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Това е основната 
тема при ана-
лизите на от-

минаващия футболен 
шампионат. В него, като 
класиране, играчите на 
„Славия” не изневериха 
на себе си и картината е 
до болка позната от по-
следната декада – място 
в златната среда. Това 
подреждане не задово-
лява амбициите, нито 
на ръководството, а още 
по-малко на славистка-
та публика. Въпросът 
сега е, може ли да се да 
надгради започнатото 
този сезон през след-
ващия, който ще е най-
специалният в истори-
ята на „Славия”. Тогава 
доказано най-стария 
роден клуб ще отбележи 
вековния си юбилей и 
всички свързани с „бя-
лата” идея се надяват 
техните любимци да ги 

На стр. 12

Поставиха ли се основите на 
нещо добро за специалния сезон?

„Бялата” 
кралица 
в плуването – 
Бистра 
Господинова
На стр. 14-15

Норвежката метал-банда 
„Славия” На стр. 9

зарадват с титла или 
купа. Към днешна дата 
това изглежда доста от-
далечено, но в никакъв 
случай не и невъзмож-
но. В родния шампионат 
има едно ядро от седем-
осем състава, които се 
отличават като класа 
над останалите и имен-
но те ще излъчат, и след-
ващия първенец. 

В този сезон слави-
стите победиха първи-
те три в подреждането 
и загатнаха, че с малко 

повече шанс, и воля за 
победа в някои срещи 
„белите” щяха да са още 
в битката за Европа. Като 
цяло тимът на Кушев, 
показа стари слабости, 
но и има не малко до-
бри страни. Остава да 
се привлекат няколко 
класни състезатели, а 
защо не и да се върнат 
от чужбина бивши „бели” 
любимци, и съставът ще 
има всички шансове да 
превърне славистката 
мечта в реалност. 
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Бюлетин

Няколко дни след по-
редния рожден ден на 
„Славия”, на 23 април, тази 
година Ангел Ангелов пу-

Едно от интересните 
хобита на футболните 
колекционери е съби-
рането на снимки на 

мач между „Локомотив” и 
“Славия”, за да представим 
(и предоставим) едно цен-
но свидетелство за ран-

стадиони. Популярна 
практика е в редица 
държави по света да се 
тиражират пощенски 

картички с известни 
местни спортни арени. 
За наша чест това вече е 
направено и със стадион 
„Славия”. „Бялата” клубна 
арена е попаднала под 
обектива на германе-
ца Рудолф Вейда. Той е 
фотографирал спортно-
то съоръжение преди 
срещата на славистите с 
тима на „Видима-Раков-
ски” от 2 октомври 2010, 
завършила с победа на 
„белите” с 2:0. Това става 
ясно от публикуван текст 
на гърба на картичка-
та, където е представен 
централния вход на сек-
тор „А”. На лицевата част 

ните години на столичния 
клуб.

Става дума за фотогра-
фия, поместена в модерно-

то за времето си списа-
ние „Аз знам всичко”. 
По всяка вероятност, 
тя би могла да се ока-
же, ако не първата – то 
сред първите футбол-
ни снимки, публикува-
ни изобщо в българ-
ската преса. Със сигур-
ност е най-ранната, до 
която екипът на сайта 
е попадал. Фотосът е 
пуснат броя от 11 май 
1914 г., представяйки 
„игрите на футболния 
клуб, който има своето 
игрище вдясно от шо-
сето за Княжево.”

Времето и обяснителни-
ят текст ограничават хипо-
тезите за клуба, фигуриращ 
на снимката. Според нас, 
това не бил могъл да е друг, 
освен софийския “Славия”.

По същото време в гра-
да съществуват само ня-
колко клуба. От друга стра-
на, „шосето за Княжево” е в 
района на “Славия” (осно-
вана край Руски паметник), 
а и единият от тимовете 
носи бял екип.

Най-сетне, косвено 
потвърждение на нашата 
хипотеза дава друга сним-
ка, публикувана 10 години 
след коментираната, този 
път в сп. „Илюстрована сед-
мица”. Този път на нея кон-
кретно е посочено, че става 

дума за игрище “Славия”. 
Струва ни се, че сградите, 
виждащи се в дъното, са 
сходни на двете снимки.

Разбира се, макар да 
не можем да сме изцяло 
сигурни – предпочитаме 
да предоставим тази фото-
графия на днешните „бели” 
привърженици. С пожела-
ние за впечатляващ и на-
ситен със събития вековен 
юбилей!”

Екипът на „белия” клу-
бен вестник, благодари ни 
колегите от града на Тепе-
тата за важния материал 
и на свой ред пожелава 
успехи на пловдивския 
„Локомотив”. 

Стадион „Славия” на немска картичка

Сайт на „Локо” (Пд) с жест към „белия” клуб

има поместена емблема-
та на клуба, както и фото-
си на четирите сектора 
на стадиона. Картичката 

е изработена изключи-
телно професионално 
и е гордост за всеки ко-
лекционер.

бликува интересен матери-
ал в сайта на „черно-белите” 
от Пловдив. Предлагаме ви 
го с незначителни съкра-
щения: „Наскоро един от 
клубовете-първостроите-
ли на българския футбол – 
“Славия” (София), навърши 
достолепната 99-годишна 
възраст. Екипът на loko-pd.
com сърдечно честити на-
влизането в първия век от 
съществуването на „белия 
клуб”. Изчакахме днешния 



Бр. 3 (123), май 2012 г.Посоки 3

Футболът е 
велика игра 
и защото 

при него никога няма 
антитеза. Всичко е 
така, както е. Дру-
гото са съжаления, 
невъзможни анали-
зи, въздишки. Иначе 
казано – нереални 
неща.

И въпреки всичко 
какво беше реално и 
какво не за „Славия” 
в един сезон, който 
си отива. Може да го 
кажем и сега, незави-
симо от развръзката в 
последните два кръга.

Два кръга преди 
края „белите” имат 50 
точки – с толкова, с 
колкото завършиха 
миналото първен-
ство. Имат шансове да 
приключат с 56, ако 
спечелят домакин-
ството срещу „Мон-
тана” и гостуването 
във Варна на „Черно 
море”.

И какво от това, ще 
кажат мнозина, и си-
гурно ще бъдат пра-
ви. След като седмото 
място е таванът, кой-
то може да достигне 
„Славия”, а заемане 
на шестото ще е плод 
на много щастливо 
стечение на обстоя-
телствата. И какво от 
това ще попитат доста 
слависти, вероятно 
с пълно основание? 
Нали „белите” изпус-
наха и последния 
влак за евротурни-
рите още към 25-ия 
кръг. Когато паднаха 
от ЦСКА на „Овча ку-
пел” и в Пловдив от 
„Локомотив”...

Без да коментира-
ме селекцията и оче-
видните пропуски в 
нея, най-големите, 
от които бяха осво-
бождаването на Илия 
Илиев, което с конту-
зията на Павле Попа-
ра в началото на зим-
ната подготовка от-
ново отвори не дупка, 
а кратер в средата на 
терена откъм липсата 
на креативни халфо-
ве. Оттук тръгнаха и 
проблемите на сла-

вистите, които през 
есента спечелиха две 
шумни и вдъхновява-
щи победи – гостува-
нията на „Черномо-
рец” и ЦСКА, а през 
пролетта само една 
– домакинството на 
„Лудогорец”.

Срещу първите 
шест в таблицата „Сла-
вия” си размени по 
една победа и загуба 
с ЦСКА, „Лудогорец” 
и „Локомотив” (Плов-
див), записа успех 
и равенство срещу 
„Черноморец” (един-
ственият отбор в ели-
та, който го стори) и 
падна по два пъти от 
„Левски” и „Литекс”. 
До 28-ия кръг „бели-
те” бяха най-слабият 
домакин сред първи-
те 8 отбора и (може 
би) най-добрият гост 
заедно с „Лудогорец”.

Да припомняме 
ли домакинските ра-
венства срещу „Види-
ма-Раковски”, „Черно 
море”, „Черноморец”, 
„Берое” и „Миньор” 
(през есента, когато 
мачът на практика бе 
формално гостуване 
на „Славия” на соб-
ствения й стадион 
срещу перничани). 
Да не говорим за по-
раженията у дома от 
„Левски”, „Литекс”, 
ЦСКА (веднъж за 
първенство и веднъж 
за купата). Така че 
спокойно може да се 
каже – 

славистите 
пропиляха 
възможността 

да направят нещо по-
значимо през сезона 
именно пред собстве-
ната си публика.

Ако върнем лента-
та хиксът с „Видима-
Раковски” дойде след 
пропилени поне 12 
чисти стопроцентови 

положения за гол, по-
добна бе ситуацията 
и срещу „Черно море” 
– това са мачове от 
първия полусезон. 
Може да се каже, че 
и в „гостуването” на 
„Миньор” на „Овча 
купел” имаше доста 
възможности да бъде 
спечелено. През про-
летта равенството в 
София с „Черномо-
рец” беше напълно 
справедливо, срещу 
„Берое” играта на от-
бора не бе вдъхно-
вяваща, но може би 
съдията все пак тряб-
ваше да даде едната 
от двете дузпи, за ко-
ито резонно претен-
дираха славистите. 
Оказва се, че съвсем 
спокойно със същата 
игра, която на момен-
ти хич не въодушевя-
ваше феновете, но с 
малко повече футбо-
лен късмет, „белите” 
можеха да спечелят 
поне още две дома-
кински победи, да не 
кажем дори три. Ко-
ето означава между 
4 и 6 точки в повече, 
и борба до последно 
за място в евротурни-
рите. Защото след 28-
ия кръг с по 56 точки 
са „Литекс”, „Левски”, 
„Локомотив” (Пд) и 
„Черноморец”, а „Сла-
вия” е с 50. Освен на-
дежда и мотивация 
до края и по-голям 
точков актив, всичко 
това щеше да означа-
ва, и по-голям енту-
сиазъм при феновете. 
Които, съвсем нор-
мално и очаквано, са 
най-доволни когато 
отборът побеждава. И 
случва ли се това, по-
малко се заглеждат в 
предлаганата им фут-
болна продукция.

Всичко казано до-
тук ще има смисъл, 
ако в предстоящата 
селекция не се на-

Всички обичат "Славия"
Уважаеми читатели, в този брой ви представяме 

Михаил Благоев. Малкият Мишо е поредният славист, 
който се е родил такъв. Той е член на стара софийска 
славистка фамилия и е четвърто поколение поклон-
ник на „бялата” идея.

Очакваме вашите снимки на малките почита-
тели на „Славия” или на домашните ви любимци 
прегърнали славистката традиция, или на нещо 
друго интересно, на което сте се натъкнали 
свързано с „бялата” идея, както и текст към 
тях. Всички изпратени фотоси до редакцията 
ще бъдат публикувани.

правят тазгодишните 
грешки. Включител-
но изпращането на 
Жуниор в „Левски” и 
привличането на 13 
(!!!) нови през зимата, 
сред които и незабе-
лежимите легионери 
Ставрич и Бишевич.

Дано за отбора, 
който ще има 

честта 
да защитава 

белите фланелки през 
сезона на стогодиш-
нината се заложи по-
вече на качеството 
на привличането на 
играчите за сметка на 
количеството, което в 

Още три домакински победи 
пращаха „Славия” в друга орбита

крайна сметка май не 
би струвало по-скъпо.

Въпросът сега вече 
не е как „Славия” ще 
приключи настояще-
то първенство, а дали 
в следващия сезон ще 
заиграе главна роля 
в шампионата, както 
нееднократно обеща 
клубният президент 
Венцеслав Стефанов. 
А това може да се слу-
чи само ако най-после 
в „Славия” на всички 
нива успеят бързо и 
навреме да се поучат 
от грешките, които 
допуснаха този сезон.

Николай КРЪСТЕВ
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Пролетта бе сезонът 
за надеждите за “Сла-
вия”. Слабото пред-
ставяне на лидерите 
даде шанс за евро-
турнирите и на “бели-
те”, но те се изпариха 
след първите 8 кръга. 
В следващите остана 
“честта” и мисълта за 
сглобяване на отбор 
за следващия сезон. И 
ако до мача с ЦСКА все 
още имаше илюзорни 
надежди за Европа, то 
те окончателно рухна-
ха. Срещата с “армей-
ците” и последвалата 
го срещу “Локомотив” 
на Лаута набързо на-
караха всички на “Овча 
купел” да забравят за 
изкованата с много 
характер победа над 
хита на сезона “Лудого-
рец”. Защото феновете 
искат такива мачове и 
такива резултати. Тях 
само победи над “Ви-
дима” и “Светкавица” 
не ги греят. Разбира 
се, и те са важни, но не 
само те.

Преди 
домакинството 
срещу ЦСКА 

най-актуален бе въп-
росът ще успеят ли 
“белите” да постиг-
нат втора победа в 
първенството над 
“армейците”. През 
есента те изненадаха 
“червените” на стади-
он “Българска армия”, 
прекъснаха серията им 
от 8 поредни победи и 
разклатиха стола на 
тогавашния треньор 
Милен Радуканов. Уви, 
в ХХІV кръг на “А” гру-
па подобно нещо не се 
случи. ЦСКА пристигна 
на стадиона в “Овча ку-
пел” със самочувствие-
то на лидер, постигнал 
7 поредни победи под 
ръководството на но-
вия си треньор Стой-
чо Младенов. Макар и 
измъчено, съперникът 
прибави и осми успех 
в актива си.

Голямата изненада 
в състава на треньо-
ра Мартин Кушев бе 
включването сред 
титулярите на 20-го-
дишния Цветомир 
Тодоров. Това бе не-
говият дебют за сла-
вистите и едва четвъ-
рти мач в “А” група, 
след като предишния 
сезон бе играл в три 
срещи за “Миньор”. 
Друг ход на треньор-
ския щаб - оставяне-
то на пейката на гол-
майстора от миналия 
сезон Николов Бо-
жов, бе предвестник 
на събитията, които 
щяха да се случат в 
клуба само след сед-
мица.

Преди мача с “чер-
вените” от разни по-
соки се чуха слухове 
за уговорка, което 
повлия на футболи-
стите и на двата от-
бора. Мачът далеч не 
беше от най-хубавите 
за гледане. Първите 
минути на срещата 
ще се запомнят не с 
опасни положения и 
комбинации, а с кон-
тузията на капитана 
на “Славия” Богомил 
Дяков, която доведе 
до принудителната 
му смяна. На мястото 
на защитника влезе 
офанзивният Георги 

Христов и така Кушев 
бе принуден рано-рано 
да прави размества-
ния в състава. Първата 
опасна ситуация бе за 
домакините. Владислав 
Златинов проби и стре-
ля от границата на на-
казателното поле, но за 
съжаление на всички, 

ор Мораеш. 
Както и през първа-

та част, така и след по-
чивката, славистите 
първи създадоха опас-
но положение, което 
отново не завърши с 
гол. Петър Димитров 
премина без проблеми 
покрай Румен Трифо-
нов, но вместо да по-
даде на свой съотбор-
ник избра по-трудното 
- стреля от малък ъгъл 
и Райс М’боли спаси. 
ЦСКА отговори на ата-
ката с атака и оправда 
старата футболна при-
казка “не вкараш ли, 
ще ти вкарат”. Звездата 
на съперника Жуниор 
Мораеш напредна от-
дясно, пусна топката 
към оставения непо-
крит Станислав Костов 
и за младия футболист 
не бе трудно да вка-
ра топката в мрежата 
на Емил Петров. След 

гостуване на 
пловдивския 
“Локомотив”. 

Предизвикателство-
то идваше и от факта, 
че начело на съперни-
ка е Емил Велев, кой-
то до миналото лято 
водеше “Славия”. Уви, 
славистите с нищо не 
показаха, че могат, 
ако не да се справят 
напълно, то поне да се 
противопоставят до-
стойно на “Локомотив”. 
Домакините нанесоха 
своя удар само за осем 
минути в началото на 
мача. В 4-ата минута 
Сержиньо от воле про-
стреля Емил Петров, а 
след още четири удар 
на Златински изненада 
вратаря на гостите и 
срещна гредата, но при 
добавката нападателят 
бе точен - 2:0. В тези 
минути футболистите 
на “Славия” бяха абсо-
лютно безпомощни, не 
знаеха какво да правят 
с топката и до края на 
полувремето не отпра-
виха нито един удар 
към вратата на съпер-
ника. Треньорът Мар-
тин Кушев реагира и на 
почивката направи две 
смени - на мястото на 
инертните Владислав 
Романов и Мартин То-
шев влязоха младите 
Спас Георгиев и Радос-
лав Василев. Въпреки 
това в първите минути 
на второто полувреме 
отново “Локомотив” бе 
по-активният отбор, а 
гостите трудно орга-
низираха атаките си. В 
79-ата минута “белите” 
все пак загатнаха, че 
и те могат нещо. Ради 
Василев показа, че тре-
ньорът не е сгрешил 
като го пусна в игра. 
При първото опасно 
положение пред вра-
тата на Иван Караджов 
той засече центриране 

"Белите" показаха старата си слабост - 
неточност при завършващия удар

Пролетта на загубените надежди

Макар да изгуби титулярното си място в послед-
ните два мача Емил Петров си остава ключова 
фигура в състав

това попадение футбо-
листите на Мартин Ку-
шев се опитаха да на-
тиснат съперника, но 
офанзивните играчи 
се представиха слабо 
и не стигнаха до чи-
сто положение в оста-
ващите 40 минути до 
края на мача.

След загубата от 
ЦСКА на дневен ред бе 
ново тежко изпитание 

които обичат “Славия”, 
топката срещна напреч-
ната греда. ЦСКА напра-
ви две опасни атаки в 
последните пет минути 
на първото полувреме. 
Първо капитанът Тодор 
Янчев стреля неточно от 
седем метра, а след това 
защитникът на “белите” 
Живко Желев се намеси 
авторитетно и изби топ-
ката от краката на Жуни-

Футболистите на „Славия” и „Берое” водиха мъжка, 
но безрезултатна битка и логично мачът завърши 0:0
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СТАТИСТИКА
ХХІV кръг, 19 април 2012 г.

„Славия“ - ЦСКА 0:1
„Славия“: 12. Ем. Петров, 20. Р. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 21. 
Дяков (15 - 8. Г. Христов), 14. Сандански (68 - 26. Ставрич), 18. Фили-
пов, 88. П. Димитров, 33. Цв. Тодоров, 7. Романов (64 - 17. Божов), 
9. Златинов. 
Голмайстор: 0:1 Костов (50).
Съдия: Ахмед Ахмед.
Жълти картони: Сандански, Р. Димитров, П. Димитров.
София, ст. “Славия”, 1500 зрители.

ХХV кръг, 23 април 2012 г.
“Локомотив” (Пловдив) - “Славия” 2:1

“Славия”: 12. Ем. Петров, 20 . Р. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 
21. Дяков, 14. Сандански, 23. Акийоши, 9. Златинов, 33. Цв. Тодоров 
(77 - 10. Попара), 7. Романов (46 - 5. Сп. Георгиев), 99. Тошев (46 - 11. 
Р. Василев).
Голмайстори: 1:0 Сержиньо (5), 2:0 Златински (8), 2:1 Златинов (79).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Р. Димитров, Сандански, Р. Василев.
Пловдив, ст. “Локомотив”, 1660 зрители.

ХХVІ кръг, 28 април 2012 г.
“Славия” - “Берое” 0:0

“Славия”: 12. Ем. Петров, 18. Филипов, 19. Желев, 6. Златков, 21. 
Дяков, 14. Санднаски (81 - 99. Тошев), 23. Акийоши, 88. П. Димитров, 
10. Попара (63 - 5. Сп. Георгиев), 9. Златинов, 11. Р. Василев (63 - 33. 
Цв. Тодоров).
Съдия: Цветан Кръстев.
Жълти картони: Филипов, Сандански, Цв. Тодоров.
София, ст. “Славия”, 400 зрители.

ХХVІІ кръг, 5 май 2012 г.
“Видима-Раковски” - “Славия” 1:2

“Славия”: 1. Кунчев, 18. Филипов, 19. Желев, 22. Ив. Тодоров, 21. 
Дяков, 10. Попара, 23. Акийоши, 16. Пашов, 5. Сп. Георгиев, 83. Юру-
ков, 9. Златинов.
Голмайстори: 0:1 Златинов (9), 1:1 Кожухаров (33), 
1:2 Акийоши (79).
Съдия: Александър Костадинов.
Жълти картони: Ив. Тодоров, Попара.
Севлиево, ст. “Раковски”, 400 зрители.

ХХVІІІ кръг, 13 май 2012 г.
“Славия” - “Светкавица” 2:0

Голмайстор: 2:0 Златинов (18, 90)
“Славия”: 1. Кунчев, 7. Романов (63 - 5. Сп. Георгев), 33. Цв. Тодо-
ров (72 - 83. Юруков), 6. Златков, 18. Филипов, 88. П. Димитров, 9. 
Златинов (90 - 25. Васев), 10. Попара, 20. Р. Димитров, 26. Милчев, 
23. Акийоши.
Съдия: Димитър Андреев.
Жълт картон: П. Димитров.
Червен картон: П. Димитров.
София, ст. “Славия”, 400 зрители.

отляво и от точката на 
дузпата намали резул-
тата. Само това обаче 
бе крайно недостатъ-
чно за нещо повече от 
почетна загуба.

След гостуването 
на “Лаута” и преди до-
макинския мач с “Бе-
рое” дойде и новината 
за това, което зрееше 
няколко седмици - от-
борът се разделя с Ни-
колай Божов и Георги 
Христов. Така до края 
на сезона играчите 
трябваше да се опра-
вят без помощта на Бо-
жов, който и без това 
рядко се появяваше 
в игра през пролетта. 
Един от големите лю-
бимци на феновете по-
каза, че винаги ще пом-
ни обичта на агитката и 

преди мача с 
“Берое”

хвърли в публиката 
топка и фланелката си.

Гостите от Стара За-
гора пък и този път се 
оказаха прекалено ко-
рав за “Славия” и не се 
даде на “Овча купел”. 
Приближаващият край 
на първенството, как-
то и фактът, че “бели-
те” вече бяха загубили 
шансове за евротурни-
рите, а заралии се бяха 
настанили на безопас-
но място, очевидно 
повлияха демобилизи-
ращо на футболистите 
и на двата отбора, ко-
ито изиграха посред-
ствен мач без много 
голови положения. По-
чистите все пак бяха 
пред вратата на гости-
те, но при славистите 

отново на преден план 
излезе старата слабост 
- неточност при завъ-
ршващия удар. Първо-
то опасно положение 
се откри пред защит-
ника Даниел Златков. 
Той засече с глава цен-
триране на японеца 
Акийоши, но вратарят 
Кирил Акалски се на-
меси добре. Стражът 
имаше още две до-
бри прояви до края 
на мача, с които отчая 
домакините. През вто-
рото полувреме той 
отрази удар на Влади 
Златинов, а след това и 
бомба на Живко Желев 
от пряк свободен удар.

Така “Славия” не 
успя да спечели трети 
пореден мач и поглед-
на 

с надежда към 
Севлиево, 

където предстоеше 
гостуване на борещия 
се за спасение “Види-
ма-Раковски”. Именно 
“белите” се превърна-
ха в черната котка за 
тима от Севлиево, след 
като го победиха с 2:1. 
Още с първите минути 
гостите показаха, че 
няма да имат милост и 
в 9-ата минута Злати-
нов прониза вратаря 
Василев. Домакините 
все пак стигнаха до из-
равнителен гол десети-
на минути преди края 
на мача чрез Кожуха-
ров, който успя да пре-
одолее завърналия се 
на вратата на “Славия” 
Стефана Кунчев. Сла-
вистите не се отказаха 
от победата и продъ-

лжиха да я търсят и 
след почивката. 11 
минути преди края на 
мача усилията им се 
увенчаха с успех. Хубав 
гол отбеляза японецът 
Тайсуке Акийоши. 
Халфът получи топката 
в наказателното поле, 
обърна се и не сгре-
ши при удара, с което 
доказа, че има място 
в състава на “белите”. 
Така Славия се превъ-
рна в отбора, който 
засили “Видима-Раков-
ски” към “Б” група и в 
същото време затвъ-
рди мнението, че играе 
по-успешно като гост. 

В следващия мач - 
домакинството на 

аутсайдера в 
първенството 
“Светкавица”, 

“Славия” излезе без 
много да се напряга 
и въпреки че игра 56 
минути с човек по-
малко стигна до побе-
да с 2:0. В този двубой 
треньорът Кушев от-
ново показа, че вече 
гледа към новия сезон 
и даде шанс на защит-
ника Михаил Милчев, 
който в Севлиево вле-
зе резерва, а сега за-
почна титуляр. В 18-ата 
минута Влади Злати-
нов показа, че може да 
вкара от всяко поло-
жение и откри резул-
тата след изпълнение 
на пряк свободен удар. 
Малко по-късно Петър 
Димитров пък оправ-
да мнението, че освен 
нестандартен играч, 
е и футболист, който 
не въздържа нервите 
си. Само за 34 минути, 
срещу непретенцио-
зен съперник, той си 
заработи два жълти 
картона и бе изгонен. 
Така остави съотбор-
ниците си с човек по-
малко, а ще пропусне и 
следващия мач, който 
отново е домакински 
- срещу “Монтана”. Го-
стите от Търговище все 
пак показаха зъби пре-
ди края на първото по-
лувреме, когато удар 
на Ели Маркес срещна 

гредата зад Кунчев. 
Преди почивката Вла-
ди Златинов отново се 
озова на изгодна по-
зиция, но не успя да се 
възползва и не отпра-
ви удар. Отново той 
бе изведен с отличен 
пас в първата атака от  
второто полувреме, 
но пропусна да уве-
личи резултата. Злати-
нов все пак стигна до 
втори гол в последна-
та минута. Той бе из-
веден от дълбочина, 
озова се сам срещу 
вратаря на “Светкави-
ца” Георгиев и този път 
не сгреши - 2:0, с което 
донесе 15-ата победа 
на “Славия” в първен-
ството. С двата гола 

в този кръг, Златинов 
оформи сметката си за 
“белите” на 6, колкото 
има и освободеният от 
тима Николай Божов. 

В оставащите 
два мача до края на 
първенството - срещу 
“Монтана” в София и 
срещу “Черно море” 
във Варна, за слависти-
те остана да играят за 
феновете и да мислят 
за следващия сезон. 
Той е изключително 
важен, защото ще от-
бележи 100-годишния 
рожден ден на клуба. 
А тогава седмо място в 
класирането няма да е 
достатъчно. 

Надежда КЪРлиКОВа

С изявите си през пролетта Акийоши доказа, че за-
служава да носи бялата фланелка и през новия сезон  
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Петър

Димитров:
След като изкара един 

полусезон в “Славия” при 
Велислав Вуцов, Петър 
Димитров бе принуден 
да си тръгне с назначе-
нието на Емил Велев на 
треньорския пост. От 
тази зима крилото от-
ново носи “белия” екип, 
след като Мартин Кушев 
го върна от “Берое”. А Ди-
митров доказа, че транс-
ферът си заслужаваше, 
като вкара няколко важ-
ни и много красиви голове. 
Пред вестник “Славия” 
той разкри мнението си 
за изминаващия шампи-
онат и прогнозата си за 
следващия. 

- Пепи, каква е оцен-
ката ти за полусезона на 
“Славия”?

- За съжаление може-
ше и по-добре. Имахме 
цели, имахме и възмож-
ностите да ги постигнем. 
Смятам, че съвсем спо-
койно можехме да влезем 
в челната четворка, ако 
си бяхме взели домакин-
ските мачове. Не успях-
ме обаче - “Черноморец” 
ни открадна точки, след 
това и “Берое”. Жалко, 
беше важно да си вземем 
победите, можеше още 
да се борим за евротур-
нирите. Все пак остават 
още три мача до края на 
първенството и нищо не 
се знае. Сега е важно да 
се концентрираме и да 
си вземем успехите в тях. 
Нека имаме девет точки 
повече, пък след това да 
мислим за класирането. 

- За втори път си в 
отбора и знаеш, че тук 
винаги целта са евро-
турнирите, а в края ви-
наги тимът е на шесто 
или седмо място. Какъв 
е хроничният проблем 
на “Славия” - липса на 
късмет или класа, не-
постоянство или нещо 
друго?

- О, трябва да зададете 
на шефовете този въпрос. 
Виждате, че при нас често 
идват много добри фут-
болисти, но бързо ги раз-
продават, а така не става 
силен отбор. Ето, напри-
мер един Жуниор щеше 

„Домакински грешки 
ни лишиха от Европа”
По-лесно ми е да вкарам от воле, отколкото 
с удар по земя, признава крилото на “белите”

ВизиТКа

Име: Петър Огнянов Димитров
Рождена дата: 28 февруари 1982 г. 
Ръст: 170 см
Позиция: Крило
Предишни отбори: “Левски”, “Левски” (Долна 

Диканя), “Ботев” (Вр), “Беласица”, “Конелиано”, 
ЦСКА, “Вихрен”, “Берое”

В “А” група: 114 мача, 13 гола

да ни свърши страшно 
много работа тази про-
лет, но отиде в “Левски” 
и сега се оправяме без 
него. 

- Прави впечатле-
ние, че този сезон се 
противопоставяте 
успешно на водещи-
те отбори – взехте 
победи срещу всич-
ки от топ четири, но 
срещу тимовете от 
по-долната част на 
класирането срещате 
трудности. На подце-
няване ли се дължи 
това или на стила ви 
на игра?

- Може да се каже, 
че срещу по-силните 
е много по-лесно. Сла-
бите идват, затварят 
се и за крилата като 
мен, и за нападателите 
не остава достатъчно 
пространство да про-
биват, и да създават по-
ложения. Освен с цен-
трирания няма друг 
вариант да стигнем до 
попадение. С „Левски”, 
„Лудогорец”, ЦСКА е 
различно – там има ко-
ридори, извеждащите 
пасове минават, стига 
се до голови ситуации. 

- Дойдохте с Вла-
дислав Златинов на 
полусезона и набъ-
рзо се превърнахте в 
лидерите на отбора. 
Очаквахте ли подоб-
но нещо?

- Не, изобщо. А и не 

смятам, че ние двамата 
сме по-специални. Лиде-
ри сме всички в отбора. 
Ситуациите, които аз и 
Влади имаме, няма как 
да се получават без уча-
стието на другите мом-
чета. Не можем сами да 
победим 11 човека. 

- Златинов ли е най-
близкият ти в състава, 
все пак дълго време 
бяхте заедно в “Бе-
рое”?

- С него сме играли 
повече, да, но с всички 
момчета сме в страхотни 
отношения. 

- Тази пролет вкара 
много красиви голове 
с далечни удари, това 
ли е специалитетът ти? 
Тренираш ли допълни-
телно?

- По принцип оби-
чам да бия шутове от 
волета, затова редовно 
се упражнявам преди 
и след тренировките. 
Така си бях и като малък, 
така ми е останало. Дори 
смятам, че ми е по-лесно 
да вкарам гол с удар от 
воле, отколкото ако топ-
ката ми дойде по земята. 

- Не игра в послед-
ния мач срещу “Види-
ма-Раковски”...

- Имах проблеми с 
кръста след сблъсък с 
Веско Пенев от “Берое”. 
После на тренировка 
паднах на същото мя-
сто. Вече съм много 
по-добре, докторът ми 

предписа хапчета и ми 
би инжекции, ще играя 
срещу “Светкавица”. 

- Как се стигна до 
раздялата ти със “Сла-
вия” предишния път?

- Емил Велев при-
стигна на “Овча купел”, 
донесе си един списък 
с футболисти, които ис-
каше да си доведе. Осво-
боди десетима, без дори 
да разговаря с нас и да 
ни обясни защо. Нито 
ни е гледал в трениров-
ките, нито нищо. Каза 
кои хора не му трябват 
и така. 

- Да не е свързано с 
миналото ти като фут-
болист на ЦСКА – зна-
ем, че Велев е левскар 
и в червата си...

- Може и заради това 
да е, няма да се учудя. Но 
Велев вече не ме инте-
ресува и не искам да го 
коментирам. 

- Какво е мнението 
ти за Мартин Кушев, 
този сезон бе дебютът 
му в професията?

- Хубаво е, че той и 
Данчо (б.а. - Петков) са 
млади специалисти, ко-
ито имат нуждата да се 
доказват във всеки мач 
и всяка минута. Те са 
направили много като 
футболисти, сега искат 
да постигнат същото и в 
треньорското поприще. 
Аз именно заради тях 
съм в “Славия”, ако не 
бяха начело на тима, на-

дали щях да приема да 
се върна. 

- Идва 100-годиш-
нината на “Славия”, 
а феновете очакват 
наистина силен сезон 
от вас. Смяташ ли, че 
имате потенциал за 
нещо голямо следва-
щото първенство?

- Потенциал имаме 
винаги. Но сега е ясно 
– ще гоним много по-
големи цели догодина, 
ще бъде направена и 
съответната селекция. 
Вярвам, че са ни нуж-
ни двама-трима класни 
състезатели и ще можем 
да се класираме за Лига 
Европа. 

- Кой ти е любимият 
футболист? Кой е този, 
на когото винаги си ис-
кал да подражаваш?

- Петър Димитров! 
Никой друг. Аз съм си аз, 
не гледам от другите и 
не се уча от тях. 

- А любимият клуб в 
Европа?

- Може би е “Ювен-
тус”. Но не съм чак такъв 
запалянко, че да седна 
пред телевизора и да 
псувам като хамалин. 
Когато успея, гледам 
мачовете в другите 
първенства. 

- Прогнозата ти за 
финала в Шампион-
ската лига?

- Байерн ще победи 
Челси, категорично. 

- За кой тим ще си на 
европейското?

- За никой. Но шампи-
он ще стане или Герма-
ния, или Испания. Нем-
ците повече тичат и се 
борят, иберийците пък 
са по-технични... Ще ви-
дим, като че ли Германия 
има повече шансове.

иван ЖиКОВ
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Когато през ля-
тото на 2010 г. 
стана ясно, че 

едно от привлечените 
имена в отбора е това на 
33-годишния нападател 
Николай Божов, мнози-
на скептично се усмих-
наха, съмнявайки се, че 
той ще може да помогне 
с нещо на „белите“. По-
малко от две години по-
късно Божов си тръгва 
от „Славия“ с актив от 20 
гола с бялата фланелка 
в различните турнири, 
сребърен медал в тур-
нира за купата на стра-
ната, плакет „Любимец 
на публиката“ за сезон 
2010/2011 г.

Идването на Божов в 
„Славия“ стана факт след 
няколко силни години 
в столичния „Академик“, 
където той вкара впе-
чатляващите 31 гола за 
три сезона в „Б“ група. 
В баража за влизане в 
елита между „студен-
тите“ и „Несебър“ през 
лятото на 2010 г. той 
реализира две попаде-
ния, които помогнаха на 
„Академик“ да се завъ-
рне в елита след 28-го-
дишно отсъствие. Още 
при своя дебют с бялата 
фланелка Божов загат-
на за реализаторските 
си качества. На стадион 
„Осогово“ в Кюстендил 
нападателят вкара по-
бедния гол за „Славия“ 
срещу „Миньор“ и до-
несе първата шампио-
натна победа за отбора, 
воден тогава от Емил 
Велев. Представянето 
му в мача даде повод да 
бъде забелязан и той по-
лучи наградата за играч 
на втория кръг в „А“ 
група. Безспорно, най-
силните му изяви с еки-
па на „Славия“ бяха през 
есента на 2010 г. Тогава 
Божов отбеляза девет 
гола в 14 срещи. Едно от 
попаденията бе срещу 
„Левски“ при домакин-
ското равенство срещу 
„сините“ – 2:2. В турнира 
за националната купа 
същата есен Божов до-
несе победата срещу 
„Лудогорец“ в Разград с 
2:0 на 1/16-финала. През 
пролетта на 2011 г. та-
ранът се разписа само 
веднъж в шампионата 

Николай Божов остави диря 
в „бялата“ футболна история

Нападателят се разписа във 
вратите  и на „Левски“, и на ЦСКА

ВизиТКа:
Николай Божов е роден на 18 юли 1977 г. в София.
Дебютира с бялата фланелка в „А“ група на 7 август 2010 г. при гостува-

нето на „Миньор“ (Перник) в Кюстендил в мач от II кръг и бележи победния 
гол за „Славия“ в 70-ата минута за успеха на славистите с 2:1.

С екипа на „Славия“ има 48 мача в елита и 16 гола.
В турнира за националната купа има 6 мача и 4 попадения.
Сребърен медалист в турнира за Купата на България за сезон 2010/2011 г.
Избран за „Любимец на публиката“ в анкетата на форума на Националния 

клуб на слависта в Интернет за сезон 2010/2011 г. с актив от 252 т.
– при гостуването на 
„Сливен“ (1:1). В турнира 
за националната купа 
обаче, неговият принос 
бе огромен на 1/4-фи-
нала в Бургас. Срещу 
„Черноморец“ Божов от-
беляза два гола, вторият 
бе виртуозен със задна 
ножица и бе в добаве-
ното време на срещата, 
с който „Славия“ стиг-
на до равенство – 3:3. 
Последваха продълже-
ния и дузпи, след които 
„белите“ вече бяха на 
полуфинал. Участието 
със „Славия“ във финала 
за купата срещу ЦСКА 
донесе и единственото 

отличие за Божов с бе-
лия екип. Малко не му 
достигна да порази вра-
тата на „червените“ във 
финалния мач и да до-
несе голямата радост за 
„Славия“. В крайна смет-
ка „белите“ загубиха спо-
ра за отличието с мини-
малното 0:1 и останаха 
със сребърните медали 
в надпреварата. За ця-
лостното си представя-
не през сезон 2010/2011 
голаджията получи при-
знанието на феновете в 
традиционната анкета 
„Любимец на публика-
та“, в която бе избран с 
огромна преднина пред 

втория в класирането и 
актив от 252 т.

През есента на насто-
ящия сезон 2011/2012 
Божов отново започна 
да бележи във врати-
те на съперниците на 
„Славия“. В 14 срещи той 
постигна 6 гола. Знаково 
бе попадението му от 
дузпа срещу ЦСКА на ст. 
„Българска армия“, с ко-
ето славистите поведоха 
с 2:0, а в края на двубоя 
ликуваха като победите-
ли с 2:1. Николай Божов 
стана единственият фут-
болист на „Славия“ през 
новия век, който успя да 
реализира във вратите и 

на „сините“, и на „черве-
ните“ като и в двата дву-
боя отборът му не бе гу-
бещ в крайния резултат! 
През пролетта на 2012 
г. Божов изигра седем 
срещи с белия екип в „А“ 
група, но нито веднъж 
не успя да се разпи-
ше. В края на април от 
клуба бе съобщено, че 
той е освободен и на 
него няма да се разчи-
та за следващия сезон. 
След новината Николай 
Божов намери начин да 
се раздели подобаващо 
с привържениците на 
„белите“.

Въпреки преждевре-
менната и неочаквана 
раздяла със „Славия”, 
Николай Божов остава 
един от любимците на 
всички почитатели на 
най-стария български 
отбор. 

Демонстрираните от 
него качества, нехарак-
терни за множество от 
играчите от българското 
първенство, много пъти 
доставиха удоволствие 
на феновете на „белия” 
отбор. Играчът с номер 
17 остави ярка диря в 
историята на клуба през 
новия век. Тактическата 
му грамотност и неверо-
ятните му изпълнения 
напомниха, че някога в 
„Славия” играеха наи-
стина класни футболи-
сти, които поставяха 
на колене всеки един 
съперник.

Свободан 
алЕКСаНДРОВ

След новината, че е 
освободен от отбора, 
основният голмайстор 
на „белите“ в последни-
те две години Николай 
Божов написа в про-
фила си в социалната 
мрежа Фейсбук благо-

дарности към привъ-
ржениците на отбора: 
„Благодаря ви за под-
крепата. Ще се опитам да 
се сбогувам с вас както 
трябва“. Преди домакин-
ския мач на „Славия“ от 
XXVI кръг срещу „Берое“ 

(0:0), таранът се появи 
на пистата и хвърли 
в публиката топка и 
фланелка с номера, с 
който играеше (№17). 
Той получи горещи и 
искрени аплодисмен-
ти от трибуните преди 
да се прибере в туне-
ла. Привържениците 
на „белите“ винаги ще 
помнят неговите мощ-
ни пробиви, находчиви 
подавания и красиви 
голове, с които им до-
несе толкова много ра-
дост през последните 
два сезона. Те са наясно, 
че Божов е един от мал-
кото останали роман-
тици във футбола ни, 
които играят със сърце 
и винаги дават всичко 
от себе си за отборната 
победа.

Таранът благодари на феновете, 
те няма да го забравят
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Вече се работи по 
реализацията на повече 
от 50 различни прояви, 
обединени от предсто-
ящата стогодишнина на 
„Славия”. Това стана ясно 
по време на първото 
заседание на оператив-
ното бюро на комитета 
„100 години „Славия”.

От 35-те участници 
в бюрото, избрани при 
учредяването на коми-
тета, което 100 слависти 
направиха в културния 
дом „Красно село”, в ре-
сторант-градина „Сла-
вия” при Бялата къща 
дойдоха 31. Което бе 
похвална демонстра-
ция на ангажираност и 
активност още в самото 
начало на работата на 
организацията.

Всички получиха се-
риозна документация, 
подготвена от журна-
листа Николай Кръстев 
– точно 56 примерни 
инициативи, разпреде-
лени по групи (обще-
ствени, спортни, култур-
ни, основни, финансо-
ви, сувенири, призове, 
издателска дейност и 
други). Оформянето на 
инициативите е плод 
на близо двугодишни 
разговори на Кръстев с 

Над 50 инициативи за 
100 години „Славия”

редица слависти, както 
и с редакционния ко-
лектив на в. „Славия”. В 
месеците от началото на 
2012 г. постъпиха също 
така интересни предло-
жения както от редица 
млади привърженици 
на „белия” тим, така и по 
интернет в дискусиите 
по темата за слависткия 
юбилей. Окончателният 
вид на документа, пре-
ди да бъде предоставен 
на комитета „100 години 
Славия” бе оформен на 
среща-разговор под еги-
дата на председателя на 
организацията Димитър 
Ларгов. Освен това чле-
новете на оперативното 
бюро на комитета полу-
чиха и примерен вари-
ант на 8 комисии, които 
да работят по отделните 
направления, който бе 
допълнен на самото ме-
роприятие.

В хода на разисква-
нията постъпиха и нови 
предложения, свързани 
основно с финансиране-
то на част от дейностите 
по отбелязване на юби-
лея. Предстои да бъде 
открита специална смет-
ка, на която могат да се 
превеждат дарения за 
честването на юбилея. 

Освен това вече се про-
учва възможността за 
сключване на договор 
с един (или с всичките 
мобилни оператори) 
за пращане на SMS-и 
за подкрепа на иници-
ативите. Идеята е да се 
направи единен номер 
1913. 

Георги Грудев-ст. 
предостави на комитета 
списък с десетина голе-
ми световни компании, 
които през 2013-а също 
навършват 100 години и 
би могло да се помисли 
за партньорства с тях по 
повод едновременните 
им юбилеи със „Славия”.

Обсъдиха се вариан-
тите за специално лого 
по повод стогодишнина-
та на „белите”. Имаше и 
много идеи за мото, под 
което да минат чества-
нията. Показани бяха и 
проекти за юбилейна 
емблема.

До следващото засе-
дание на оперативното 
бюро, насрочено за 31 
май, комисиите вече 

трябва да имат оформе-
но мнение по отделните 
инициативи, възмож-
ността за тяхната реа-
лизация и евентуалния 
размер на необходи-
мите средства за всяко 
предложение, както и 
възможните варианти за 
осигуряване на спонсо-
ри по всяка инициатива.

Най-общо казано 
– целта е юбилеят на 
„Славия” да продължи с 
редица прояви през ця-
лата 2013-а година. Есте-
ствен старт на чествани-
ята се очертава да бъде 
десетият юбилеен тур-
нир „Деца играят футбол 
с емблемата на „Славия”, 
организиран от Клуба 
на слависта в Козлодуй, 
който по традиция вина-
ги е във втората полови-
на на януари.

„Дадохме добро на-
чало на работата по 
отбелязване стогодиш-
ния юбилей на „Славия” 
– каза председателят 
на комитета Димитър 
Ларгов. – Програмата с 
инициативите е изклю-
чително амбициозна и 
дано успеем да реали-
зираме по-голямата част 
от нея. Ако го сторим 
юбилеят на „белия” клуб 
наистина ще стане стра-
хотен и неповторим – 
такъв, какъвто „Славия” 
наистина заслужава”.

Бележка на редакция-
та: Не публикуваме списъка 
на инициативите, защо-
то това все още са само 
идеи, някои от тях много 
оргинални. И ще бъдат 
обявени, когато наистина 
започне превръщането им 
в реалност.

Вече се работи по написването на три книги, 
които да ознаменуват стогодишния юбилей на 
„Славия”. В началото е и дейността по осигурява-
нето на необходимите средства за издаването, ко-
ито по предварителни разчети няма да са никак 
малко.

Уникалният за България и за родния спорт три-
томник ще включва „Архивите на „Славия” с автор 
Николай Кръстев, алманах с всичко най-важно 
в стогодишната история на „Славия”, който ще 
бъде написан от колектив от около 15 автори под 
редакцията на Камен Огнянов и обемна истори-
ко-статистическа книга за футбола в „белия” клуб 
(автор Камен Огнянов).

При осигуряване на допълнително финан-
сиране има идея и за издаването на фотоалбум 
„100 години футбол в „Славия”, както и книга „Най-
доброто от вестник „Славия”, който излиза вече 
повече от 11 години.

На първото съби-
ране на инициативния 
комитет за пореден 
път бе подчертано, че 
„белите” са доказано 
най-дълго просъще-
ствувалият български 
спортен клуб, а „Сла-
вия” е най-дълго оцеля-
лото в родните спортни 
анали име. Това се до-
казва от невероятния 
архив, който притежа-
ват „белите”: Първа-
та протоколна книга 
(т.нар. – Бяла библия), 
уникалния шесттомен 
архив на „Славия” от 
най-ранните години на 
клуба, дарен от славна-
та възрожденска фами-
лия Пърличеви и фанта-

стичната Летописна кни-
га на клуба, съхранявана 
от Обединения спортен 
клуб „Славия”. Това, с 
което разполагат оста-
налите клубове у нас 
не се равнява и на една 
стотна от архивното бо-
гатство на „белите”. При 
„Ботев” (Пловдив) тезата 
за митичното „основава-
не” през 1912 г. се базира 
само на спомени, доку-
ментирани поне две де-
сетилетия по-късно, без 
протокол, данни за чле-
нове-основатели, без 
дори футболни срещи 
в първите години. При 
„Черно море”, освен обе-
динението на големите 
спортни врагове „Тича” 

и „Владислав”, и закич-
ването на клуба с общо 
4-те им титли, отборът 
сякаш има амбиции 
да представлява цяла 
футболна предвоенна 
Варна, защото името 
„Черно море”, го има и 
преди 9 септември 1944 
година, носено от друг 
клуб, който няма нищо 
общо със споменатите. 
За създаването на сто-
личния „Левски” наисти-
на вече няма смисъл да 
се говори – огромната 
част от привърженици-
те на клуба резонно не 
приеха изнасилването 
на футболната история, 
какъвто опит бе напра-
вен с налагането на без-
почвената теза, че „си-
ните” са създадени още 
през 1911 година.

„Славия” е най-старият съществуващ 
спортен клуб в България

Издателската дейност

Димитър Ларгов и като 
председател на комите-
та „100 години Славия” 
се превърна в обедини-
телна фигура на всички 
слависти  
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С наближаването на 
вековния юбилей на „бе-
лия” клуб се множат и 
инициативите свърза-
ни с голямото събитие. 
Поредното предложе-
ние дойде от редовния 
ни читател Георги Ли-
сев. Дългогодишният 
фен на „белите” вече 
немалко години живее в 
Монтана и не пропуска 
мач на любимия си тим 
в региона на Североза-
падна България. Жоро 
се свърза с екипа на 
вестника и предостави 
линкове, и информация 
за различни обекти но-
сещи името „Славия”. 
Идеята е да се направи 
опит да се установят 
контакти с „адашите”, 
които в последствие 
могат да прераснат и в 
сътрудничество. Запо-
чваме разбира се с фут-
бола. 

Добре известни са 
славистите от София, 
Прага, Сараево, Мо-
зир и Чикаго, оказва 
се, че „Славия” е имало 
и в далечен Мелбърн. 

С името „Славия” по света

съответно на четвърта, 
трета и втора дивизия 
и влиза в първа лига. 
Там славистите са два 
пъти вицешампиони  за 
1966 и 1977. Най-голям 
успех съставът записва 
през 1963 година, когато 
триумфира с австралий-
ската национална купа. 
Златният период на клу-
ба е през 60-те години на 
миналия век и е увенчан 
и със спечелването на 
три купи на щата Викто-
рия за 1964, 1965 и 1967. 
Още информация  може 
да намерите на: http://
en.wikipedia.org/wiki/

клуба от Обединеното 
кралство са изцяло в 
червено. Аматьорският 
състав играе срещите си 
на терените на Мелбърн 
парк, а когато има го-
лям мач и на стадиона 
на местния „Челмсфорд” 
(Сити). Официалната 
страница в интернет 
е с адрес: http://www.
pitchero.com/clubs/
slaviaelevationfc/.

Чешката връзка, все 
пак това е първият клуб 
с име „Славия”, е продъ-
лжена и в поредната 
„Славия”. Този път това 
е стъкларска фирма. 
От информацията по-
местена в официалния 
сайт: http://www.sklarna-
slavia.cz/index_en.html, 
става ясно, че компани-
ята работи по старите 
и изпитани методи на 
традиционния начин на 
производство и грави-
ране на стъклени про-
изведения. Продуктите 
на „Славия” са олице-
творение на чешките 
традиции в този бранш. 
Фирмата се намира в 
град Нови Бор. 

Но, ако всичко избро-
ено дотук има някаква 
логична обоснованост 
и малко или повече зву-
чи познато, то как ще 
погледнете на факта, че 
съществува блек-метъл 
банда „Славия”?! Нор-
вежката група е осно-
вана през 1997, само 
годината след дубъла на 
двете Славии – софий-
ската и чешката. Седали-
щето на бандата е в град 

Берген. Съставът има 
записани не малко пес-
ни, които могат да бъдат 
намерени в „мрежата”. 

Тимът на английската „Славия”, Есекс    

св. св.  Кирил и Методий 
издържана в черно-бя-
ло и обработена в съот-
ветния за групата стил. 
Албумът, с обща продъ-
лжителност 33:46 мину-
ти, съдържа едноимен-
ните две композиции, в 
добрите стари традиции 
е издаден и на винилов 
носител. Интересно би 
било да се установи 
контакт с музикантите, 
а защо пък не и да уча-
стват в празненствата 
на „белия” клуб догоди-
на?! Още информация 
вижте на следните лин-
кове: http://www.metal-
archives.com/bands/

Официалният сайт на чешката работилница за 
стъклени изделия „Славия”

Клубът е основан през 
1950 година от чешки 
емигранти на Зеления 
континент. Тимът уча-
ства с успех в елитния 
шампионат на щата Вик-
тория в периода: 1956-
1970 и 1973-1980. Става 
шампион за три поред-
ни години (1953-1955) 

Slavia_Melbourne.
Последният известен 

засега, футболен клуб 
с името „Славия” е този 
от графство Есекс. От-
ново се долавя чешката 
асоциация и в този тим, 
емблемата, на който до-
ста прилича на пражка 
„Славия”. Екипите на 

със средновековни мо-
тиви, кръстове, черепи, 
се вижда още и немски 
танк „Панцер”, и аме-
риканска ескадрила от 
Втората световна война, 
но най-интересно за нас 
българите вероятно е 
обложката на послед-
ния им албум (вж. стр. 
1). Той е от 2011 година и 
е озаглавен „Integrity and 
Victory”, а на обложката 
е характерна икона на 

пуляризира софийската 
„Славия” по света на 
различни езици: http://
slavia.4.forumer.com/
index.php?s=0fd7fa04e9
5b33c630b711b3480e1
ffb&act=idx. Тук има по-
местени публикации за 
българските „бели” на 11 
езика, като разбира се 
най-много са материа-
лите на английски – 675.

Подготви:
Камен ОГНЯНОВ

Профилът в социалната мрежа „Мyspace” на блек-
метъл групата “Slavia” 

Логото на норвежката метъл банда 
Доста интересни са ико-
ничните изображения 
на групата, съчетаващи 
всички характерни сим-
воли на бандите свире-
щи в този стил. Наред 

Slavia/4517 и http://www.
myspace.com/slavia-
norway.

И за финал ви предо-
ставяме адреса на фо-
рума, създаден да по-
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XXIV  кръг
„Ботев“ (Пд) - „Чавдар” 1:0 
„Черноморец „  почива 
„Сливен” - „Пирин 2001” 0:1 
„Левски” - „Спортист” 2:1    
„Литекс” - „Ботев” (Вр) 2:0 
„Берое” - „Любимец” 0:0 
„Славия” - „Локомотив” (Сф) 6:0 
„Черно море” - „Спартак” (Пл) 2:0 
„Видима Раковски” – ЦСКА 2:1
 
XXV  кръг
„Берое” - „Ботев” (Пд)  0:3     
„Любимец” - „Литекс” -   отл. 
 
„Ботев” (Вр) - „Левски”  0:8     
„Спортист” - „Видима Раковски”  1:3   
ЦСКА - „Черно море”  1:1  
„Спартак” (Пл) - „Сливен”  1:0     
„Пирин 2001” - „Славия”  3:2    
„Локомотив” (Сф) - почива 
„Черноморец” - „Чавдар”  1:0 
 
XXVI кръг
„Ботев” (Пд) - „Черноморец”  1:0 
„Чавдар” - „Локомотив” (Сф)  6:0 
„Пирин 2001” -  почива 
„Сливен” – ЦСКА  0:2 
„Видима Раковски” - „Ботев” (Вр) 2:5 
„Литекс” - „Берое”  1:0 
„Черно море” - „Спортист”  1:1 
„Славия” - „Спартак” (Пл)  6:0 
„Левски” - „Любимец”  7:0

Детският отбор на 
„Славия” (родени 1999-
а година) триумфира в 
надпреварата за купата 
на Нова телевизия. На 
финала младите слави-
сти спечелиха с 4:2 сре-
щу „Локомотив” (Плов-
див), а Мартин Величков 
от „белия” отбор беше 
избран за най-добър 
вратар в надпреварата. 

На полуфиналите 
младите надежди от 
школата на най-стария 
български клуб надигра-
ха драматично „Левски” 
с 2:1, постигайки обрат, 
след като изоставаха в 
резултата с 0:1.

В предварителната 
група 2 на турнира за 
млади таланти „Славия” 
имаше актив от 6 точ-
ки и зае второ място в 
компанията на „Ботев” 
(Пловдив), „Локомо-
тив” (София) и „Миньор” 
(Перник).

„Славия” спечели турнира 
за купата на Нова ТВ

В Елитната юношеска 
група на България до 19 
години славистите по-
стигна пореден важен 
успех срещу ЦСКА с 3:1. 
”Белите” не срещнаха се-
риозни трудности сре-
щу домакините, въпреки 

че през първото полу-
време изоставаха с 0:1. 
Головете на Кирил Ата-
насов, Даниел Васев и 
Стоян Георгиев обърна-
ха развоя на събитията 
изцяло в полза на възпи-
таниците на старши тре-

ньора Християн Войнов 
и отново доказаха то-
талното превъзходство 
на „Славия” над ЦСКА на 
ниво юноши.

В Елитната дивизия 
до 17 години „белите” 
отново продължават да 

заемат първа позиция 
в класирането, въпреки 
някои неубедителни из-
яви в последно време. 
Възпитаниците на Вла-
димир Иванов загубиха 
с 1:2 от „Черно море” 
в София, а след това 
завършиха наравно 1:1 
навън срещу аутсайдера 
„Локомотив” (София).

В същото време роде-
ните през 1998-а година 
слависти загубиха с 0:4 
от „Левски” на финала 
в турнира за купата на 
Българския футболен 
съюз.

Неочакваният резул-
тат на решителния дву-
бой в Правец не може 
да помрачи отличните 
изяви на възпитаниците 
на Здравко Здравков по 
време на целия турнир. 
Самото достигане до 
двубоя за трофея е по-
редното голямо призна-
ние за работата в школа-
та на най-стария българ-
ския футболен клуб.

асен ДаСКалОВ

 XXVII  кръг
„Берое” - „Левски” 1:4 
„Спортист”- „Сливен” 0:3 
ЦСКА - „Славия” 1:3 
„Спартак” (Пл)  почива 
„Пирин 2001” - „Чавдар” 0:2 
„Ботев” (Вр) - „Черно море” 3:3 
„Любимец” - „Видима Раковски” 0:5 
„Литекс” - „Ботев” (Пд) 1:3 
„Локомотив” (Сф) - „Черноморец” 1:1
 
XXVIII  кръг  
„Ботев“ (Пд) - „Локомотив” (Сф) 4:0 
„Черноморец” - „Пирин 2001” 5:1  
„Чавдар” - „Спартак” (Пл) 5:0 
ЦСКА почива 
„Славия” - „Спортист” 3:0 
„Черно море” - „Любимец” 2:1   
„Видима Раковски” - „Берое” 3:4 
„Левски” - „Литекс” 3:0 
„Сливен” - „Ботев” (Вр) 6:0 

Класиране на първите осем състава 
след ХХVІІІ кръг:

Отбор м п р з  г/р т
1. „Левски“ (Сф)  26 22 1 3 94-16 67
2. „Славия“ (Сф) 25 18 4 3 66-17 58
3.  „Чавдар“ (Етр) 25 17 4 4 58-17 55
4.  „Черно м.“ (Вн) 25 15 8 2 53-27 53
5. „Литекс“ (Лч ) 25 15 7 3 72-24 52
6. „Ботев“ (Пд) 25 15 5 5 53-19 50
7. ЦСКА 25 15 1 9 49-30 46
8. „Черномор.“ (Бс) 25 12 3 10 42-30 39

XVIII кръг
„Левски” – „Септември” 1:3
ЦСКА – „ОФК „Костинброд” 0:1
„Ботев” 57 – „Локомотив” (София) 3:3
„Славия” – „Академик” (София) 6:0
„Спартак” (Пирдоп) – „Сливнишки герой” 1:0
„Рилски спортист” – „”Чавдар” (Етрополе) 1:5

XIX кръг
„Рилски спортист” – „Ботев 57” 0:4
„Чавдар” (Етрополе) – „Спартак” (Пирдоп) 4:0
ОФК „Костинброд” – „Славия” 0:3
„Академик” (София) – „Левски” 0:6
„Септември” – „Локомотив” (София) 1:1
„Сливнишки герой” – „ЦСКА 2:2 

XX кръг
„Левски” – ОФК „Костинброд” 5:1
„Славия” – „Сливнишки герой” 10:0
„Спартак” (Пирдоп) – „Рилски спортист” 1:2
„Ботев 57” – „Септември” 4:3
„Локомотив” (София) – „Академик” (София) 2:1
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе) 11:0

XXІ кръг
„Спартак” (Пирдоп) – „Ботев 57” 0:2
„Рилски спортист” – ЦСКА 0:7
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 1:6
„Сливнишки герой” – „Левски” 3:8
ОФК „Костинброд” – „Локомотив” (София) 0:6
„Академик” (София) – „Септември” 0:4 

Най-малките футболисти в школата на „Славия” ликуват с купата на Нова телевизия   

СтатистикаЕлитна юношеска група U-19 Зонално първенство на София
Юноши старша възраст Б, 

родени 1994-а година:
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XXII кръг
„Септември” – „ОФК „Костинброд” 0:0
„Ботев 57” – „Академик” (София) 4:3
„Левски” – „Чавдар” (Етрополе) 6:0
„Славия” – „Рилски спортист” 12:0
„Локомотив” (София) – „Сливнишки герой” 4:0
ЦСКА – „Спартак” (Пирдоп) 16:0

Класиране (първа шестица):
1. „Славия” 127:10 59 т.
2. „Левски” 94:28 52
3. „Локомотив” 57:27 45
4. „Септември” 72:32 42
5. „Ботев 57” 69:39 41
6. ЦСКА 94:31 39
 

XX кръг 
„Спартак” - „Черноморец” 1:6 
ЦСКА  почива 
„Славия” - „Берое” 4:1 
„Видима Раковски” - „Локомотив” (Пд) 0:2 
„Литекс” - „Черно море” 4:0 
„Векта” - „Локомотив” (Сф) 2:0 
„Ботев” - „Пирин 2001” 0:0 
„Левски” - „Чавдар” 2:1
 
XXI кръг 
”Левски” - ”Спартак” 2:0 
”Пирин 2001” - ”Векта” 0:2 
”Черно море” - ”Видима Раковски” 1:2 
”Локомотив” (Пд) - ”Славия” 0:2 
”Берое” – ЦСКА 0:0 
”Чавдар” - ”Ботев” 1:0 
”Локомотив” (Сф) - ”Литекс” 0:1
”Черноморец”  почива 
 
XXII кръг  
„Спартак”  почива 
„Черноморец” - „Берое” 6:1 
ЦСКА - „Локомотив” (Пд) 1:0 
„Литекс” - „Пирин 2001” 5:0 
„Видима Раковски” - „Локомотив” (Сф) 2:1 
„Векта” - „Чавдар” 3:0 
„Ботев” - „Левски” 0:6 
„Славия” - „Черно море” 1:2 
 
XXIII кръг
„Левски“ - „Векта” 5:1 
„Черно море” – ЦСКА 2:0 
„Локомотив” (Пд) - „Черноморец” 0:1 
„Пирин 2001” - „Видима Раковски” 2:0 
„Локомотив” (Сф) - „Славия” 1:1 
„Ботев” - „Спартак” 1:0 
„Чавдар” - „Литекс” 1:1 
„Берое”  почива 
 
XXIV кръг
„Спартак“ - „Берое” 4:1 
„Локомотив” (Пд)  почива 
„Черноморец” - „Черно море” 2:1 
ЦСКА - „Локомотив” (Сф) 2:0 
„Славия” - „Пирин 2001” 2:0 
„Видима Раковски” - „Чавдар” 3:4 
„Векта” - „Ботев” 2:1 
„Литекс” - „Левски” 1:1 
 

Класиране на първите осем състава 
след ХХІV кръг:

Отбор м п р з  г/р т
1. „Славия” (Сф) 22 16 4 2 49-16 52
2. „Левски” (Сф) 22 15   3    4   56-12  48 
3. „Литекс” (Лч) 21 15   3    3    51-9 48
4. „Черноморец” (Бс) 20 14   2    4    45-22     44
5. „Векта” (Пд) 22 11   6    5    31-21     39 
6. „Чавдар“ (Етр) 23 11   5    7    31-30     38 
7. „Черно море” (Вн) 22 11   1    10    19-22     34 
8. „Спартак” (Пд) 22 7  6    9    23-29     27

XVIII кръг
ОФК „Костиндброд” – ЦСКА 1:10
„Славия” – „Локомотив” (София) 0:0

„Левски” – „Чавдар” (Етрополе) отл.
„Витоша” (Бистрица) – „Септември” 1:4
„Ботев 57” – „Левски-Раковски” 0:9
„Атлетик” – „Люлин” 0:1
„Интер” – „Атлетик” 1:1

XIX кръг
„Интер” – ОФК „Костинброд” 0:0
„Академик” (София) – „Атлетик” 4:1
„Ботев 57” – „Люлин” 0:6
„Левски-Раковски” – „Витоша” 5:0
„Септември” – „Левски” 1:1
„Локомотив” (София) – ЦСКА 0:2
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 1:1

XX кръг
ОФК „Костинброд” – „Локомотив” (София) 0:4
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе) 0:0
„Левски” – „Левски-Раковски” 2:0
„Витоша” (Бистрица) – „Люлин” 0:0
„Ботев 57” – „Академик” (София) 0:6
„Славия” – „Септември” 5:0
„Атлетик” – „Интер” отл.

XXI кръг
„Атлетик” – ОФК „Костинброд” 1:3
„Интер” – „Ботев 57” 4:0
„Академик” (София) – „Витоша” 2:1
„Люлин” – „Левски” 2:10
„Левски-Раковски” – „Славия” 0:0
Септември” – ЦСКА 1:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Локомотив” (София) 0:0

XXII  кръг
„Локомотив” (София) – „Септември” 0:0
ОФК „Костинброд” – „Чавдар” (Етрополе) 1:2
„Славия” – „Люлин” 9:1
„Левски” - „Академик” (София) 1:0
„Витоша” (Бистрица) – „Интер” 2:1
„Ботев 57” – „Атлетик” 3:0
ЦСКА – „Левски-Раковски” 3:0

Класиране (първа шестица)
1. ЦСКА 100:10 54 т.
2. „Левски” 89:8 53
3. „Чавдар” 76:9 51
4. „Славия” 68:18  47
5. „Левски-Р.” 68:18 45
6. „Локомотив” 63:26 38

XIV кръг
„Люлин” – ЦСКА 2:4
„Славия” – „Локомотив” (София) 0:3
„Обеля” – „Септември” 1:9
„Ботев 57” – „Левски-Раковски” 0:6
„Левски” – „Чавдар” (Етрополе) 4:1
 
XV кръг
„Ботев 57” – „Люлин” 4:2
„Левски-Раковски” – „Обеля” 4:0
„Локомотив” (София) – ЦСКА 2:2
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 2:1
„Септември” – „Левски” 0:4

XVI кръг
„Люлин” – „Локомотив” (София) 0:4

„Славия” – „Септември” 5:0
„Левски” – „Левски-Раковски” 5:0
„Обеля” – „Ботев 57” 1:7
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе) 0:1

XVII кръг
„Обеля” – Люлин” 1:4
„Левски-Раковски” – „Славия” 2:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Локомотив” (София) 3:0
„Септември” – ЦСКА 0:2

XVIII кръг
„Левски” – „Обеля” 5:0
„Славия” – „Ботев 57” 7:0
ЦСКА – „Левски-Раковски” 4:1
„Локомотив” (София) – „Септември” 1:1
„Люлин” – „Чавдар” (Етрополе) 0:3

Класиране, първа седмица:
1. „Левски” 59:11 46 т.
2. „Чавдар” 56:12 46
3. „Локомотив” 52:15 39
4. ЦСКА 63:16 37
5. „Септември” 45:38 29
6. „Левски-Р.” 29:31 25
7. „Славия” 34:26 23

XV кръг
„Локомотив” (София) – „Славия” 2:2
„Люлин” – „Септември” 2:15
„Левски” – ЦСКА 1:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски-Раковски” 3:0

XVI кръг
„Левски-Раковски” – ЦСКА 0:4
„Септември” – „Левски” 1:1
„Славия” – „Люлин” 9:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Локомотив” (София) 6:1

XVII кръг
„Локомотив” (София) – „Левски-Раковски” 0:2
„Левски” – „Славия” отл.
ЦСКА – „Септември” 2:0
„Люлин” – „Чавдар” (Етрополе) отл.

XVIII кръг
„Левски-Раковски” – „Септември” 1:1
„Славия” – ЦСКА 0:0
„Локомотив” (София) – „Люлин” 4:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски” 0:1

XIX кръг
„Люлин” – „Левски-Раковски” 0:4
„Левски” – „Локомотив” (София) 7:1
„Септември” – „Славия” 1:3
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе) отл.

Класиране (първа петица):
1. „Левски” 88:15 47 т.
2. ЦСКА 83:16 41
3. „Чавдар” 65:11 40
4. „Славия” 69:18 33
5. „Левски-Р.” 31:58 25

Елитна юношеска група U-17

Юноши младша възраст Б, 
родени 1996-а година

Деца Б, 
родени 1998-а година, I група

Радост в бяло 
след поредния гол 
във вратата на 
съперника

Деца „А”, 
родени 1997-а година, I група



Бр. 3 (123), май 2012 г.

мир! 10 април 2012 - 99 
години „Славия”!” На 
тръгване монасите и 
игуменът ни изпратиха 
с възгласа „Само „Сла-
вия”!” и пожелаха шам-
пионска титла на люби-
мия ни отбор догодина. 

Следващата сбирка 
в обиколката ни в Све-
та Гора бе в 
Хилендар-
ския мана-
стир. Ма-
кар днес да 
е сръбски, 
за всеки 
б ъ л г а -
рин той 
си остава 
свързан с 
„ И с то р и я 
С л а в я н о -
болгарска” 
и делото 
на Паисий! 
С ъ р б и т е 
бяха лю-
безни, но 
не ни до-
пуснаха в 
килията на 
монаха, а 
исках сим-
в о л и ч н о 
да поставя 
на него-
вото писалище книги-
те за „Славия”, както и 
„белия” вестник! Но 
по-рано в Зографския 
манастир, където се 
съхранява оригиналът 
на най-българската 
книга поставих до нея 
и творбите за „Славия”, 
а в библиотеката на ма-
настира 

вече се съхраняват 
и броеве

от „бялото” издание.  
Последният манастир 

посетен от нас бе руски-

Бяла диря12

Най-святата за 
всички православни 
християни общност 
от манастири Света 
Гора, разположена на 
гръцкия полуостров 
Атон благослови „Сла-
вия”! Височайшата 
чест бе оказана на най-
стария български клуб 
на връх неговия 99-ти 
рожден ден. Заслуга 
за това отново има 
Георги Грудев. Лидерът 
на славистите в БНР, 
след като осъществи 
връзката на „белия” 
клуб с японското по-
солство, сега направи 
възможно и тази нова 
инициатива. За повече 
подробности разказва 
самият той:

извънстудийния зву-
козапис. Може би, в 
това нямаше нищо слу-
чайно, а си бе Божият 
промисъл, защото от 
няколко години се гри-

на моя светец покрови-
тел. Пътувайки натам се 
сетих, че в един от таз-
годишните броеве на 
слависткото издание 
бе публикувано факси-

жа за параклиса на БНР. 
Случайностите след-
ваха една след друга, 

„По повод Велик-
денските празници от 
Българското национал-
но радио се организи-
ра пътуване до Света 
Гора на журналиста Ни-
колай Кръстев, съимен-
ник на слависта от вест-
ник „Труд”. По някакво 
невероятно стечение 
на обстоятелствата бе 
определено да го при-
дружа и да подсигуря 

след като тръгвайки 
към Атон, установих, че 

на връх 10 април

ще бъдем в българския 
манастир св. „Георги”. 
Не можех да не го асо-
циирам с любимата 
„Славия”. Вълнението 
за мен бе двойно, за-
щото Зографската све-
та обител носи името и 

Благословията на дядо Амвросий към „Славия”, 
скрепена с печатите на Зографския манастир и 
руската света обител св. „Панталеймон” 

Георги Грудев популяризира любовта си към „белия” 
клуб и в Зографския манастир  

ят св. „Панталеймон”. Там 
монасите също научиха 
за най-стария български 
спортен клуб, като за тях 
от голямо значение бе 
фактът, че за първи път 
именно славистите по-
канват за мач отбор от 
Русия – „Спартак” (Мо-
сква) преди 72 години. 

милето на етичния ко-
декс на футболните от-
бори на „белите орлета” 
от преди 85 години, а 
там в член първи пише: 
„Бъди честен, справед-
лив и имай за свой учи-
тел в делата си Иисус 
Христос”! Някак нещата 
съвсем си идваха на мя-
стото.   

Прекрачвайки прага 
на Зографския мана-
стир ни посрещна йе-
ромонах Висарион. Той 
ни представи на игуме-
на Амвросий. Разказах 
им, че днес най-старият 
роден клуб има рожден 
ден и навършва 99 го-
дини! Игуменът се впе-
чатли още повече, ко-
гато му показах и копие 
от учредителния про-
токол на „белите”. Про-
чете го с голям интерес 
и на въпроса ми дали 
би могло да постави пе-
чата на манастира той, 
не само че го стори, но 
дори и 

даде своята 
благословия 

за „Славия”, и слависти-
те! Вълнуващ момент, 
който се усили от фак-
та, че собственоръчно 
написах и послание в 
книгата на светата оби-
тел: „Вярата в Бог ще 
възцари душевния ни 

Те също поставиха пе-
чата на обителта си на 
гърба на Протокол №1 
от „бялата” спортна исто-
рия!” – завърши непод-
правения си разказ бате 
Жоро. 

Дано след всички 
тези вълнуващи мигове 
и жестове от страна на 
православното духо-
венство „Славия” оправ-
дае високата чест да 
бъде първи и единствен 
български клуб с Благо-
словията на Света гора. 

Подготви:
Камен ОГНЯНОВ

Бате Жоро: „След благопожеланията 
от Атонските манастири, да му 
мислят останалите отбори у нас”
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Българските во-
л е й б о л и с т и 
не стигнаха до 

олимпийския турнир в 
Лондон през лятото на 
2012-а година, след като 
отпаднаха на полуфина-
лите на квалификацията 
в София с поражение 1:3 
от състава на Германия. 
Водещата новина обаче 
дойде ден след двубоя 
на „трикольорите” с Бун-
дестима и беше изклю-
чително изненадваща. 
Родната федерация по 
волейбол реши да ос-
вободи националния 
селекционер Радостин 
Стойчев. Признатият в 
цял свят специалист се 
оказа ненужен за българ-
ската централа, незави-
симо от добрата работа, 
свършена от него в по-
следната една година. 
Отношението  към тре-
ньора отново 

буди сериозно 
съмнение 

относно професионализ-
ма на ръководителите на 
един от най-успешните 
български спортове в по-
следните години. 

Идеята за връщане-
то на предшественика 
на Стойчев – Силвано 
Пранди, също поставя 
под въпрос истинските 
цели на президента на 
организацията Данчо 
Лазаров. Италианецът  
определено е добър 

специалист – в това няма 
никакво съмнение, но 
именно той беше осво-
боден през есента на 
2010-а година след края 
на световното първен-
ство в Италия. 

Заради отстранява-
нето на Радостин Стой-
чев голямата звезда на 
българския и световен 
волейбол Матей Казий-
ски вероятно ще се от-
каже от участие в наци-
оналния отбор. Неговото 
евентуално отсъствие от 
състава би било пагубно 
и без Казийски България 
със сигурност ще изгуби 
по-голямата част от све-

товния си блясък.
Иначе на турнира в 

столичната зала „Арена 
Армеец” „лъвовете” ре-
гистрираха три победи с 
по 3:0 срещу Словения, 
Сърбия и Испания. След 
това дойде злощастни-
ят полуфинал, който се 
оказа непосилен на този 
етап за българите. За-
кономерната, с оглед на 
показаното на терена, 

загуба с 1:3 от Германия 
накара ръководството 
на БФВолейбол 

да хвърли
изцяло вината 

върху Радостин Стой-
чев и измисли схема за 
връщането на освобо-
дения преди около го-
дина и половина Силва-
но Пранди. 

Никой в родната во-
лейболна централа не 
помисли, че България ще 
има още един шанс за 
класиране на олимпий-
ския турнир в Лондон. И 
този шанс със сигурност 
ще бъде използван, тъй 
като съперници на Бълга-
рия отново в София ще 
бъдат Пакистан, Египет 
и Франция. Турнирът ще 
се проведе между 8 и 10 
юни.

На квалификацията в 
„Арена Армеец” през май 
отлични изяви в титуляр-
ния състав на нашите 
имаше разпределителят 
Георги Братоев, който е 
юноша на „Славия”. Освен 
него и Матей Казийски 
беше на обичайното си 
високо ниво. Този път, уви 
това не бе достатъчно за 
класиране на Олимпиада-
та във Великоб ритания, а 
решението за освобож-
даването на Стойчев ще 
тежи на съвестта на ръко-
водството на българската 
волейболна федерация.

асен ДаСКалОВ

България не успя да се класира, 
освободиха Радостин Стойчев

Следващият квалификационен турнир в София може да се проведе без участи-
ето на Матей Казийски

”Итас Диатек” 
(Тренто) загуби 
титлата на Италия 

Воденият от Радостин Стойчев тим на „Итас Диа-
тек” (Тренто) загуби драматично с 2:3 от „Лубе Бан-
ка” (Мачерата) на финала в италианската Серия А1. 
По този начин трентинци отстъпиха шампионския 
трофей и не успяха да прибавят нова купа в бога-
тата си на отличия клубна витрина. Пред повече от 
12 000 зрители юношата на „Славия” Матей Казий-
ски беше най-резултатен за шампионите за 2011-а 
година, които по-рано през сезона загубиха и ев-
ропейската си клубна титла от завършилия преди 
12 месеца сезон. 

„Итас Диатек” поведе с 2:0 в геймовете на дву-
боя в Милано, но след това допусна изненадващо 
поражение в следващите три части. Въпреки за-
губата в този решаващ двубой ръководството на 
клуба от Тренто едва ли ще освободи Радостин 
Стойчев, за разлика от „капацитетите” у нас.

„Славия” спечели ква-
лификацията от първен-
ството на България по 
волейбол за юноши 
старша възраст, която 
се проведе във Враца. 
Възпитаниците на стар-
ши треньора Брунко 
Илиев победиха лесно 
с по 3:0 в мачовете си с 
домакина „Ботев” и с „Ра-
ковски” (Димитровград) 
и си осигуриха участие 
в следващия квалифика-
ционен кръг преди фи-
налите на републикан-
ския шампионат, който 
се проведе в София.  В 
него „белите” спечелиха 
с 3:0 срещу ВК „Етропо-
ле” и загубиха с 0:3 от 
ЦСКА, но тези резултати 
бяха достатъчни на „бе-
лите” да се класират за 
финалния турнир в ре-
публиканския шампио-
нат на България.

„Белите” загубиха от ЦСКА, но ще участват на 
финалите на републиканското първенство

Резултати от квалификациите във Враца:
„Славия” – „Ботев” (Враца) 3:0 (25:18, 25:13, 25:18) 
„Славия” – „Раковски” (Димитровград) 3:0 (25:16, 25:13, 25:10)

Резултати от квалификациите в София:
„Славия” – „Етрополе” 3:0 (25:17, 25:19, 25:16)
ЦСКА – „Славия”  3:0 (25:23, 25:21, 25:14)

Юношите на „Славия” се класираха 
за републиканския шампионат
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Бистра 

Господинова: 
„Златната рибка” на 

„Славия” Бистра Госпо-
динова е основна фигура 
в поколението, записало 
най-славната страница 
в плувната история на 
България, като през 1985 
г. жените ни станаха вто-
ра сила на Европа, след хе-
гемона ГДР. 

Родената под знака на 
Водолея възпитаничка на 
покойния Георги Миндов 
става майстор на спор-
та още на 13 г. За нея няма 
тайни в бътерфлая и 
гърба. Печели първите си 
титли при жените като 
тийнейджърка през 1983 
г. Сред блясъка на купища-
та републикански и бал-
кански медали, най-ярко 
сияе бронзът й на смесена 
щафета 4 по 100 м от ев-
ропейското първенство в 
София през 1985 г. Призът 
е първи за „Славия” от 
международни състеза-
ния. Малко не й достига и 
за отличие на 100 м гръб 
(4-о място). На световно-
то първенство в Мадрид 
през 1986 г. Бистра записа 
и първи финал за „белите” 
(на 100 м бътерфлай и 
6-а на 4 по 100 м смесена 
щафета). Натрупалата 
солиден международен 
опит и от три европей-
ски първенства (Рим‘83, 
София‘85, Страсбург‘87) 
състезателка оставя 
следа и на олимпийските 
игри в Сеул през 1988 г. Тя 
заема 6-о място със смесе-
ната щафета. 

- Каква е разликата 
между българското плу-
ване по твое време и 
сега? 

- Разликата е ОГРОМ-
НА! Вероятно няма да се 
хареса на много хора, но 
аз имам правото да го 
кажа. Когато аз бях дете и 
тренирах плуване в „Сла-
вия” треньорите, които 
работеха с нас, а и тези в 
другите клубове, работеха 
заради нас, заради децата! 
На тях не им беше важно 
колко пари ще спечелят от 
плуването, а колко любов 
ще дадат на децата докато 
ги учат. Това бяха хора по-
светени на плуването до 
края на живота си. Аз на-
учих много „умения” за жи-

вота именно на басейна от 
моя треньор – големият 
човек Георги Миндов. На 
него дължа всичко. 

Днес треньорите искат 
да броят пари, а не да нау-
чат децата да плуват. Мога 
да разбера, че е криза, в 
която всеки се бори да 
преживее, но не мога да 
разбера защо има и криза 
в емоционалната връзка 
треньор-плувец. 

- Съжаляваш ли за 
нещо, което не успя да 
постигнеш през карие-
рата си? 

- Аз иначе не съм чо-
век, който обича да казва 
че съжалява за нещо (ня-
кои могат да го сметнат 
за недостатък, а аз мисля 
че е предимство). Като 
хвърля един поглед назад 
мога спокойно да заявя, 
че по отношение на плу-
ването няма за какво да 
съжалявам. Дадох всичко 
от себе си, имах голямата 
чест да бъда участничка 
в европейско и световно 
първенство и олимпиада. 
Много спортисти могат 
само да мечтаят за това. 
Горда съм, че успях да до-
принеса малко в света да 
се чуе и за България. 

- А за индивидуален 
медал? 

- Аз го „спечелих” на 
200 м бътерфлай на ев-
ропейското първенство в 
София през 1985 г., когато 
като докоснах стената и се 
обърнах към екрана, ви-
дях че съм го изгубила от 
германката с разлика от 
само 5 стотни! Освен това 
имам бронзов медал от 
щафетата 4 по100 м сме-
сена щафета именно от 
този континентален шам-

пионат. 
- Като брой на инди-

видуални постижения и 
факта, че първенството 
беше у дома, европей-
ското в София е най на 
сърце на плувните хора 
у нас. Разкажи повече 
за кухнята в отбора, за 
атмосферата! 

- Това беше златното 

успехите на другия. Когато 
бяхме настанени в хотел 
„Родина”, живеехме и ди-
шахме като един. Емоци-
ите и адреналинът бяха на 
върха си. Много съм горда 
и щастлива, че бях част от 
този голям български плу-
вен национален отбор. 

- Разкажи за идеята 
на старши треньора на 
представителния отбор 
Панчо Гюрков да на-
значи млади треньори 
– почти ваши връстни-
ци, за отговорници по 
стиловете. За теб и Таня 
Богомилова личните ви 
треньори бяха и спътни-
ци в живота. 

- Тази идея на Панчо 
Гюрков направи възмож-
ни всички успехи на 
българското плуване. Така 
наречената „централизи-

Мисля, че това е единстве-
ният модел на трениров-
ка, който може да даде 
отличен резултат. За съжа-
ление днес формулата не 
може да се приложи пора-
ди много причини. 

- Как се влюби в плу-
ването? 

- Историята на моя-
та любов с плуването е 
всъщност много смешна. 
Първо аз и моята близ-
начка Ина тренирахме 
художествена гимнастика. 
Залата по гимнастика на 
„Славия” беше обща - и за 
спортната, и за художе-
ствената. Заниманията 
се провеждаха по едно и 
също време, което оказа 
пагубно влияние върху 
моята спортна кариера 
в художествената гимна-
стика. Докато ние стояхме 
„залепени” за стойката и 
упражнявахме някакви 
си стъпки аз обикновено 
зяпах какво правят гимна-
стичките от спортната по 
уредите. Това мое „зяпане” 
завърши с три изгонвания 
от тренировки, след което 
на татко му писна и ме от-
писа. След това в училище 
дойде Герги Миндов да 
събира деца за плуване. 
Избра мен и Ина (голямата 
ни сестра Мая вече плу-
ваше при него) и същата 
вечер на „семейния съвет” 
татко каза, че няма какво 
повече да си губим вре-
мето с други спортове ами 
и трите ще плуваме. На 
което аз му отговорих, че 
за нищо на света няма да 
отида на басейна, защото 
треньорът ще ме накара 
да скачам от кулата от 5 м. 
Така Ина тръгна с Мая, а 
аз си стоях в къщи. Мина 
известно време и татко 
реши да ме изпрати на 
една тренировка с Ина. 
Когато отидох за първи 
път на басейна Миндов 
каза да се построим зад 
стартовото блокче. До-
като се обърне да вземе 
дървения прът, с който 
обикновено децата скача-
ха в басейна, аз цамбурнах 
без да се замислям. Така 
започна моята авантюра с 
плуването. 

„За мое голямо съжаление „Славия” 
вероятно ще си остане само със 
спомените за големите си плувни успехи”

Повече от две десетилетия легендата на „Славия” 
държеши три национални рекорда на гръб в 
дистанциите на 50, 100 и 200 метра

Българската смесена щафета 4 по 100 метра, 
която спечели бронзов медал на европейското 
през 1985 г. в София: седнали – Радосвета Чинкова 
(вдясно, майка на тенисистката Цветана 
Пиронкова) и Ваня Аргирова, прави – Бистра 
Господинова (вляво) и Таня Богомилова

време на българското 
плуване. Наистина бяхме 
голям отбор, в които има-
ше много ярки индиви-
дуалности подчинени на 
голямата идея за успешно 
представяне на европей-
ското първенство в Со-
фия. Този тим имаше дух, 
огромно желание и не-
пресъхващ оптимизъм, че 
задачите ще се получат. 
Всички бяхме като един. 
Много се подкрепяхме и 
си помагахме. Нямаше за-
вист, а искрена радост от 

рана подготовка”, в която 
плувците са разпределе-
ни в звена под ръковод-
ството на млади треньо-
ри беше за времето си 
наистина революционна. 
Трябва да му отдадем нуж-
ното уважение, че беше 
храбър в ония времена и 
„повери” националния от-
бор по плуване на Бълга-
рия в ръцете на млади 
специалисти. Още не се 
бяха доказали, но имаха 
страшно желание за ра-
бота и усъвършенстване. 
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- Георги Миндов е 

един от великаните сред 
българските плувни тре-
ньори. Какво наследи от 
него? 

- Георги Миндов беше 
човек, който се ражда 
веднъж на милион години. 
Той беше моят втори баща. 
Първото, което даваше на 
плувците си беше една го-
ляма любов. Той ме научи, 
че да работиш успешно с 
деца трябва първо да ги 
обичаш, а след това да им 
бъдеш треньор. Цял живот 
работя по този начин и не 
съжалявам за това. Имаше 
голямо сърце и ангелска 
душа. Пееше великолеп-
но, беше страшно начетен, 
изключително интелиген-
тен и разностранен в сво-
ите интереси. Аз много, 
много го обичах и наисти-
на много ми липсва. 

- Разкажи за „Славия” 
и защо сега го закъса, 
поддържаш ли връзка с 
бившите ти съотборни-
ци? 

- „Славия” за мое голя-
мо съжаление вероятно 
ще си остане само със 
спомените за големите си 
плувни успехи. Наистина 
дълги години състезатели-
те на клуба бяха сред чел-
ните в българското плува-
не. Сега това го няма. Ами 
как ще го има като „Сла-
вия”, която имаше една от 
най-добрите бази остана 
без нито един басейн? 
25-метровият затворен се 
превърна във волейбол-
на зала, а „катакомбите” на 
построения за европей-
ското първенство в София 
50-метров басейн служат 
за декори на филми. Как 
искате да се развива един 
спортен плувен клуб без 
база? Това трудно ще ста-
не. Днес децата, които плу-
ват за „Славия”, не могат да 
тренират на „Овча Купел” 
ами ходят в „Люлин”. Това 
е абсурдно! Освен това 
трябват и пари, но кой 
днес ще даде пари, за да 
плуват децата? А никoй не 
си задава въпроса, защо 
после тия деца се „лепят” 
за алкохола и дрогата? 
Влагането на пари в раз-
витието на детския спорт 
е инвестиция за бъдеще-
то, но никoй не иска да го 
разбере. За децата трябва 
да има, ако щете и дено-
нощно отворени басейни 
и спортни зали, а не ин-
тернет кафенета, барове 

и дискотеки. С бившите 
ми съотборнички поддъ-
ржам връзка чрез „Фейс-
бук”. Иначе с много от съе-
кипниците ми в „белия” 
клуб съм изгубила връзка. 

- Не спираш да под-
крепяш Екатерина Авра-
мова. Има ли тя шанс за 
олимпийски финал? 

- Катето Аврамова е 
олицетворение на всич-
ко това, което аз бях като 
плувкиня. Изключително 
много уважавам нейния 
труд, упоритост и желание 
да се бори с най-силните 
състезателки в света. Ако 
все така добре й върви 
подготовката за Лондон, 
сигурна съм че ще я ви-
дим на стълбичката на по-
бедителите, а защо не и да 
чуем българския химн в 
нейна чест. 

- Имаше ли вариант 
професионалният ти път 
да тръгне в друга посока 
– например журнали-
стиката – по примера на 
баща ти? 

- Ох, аз по хороскоп съм 
Водолей, което ще рече 
че непрекъснато хвърча 
по облаците. Цял живот 
имах различни мечти как-
ва искам да бъда. Страстта 
към журналистиката я на-
следих от татко (Стефан 
Господинов – бивш главен 
директор на БТА). Мечтаех 
да работя за CNN. Любовта 
към четенето е от мама и 
даже по едно време пишех 
стихове и книги. От дядо и 
баба, по майчина линия, 
наследих любовта към 
музиката и изкуството. 
Мечтаех си да стана бале-
рина. Свирех на пиано, и 
днес ме е много, много яд, 
че не продължих да свиря. 

Спортът ме научи на едно 
нещо, което вероятно и в 
друга професия щеше да 
ме направи успешна – на 
професионализъм и отго-
ворност и желание за пер-
фекционизъм в работата. 

ка, идеална спортна база 
и няколко треньори, отда-
дени безрезервно на ка-
узата, наречена „успешно 
българско плуване”. Тук в 
Хърватия нещата стоят по 
по-различен начин. Когато 
моят съпруг Димитър Бо-
бев дойде през септември 
1990 г. в Риека, плуването 
в града беше на ниво поч-
ти като рекреация. Когато 
аз бях при него за Коледа 
и Нова година същата тази 
1990-а ми разказваха, че 
когато плувния отбор от 
Риека пристигал на ня-
кое състезание в бившата 
Югославия, всички каз-
вали: „Ето екскурзиантите 
пак са дошли”. Можете да 
си представите на какво 
ниво е бил „синият” спорт. 
Днес нещата много се 
промениха и в България, 
и в Хърватия. У нас нещата 
се свеждат до „ако имаш 
пари имаш и спорт” - т.е. 
спонсориране от страна 
на фирми, бизнесмени и 

Славната славистка със съпруга си Димитър Бобев, 
който издигна хърватското плуване на световно 
равнище и синът им  

Бистра с подготвителната си група в Риека 

- Бистра, над две де-
сетилетия живееш в 
Хърватия, но не изпу-
скаш новините около 
българското плуване. Би 
ли направила паралел 
между развитието на 
любимия ти спорт в две-
те страни? 

- Годините всъщност 
станаха 22. Разбира се, че 
ме вълнува българското 
плуване и новините около 
него. Много дълго и аз бях 
част от него. Най-хубавите 
ми спомени от детството 
и ранната ми младост са 
свързани имено с този 
прекрасен спорт. Малко 
ми е тежко да направя па-
ралел между българското 
плуване и това в Харватия. 
Когато аз бях елитна плув-
киня в България спортът 
беше „държавна полити-
ка”. Това означаваше мно-
го пари за спорт, подготов-

Лондон. 
- Възходът на плу-

ването в Хърватия се 
дължи на съпруга ти. 
Какво му беше най-
трудно да направи? 

- Съгласна сам с 
тази констатация. Най-
трудното, което трябваше 
да направи е да накара 
хърватите да мислят про-
фесионално и сериозно 
по отношение на трени-
ровъчния процес, ако ис-
кат да имат успехи. Казано 
по нашенски „да им про-
мени главите”. Спомням 
си неговите първи стъпки 
в Риека, когато въведе 
двуразов режим на трени-
ровки. Децата и родители-
те бяха в шок. Означаваше 
първа тренировка в 6 часа 
сутринта преди училище 
и втора  до 21 ч. вечерта, 
след училище. Работният 
му ден започваше с трени-
ровка в 6 до 8 ч. - за тези, 
които имаха училище су-
трин, след това занимание 
от 8 до 10 ч. - с тези, които 
имаха след обяд училище. 
Втората част на деня от 
17 до 19 ч. втора трени-
ровка - с децата, които са 
били първа смяна учили-
ще и от 19 до 21 ч. втора 
тренировка - за децата 
втора смяна училище. 
Така всеки ден. За много 
неща Бобчо трябваше да 
се бори с предразсъдъци 
(например колко е важна 
тренировката на „сухо” 
преди плуването), но успя 
да наложи модел на тре-
нировка, които му осигу-
ри многобройните успехи 
в дългата му кариера като 
треньор. 

- Какъв е животът ти 
извън басейна? 

- Сега, когато работя на 
„по-малки обороти” имам 
повече време за себе си. 
Винаги съм се интересу-
вала от много неща. Обо-
жавам четенето. Бих дала 
и последните си пари за 
някоя добра книга. Купу-
вам ги много, защото са ми 
страст. Слушам много му-
зика. Не мога да си пред-
ставя деня ми без нея. 
Обожавам балета. Скоро 
гледах „Лешникотрошач-
ката” на Чайковски тук в 
Риека. Беше великолеп-
но представление. Ходя 
на театър с приятелки и 
всеки ден се разхождам в 
парка с Голди - нашия зла-
тен ретривер.

Василен ДиМиТРОВ

други и по-малък дял на 
държавата. В Хърватско 
нещата са (поне за мен) 
тотално погрешно поста-
вени. Пари има, но отиват 
за предназначения, кои-
то нямат много връзка с 
развитието на спорта. Ако 
трябва да говоря за така 
наречената логистика 
(доктори, витаминизация, 
възстановяване и т. н.) 
това за хърватите е науч-
на фантастика. Което оз-
начава, че за много неща 
спортистите са оставени 
сами на себе си да търсят 
възможности. Може би 
някои ще се зачуди като 
прочете тези мои думи, 
но аз виждам с какви 
абсурдни проблеми се 
сблъскват всеки ден моят 
съпруг Димитър Бобев и 
неговата плувна звезда 
Саня Йованович, която се 
готви за олимпиадата в 
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Славистката торсида бе на висота и през 
пролетта, дано догодина играчите в бяло я 

зарадват повече   

Звездата на родния волейбол Матей Казийски и 
още шест състезатели от националния отбор про-
дукт на славистката школа бяха на висота в квали-
фикационния олимпийски турнир в София, но стиг-
наха само до полуфиналите. Българският състав ще 
има още един шанс за квота за игрите в Лондон, пак 
в нашата столица, уви вече без Радостин Стойчев. 
Тръгналият към световните върхове във волейбола 
от треньорския мостик в „Славия” специалист бе 
отстранен от родната федерация без никаква логи-
ка, когато пътят бе извървян една наполовина.

Още волейболни вести на стр. 13

И футболистите на ПФК „Славия” 1913 АД се включиха в кампанията в под-
крепа на капитана на националния отбор Стилиян Петров

Всичко за представянето на „белите” в изминалите мачове на стр. 4-5

„Бялата” агитка издигна красноречив плакат на 
мача със столичните „армейци”

Халфът Петър Димитров се превърна в един от ключовите играчи в „бялата” 
селекция през пролетния дял   Интервю с него на стр. 6


