” 0:2
„Локомотив” (Сф) - „Левски” 1:7
„Пирин” - „Литекс” 0:5
„Спартак” (Пл) - „Берое” 6:0
ЦСКА - „Любимец” 3:0
„Спортист” - „Ботев” (Вр) 3:3

IV кръг
„Ботев” (Пд) - „Ботев” (Вр) 3:0
„Любимец” - „Спортист” 0:1
„Берое” – ЦСКА 0:2
„Литекс” - „Спартак” 2:2
„Левски” - „Пирин 2001” 4:0
„Видима-Р-ски” - „Локомотив” (Сф) 3:0
„Черно море” - „Черноморец” 2:1
„Сливен” - „Чавдар” 1:2
„Славия” - „Пирин” -

V кръг
„Пирин” - „Ботев” (Пд) -
„Чавдар” - „Славия” 1:2
„Черноморец” - „Сливен” 2:0
„Локомотив” - „Черно море” 3:5

„Пирин 2001” - „Видима-Раковски” 3:1
„Спартак” - „Левски” 2:4
ЦСКА - „Литекс” 1:0
„Спортист” - „Берое” 3:0
„Ботев” (Вр) - „Любимец” 4:2

Временно класиране след V кръг 
на първите осем състава в
Елитна юношеска група U-19 
 
1. ЦСКА 5 5 0 0 12 – 2 15
2. „Левски“ 5 4 0 1 17 – 5 12
3. „Литекс“ 5 3 1 1 13 – 4 10
4. „Ботев“ (Пд) 4 3 1 0 10 – 1 10
5. „Спартак“ (Пл) 5 3 1 1 16 – 7 10
6. „Славия“ 4 3 1 0 7 – 2 10
7. „Чавдар“ 5 3 1 1 7 – 5 10
8. „Черно море“ 4 2 1 1 8 – 7 7

Резултати

I кръг
„Славия” (София) – „Спартак” (Пловдив) 2:0
ЦСКА (Сф) – „Видима-Р-ски” (Севлиево) 4:0
„Черноморец” (Бургас) – „Литекс” (Лч) 0:1
„Пирин” (Благоевград) – „Векта” (Пд) отл.
„Берое” (Ст. Загора) – „Ботев” (Пд) 0:0
„Локомотив” (Пд) – „Левски” (Сф) 1:0
„Ч. море” (Варна) – „Чавдар” (Етрополе) 1:3
„Локо” (Сф) – „Пирин 2001” (Бл.) 0:0

II кръг
„Спартак” (Пд) – „Пирин 2001” 1:0
„Чавдар” – „Локо” (Сф) 2:2
„Левски” – „Черно море” 5:0
„Ботев” (Пд) – „Локо” (Пд) 2:0
„Векта” – „Берое” 0:3
„Литекс” – „Пирин” отл.
„Видима-Раковски” – „Черном.” 0:1
„Славия” – ЦСКА 1:0

III кръг
ЦСКА – „Спартак” (Пд) 0:0
„Черноморец” – „Славия” 2:3
„Пирин” – „Видима-Раковски”  -
„Берое” – „Литекс” 2:1
„Локо” (Пд) – „Векта” 0:0
„Черно море” – „Ботев” (Пд) 0:1
„Локо” (Сф) – „Левски” 0:6
„Пирин 2001” – „Чавдар” 0:3

IV кръг
„Спартак” (Пд) – „Чавдар” 2:2
„Левски” – „Пирин 2001” 3:0
„Ботев” (Пд) – „Локо” (Сф) 1:0
„Векта” – „Черно море” 1:0
„Литекс” – „Локо” (Пд) 1:0
„Видима-Раковски” – „Берое” 6:4
„Славия” – „Пирин”  - 
ЦСКА – „Черноморец” 1:2

V кръг
„Черноморец” – „Спартак” (Пд)  1:1
„Пирин” – ЦСКА -
„Берое” – „Славия” 1:2
„Локо” (Пд) – „Видима-Раковски” 3:1
„Черно море” – „Литекс” 0:1
„Локо” (Сф) – „Векта” 0:2
„Пирин 2001” – „Ботев” (Пд) 3:0
„Чавдар” – „Левски” 1:0

VI кръг
„Спартак” (Пд) – „Левски” отл.
„Ботев” (Пд) – „Чавдар” 0:2
„Векта” – „Пирин 2001” 2:0
„Литекс” – „Локо” (Сф) 3:0
„Видима-Раковски” – „Черно море” 0:2
„Славия” – „Локо” (Пд) 4:1
ЦСКА – „Берое” 2:1
„Черноморец” – „Пирин” -

VII кръг
„Пирин” – „Спартак” (Пд) -
„Берое” – „Черноморец” 2:7
„Локо” (Пд) – ЦСКА 0:2
„Черно море” – „Славия” 1:0
„Локо” (Сф) – „Видима-Раковски” 1:1
„Пирин 2001” – „Литекс” 1:4
„Чавдар” – „Векта” 1:1
„Левски” – „Ботев” (Пд) 5:1

Временно класиране след VІІ кръг на 
първите осем състава в
Елитна юношеска група U-17 

1. „Чавдар“ 7 4 3 0 14 – 6 15
2. „Славия“ 6 5 0 1 12 – 5  15
3. „Литекс“ 5 4 0 1 10 – 3 12
4. „Векта“ 6 3 2 1 6 – 4 11
5. „Черном.“ 6 3 1 2 13 – 8 10
6. ЦСКА 6 3 1 2 9 –  4 10
7. „Ботев“ (Пд)  7 3 1 3 5 – 10 10
8. „Левски“ 5 3 0 2 16 – 3 9

И този сезон мачовете в 
Елитните юношески групи 
предлагат интригуващи двубои

Инцидентът с футболиста на предста-
вителния тим на „белите” е сериозен по-
вод отново да се върнем и към подобен 
случай, но за съжаление с фатален край. 
Две години и половина след трагичния 
инцидент в центъра на София, при който 
загинаха 21-годишният вратар на „Сла-
вия” и националния отбор по хокей на 
лед Кирил Въжаров и неговия приятел 
– 24-годишният Васил Александров, все 
още няма произнесени присъди за обви-
нения в убийството им Илиян Тодоров. На 
29 юли Софийският градски съд не изле-
зе с присъда, а вместо това насрочи нова 
техническа експертиза на видеозаписа от 
охранителните камери край Съдебната 
палата.

Още на 1 юли съдът трябваше да про-
изнесе решението си по делото, но не го 
направи, защото според магистратите то 
все още не е изяснено напълно. Видеоза-
писите бяха основната причина за коле-
банието на съдия Румяна Ченалова, която 
пожела да се назначи нова експертиза. 
Родителите на Кирчо поискаха отвод на 
съда с мотива, че съставът е извършил 
редица процесуални нарушения по вре-

Докога ще ръгат 
безнаказано децата ни 
в центъра на София?!

Въпросът е повече от логичен и резонен. 
След поредния неприятен инцидент, завъ-
ршил за щастие без фатален край е крайно 
време обществото ни да се пробуди. И да се 
отърсим от летаргията, че това няма да се слу-
чи на нас. Всеки е дотолкова вглъбен в свои-
те си проблеми, че докато нещо не стигне до 
собствения му праг заравя глава в пясъка. В 
тази поза стоят, уви и органите призвани да 
защитават всички нас и да дадат сигурност, 
най-вече на младите. Какво да се запитат 
хората за превенция от страна на полиция-
та, когато за подобен инцидент, завършил с 
двойно убийство, вече повече от две години 
няма присъда?! За каква сигурност да гово-
рим, когато първият случай бе пред инсти-
туцията синоним на справедливост в едно 
общество, каквато е Съдебната палата, а се-
гашният инцидент е в центъра на столица от 
Европейския съюз и то по сред бял ден?! По-
страдали и в двата случаи са спортисти. Това 
са млади хора, които в никакъв случай не са 
сред утайката на обществото. Затова, може би 
именно те бяха и потърпевшите...

ме на процеса. Прокуратурата обаче, не 
подкрепи искането, а съдът го остави без 
уважение. Делото ще продължи на 28 сеп-
тември, когато повторно ще бъдат разпи-
тани четирима свидетели.

В първите дни на септември се случи 
още едно събитие, което е свързано с 
делото. Тодор Апостолов, един от адвока-
тите на обвинения в убийствата до клуб 
„Соло” Илиян Тодоров, бе намерен обесен 
в дома си в родното му село Чирен, Вра-
чанско. Според полицията Апостолов се е 
самоубил.

Делото за убийството на Кирил 
Въжаров отиде в девета глуха

Незабравимият Кирил Въжаров пре-
ди поредния мач с любимия бял екип

Възпитаникът на „бя-
лата” школа Божидар 
Васев извади голям 
късмет и се отърва без 
фатални последици 
след удар с нож в гърба. 
Нападението срещу 
18-годишния футбо-
лист става на 23 август 
към 20,30 ч, когато все 
още е светло. Екшънът 
се разиграва в центъра 
на София, пред очите 
на немалко свидетели. 

Подробности за 
случката споделя за-
писалият три мача за 
първия тим на „белите” 
млад халф: “Бяхме из-
лезли да се разходим 
с моя приятел и също 
съотборник от „Славия” 

Даниел Васев. Стоях-
ме отстрани на НДК, 
на двайсетина метра 
преди началото на „Мо-
ста на влюбените”. Из-
веднъж ни заградиха 
7-8 момчета на нашата 
възраст или малко по-
големи. Имах слънчеви 
очила и си бях напра-
вил прическа. Попитах 
ги какъв е проблемът. 
Те ми отвърнаха дали 
не съм гейче. След това 
внезапно трима от тях 
ме атакуваха. Един ме 
удари и аз отвърнах. 
Трябваше да защитя 
достойнството си. Но 
останалите се нахвъ-
рлиха върху мен и за-
почнаха да ме ритат. 
Успях да се измъкна и 
побягнах. Един ме под-
гони. Настигна ме и ме 
удари. Аз пак отвърнах 
и в този момент онзи 
извади нож и ми го заби 
в гърба”, разказва, едва 
отърсил се от шока Бо-

жидар.
След екшъна напада-

телите му бързо се раз-
бягват. Той се изплашва 
сериозно от количе-
ството кръв по себе си. 
Двамата с Даниел се 
мятат на едно такси и 
отиват в “Пирогов”.

“Оказа се, че раната 
е широка, но за голям 
мой късмет не е дълбо-
ка. Лекарите ми казаха, 
че ако е било така, е мо-
жело да бъде засегнат 
някой важен орган и 
да се стигне до фатални 
последствия. Обгрижи-

Младата надежда Божидар 
Васев оцеля по чудо ха ме и бях изписан на 

следващия ден. Решиха 
да не зашиват мястото. 
Направиха ми превръ-
зка, която трябва да 
ходя да се сменя”, обяс-
ни още момчето. 

Божидар е подал 
жалба в полицията. В 
момента той се възста-
новява и от футболна 
контузия. Към настоя-
щия момент прободна-
та рана е заздравяла, 
но преживеният стрес 
си остава.

“Не знам какви бяха 
тия момчета - пияни 
ли, дрогирани ли? Явно 
има такива, които оби-
калят и си търсят жерт-
ви. Спомних си за слу-
чая с хокейния вратар 
на нашия клуб, който 
имаше фатален край. Аз 
извадих късмет. Шоки-
ран бях от това, че беше 
светло и имаше доста 
хора. Никой не се на-
меси. Гледаха, все едно 
бяха на мач”, завършва 
разказа си Божидар.

Божидар Васев

Републиканският шампион за деца със 
„Славия” Божидар Васев се надява да са 
възстанови бързо и да се наложи в първия 
състав на родния си клуб  сн. Lportala.net

Подготви екип на в. „Славия”   

Елитната юношеска група
до 19 г.  (родени 1993 г.)

Елитната юношеска група 
до 17 г.  (родени 1995 г.)
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двубоите с Швейца-
рия и Англия. 

Любимецът на сла-
вистката агитка си 
остава една от най-
постоянните величи-
ни в държавната ни 
селекция, въпреки 
множеството про-
блеми в състава и 
множеството недо-
брожелатели. 

Асен Караславов 
също продължава с 
добрите си изяви в 
германския второ-
дивизионен „Грой-
тер Фюрт“. Бившият 
защитник на „Сла-
вия“ е част от пър-
вия състав на отбора 

от предградията на 
Нюрнберг. След се-
дем изиграни кръга 
„Гройтер Фюрт“ е на 
първо място в кла-

сирането във Втора 
Бундеслига с 18 точ-
ки. 

Асен ДАСКАЛОВ
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I кръг 
“Черно море” – “Монтана” 1:0 
“Ботев” (Вр) – “Светкавица” 1:0 
“Миньор” - “Видима-Раковски” 1:0 
“Черноморец” - “Калиакра” 1:0
“Лудогорец” – “Локомотив” (Пд) 0:0 
“Литекс” – “Берое” 2:1 
“Локомотив” (Сф) – ЦСКА 1:2 
“Левски” – “Славия” 1:0

II кръг
“Монтана” – “Калиакра” 2:1 
“Видима-Раковски”– “Литекс” 1:1 
“Локомотив” (Пд) - “Локомотив” (Сф) 2:1 
“Берое” – “Лудогорец” 1:2 
“Черно море” – “Левски” 3:1 
ЦСКА – “Черноморец” 1:0 
“Светкавица” – “Миньор” 0:3 
“Славия” – “Ботев” (Вр) 3:2

III кръг
“Миньор” – “Славия” 1:1 
“Лудогорец” - “Видима-Раковски” 4:0 
“Ботев” (Вр) - “Черно море” 0:1 
“Черноморец” - “Локомотив” (Пд) 2:0 
“Литекс” – “Светкавица” 6:0 
“Локомотив” (Сф) – “Берое” 3:0 
“Калиакра” – ЦСКА 1:2 
“Левски” – “Монтана” 1:0

IV кръг
“Локомотив” (Пд) – “Калиакра” 2:0 
“Берое” – “Черноморец” 1:2 
“Светкавица” – “Лудогорец” 0:1 
“Черно море” – “Миньор” 2:0 
“Славия” - “Литекс” 0:2 
“Монтана” – ЦСКА 0:5 
“Видима-Раковски”- “Локомотив” (Сф) 2:2 
“Левски” - “Ботев” (Вр) 3:0

V кръг
“Локомотив” (Сф) - “Светкавица” 4:1 
“Ботев” (Вр) - “Монтана” 2:4  
“Калиакра” - “Берое” 3:1 
“Литекс” - “Черно море” 1:0   
“Черноморец” - “Видима-Раковски” 4:0
“Миньор”  - “Левски” 0:1  
“Лудогорец” - “Славия” 6:0 
ЦСКА - “Локомотив” (Пд)  3:0

VІ кръг 
петък, 16.09 
“Видима-Раковски”- “Калиакра” 17:00 ч., Int. 
събота, 17.09  
“Монтана” - “Локомотив” (Пд) 17:00 ч., Int. 

Димитър Рангелов 
води в класиране-
то при голмайсто-
рите в германската 
Втора Бундеслига 
след седем изиграни 
мача. Нападателят на 
„Енерги“ (Котбус) е 
реализирал шест по-
падения и заслужено 
оглавява тази прес-
тижна листа. 

В последния, до 
момента, седми кръг 
бившият нападател 
на „Славия“ се 

разписа 
на два пъти 

при домакинското 
равенство 3:3 срещу 
„Айнтрахт“ (Франк-
фурт). В този двубой 
Рангелов игра през 
всичките 90 мину-
ти и реализира във 
вратата на съперни-

ка в 10-ата и 50-ата 
минута, след което 
бе обявен за играч 
на мача.

Останалите отбо-
ри, на които юноша-
та на „белите“ вкара 
голове, досега, са 
„Карлсруе“, „Алема-
ния“ (Аахен) и „Дуис-
бург“.

След седем кръга 

„Енерги“ е на чет-
върто място във вре-
менното класиране с 
актив от 14 точки. 

Въпреки отлична-
та си форма Димитър 
Рангелов не беше в 
състава на България 
за двубоите от ква-
лификациите за Евро 
2012 срещу Англия и 
Швейцария. Това ре-
шение би трябвало 
да тежи на съвестта 
на селекционера Ло-
тар Матеус, както и 

на ръководните фак-
тори в Българския 
футболен съюз.

Чавдар Янков е 
друг бивш футболист 
на „Славия“, който 
напоследък е прене-
брегван от „специа-
листите“, ръководе-
щи родния футбол. 
Въпреки 

стабилните си и 
постоянни изяви

в руския „Ростов“ 
халфът също не по-
пада в националния 
отбор за сметка на 
играчи от българ-
ското първенство. 
Към настоящия мо-
мент възпитаникът 
на „бялата” школа 
се възстановява от 
травма на ахилеса. В 
момента, осем кръга 
преди края неговия 
„Ростов“ се намира 
на незавидното 14-о 
място в класирането 
на руското първен-
ство с актив от 18 
точки.

Благой Георгиев 
също продължава с 
постоянните си изя-
ви с екипа на „Терек“ 
(Грозни) в шампиона-
та на Русия. Тимът от 
Грозни се намира на 
10-о място в подреж-
дането до момента, 
като има в актива  си 
23 точки. Георгиев, за 
разлика от Янков и 
Рангелов, все 

още е част 
от националния 

отбор на България, 
въпреки че някои 
псевдоспециалисти 

опитаха да обви-
нят несправедливо 
именно Благо за сла-
бото представяне 
на „трикольорите“ в 

Димитър Рангелов е начело при 
голмайсторите във Втора Бундеслига

Рангелов изразява заслужена радост след 
поредното си попадение във вратата на 
противника

Когато става дума за честта на 
националната фланелка, Благой Георгиев не 
се страхува да се бори до последно дори със 
световна звезда като Уейн Рууни 

Чавдар Янков ще може отново да облече екипа 
на клуба си „Ростов”, когато се възстанови 
напълно от травмата си на ахилеса 

Асен Караславов (вляво)продължава с добрите 
си изяви в „Гройтер Фюрт“ и този сезон

“Светкавица” - “Черноморец” 17:00 ч., Int. 
“Берое” - ЦСКА 16:30 ч., TV7 
“Левски” - “Литекс” 20:30 ч., БНТ 
неделя, 18.09 
“Славия” - “Локомотив” (Сф) 16.30 ч. TV7 
“Черно море” - “Лудогорец” Int. 
понеделник 19.09 
“Ботев” (Вр) - “Миньор”  17:00 ч., Int. 
 
VІІ кръг 
петък, 23.09 
“Локомотив” (Пд) - “Берое” 17:00 ч., Int. 
събота, 24.09  
“Миньор”  - “Монтана” 17:00 ч., Int. 
“Литекс” - “Ботев” (Вр) 19:00 ч., Int. 
“Локомотив” (Сф) - “Черно море” 20:00 ч., TV7 
неделя, 25.09 
“Лудогорец” - “Левски” 17:00 ч., БНТ 
“Черноморец” - “Славия” 19:00 ч. Int. 
понеделник, 26.09 
“Калиакра” - “Светкавица” 19:00 ч., Int. 
ЦСКА - “Видима-Раковски”20:00 ч., TV7 
 
VІІІ кръг 
петък, 30.09 
“Ботев” (Вр) - “Лудогорец” 16:00 ч., Int. 
събота, 01.10 
“Монтана” - “Берое” 16:00 ч., Int. 
“Видима-Раковски”- “Локомотив” (Пд) 16:00 ч., 
Int. 
“Черно море” - “Черноморец”, 16:00 ч., TV7 
“Миньор”  - “Литекс” 16:00 ч., Int. 
неделя, 02.10 
“Светкавица” - ЦСКА 16:00 ч., TV7 
“Левски” - “Локомотив” (Сф) 18:00 ч., БНТ 
понеделник, 03.10 
“Славия” - “Калиакра” 16:00 ч., Int. 
 
ІХ кръг 
петък, 14.10 
“Литекс” - “Монтана” 18:00 ч., Int. 
събота, 15.10 
“Лудогорец” - “Миньор”  16:00 ч., TV7 
“Локомотив” (Пд) - “Светкавица” 16:00 ч., Int. 
ЦСКА - “Славия” 18:00 ч., БНТ 
неделя, 16.10 
“Берое” - “Видима-Раковски”16:00 ч., Int. 
“Локомотив” (Сф) - “Ботев” (Вр) 16:00 ч., Int. 
“Черноморец” - “Левски” 18:00 ч., TV7 
понеделник, 17.10 
“Калиакра” - “Черно море” 18:00 ч., Int. 
 
Х кръг 
петък, 21.10 
“Левски” - “Калиакра” 18:00 ч., TV7 
“Монтана” - “Видима-Раковски”16:00 ч., Int. 
“Славия” - “Локомотив” (Пд) 16:00 ч., Int. 
“Ботев” (Вр) - “Черноморец” 16:00 ч., Int. 
“Светкавица” - “Берое” 16:00 ч., Int. 
“Черно море” - ЦСКА 16:00 ч., БНТ 
“Миньор”  - “Локомотив” (Сф) 16:00 ч., Int. 
понеделник, 24.10 
“Литекс” - “Лудогорец” 18:00 ч., TV7 
 
ХІ кръг 
четвъртък, 27.10 
“Калиакра” - “Ботев” (Вр) 16:30 ч., Int. 
“Локомотив” (Пд) - “Черно море” 14:30 ч., Int. 
“Видима-Раковски”- “Светкавица” 14:30, Int. 
“Черноморец” - “Миньор”  16:30 ч., Int. 
“Берое” - “Славия” 18:00 ч., TV7 
петък, 28.10 

ЦСКА - “Левски” 17:45 ч., БНТ 
понеделник, 31.10 
“Лудогорец” - “Монтана” 14:30 ч., Int. 
“Локомотив” (Сф) - “Литекс” 18.00 ч., TV7 
 
ХІІ кръг 
петък, 04.11 
“Миньор”  - “Калиакра” 14:30 ч., Int. 
събота, 05.11 
“Славия” - “Видима-Раковски”14:30 ч., Int. 
“Черно море” - “Берое” 14:30 ч., Int. 
“Лудогорец” - “Локомотив” (Сф) 14:30 ч., TV7 
“Литекс” - “Черноморец” 16:30 ч., Int. 
неделя, 06.11 
“Ботев” (Вр) - ЦСКА 14:30, БНТ 
“Левски” - “Локомотив” (Пд) 16:30 ч., TV7 
понеделник, 07.11 
“Монтана” - “Светкавица” 14:30 ч., Int. 
 
ХІІІ кръг 
петък, 11.11 
“Видима-Раковски”- “Черно море” 14:30 ч., Int. 
събота, 12.11 
“Локомотив” (Пд) - “Ботев” (Вр) 14:30 ч., Int. 
“Светкавица” - “Славия” 14:30 ч., Int. 
“Калиакра” - “Литекс” 16:30 ч., Int. 
ЦСКА - “Миньор”  16:30 ч., TV7 
неделя, 13.11 
“Локомотив” (Сф) - “Монтана” 14:30 ч., Int. 
“Берое” - “Левски” 16:00 ч., БНТ 
“Черноморец” - “Лудогорец” 18:00 ч., TV7 
 
ХІV кръг 
петък, 18.11 
“Ботев” (Вр) - “Берое” 14:30 ч., Int. 
събота, 19.11 
“Черно море” - “Светкавица” 14:30 ч., Int. 
“Левски” - “Видима-Раковски”16:30 ч., TV7 
неделя, 20.11 
“Монтана” - “Славия” 14:30 ч., Int. 
“Миньор”  - “Локомотив” (Пд) 14:30 ч., TV7 
“Лудогорец” - “Калиакра” 14:30 ч., Int. 
“Литекс” - ЦСКА 16:30 ч., БНТ 
понеделник, 21.11 
“Локомотив” (Сф) - “Черноморец” 16:30 ч., Int. 
 
ХV кръг - 14:30 часа 
събота, 26.11 
“Калиакра” - “Локомотив” (Сф) 16:30 ч., Int. 
ЦСКА - “Лудогорец” 15:30 ч., TV7 
“Берое” - “Миньор”  16:30 ч., Int. 
неделя, 27.11 
“Светкавица” - “Левски” 13:30 ч., TV7 
“Черноморец” - “Монтана” 16:30 ч., Int. 
“Локомотив” (Пд) - “Литекс” 14:30 ч., БНТ 
“Видима-Раковски”- “Ботев” (Вр) 14:30 ч., Int. 
понеделник, 28.11 
“Славия” - “Черно море” 14:30, Int.

ФУТБОЛЕН КАЛЕНДАР НА ФЕНА

08.10 – събота, Купа на България: 
1/32 финали („Б“ и „В“ групи)  
11.10 - вторник, България - Уелс 
(квал. ЕП) 
23.11 – сряда, Купа на България 
1/16 финали (“А”, “Б” и “В” групи) 
03.12– сряда, Купа на България 1/8 
финали

Уважаеми читатели, в края на 
месец август от БФС най-сетне 
обявиха точната програма за 

първия дял на тазгодишния шампио-
нат. Дано поредният организационен 
хаос в родната футболна централа 
да се окаже и последният. Затова след 
като в миналия брой ви представихме 
програмата само за първите четири 
кръга, както и разпределението по кръ-
гове за останалите мачове, днес вече 
можем да ви предложим пълната схема 
до дни и часове за есенния дял в елитна-
та ни група. За ваше удобство помест-
ваме и резултатите от проведените 
досега двубои от първи пет кръга.
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Младежките нацио-
нали Борислав Георгиев 
и Венцислав Рагин ще 
играят отново в мъжкия 
отбор на „Славия” за 
предстоящия шам-
пионат, съобщиха от 
ръководството на най-
стария роден клуб. 

Двамата волейболи-
сти, които са състезате-
ли на „белите”, бяха пре-
отстъпени на „Левски 
Волей” (София) и играха 
за „синия” клуб през из-
миналото първенство. 
Сега ръководството на 
славистите отново си 
ги връща, като събира и 
още от преотстъпените 
си състезатели. 

Другият, който се 
завръща в тима, е по-
срещачът Димитър 
Иванов. Досега той бе в 
редиците на „Калиакра” 
(Каварна). В момента в 
столичната зала „Панай-
от Пондалов“ подготов-

Младите надежди на родния волейбол Боби Георгиев 
и Венци Рагин се завърнаха отново в „белия” клуб 

ка водят шестнадесет 
състезатели, като по-
младите волейболисти 

Състав на „Славия” за сезон 2011/2012

№ Име  Дата на ражд. Пост Ръст
1 Мартин Божилов 11.04.1988 либ 190
2 Любомир Йотов 13.11.1986 цен 204
4 Иван Димитров 14.11.1979 поср 196
5 Венцислав Рагин 08.04.1992 цен 195
6 Борислав Георгиев 12.05.1992 цен 187
7 Иван Дамянов 31.05.1987 цен 194
9 Григор Василев 24.03.1991 цен 191
10 Кирил Петров 09.01.1988 цен 200
11 Янко Делчев 28,06.1990 разпр 200
12 Никола Димитров 27.11.1986 разпр 202
13 Георги Ризов 21.06.1991 диаг 198
18 Мартин Спасов 01.03.1991 поср 190

Треньор: Стефан Демерджиев; помощник-треньор:  Иван Димитров

на „Славия” имаха трени-
ровки и през лятото.

Както е известно,  

шампионатът в Су-
перлигата стартира 
на 15-16 октомври, 

Шампионска радост е озарила лицата на младите волейболисти 
на „Славия”, след спечелването на титлата при юношите старша 
възраст в края на миналия сезон. Сега немалка част от състезатели-
те вече са в мъжкия отбор на най-стария роден клуб. 

като първия двубой 
на славистите е срещу 
ВК „Монтана”. През из-
миналото първенство 
отборът на „Славия”, 
съставен предимно от 
млади възпитаници на 
клуба, зае 11-то място 
в Суперлигата и игра 
плейаут с „Виктория Во-
лей” (Пловдив). Младите 
слависти спечелиха ка-
тегорично двубоя с 3:0 
и запазиха мястото си 
сред най-добрите.

В края на миналия 
сезон волейболни-
ят отбор на „Славия” 
при юношите старша 
възраст спечели кате-
горично шампионската 
титла. Немалко от тези 
момчета, подготвяни то-
гава от легендата Бурно 
Илиев, сега тренират и 
в мъжкия състав на „бе-
лия” клуб.

Ръководството на хокеен клуб „Славия“ информира всички заинте-
ресовани, че новият сезон за любителите на кънките ще бъде открит 
на 16 септември (петък) от 18:30 ч., когато ще бъде и първата свобод-
на пързалка. Станаха ясни дните и часовете, в които ще може да се 
карат кънки на пързалката - сряда и петък от 18:30 до 20:00 ч., както 
и събота и неделя - от 11:30 до 13:00 и от 17:00 до 18:30 ч.

Първото ново име в 
редиците на петнайсет-
кратните шампионки бе 
това на новия старши 
треньор Тодор Богданов. 
Той наследява на поста, 
опитния Станислав Бояд-
жиев, който пое състава в 
движение през миналия 
сезон от Кирил Куков. 

В началото на сеп-
тември стана факт и още 
една новина. Гардът Ста-
нислава Станкова ще 
продължи кариерата си 
в „Славия”. Младата ба-

скетболистка е подписала 
договор за срок от една 
година с „белите”. През из-
миналият сезон Станкова 
игра в тима на „Левски”, 
като за 10 мача записа 
средно по 15.6 точки и 3.6 
асистенции. Дълго време 
плеймейкърът се възста-
новяваше и от контузия.

Другата нова състеза-
телка в женския баскет-
болен отбор на „Славия” 
е Антония Загорова. До-
говорът на 21-годишния 
център с „белите“ също е 

за срок от един сезон.  
През миналата година 
190-сантиметровата За-
горова също игра за сто-
личния „Левски”, както и 
за „Берое 07” (Стара За-
гора). 

Славистките започна-
ха подготовка за новия 
сезон на 7 септември, а 
тренировките на отбора 
ще се провеждат преди-
мно в София.

До старта на новия 
сезон се очаква старши-
треньор на двукратните 

европейски шампионки 
Тодор Богданов да при-
влече в състава си още 
няколко баскетболистки.

Тази година в шампи-
оната ще участват само 
седем отбора, като във 
всеки кръг ще има по 
един почиващ. Новият 
шампионат в Национал-
ната Баскетболна Лига за 
жени стартира на 19-ти 
октомври. В първия кръг 
съставът на „Славия” го-
стува на „Рилски спор-
тист” в Самоков. 

С нов треньор и нови попълнения започват сезона баскетболистките

Станислава Станкова

Кончината на послед-
ния от основателите 
на „Славия” (Ново 

село) Димитър Кр. Котърца-
ров е повод да представя на 
по-младите читатели, някои 
мои спомени свързани с този 
голям славист, а и с припом-
нянето на някои позабраве-
ни случки и имена от мина-
лото на новоселския край.

Животът на човек, се дава 
само веднъж и той трябва 
да го изживее така, щото да 
не му се струва, че е живял в 
мъчително бавно страдание 
за безцелно преживяни в жи-
вота си, години, дни и нощи.

Нашият приятел бай Ди-
митър, „всеотдаен славист”, 
с главни букви, избра по-
трудното, да остави за поко-
ления „слависти” една „бяла” 
отъпкана пъртина за много 
добри приятелски отноше-
ния между славистите от сто-
личната „Славия” и „Славия” 
от Ново село. 

От далечната вече 1924 
година започва да се про-
вежда Държавното футбол-
но първенство на България. 
От тогава, стартира и три-
умфът на софийската „Сла-
вия”. Забележете следният 
факт: в първите десетина се-
зона славистите стават шам-
пиони няколко пъти: 1926, 
1928, 1930 и 1936 година. В 
същите години по право ”бе-
лите” са и носители на Купата 
на страната. Ето това е причи-
ната да се избере  това хуба-
во и звучно име „Славия” и за 

название на футболния отбор 
от Ново село. Създаден преди 
83 години в далечната вече 
1928. Победният ход с титли, 
купи и международни по-
беди на софийската „Славия” 
продължи и в следващите де-
сетки години, така е и до днес. 
Това личи в редица спортове 
с приближаването на 100-го-
дишнината на „белия” клуб. 
Ах, каква радост ни чака след 
по-малко от година и полови-
на: „Един век „Славия”!

Темата за образуването на 
„Славия” в Ново село е много 
обширна, застъпена е и в про-
учването на „История на Ново 
село” от даскал Иван Денков. 
Писано е в бюлетините из-
давани от „белия” клуб, а и на 
страниците на вестник „Сла-
вия”. Затова тук ще се спра 
само на някои от най-важните 
случки, преживелици и от-
кровения, свързани и с бай 
Димитър. Сред тях незабра-

вими ще останат срещите 
между ръководителите на 
„Славия” от София и Ново 
село. В някои от тези кон-
такти, заедно с Димитър Кр. 
Котърцаров имах щастието 
да участвам и аз. Забелязвах 
как редица ръководители 
на столичния клуб държат 
много тези инициативи да 
са целогодишни. В това от-
ношение бих отличил пред-
седателите: полк. Радко 
Радков, Димитър Ларгов, 
Лазар Константинов, Борис 
Олшевски, полк. Боян Божи-
лов, полк. Влъчко Цветков, 
деятелите Иван Кузов, Иван 
Стоев и сегашните ръково-
дители на ОСК „Славия” Вла-
димир Симеонов, и на ПФК 
„Славия” 1913 АД Венцеслав 
Стефанов и Веско Събев. 

И други славистки 

връзки имаше преди години. 
Нашият бай Мито се радваше 
като дете, когато Янка Пе-
трова (сестра на изтъкнатия 
футболист на софийската 
„Славия” и националния от-
бор Петър Петров (Пеци) 
идваше в Ново село, със своя 
група плувци за участие в 
преплуване на река Дунав. 
След мероприятието състе-
зателите биваха настанявани 
по частни къщи за пренощу-
ване, естествено безплатно. 
Можете да си представите 
колко много хора останаха 
разочаровани, че нямат го-
сти слависти. Тогава разбрах 
колко е велик и гостоприе-
мен нашият народ. 

В селото настъпваше 
истински празник, като на 
събор, когато хор „Славия” 
изнасяше концертите си. А 

на  приятелска вечеря в ре-
сторанта на кея под влияние-
то на прочутата „Новоселска 
Гъмза” се пееха „славни пес-
ни славистки”, чак до зори. 
Навярно и Вие сте опитали 
качествата на това вино, из-
насяно не само в континен-
тална Европа, а и в Англия, и 
дори в Япония.

През 70-те години на ми-
налия век на „Славия” (Ново 
село) предстоеше турнир в 
Ботевград за влизане в „Севе-
розападна Зонална „А”група”. 
За подготвяне на отбора, 
бяха командировани за един 
месец от столичния ни съи-
менник първо треньора Кир-
чо Ангелов, а после и друг 
наставник от школата Стефан 
Пашоолов. Успехът бе пълен, 
защото съветник на ново-
селския отбор бе още един 
предводител на „белия” клуб 
от София Атанас Пържелов. 

Приказни бяха отно-
шенията на бай Димитър с 
Пернишката тайфа слависти 
на Гошо, Киро, Илко, Симо и 
др. Извезали лично и издига-
щи на всеки мач на „белите” 
гордо знамето с лика на ле-
гендата Александър Шала-
манов (Шами). Същото беше 
и с групата на Манол от По-
морие. Голям реверанс към 
феновете от морския град 
направи треньорът Атанас 
Пържелов, като се съгласи да 
се играе един мач от турнира 
на УЕФА „Интертото” в Помо-
рие. Това бе срещата между 
„Славия” (София) и „Славия” 
(Прага), спечелена от нашите 
слависти с 2:1. 

Кореспонденцията меж-
ду „Славия” (София) и фено-
вете й от страната дълги го-
дини се поддържаше от бай 
Димитър, който бе началник 
на изложбената зала. Делото 
му сетне бе продължено от 
бай Иван Костов. Приятно ми 
е да спомена още и имената 
на Витан Янчев, Георги Горов, 
които организираха екскур-
зии в страната и чужбина за 
мачове на нашия отбор. Днес 
с тази благородна мисия са 
се заели хората правещи, 
вече повече от десетилетие, 
чудесния наш клубен вест-
ник.

Софрони ИВАНОВ
дългогодишен 

деятел на „Славия”

(следва)

На 08 юли т.г. на 96 годишна възраст почина Ди-
митър Кръстев Котърцаров (с псевдоним Курчо), по-
четен Президент на ФК „Славия” (Ново село), Видинско. 
Последният от живите създатели на местното Друже-
ство „Славия”, в далечната вече 1928 година. Заслу-
жил деятел на физкултурата. Дългогодишен капитан 
на тима от Ново село. Като такъв извежда своя отбор 
до званието Републикански селски шампион за 1954 
година. Тогава според регламента четирите отбора, 
първенци на окръзи, играят във финала на системата 
на елиминации. 

В първия полуфинал със село Пордим, вече два пъти 
шампион (1951 и 1953), се стига до 0:0. Във втората сре-
ща на стадион „Българска армия” е постигнат труден, 
но важен успех с 1:0. Финалът „Ново село” – „Бобошево” 
се играе на стадион „Васил Левски”. Мачът се предава 
пряко дори по радио София. На срещата присъства и 
публика от Ново село от около 500-600 души. В един 
драматичен двубой победата е за състава на Ново село 
с 2:0, след голове на Величко Филев (Вичо). 

Две години по-късно отборът от Ново село, под име-
то „Урожай” (тогава всички тимове по селата се наричат 
така) влиза във финалната четворка, но вече се играе 

по точкова система. В първия мач 
победата е за тима на „Хайредин”, 
във втория е победен съставът 
„Пордим” с 1:0, а в последния 
„Куртово Конаре” (Пловдивско) 
с 3:0. Само тактическа грешка в 
първата среща лишава състава от 
Ново село от нова титла. Спечеле-
ни, обаче са сребърните медали. 
Още един изключителен успех за 
футболът в това видинско село. 

В същото време, отборът от 
Ново село, воден от своя капи-
тан Котърцаров, в продължение 
на две години играе и в Север-

ната „Б” РФГ и без да изпадне от групата е отстранен 
административно, защото се образува единна втора 
дивизия.

Нашият приятел, бай Мито, игра организиран 
футбол до четирийсетгодишната си възраст, а сетне 
продължи активната си дейност на деятел на „Славия”. 

Заслужилият славист е притежател на всички на-
гради и отличия връчвани от дружество „Славия” 
(София). Той е включен със специален очерк и в Ал-
манаха посветен на 75-та годишнина на „белия” клуб. 

Ние се гордеем с Димитър Котърцаров. Новото по-
коление слависти ще съхрани във вековете неговата 
любима фраза: „Славия” е вечна, а ние сме преходни! 
„Без жена мога, но без „Славия” не мога”!

Един достойно изживян живот 
в полза на любимата „Славия”

Димитър Котърцаров 
държи шампионският 

трофей, който тимът 
на Ново село спечелва на 

10 октомври 1954 година 
след победата си над 

състава на село Бобошево 
с 2:0 във финала игран на 

стадион „Васил Левски”

Идеологът на „бялата” идея 
във Видинско бай Димитър 
Котърцаров си отиде на 96
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С нов автобус, ис-
тинско бижу, се сдоби-
ха играчите от пред-
ставителния футболен 
отбор на „Славия” в 
първите дни на сеп-
тември. Возилото е 
от холандската марка 

„Бова”. За последно лук-
созният бус е обслуж-
вал ВИП-превози на те-
риторията на Германия 
и Холандия. Машината 
разполага с всички екс-
три,  за да направи пъ-
туванията на „белите” 

повече от комфортни. 
Новият рейс е оборуд-
ван със сателит, което 
дава възможност да 
се гледа телевизия по 
време на път, както и 
да се ползва интернет. 
Към другите бонуси 

спадат още наличието 
на шест маси, кафе ма-
шина, микровълнова 
фурна, две санитарни 
помещения и тн. Авто-
бусът е и по-дълъг от 
своя предшественик, 

дената година на „Сла-
вия” е съчетана по 
следния начин: С 1913 
СН. „Белите” фенове 
веднага разпознаха 
закодираното посла-
ние в последните две 

Йордан Юруков и неговите съотборници в 
бяло не успяха да зарадват с победа своите 
фенове в последния мач със софийския „Ло-
комотив”. Сега след паузата шампионатът 
се подновява именно с този знаков столичен 
двубой. Всички привърженици на „Славия” се 
надяват сега „белите” да триумфират.

Интервю с Йордан Юруков 
може да намерите на стр. 8 

който дойде на „Овча 
купел” преди шест лета 
като част от трансфе-
ра на Чавдар Янков 
в „Хановер”. Общото 
между двете возила, 
са еднаквите цифри в 
номера. Този път рож-

букви от регистра-
цията „СН” като пър-
вите от „Champion”. 
Нещо, към което 
всички слависти ще се 
стремят в юбилейната 
2013 година. 

На добър час!  

 Изпълнилите до краен предел сектор „А” и виражът на „Б” с неговите три бло-
ка на стадион „Васил Левски”, 10-12 000 слависти чакат коронясването на новия 
шампион и носител на купата. Уви, споменът е от преди малко повече от 15 го-
дини. Датата 12 май 1996 година е култова за всички привърженици на „Славия”. 
Тогава най-старият роден клуб получи за осми път шампионската титла и за 
дванайсети купата на страната. Двете отличия бяха спечелени напълно заслу-
жено и повече от убедително с постоянните изяви на играчите през целия сезон. 
Дано успехът на предшествениците с бели екипи вдъхнови и техните наследници 
за ново начало и възвръщане на позабравените успешни тр адиции в „белия” клуб. 

   Мегапостер на шампионския тим от 1996 на стр. 4-17




