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На своето 
трето за-
с е д а н и е , 

проведено на 31 
май, оперативното 
бюро на комитет 
„100 години „Сла-
вия” избра и юби-
лейна емблема, 
под знака, на която 
ще минат всички 
прояви свързани 
с „белия” празник. 
В проведения кон-
курс участваха се-
дем автори, които 
предложиха пове-
че от четиридесет 
варианти. 

П р е д с та в е н и те 
вариации, на до-
бре известния бял 
символ, съчетаваха 
различни инсиг-
нии свързани със 
спорта и със „Сла-
вия” (виж стр 6-7). 
Най-много гласо-

ве по-
лучи едно 
от предложенията 
на Велизар Цоков. 
Юбилейната ем-

б л е м а 
ще бъде по-

ставена на екипите 
на всички отбори и 
формации на спор-

тния и футболен 
клуб „Славия” за 
предстоящия сезон 
2012/2013. Тогава 
на 10 април 2013 
година ще бъде от-
белязана и стого-
дишнината на дока-
зано най-стария ро-
ден спортен клуб. 
С изображения на 
юбилейната ембле-
ма ще бъдат тира-
жирани също така 
редица рекламни 
символи като знач-

Юбилейната емблема

"Белите" юноши станаха
вицешампиони На стр. 8-9

ки, шалове, знаме-
на, чаши, магнити, 
химикалки и тн.    

С изработване-
то на този символ, 
„белите” спазиха 
д ъ л г о г о д и ш н а т а 
си традиция да по-
срещат кръглите 
си годишнини с 
юбилейна емблема, 
датираща от 1923, 
когато е отбеляза-
на десетата година 
от основаването на 
клуба. 
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100 години "Славия"

Сф о р м и р а н и -
ят обществен 
комитет „100 

години Славия” и по-
специално неговото 
Изпълнително бюро, в 
което влязоха 35 слави-
сти, вече работи много 
активно. Организация-
та е без аналог у нас що 
се отнася до спорта и 
отбелязването на кръг-
ли годишнини в него. В 
предишните соцвреме-
на също имаше коми-
тети, но направени по 
чужда воля (партийна 
или държавна, което 
тогава беше едно и 
също), които трябваше 
да имитират някаква 
дейност и на практика 
да прокарат решения-
та, взети „отгоре”. Сега 
е абсолютно различно 
– колективната воля 
и общият разум на ко-
митета имат думата по 
най-важните въпроси 
за бъдещото честване 
на стогодишнината на 
„Славия”.

Разбира се, това ни 
най-малко не намаля-
ва отговорността (и 
задълженията!), които 
имат по отношение на 
юбилея ПФК „Славия” 
1913 АД и ОСК „Славия”, 
и техните шефове Вен-
цеслав Стефанов, и Вла-
димир Симеонов.

Над 50-те планирани 
инициативи от спортен, 
обществен, медиен, 
културен, издателски 
и всякакъв друг харак-
тер, разпределени меж-
ду комисиите на Изпъ-
лнителното бюро за 
планиране, уточняване 
на прогнозното финан-
сиране на всяка една 
от тях и реализиране, 
са в основата на очер-
таващия се наистина 
мащабен и незабравим 
юбилей.

Готова и разпро-
странена вече е и 
юбилейната емблема. 
В този брой на в. „Сла-
вия” подробно ви раз-
казваме за процеса по 
подготовка, изработка 
и избор на емблемата, 
с която ще се свързва 
всичко с предстоящата 
стогодишнина. По стра-

ниците ще откриете и 
железните аргументи 
защо „Славия” може, 
единствена 

има право и дори е 
призвана 

да сложи, и корона на 
своята юбилейна знач-
ка. Освен чисто исто-
рическите факти, които 

на кръвта, която тече 
във вените ти. А във 
вените на „Славия” тече 
кръвта на най-широко 
скроената спортна ор-
ганизация у нас, която 
още от създаването си 
прехвърля рамките на 
спортно дружество.

За да възпитава чле-
новете си в изконните 
общочовешки ценно-

Подготвя се голям концерт 
навръх 10 април 2013

които е родена „Славия” 
вече преди повече от 
99 години са непреход-
ни и днес. Въпросът е 
първо дали можем да 
ги чуем, дали сме спо-
собни да ги разберем 
и дали въобще искаме 
да ги приемем, послед-
ваме и изпълним, ако 
въобще това е възмож-
но в днешните време-

спортни успехи. А като 
футболен клуб и спор-
тно дружество в едно 
– абсолютен флагман 
на българския спорт по 
онова време, който тег-
ли напред развитието 
му с благородни идеи и 
инициативи. Това всъщ-
ност е славистката за-
кваска, която е неповто-
рима. Това е славизмът, 
за който така разпале-
но говореше и пише-
ше големия славист и 
приятел на в. „Славия” 
Димитър Минев.

Именно заради 
този несъкрушим дух 
на славистите, заради 
уникалния славизъм 
в душите на привъ-
ржениците на „белите”, 
си струваше (и си за-
служаваше!) на юби-
лейното лого да има и 
малка корона. Не като 
въздишка по отминали 
времена, не като на-
мигване към монархи-
ята (с която у нас „Сла-
вия” има най-здравите 
и най-традиционни 

връзки), а като израз 
най-вече на благодар-
ност и почит към тези, 
които първо са създа-
ли, а после и утвърди-
ли и отстояли „Славия” 
като 

аристократичен и 
неповторим клуб

у нас. Като най-
автентичната българска 
спортна организация. 
Която първа у нас ще 
празнува законна и аб-
солютно доказана сто-
годишнина.

Най-хубавото ще е да 
го направи и с по-силен, 
по-можещ, по-добър и 
по-често побеждаващ 
футболен отбор в сезо-
на, през който ще стане 
на един век. Това обаче 
не зависи от комитета 
„100 години Славия”. Да 
поискаме, да помолим, 
дори да изискаме от 
футболния клуб да се 
опита да го стори. Като 
слависти, от слависти. 
И заради всички слави-
сти, и в името на „Сла-
вия”!

Николай КРЪСТЕВ

На поредното 
си разшире-
но заседа-

ние Изпълнителното 
бюро на обществения 
комитет “100 години 
Славия” основните 
разисквани въпроси 
бяха два – юбилей-
ната емблема и кон-
цертът, с който ще 
бъде отбелязан един 
век „Славия”. Всички 
членове бяха едино-
душни, че датата на 
събитието трябва да е 
10 април 2013 година, 
а мястото, само едно 
– Зала 1 на НДК, коя-
то вече е запазена за 
проявата.

По организация-
та, сценария и осъ-
ществяването на 
концерта паралелно 
бяха подготвили свои 
предложения два тан-
дема: Иван Манолов 
– Андрей Слабаков 
и Кирил Стоименов 
– Пейо Пеев. Решено 
бе двата проекта да 
бъдат обединени с 
най-силните им стра-
ни, да се потърсят 

евентуални спонсори 
на очертаващия се 
голям концерт, как-
то и основен медиен 
партньор в лицето 
на държавната теле-
визия БНТ, която да 
излъчи шоуто. Пла-
нира се в концерта 
да се включат всички 
изпълнители – сла-
висти: Васил Найде-
нов, Васил Петров, 
група “Сигнал” (Йор-

дан Караджов), група 
“Спринт” (Пейо Пеев), 
група “Б.Т.Р.” (Славчо 
Николов), Росица Ки-
рилова... Специално 
за тържествата около 
вековния юбилей се 
подготвя и възста-
новяване на хор 
“Славия”, в основа-
та, на което ще е Ди-
митър Праматаров и 
съвсем естествено ан-
самбълът ще се вклю-

Call center 
Информация за всички продукти и 
услуги, които банката предлага. 
Тел.:  0800 12 422 (без увеличение 
на телефонната услуга) 
Call centre ще бъде отворен за Вашите 
въпроси от понеделник до петък от 
8.30 до 17.00 часа

След като пре-
ди два броя ви 
представихме 

нашата визия за глав-
ния вход на стадион 
“Славия”, днес ще ви 
запознаем с още една 
инициатива. Това е ин-
тересната идея на Асен 
Даскалов, журналист 
от спортната редакция 
на БТА и член на екипа 
на „белия” клубен вест-
ник. Той предлага на 
юбилейните фланелки 

за славистките фено-
ве да има дискретни 
надписи. Примерно 
на малкия подгъв от 
вътрешната страна на 
яката или на специ-
ален етикет на същото 
място. Или пък на ня-
кои вътрешен шеф. 

Подобна практика 

има на фланелките на 
британските отбори, 
откъдето Асен е по-
черпил опит в това от-
ношение. Ето няколко 
примера, които на-
веждат на размисъл: 
“Фланелката на „Сла-
вия” е за най-добрите, 
тя не е създадена, за 

да прави слабите по-
силни” или “Вярата и 
националността ня-
мат значение, важен е 
самият човек”.

Другото прило-
жение на такъв тип 
послания може да 
бъде изписването на 
изхода от тунела на 

чи и в концерта в НДК. 
След сериозни дис-

кусии и гласуване бе 
избрана и юбилейна-
та емблема. За пред-
ложените пък близо 
40 проекта от 7-те 
участници в конкурса, 
подробности, може да 
намерите в отделен 
материал на стр. 7-8. 

Следващото за-
седание на комитета 
ще е в 18,30 часа на 3 
юли, отново в ресто-
рант – градина “Сла-
вия” (до Бялата къща).

Предложение за юбилейните лога на 
фланелки и на тунела на стадиона   

стадиона към терена 
на някои от следни-
те лога: “Да играеш за 
един голям стар от-
бор” или “Футболът е 
нищо без феновете”. 
Заслужава си да се по-
мисли в тази насока от 
ръководството на ПФК 
„Славия” 1913 АД.  

Юбилеят, 
емблемата, 
короната... 

са непоклатими и до-
казани, въпросът има и 
друг, не по-малко важен 
аспект.

Короната е символ 
на аристократизъм, на 
достолепие, на велико-
душие. На превъзход-
ство, базирано един-
ствено на произхода и 

сти. За да работи по 
време и на двете войни 
през миналия век като 
мощна обществена ор-
ганизация в името на 
българския интерес. За 
да прави славистите по-
добри хора, а след това 
и по-здрави спортисти. 
В този смисъл идеите, с 

на на хладен спортен 
професионализъм и 
отчужденост спрямо 
ближния.

Заради всичко това 
си струва най-малкото 
да се замислим какво е 
била „Славия” тогава и 
какво е днес. Не само и 
не толкова като чисто 

Реплика на първата 
емблема на „Славия” 

посветена на 100 
годишния юбилей 

на клуба, увенчана с 
лаврови клонки и корона

Банкова сметка “100 години "Славия”

Сметка “100 години "Славия”
Интернешънъл Асет Банк
Клон „Любляна“ - София
BG71IABG74321000435101
ПФК “Славия - 1913” АД
BIC code: IABGBGS

Адрес: 
1303, София, 
бул. Тодор Александров” 81-83  
За кореспонденция:  1000 София, п.к 256  
Тел. централа: 02/81 20 234 
Факс: 02/81 20 222, 920 42 01 
Сайт: www.iabank.bg 
Е-mail: iabank@iabank.bg

Открита е на-
б и р а т е л н а 
сметка на 

Комитет “100 годи-
ни "Славия”, в която 
вече може да постъ-
пват средства от сла-

висти и симпатизан-
ти за отбелязване на 
вековния юбилей на 
клуба през 2013 г.

Изразходването на 

събраните пари ще е 
абсолютно прозрач-
но, а редовно ще бъде 
публикуван списък 
с имената на вноси-

телите. Със сметката 
ще оперира единстве-
но и само комитетът  
“100 години "Славия”.
Освен сметката публи-

куваме и всички дру-
ги важни данни на 
Интернешънъл Асет 
Банк, които биха мог-
ли да бъдат от полза 
на евентуалните да-
рители.
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„Белият” клуб
на аудиенция 
при Цар Борис ІІІ

монарха, макар 
всички спорти-
сти в България 
да го правят. 
Лансира се 
версията, че 
едва ли не само 
с ъ с те з ате л и -
те на „белите” 
са скърбели. 
В обществото 
е насадено и 
поверието, че 
„Когато „Сла-
вия” стане 
шампион Ца-
рят ще умре!”, 
макар смъртта 
да застига мо-
нарха преди 
„бялата” титла. 
Н а м и р а щ и т е 

се в близкото 
обкръжение до 

управляващия пове-
че от три десетилетия 
Тодор Живков успяват 
да му вменят силата 
на прокобата. В резул-
тат, на това, както и на 
толерирането на ве-
домствените на БКП, 
БНА, МВР и ДС тимове, 
славистите са лишени 
поне 5 пъти от напълно 

4 5Традиции Традиции

В аналите на „белия” 
клуб се преплитат по-
явите на не една и 
две знакови фигури в 
българската история. 

Но докато в повече-
то случай те са инци-
дентни, то царската 
нишка е доста силно 
втъкана в „бялата” 

клубна история. Това 
личи от десетките теле-
грами разменени между 
Двореца и „Славия” по 
най-различни поводи. 

Документите са съхра-
нени в богатата архива 
на спортния клуб. Тук 
откриваме поздравле-
ния за празници и юби-

лей, както и за годиш-
нини на двете страни. 
Освен това цар Борис 
ІІІ не пропуска да из-
каже задоволството си 

Новата юбилейна емблема на „белия” клуб е факт. По стара традиция „белите” срещат 
кръгла годишна и с нов символ. Този път освен лавровите венци, познати още от 1923 годи-
на, както и от значките за половинвековния, 70-тия, 75-тия и 80-тия рожден ден на „Сла-
вия” присъства и корона. В следващите редове ще направим преглед на събития и факти 
от славистката история обясняващи присъствието на тази реалия.  

Защо „Славия” може да постави      корона в емблемата си

Едно изключително интересно и неизвестно на 
голяма част от широката публика събитие свързано 
със „Славия“ се случва на 3 октомври 1928 година. В 
чест на десет години от възшествието на престола 
на цар Борис ІІІ и 20 лета от обявяването на Неза-
висимостта на страната в двореца е даден специ-
ален прием. Единственият спортен клуб удостоен с 
честта негова делегация да присъства на събитието 
е „Славия“. В групата са включени: Манол Димитров 
- председател на клуба, Христо Лилов - подпредсе-
дател, Никола Калушки – секретар и футболистите 
Велчо Стоянов, и Стефан Чумпалов. Преди прове-
дената 30 минутна среща на Царя е връчен почетен 
плакет увенчан с трикольорна лента, монограмът 
на монарха и изографисан със следния текст: „На 
върховния покровител на българския спорт – наши-
ят любим Цар с благопожелания за щастливо цару-
ване и обединение на всички българи!“ От носителя 
на „Царската купа“ и Държавен футболен първенец 
Софийски спортен клуб „Славия“ – 3.Х.1918 - 3.Х.1928 
г.“. Буквите в сребърния плакет са позлатени, а част от 
тях са с изписани детайли в с бяло, зелено и червено.

Всеизвестна е бла-
готворителната дей-
ност на „Славия”, коя-
то клубът върши още 
от зората на своето 
съществуване. Най-
популярната такава 
проява е Коледното 
тържество на клуба. 

За първи път тази 
инициатива старти-
ра през 1927 година, 
а оттогава чудесното 
събитие, става тради-
ция за „белия“ клуб в 
следващите сезони. 
Наредена е специална 
коледна елха с подаръ-
ци за стотина сирачета 
от домовете за деца 
лишени от родителски 
грижи: „Битоля“, „Роди-
на“ и „Евдокия“. Присъ-

Славистката торсида 
също винаги е припозна-
вала като свои царските 
инсигнии. Не е случаен 
фактът, че първото зна-
ме, което „белите” фенове 
развяват с корона е през 
далечната вече 1993 годи-
на. Флагът е изработен от 
бяла коприна и рисуван 
ръчно от големия фен на 
„Славия” Антон Георгиев. 
Знамето представлява 
коронована емблема на 
фона на кръст и ленти с 
надпис отгоре „шампион”, 
оказал се пророчески, 
само след три години. 
Транспарантът е с „бяла-
та” агитка на всички госту-
вания от шампионския 
сезон, а в последствие по-
дарен на един от героите 
на златния дубъл – Диян 

от славистки футболни 
успехи с представите-
ли на чужди държави, 
както и за благотвори-
телната дейност на „бе-
лия” клуб. С нея „Сла-
вия”, заема много важ-
но място в българското 
общество. Често пъти 
те минават под егида-
та на хора от царското 
семейство като сестра-
та на монарха княгиня 
Евдокия или съпругата 
му царица Йоанна. 

Освен като цар на 
българите, Борис ІІІ е 
и върховен покрови-
тел на родния спорт. 
Като такъв през 1924 
година той дарява 
купа, която всеки се-
зон да бъде връчвана 
на най-силния футбо-
лен отбор. Трофеят, из-
вестен като „Царската 
купа”, е тясно свързан 
и с историята на „Сла-
вия”. В проведените 
18 финала, славистите 
играят в рекордните 
7 сблъсъка за отличи-
ето. „Белите” стигат до 
трофея 5 пъти, което 
също е върхово по-

стижение. И за да бъде 
символиката пълна, 
съдбата се разпорежда 
така, че славистите да 
са последният тим ли-
кувал в надпреварата. 
„Белите” печелят двата 
финала срещу „Левски” 
през 1943 година и 
така стават вечни при-
тежатели на отличие-
то. С „Царската купа” в 
своята витрина, „Сла-
вия” бива анатемоса-
на от властимащите в 
настъпилия период. На 
„белия” клуб се пречи 
целенасочено да бъде 
лидер в родния спорт, 
какъвто той безспорно 
е преди установява-
нето на социалисти-
ческата власт у нас. 
Нарочен за „Царския 
отбор” след преврата 
от 9 септември 1944 
година клубът претъ-
рпява редица удари. 
Физически са ликви-
дирани или изпрате-
ни в затворите негови 
състезатели, отнето е 
игрището, сменено е 
името и т.н. За да бъде 
прокобата върху спе-

челването на шампи-
онската титла по фут-
бол от „Славия” силна 
повече от половин век, 
роля изиграва косвено 
и кончината на Борис 
ІІІ от 28 август 1943. Ти-
ражирани са снимките 
на славистите с траур-
ните ленти в памет на 

заслужени титли: 1966, 
1967, 1975, 1980 и 1986. 

В настъпилите годи-
ни след политическата 
промяна от 10 ноем-
ври 1989 славистите 
отново търсят царска-
та връзка. През 1991 в 
турнира за купата на 
УЕФА „белите” играят 
с испанския „Осасуна”. 
За реванша в Пампло-
на е взето решение 
делегация от обще-
ствените да посети 
дома на цар Симеон ІІ 
и да му покаже съхра-
нената половин век 
„Царска купа” с идеята 
да се подсигурят сред-
ства за „белия” клуб. По 
една или друга причи-
на срещата не се осъ-
ществява, но послед-
ният български цар 
засвидетелства уваже-
нието си към „Славия”. 
Той продължава тра-
дициите на своята фа-
милия, като през месец 
май 1996 година из-
праща поздравителна 
телеграма до новите 
шампиони на България 
- славистите.

Славистът 
Димитър 
Зографов 
(Бомбата) 
с траурна 
лента почита 
паметта на 
Царя по време 
на последния 
финал за 
Царската 
купа през 1943. 
Самият играч 
бе ликвидиран 
няколко дни 
след събитията 
от 9 септември 
1944 г.

Ангелов. Пишещият тези 
редове го дари на Дидо, 
минути след успешния 

финал за купата от 1 май 
1996 година. Преди две 
години самият футбо-
лист припомни случката: 
„Докато празнувахме с 
нашите фенове получих 
знамето, което бе много 
красиво. Жестът също бе 
много вълнуващ за мен и 
пазя, и досега флагът като 
скъп спомен от този неза-
бравим сезон.”
Фолклорът на „бялата” 
агитка също не пропуска 
царската тема. Една от 
най-дълго просъществу-
валите песни на славист-
ката торсида звучи така:
„Отборът на Царство 
България, 
отново ще е шампион!
Защото това е съдбата,
Съдбата на „белия” 
отбор!”

Благотворителни инициативи на „Славия”, 
под егидата на царското семейство

7 януари 1932 година, Царица Йоанна напуска салона на кино „Роял” след традицион-
ното коледно утро на “белия” клуб. Фотосът днес се съхранява в Държавния архив.

Страниците 
подготви:

Камен ОГНЯНОВ

Диан Ангелов развява 
гордо знамето с короно-
ваната славистка ембле-
ма след победния финал 
за купата от 1 май 1996 

„Бялата” агитка развя знаме с 
корона преди две десетилетия

ства лично и самата 
княгиня Евдокия, както 
и министърът на про-
свещението Никола 
Найденов. Тържество-
то е открито от Тодор 
Кожухаров, народен 
представител и пред-
седател на „Славия“. 
Освен на сираците, са 
раздадени подаръци 
и на 100 деца, членове 
на „бялото“ дружество. 

В последвалите го-
дини, до зимата на 
1945, празникът се 
провежда без прекъ-
сване и винаги е на 
втория ден на големия 
християнския празник, 
тогава по стар стил от-
белязван на 7 януари. 

Телеграма от цар Борис ІІІ до „белия” клуб

Царската купа – един от 
вечните символи на „Славия” 
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Юбилейната ембле-

ма за стогодишнина-
та на „Славия” вече 
е известна. Зад този 
факт, обаче се крие ня-
колкомесечна работа 
на седем автора, всич-
ките свързани с „бяла-
та” идея. Те предложи-
ха напълно безплатно 
своите идеи и вариан-
ти, които бяха над 40. 
Някой от тях се допъ-
лваха, други работиха в 
екип, трети предлагаха 
напълно нови неща, дру-
ги пък лансираха утвъ-
рдени стилове. В немал-
ко проекти се търсеше 
връзката с миналото, 
като се появиха като 
символи старата ем-
блема на „Славия”, ко-
роната, трикольора, 
лавровият венец. Всич-
ки тези знаци бяха пре-
пратка към историята 
на „белия” клуб. Редица 
от предложените вари-
анти бяха изключител-
но добри и комисията 
не можа единодушно да 
избере юбилейната ем-
блема. Наложи се да уча-
ства с обсъждане и гла-
суване целият състав 
на оперативното бюро 
на комитета „100 го-
дини „Славия”, но така 
в крайна сметка бе по-
добре. Чуха се различни 
мнения, но надделя ста-
новището, че символът 
трябва да е максимал-
но лесно разпознаваем 
и едновременно с това 
нов по дизайн, и включ-
ващ в себе си символи 
от „бялата” история. 
Днес ще ви предложим 
някои образци от на-
правените други пред-
ложения. Радващо е, че 
от тях ще бъдат из-
ползвани модели при 
брандирането на фаса-
ди в спортния комплекс 
„Славия”, а други ще 
станат част от хорео-
графията на агитката 
във важни мачове.

Първият изпра-
тен проект е 
факт още от 

края на миналата годи-
на. Негов автор е д-р 
Людмил Веселинов. Той 
бе художник на корица-

ният славист е най-
големият корифей в 
изработката на знач-
ки у нас. Докато стиг-
не до изчистения и 
завършен вариант на 
спечелилата конкурса 
юбилейна емблема, 
той представи редица 
вариации.     

С шест свои пред-
ложения участва и Си-
меон Григоров. Добре 
известният като автор 
на календарчета, ки-
брити и всякакви дру-
ги уникални сувенири 
на „белия” клуб през 
годините, Бате Мони 
и сега не изневери на 
стила си. В неговите 
проекти, отново се 
преплита старата исто-
рия на „Славия” с на-
ционалната традиция, 
както и с континен-
талната всеобхватност 
на славистката идея. 
Все пак негов патент е 
рефренът: „От Дунава 
до Дарданелите – само 
Белите! От Австралия 
до Скандинавия – 
само „Славия”!”

Съвсем не на по-
следно място са и 
разработките на 
единствената дама в 
конкурса – Кристи-
на Аргирова. Криси 
може да бъде забе-

та на книгата „Коре-
ните на „Славия”. Не-
говото предложение 
е издържано в стили-
зиран стил. 

През месец яну-
ари нашият колега 

Камен Огнянов пред-
стави двата си вариан-
та за юбилея. В първия 
присъстват старата 
и сегашната емблема 
на „белия” клуб, които 
образуват стотицата. 

Заимстван е от ембле-
мата белязала търже-
ствата за излизането 
на брой 100 на в. „Сла-
вия”. При втория в сла-
вистката инсигния е 
добавена корона. Като 

официален знак това 
се прави за първи път. 
Единствено в знаме 
на агитката има подо-
бен символ от края на 
1993 година. 

Независимо от него-
вите проекти, в своите 
разработки Димитър 
Мотев също поставя 
царския символ. Като 
автор на не малка част 
от хореографиите на 
„бялата” торсида Мит-
ко и този път предло-
жи редица интересни 
концепции, в които на 
преден план излиза и 
лансирането на първа-
та емблема на „Сла-
вия”, известна днес 
като „плетеницата”. 

Използвайки моти-
ви от разработките на 
двамата, друго извест-
но име сред славист-
ката общественост, 
Наско Пухалев (ав-
тор на графичното 
оформление на ретро-
календарите) обеди-
нява тези символи и 
добавя нови елементи: 
трикольорната лента и 
осем звезди. Броят на 
последните символи-
зира шампионските 
титли спечелени от 
„белите” футболисти.

Звездите, трикольо-
ра, старата и новата 
емблема, изписани в 
цифрата 100, присъ-
стват и в първите 
проекти на Велизар 
Цоков. Потомстве-

7 автора с над 40 предложения 
за юбилеен славистки символ

Предложения на Камен Огнянов  

Проектът на д-р 
Людмил Веселинов Емблемата на 

Наско Пухалев 

Две от идеите на Симеон Григоров

лязана на всеки мач 
на „белите” с клубно 
шалче и с фотоапарат. 
Завършила художе-
ствено училище тя с 
лекота претвори на 

белия лист идеите си 
и за юбилейна ембле-
ма. В нейните пред-
ложения, нарисува-
ни на ръка с голямо 
майсторство, както и 

в разработки на Ди-
митър Мотев, присъ-
ства и девизът: „Тра-
диция и страст”. Оказ-
ва се, че това мото на 
„бялата” агитка пасва 

идеално на идеята за 
слоугън на предстоя-
щия юбилей. Към на-
стоящия момент не 
са постъпили други 
предложения, разби-

ра се процесът е от-
ворен, но е много ве-
роятно това да бъде 
официалното мото на 
славистките празнен-
ства.   

Част от вариантите на Велизар Цоков

Една от емблемите на 
Димитър Мотев

Рисунка на юбилейна емблема 
от Кристина Аргирова
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XXIX кръг
„Левски“ - „Ботев“ (Пд) 2:0 
„Любимец“ - „Сливен“ 3:0 
„Ботев“ (Вр) - „Славия“ 0:2 
„Спортист“ - почива  
ЦСКА - „Чавдар“ 5:0 
„Спартак“ (Пл) - „Черноморец“ 0:1 
„Пирин2001“ - „Локомотив“ (Сф) 2:0 
„Литекс“ - „Видима Раковски“ 4:0 
„Берое“ - „Черно море“ 2:4 
 
XXX кръг
„Ботев“ (Пд) - „Пирин2001“ 1:0     
„Локомотив“ (Сф) - „Спартак“ (Пл) 4:1     
„Черноморец“ – ЦСКА 0:5     
Чавдар“ - „Спортист“ 1:0    
„Ботев“ (Вр) - почива    
„Славия“ - „Любимец“ 2:1     
„Сливен“ - „Берое“ – неигран    
„Черно море“ - „Литекс“ 2:3     
„Видима Раковски“ - „Левски“ 3:4    
 
XXXI кръг
„Видима Раковски“ - „Ботев“ (Пд) 1:3     
„Левски“  - „Черно море“ 4:0 
„Литекс“ - „Сливен“ 4:0    
„Берое“ - „Славия“ 0:2    
„Любимец“ - почива     
„Ботев“ (Вр) - „Чавдар“ 4:2     
„Спортист“ - „Черноморец“ 2:1 
ЦСКА - „Локомотив“ (Сф) 5:1     
„Спартак“ (Пл) - „Пирин2001“ 4:3    
 
XXXII кръг
„Ботев“ (Пд) - „Спартак“ (Пл) 2:0     
„Пирин2001“ – ЦСКА 1:2     
„Локомотив“ (Сф) - „Спортист“ - прекратен     
„Черноморец“ - „Ботев“ (Вр) 2:1                  
„Чавдар“ - „Любимец“ 4:1     
„Берое“ - почива     
„Славия“ - „Литекс“ 0:3     
„Сливен“ - „Левски“ 1:6     
„Черно море“ - „Видима Раковски“ 2:0    
                                   
XXXIII кръг
„Черно море“ - „Ботев“ (Пд) 2:4     

Славистите попиляха „сините”
с 5:1 насред
„Герена” 

Класиране на първите осем състава 
след XXVIII кръг:

Отбор м п р з  г/р т
1. „Левски” (Сф) 27   19   4    4 65-17 61 
2. „Литекс” (Лч) 26   18   4    4 63-14 59
3. „Славия” (Сф) 26 17 5 4 54-44 56
4. „Черноморец” (Бс) 26   17   5    4 61-30 55
5. „Векта” (Пд) 26    12   8    6 35-29 44
6. „Черно море” (Вн) 26    14   1   11 25-24 43 
7. „Чавдар“ (Етр) 26    11   6    9  33-36 39 
8. ЦСКА 26 10 5 11 25-21 35

XХIII кръг
„Ботев-57” – ОФК „Костинброд” 0:10
„Атлетик” – „Витоша” (Бистрица) 0:4
„Интер” – „Левски” 0:0
„Академик” (София) – „Славия” 0:1
„Люлин” – ЦСКА 2:11
„Левски-Раковски” – „Локомотив” (София) 0:1
„Септември” – „Чавдар ” (Етрополе) 0:4

XXIV кръг
ОФК „Костинброд” – „Септември” 0:4
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски-Раковски” 1:0
„Локомотив” (София) – „Люлин” 8:0
ЦСКА – „Академик” (София) 6:2
„Левски” (София) – „Атлетик” 4:0
„Витоша” (Бистрица) – „Ботев-57” 4:0
„Славия” – „Интер” 8:0

XXV кръг
„Витоша” (Бистрица) – ОФК „Костинброд” 0:4
„Ботев-57” – „Левски” 0:23
„Атлетик” – „Славия” 0:3
„Интер”  – ЦСКА 0:0
„Академик” (София) – „Локомотив” (София) 0:0
„Люлин” – „Чавдар” (Етрополе) 0:1
„Левски-Раковски” – „Септември” 3:0

XXVI кръг
ОФК „Костинброд” – „Левски-Раковски” 1:8
„Септември” – „Люлин” 6:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Академик” (София) 0:0
„Локомотив” (София) – „Интер” 4:3

„Славия” разгроми 
като гост „Левски” с кате-
горичното 5:1 в дербито 
на Елитната юношеска 
група до 19 години. С 
успеха си „белите“ дока-
заха нагледно на „сини-
те“, а и на цяла футболна 
България, кой тарторът 
в тази дивизия. Може 
само да се съжалява за 
нелепо пропуснатите 
победи в някои срещи 
и оставането в края на 
подреждането на втора 

позиция. 
В дербито на „Герена“ 

славистите надиграха 
тотално своя голям съ-
перник, зарадваха при-
вържениците си и стана 
ясно защо през целия 
сезон те бяха един от 
основните кандидати за 
спечелване на титлата. 
Мачът на помощното 
игрище на стадиона в 
квартал „Подуяне” за-
почна отлично за сла-
вистите и в 22-ата минута 

гиев оформи крайното 
5:1 в полза на „Славия”. 
Най-добър на терена бе 
Даниел Васев, отличил 
се с три асистенции и из-
работена дузпа за отбо-
ра, воден от старши тре-
ньора Християн Войнов. 
Неговият колега начело 
на „сините“ Викторио 
Павлов демонстрира 
изключителното си не-
уважение и откровено 
лошо отношение към 
футболистите на „Сла-
вия”. Той постоянно под-
викваше на играчите в 
бели екипи и в момент 
от първото полувреме 
дори си позволи да рит-
не падналия на земята 
край страничната линия 
техен играч Кирил Ата-
насов?! Заради инциден-
та Павлов беше изгонен 
на трибуните, впослед-
ствие наказан и от БФС. 
„Всички играха на ниво, 

шапка им свалям. Това 
е най-силният ни мач 
откакто съм в „Славия”, 
в последните две и 
половина години. Бях 
сигурен, че няма да за-
губим този двубой, но 
над всички беше вра-
тарят Мартин Луков. 
Получи се много добър 
мач, в който играхме 
отлично на контраатака 
и реализирахме много 
голове във вратата на 
съперника. Бяхме пре-
делно мобилизирани, 
момчетата се раздадоха 
на 100 %. Противникът 
постоянно ни провоки-
раше, въпреки че ние 
играхме футбол, без да 
търсим странични неща. 
При инцидента, когато 
Викторио Павлов ритна 
Кирил Атанасов, наши-
те футболисти гледаха 
и не вярваха на очите 
си заради случващото 

се. След края на мача се 
опитахме да поздравим 
съперника, но един чо-
век не ни позволи. Ние 
по никакъв начин не сме 
търсили провокациите. 
Те дойдоха изцяло от 
противниковия отбор. 
Треньорът на „Левски” 
постоянно псуваше на-
шите играчи. За мен слу-
чилото се е необяснимо. 
След 5:1 в наша полза в 
„Левски” се радваха все 
едно те са спечелили с 
подобен резултат“, зая-
ви старши треньорът на 
„белите“ Християн Вой-
нов.

В последния си мач 
за сезон 2011-2012 „Сла-
вия” победи с 3:1 съста-
ва на „Видима-Раковски” 
и си осигури второто 
място в крайното кла-
сиране в първенството 
на България за юноши 
старша възраст. Ведна-

га след двубоя игран на 
изкуствения терен на 
„Овча купел” славистите 
бяха наградени със спе-
циална купа и сребърни 
медали.

Успехите на „бялата” 
школа бяха потвърдени 
и от следващата възрас-
това група. „Славия” три-
умфира в шампионата 
на София при юношите, 
старша възраст „Б”. В 
двубоя си от последния 
22-и кръг „белите“ спе-
челиха с рагромното 
12:0 у дома срещу „Рил-
ски спортист”. Възпита-
ниците на старши тре-
ньора Радослав Георги-
ев завършиха с 59 точки 
и голова разлика 127-10. 
За целия сезон младите 
слависти записаха 19 по-
беди, 2 равенства и само 
1 загуба. Единственото 
поражение е с 0:2 при 
гостуването на „Герена” 

през пролетта на 2012-а 
година. Няколко месе-
ца по-рано славистите 
бяха победили големия 
си съперник на собствен 
терен с категоричното и 
вече познато от мачове 
между „сини” и „бели” - 
5:1.

В елитната група до 
17 години остават да се 
изиграят още няколко 
двубоя, които ще пока-
жат дали тимът на „Сла-
вия” ще стигне до титла-
та.  

В първенствата на 
децата в столицата при 
родените през 2001-а и 
2002-а година, „белите” 
също се поздравиха с 
титлите в градските пър-
венства. Успех, даващ 
надежда, че и най-мал-
ките славистчета ще бъ-
дат възпитавани в шам-
пионски дух.  

Асен ДАСКАЛОВ

С купата на вицешампиони в елитната юношеска 
група U-19 за 2012 от ляво надясно: треньорът Хрис-
тиян Войнов, Кирил Атанасов (Супата) и капита-
нът Валери Цекин

„Видима Раковски“ - „Сливен“ 3:1     
„Левски“ - „Славия“ 1:5   
„Литекс“ - почива     
„Берое” - „Чавдар“ 1:1     
„Любимец“ - „Черноморец“ 2:1     
„Ботев“ (Вр) - „Локомотив“ (Сф) 2:1     
„Спортист“ - „Пирин2001“ 3:1     
ЦСКА - „Спартак“ (Пл) 2:0     
 
XXXIV кръг
„Ботев“ (Пд) – ЦСКА 2:1     
„Спартак“ (Пл) - „Спортист“ 2:3     
„Пирин2001“ - „Ботев“ (Вр) 4:0     
„Локомотив“ (Сф) - „Любимец“ 3:0     
„Черноморец“ - „Берое“ 3:1 
„Чавдар“ - „Литекс“ 1:3     
„Левски“ - почива  
„Славия“ - „Видима Раковски“ 3:1     
„Сливен“ - „Черно море“ 1:2    

Крайно класиране на първите осем състава:
Отбор м п р з  г/р т
1. „Левски“ (Сф)  32 26 2 4 111-25 80
2. „Славия“ (Сф) 32 24 4 4 81-23 76
3. „Литекс“ (Лч ) 32 22 7 3 95-30 73
4. „Ботев“ (Пд) 32 21 5 6 70-25 68
5. ЦСКА 32 21 1 10 76-34 64
6.  „Чавдар“ (Етр) 32 19 6 7 61-31 63
7.  „Ч. море“ (Вн) 32 18 8 6 65-42 62
8. „Черномор.“ (Бс) 32 15 3 14 51-44 48

XXII последен 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

Крайно класиране (първа шестица):
1. „Славия” 127:10 59 точки
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

XXV кръг
„Векта“ - „Спартак“ 1:1 
„Левски“ - „Видима Раковски“ 2:1 
„Чавдар“ - „Славия“ 0:2 
„Локомотив“ (Сф) - „Черноморец“ 0:2 
„Черно море“ - почива 
 „Ботев“ - „Литекс“ 0:2 
„Пирин 2001 – ЦСКА 0:1 
„Локомотив“ (Пд) - „Берое“ 1:0
  
XXVI кръг 
„Спартак“ - „Локомотив“ (Пд) 6:0 
„Берое“ - „Черно море“ 1:3 
почива - „Локомотив“ (Сф) 
„Черноморец“ - „Пирин 2001“ 1:2 
„Славия“ - „Левски“ 0:1 
„Литекс“ - „Векта“ 6:1 
ЦСКА - „Чавдар“ 2:0 
„Видима Раковски“ - „Ботев“ 2:0
 
 XXVII кръг
„Литекс“ - „Спартак“ 0:0 
„Векта“ - „Видима Раковски“ 1:0 
„Левски“ – ЦСКА 2:1 
„Пирин 2001“ - почива 
„Локомотив“ (Сф) - „Берое“ 1:0 
„Черно море“ - „Локомотив“ (Пд) 2:0 
„Ботев“ - „Славия“ 4:2 
„Чавдар“ - „Черноморец“ 2:2 
  
XXVIII кръг
„Спартак“ - „Черно море“ 0:1 
„Берое“ - „Пирин 2001“ 1:4 

почива - „Чавдар“ 
„Черноморец“ - „Левски“ 3:3 
„Славия“ - „Векта“ 1:1 
„Видима Раковски“ - „Литекс“ 1:4 
„Локомотив“ (Пд) - „Локомотив“ (Сф) 2:0 
ЦСКА - „Ботев“ 5:0 

ЦСКА – „Атлетик” 9:0
„Славия” – „Ботев-57”   3:0 служебно
„Левски” – „Витоша” (Бистрица) 0:0

Крайно класиране (първа шестица)
1. ЦСКА 126:14 64 точки
2. „Чавдар” 83:9 64
3. „Левски” 119:10 63
4. „Славия” 95:9 59
5. „Левски-Р.” 79:21 51
6. „Локомотив” 77:29 51

XVIII последен 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

Крайно класиране, първа седмица:
1. „Левски” 59:11 46 точки
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

XX кръг
„Левски-Раковски” – „Славия” 0:5
„Локомотив” – ЦСКА 0:5
„Люлин” – „Левски” 1:12
„Чавдар” (Етрополе) – „Септември” 0:1

XXI последен кръг
„Левски” – „Левски-Раковски” 7:0
ЦСКА – „Люлин” 7:1
„Септември” – „Локомотив” 2:4
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 4:0

Крайно класиране (първа петица):
1. „Левски” 108:16 56 точки
2. ЦСКА 104:16 50
3. „Чавдар” 75:21 43
4. „Славия” 78:19 39
5. „Левски-Р.” 31:70 25

СтатистикаЕлитна юношеска група U-19

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

Деца „Б”, 
родени 1998-а година, I група

те поведоха след точен 
удар с глава на Димитър 
Байдаков, дошъл след 

изпълнение на корнер. 
В 34-ата минута Стоян 
Георгиев вкара второ 

попадение за „белите“, 
след грешка на вратаря 
Димитър Илиев. Тодор 
Чаворски се разписа 
и намали изоставане-
то на домакините само 
60 секунди по-късно. 
В 37-ата минута записа-
лият мачове и в първия 
състав на „белия” клуб 
Даниел Васев беше 
съборен в наказател-
ното поле и Николай 
Иванов превърна в 
гол отсъдената дузпа. 
През втората част „Сла-
вия” затвърди катего-
ричната си победа с 
нови две попадения. 
В 63-ата минута Кирил 
Атанасов се разписа за 
4:1 след бърза контра-
атака, а четири минути 
преди края Стоян Геор-

Зонално първенство на София, 
Юноши старша възраст „Б” , родени 1994-а година:

XXII последен кръг

„Белите” юно-
ши ликуват 
след поредния 
си гол във 
вратата на 
„Левски”. 
Славистите 
повториха 
това упражне-
ние цели пет 
пъти при вну-
шителната 
си победа с 5:1 
в срещата от 
XXXIII кръг 
на елитната 
дивизия U-19 

Елитна юношеска група U-17

Юноши младша възраст „Б”,  
родени 1996-а година
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ВИЗИТКА
Име: Богомил Дяков
Рожденна дата: 12 април 1984 г.
Пост: защитник
Предишни отбори: „Левски” (Сф), „Родопа” (См), 
„Пирин” (Бл), „Спартак” (Вн)
Мачове в “А” група за “Славия”: 96

10 11Минали мачове Интервю

Стогодишният юби-
лей на „Славия“ чука 
на вратата, а ръковод-
ството на футболния 
отбор продължава 
да обещава сериозни 
амбиции, подплатени 
с високо качество, за 
следващия сезон. В 
току що завършило-
то първенство, което 
„белите“ уж използ-
ваха за обиграване на 
отбор за титлата до-
година, тимът отново 
бе повече от посред-
ствен. А последни-
те два мача, сами по 
себе си без значение 
за класирането, до-
несоха добре познати 
за привържениците 
негативни емоцио-
нални изживявания. 

По-лошото е дру-
го. Че домакинските 
равенства със съпер-
ници от класата на 
„Монтана“ съвсем до-

И пак тъжен финал на сезона

да ги прехвърлим 
в „очаквани“. 

На „Овча купел“ сре-
щу гостите от Северо-
западна България тре-
ньорът Мартин Кушев 
даде да се разбере, че 

трябваше да опреде-
лят кой ще финишира 
седми. Но спорът ся-
каш предварително бе 
ясен – столичани 

подходиха твърде 
страхливо 

и логично отстъпиха 
с 0:2. За 90 минути те 
отправиха едва два 
удара по посока на 
противниковата врата 
на „Тича“. А за отбор с 
претенции да е сред 
водещите в „А“ група 
това не е само срамно, 
но и жалко. 

Феновете могат 
единствено да се над-
яват, че и този път сла-
бата игра в края на се-
зона е продиктувана 
единствено от факта 
на загубените шансо-
ве за евротурнири. И 
че през новия сезон, 
за 100-годишнината, 
тимът най-накрая ще 
престане да ги разоча-
рова с липсата на стил, 
физиономия и какви-
то и да е резултати с 
представянето си. 

Иван ЖИКОВ

Равенство с „Монтана“ вкъщи и загуба от „Черно море“ във 
Варна вече не са срамни, а логични резултати за „белите“

СТАТИСТИКА
29 кръг, 19 май 2012 г. 

„Славия“ - „Монтана“ 1:1
„Славия“: 1. Кунчев, 20. Р. Димитров, 22. И. Тодоров (74 – 6. Златков), 
19. Желев, 16. Пашов, 21. Дяков, 10. Попара (46 – 33. Цв. Тодоров),  7. 
Руменов, 23. Акиоши, 9. Златинов, 99. Тошев (67 – 5. Георгиев).
Голмайстори: 1:0 Романов (37), 1:1 Антонов (90).
Съдия: Христо Ристосков.
Жълти картони: няма.
Червени картони: няма.
София, ст. „Славия“, 400 зрители.

30 кръг, 23 май 2012 г. 
„Черно море“ - „Славия“ 2:0

„Славия“: 12. Петров, 26. Милчев, 22. И. Тодоров, 19. Желев, 21. Дя-
ков, 18. Филипов, 33. Цв. Тодоров (68 – 5. Георгиев), 88. П. Димитров 
(69 – 99. Тошев), 23. Акиоши (83 – 35. Ставрич), 20. Р. Димитров, 9. 
Златинов.
Голмайстори: 1:0 Р. Колев (59), 2:0 Р. Николов (80).
Съдия: Атанас Димитров.
Жълти картони: Дяков, Филипов, П. Димитров.
Червени картони: няма.
Варна, ст. „Тича“, 500 зрители.

скоро влизаха в гра-
фата „срамни“. От на-
чалото на новия век 
обаче се нагледахме 
на толкова много по-
добни изпълнения от 
страна на любимия 
отбор, че по-скоро 
можем 

победата не е основ-
ната му цел. На терена 
излязоха футболисти, 
които твърде рядко 
помирисваха терен 
или бяха сигурни ре-
зерви до този момент 
– Иван Тодоров, Геор-
ги Пашов, Павле Попа-
ра, Мартин Тошев... На 

фона на това, без да 
блести с нищо, „Монта-
на“ съумяваше да бъде 
равностоен на дома-
кините. Все пак в сре-
дата на полувремето 
натискът на столичани 
се засили. А в 37-ата 
минута по-голямата 
класа на „Славия“ си 
каза думата – Злати-
нов намери Романов 
на границата на на-
казателното поле, а 
крилото с хубав диаго-
нален удар откри – 1:0. 
Оттук насетне „белите“ 
бяха господари на те-
рена, но пропуснаха 
куп положения да си 
решат мача. Връх на 
всичко бе изпълнени-
ето на Влади Златинов 
в 57-ата минута – той 
излезе сам срещу Ар-
шинков, преодоля го, 
но нанесе слаб удар 
и Копаранов изби от 
голлинията. 

В последната тре-
тина гостите от „Мон-
тана“ усетиха, че не 
са обречени срещу 
разколебаните си до-
макини. И миг преди 
края успяха – Антонов 
пое топката на гърди, 
нагласи си я и с мощен 
шут я прати във врата-

та за ужас на феновете 
– 1:1. 

Също толкова очак-
вано, колкото равен-
ството с „Монтана“, 
дойде и загубата от 
„Черно море“ във Вар-
на. Двубоят се явява-
ше един от многото 
„финали“ в последния 
кръг на първенството 
– ЦСКА и „Лудогорец“ 
спореха за първо-
то място, „Литекс“ и 
„Локо“ (Пловдив) – за 
петото, „Миньор“ и 
„Берое – за деветото, а 
„белите“ и „моряците“ 

Радослав Димитров и колегите му подходиха 
твърде страхливо срещу „Черно море“ на „Тича“

Акиоши бе от малкото футболисти на “Славия”, ко-
ито не разочароваха в последните срещи

Богомил Дяков 
е футболист, кой-
то не може да бъде 
обвинен в липса на 
хъс. Когато е на те-
рена, капитанът на 
“Славия” се раздава 
докрай. Заради до-
брите си игри и ав-
торитета, който 
има сред останали-
те играчи, получи 
доверието на шефо-
ве, треньори и съи-
грачи да носи лен-
тата. До момента 
защитникът не ги е 
подвел. Той има пет 
сезона с белия екип 
зад гърба си. Послес-
ният обаче не е от 
най-добрите. Дяков 
пропусна цялата 
есен заради теж-
ка контузия, а през 
пролетта игра в 13 
мача.

- Как оценявате 
представянето на 
“Славия” през изми-
налия сезон?

- Противоречиво 
е. От времето на Ве-
лислав Вуцов не сме 
събирали толкова 
точки. При него завъ-
ршихме с 50, а сега с 
51. Видя се някакво 
подобрение в срав-
нение с предишния 
сезон, въпреки че 
този не стигнахме до 
финал за купата на 
България. Но от дру-
га страна можеше да 
завършим по-напред 
в класирането. Тежат 
ни загубените точки 
от мачовете с отбо-
рите от втората поло-
вина на класарането. 
Това беше големият 
ни проблем.

- Това е слабост 
от доста години. На 
какво се дължи?

- Вероятно на под-
ценяване. Няма как 
иначе да се обясни 
доброто представяне 
срещу силните и сла-
бото срещу слабите. 
С идването на Мартин 

Кушев и Данчо Петков 
се забелязва някакъв 
напредък. Вървим в 
правилната посока. 
Представяме се все 
по-добре, показваме 
характер. Надявам се, 
че следващият сезон 
ще е още по-добър.

- Кой беше най-
силният мач през се-
зона? Може би този 
срещу „Лудогорец”?

- Но само второто 
му полувреме. Първо-
то не бяхме на ниво, 
почти го проспахме. 
После показахме до-
бра игра и характер. 
Така трябва да бъде 
във всеки мач.

- Пропуснахте го-
ляма част от сезона 
заради контузия. 

- Беше ми тежко 
през тези месеци. 
Отвън е много кофти. 
Трудно е да седиш на 
трибуните, да гледаш 
отгоре и да не можеш 
да слезеш на терена и 
да играеш. За щастие, 
преодолях този тежък 
период. Надявам се 
вече да нямам конту-
зии, да съм здрав и да 
играя.

- Започвате ше-
сти сезон в “Славия”, 
какво се промени в 
отбора за тези годи-
ни?

- Смениха се доста 
треньори, нормално 
е всеки да има свои 
виждания за играта 
и да ги налага. Сега 
колективът е много 
добър, най-добрият 
откакто аз съм в “Сла-
вия”. 

- Това ли е най-

силната черта на от-
бора?

- Това е основата. 
Който няма колектив, 
няма нищо. Отноше-
нията между играчи-
те са много важни. В 
“Славия” играят клас-
ни футболисти, има 
и талантливи млада 
момчета.

- Следващият се-
зон е знаков, защото 
“белия” клуб ще от-
бележи 100 години 
от основаването си. 
Може ли да посрещ-
нете юбилея с уча-
стие в Европа?

- Точно за това се  
борим. Към тази цел 
са насочени всички-
те ни усилия. Длъжни 
сме да се класираме 
в евротурнирите, за 
да отбележим подо-
баващо празника. От 
доста години отборът 
не е играл в Европа и 
е крайно време вече 
да се класираме.

- „Левски” и „Лудо-
горец” правят сери-
озна селекция. Сле-
дите ли какво става 
при тях и при оста-
налите конкуренти?

- Не гледам какво 
правят другите. Инте-
ресува ме какво става 
при нас и как напред-
ваме ние. Това е най-
важното. Ако ние сме 
на ниво, останалите 
няма да имат значе-
ние. Важното сега е 
да направим добра 
подготовка, за да сме 
готови за новия сезон, 
който ще е изключи-
телено вежен. Всички 
искаме да зарадваме 

феновете за 100-го-
дишнината на клуба с 
добри мачове и кла-
сиране в Европа.

- Вие сте капитан 
на “Славия”. Тежи ли 
лентата?

- Тя е отговорност. 
Длъжен си да се до-
казваш пред хората, 
които са ти гласували 
доверие. Иначе за мен 
няма значение кой 
ще е капитан, всички 
в отбора сме равни, 
разделение няма.

- Значи сте готов 
да отстъпите лента-
та на Георги Петков 
или Чавдар Янков? 
Двамата са дали 
много на “Славия” и 
са лидери.

- Аз дори не знам 

дали ще се 
върнат, но 
ако наистина 
заиграят в 
отбора ще е 
много добре 
за “Славия”, 
защото всич-
ки знаем за 
какви футбо-
листи става 
въпрос. От 
моя стра-
на няма ни-
какъв про-
блем. Както 
вече казах, 
за мен няма 
значение кой 

ще е капитан. И да не 
съм аз, това няма да 
промени нищо в отно-
шението и играта ми.

- И накрая един 
въпрос, който не е 
свързан със “Сла-
вия”. Какво ви прави 
впечатление от ма-
човете на европей-
ското първенство?

- След изиграва-
нето на първите два 
мача от групите ня-
маше среща без гол. 
Това е добре за фено-
вете, защото гледат 
атрактивен и резул-
татен футбол. Стават 
интересни двубои.

Надежда 
КЪРЛИКОВА

Богомил
Дяков:

„Искаме в Европа за 100-годишнината.
Трябва да сме на ниво и срещу слабите" 
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„Славия” приклю-

чи на осмо място 
в „А” група за сезон 
2011/2012 г. Или с дру-
ги думи на 19 точки от 
върха и на 11 точки от 
зоната на европейски-
те турнири. „Белите” 
се смъкнаха с едно мя-
сто по-надолу в класи-
рането едва в послед-
ния кръг след загуба 
от „Черно море” във 
Варна. Славистите 
отново направиха 
по-слаб пролетен по-
лусезон, в който един-
ствено се откроява 
победата над шампи-
она „Лудогорец” (3:2).

„Славия” събра 27 
точки през есента и с 

Безличен сезон за „Славия” в 
навечерието на вековния юбилей
Само 12 „бели” играха и през 
двата дяла на шампионата
три по-малко през про-
летния дял на първен-
ството. През втория 
полусезон към сметка-
та на „белите” има и три 
служебни точки, присъ-
дени от БФС за админи-
стративния успех над 
„Локомотив” (София). 
Активът от гостувани-
ята за целия сезон е 25 

точки, а от домакин-
ските срещи – с точка 
повече. През есента 
славистите постигнаха 
пет поредни победи, в 
които най-впечатляващ 
бе триумфът над ЦСКА 
на ст. „Българска армия” 
с 2:1. През пролетта 
„белите” успяха да над-
вият бъдещия шампи-

он „Лудогорец” с 3:2 на 
стадиона в полите на 
Витоша. Победите сре-
щу първия и втория в 
крайното класиране на 
„А” група нямат аналог 
за „Славия” през новия 
век. Както, уви и загуба-
та с 0:6 в Разград – ос-
вен, че за пореден път 
през последните 15 го-

дини футболистите на 
най-стария клуб у нас 
изравниха клубен анти-
рекорд, те за първи път 
губят с такъв резултат от 
новак в елита!

Общо 36 души се 
появяваха на терена с 
белия екип през двата 
полусезона. Само една 
трета от тях – 12 човека, 
играха през целия шам-
пионат, а половината от 
тях – 6 души, записаха 20 
и повече мача. Цифрите 
говорят красноречиво 

за голямото текучество 
в отбора и липсата на 
твърди титуляри. Като 
куриоз може да се от-
бележи фактът, че двама 
души – Божидар Васев и 
Максим Стойков, запи-
саха само по една игро-
ва минута! През тази го-
дина в „Славия” за първи 
път игра японски футбо-
лист. Тайсуке Акийоши 
стана първият японец 
играл в българското 
първенство. Той бързо 
се превърна в един от 
любимците на феновете 
на „белите” като добрата 
му игра бе увенчана и с 
две попадения.

От 42-та гола на смет-
ката на „Славия” фут-
болистите вкараха 39, 

а останалите три са за 
служебната победа над 
столичните „железнича-
ри”. Трима души си по-
делят първото място по 
брой на вкарани голове 
– Николай Божов, Жозе 
Жуниор и Владислав 
Златинов реализи-
раха по 6 попадения. 
Любопитна подробност 
е, че нито един футбо-
лист от отбора не успя 
да се разпише и през 
двата дяла на шампио-
ната!

Цели 67 жълти и 5 
червени картона „за-
работиха” футболисти-
те на отбора в 29-те си 
мача в елитната група. 
Рекордьор по брой на 
получените картони 

„Славия” в „А” група – 
сезон 2011/2012

мач по мач

I кръг, 8.08.2011 г.
„Левски” – „Славия” 1:0

II кръг, 14.08.2011 г.
„Славия” – „Ботев” (Вр) 3:2
(Г. Иванов, Е. Маркес,
Й. Юруков)

III кръг, 20.08.2011 г.
„Миньор” – „Славия”  1:1
(Ф. Филипов)

IV кръг, 28.08.2011 г.
„Славия” – „Литекс” 0:2

V кръг, 11.09.2011 г.
„Лудогорец” – „Славия” 6:0

VI кръг, 18.09.2011 г.
„Славия” – „Локомотив” (Сф) 2:1
(Й. Юруков, Р. Василев)

VII кръг, 25.09.2011 г.
„Черноморец” – „Славия” 2:3
(Д. Пеев, Ж. Жуниор, Н. Божов)

VIII кръг, 3.10.2011 г.
„Славия” – „Калиакра” 3:0
(Ж. Жуниор – 2, И. Илиев)

IX кръг, 15.10.2011 г.
ЦСКА – „Славия” 1:2
(И. Илиев, Н. Божов)

X кръг, 21.10.2011 г.
„Славия” – „Локомотив” (Пд) 3:0
(Н. Божов, Ж. Жуниор – 2)

XI кръг, 26.10.2011 г.
„Берое” – „Славия” 1:0

XII кръг, 5.11.2011 г.
„Славия” – 
„Видима-Раковски” 1:1
(Н. Божов)

XIII кръг, 12.11.2011 г.
„Светкавица” – „Славия” 0:3
(Д. Пеев, Н. Божов, Г. Иванов)

XIV кръг, 19.11.2011 г.
„Монтана” – „Славия” 1:2
(Р. Василев, Н. Божов)

е Радослав Димитров 
с 9 жълти, следван от 
Йордан Юруков със 7. 
Вратарят Емил Петров 
пък е единственият „бял” 
футболист, който не бе 
декориран в жълто, но 
бе изгонен с директен 
червен картон на дер-
бито с „Левски” (0:3) през 
пролетта.

Рекордна група от 
18 съдии ръководиха 
29-те срещи на отбора 
в „А” група. От тях по 
три пъти свириха на 
„белите” само двама – 
Александър Костадинов 
и Ивайло Стоянов. При 
първия славистите 
събраха пълен актив 
от 9 точки, а при вто-
рия – нулев! Стоянов е 

и реферът, раздал най-
много картони за „бели-
те” – 12 жълти. Христо 
Ристосков - друг пред-
ставител на Темида, 
който неведнъж си 
е навличал гнева на 
привържениците на от-
бора, е ръководил две 
срещи на „Славия” този 
сезон, в които не е по-
казал нито един картон! 
Активът в мачовете с 
Ристосков на терена е 
положителен – победа 
и равенство.

Броят на зрителите, 
наблюдавали „Славия” 
на стадиона в столич-
ния квартал „Овча ку-
пел” в шампионатните 
мачове през този се-
зон не бе висок. През 

есента едва малко над 
6000 зрители гледаха 
наживо изявите на „бе-
лите” в седемте им дома-
кинства. През пролетта 
зрителският интерес бе 
по-голям – общо 10100 
човека в осем мача. Това 
донякъде може да се 
обясни с дербитата със 
„сини” и „червени”, които 
се състояха през втория 
дял на първенството. 
Най-посетеният дома-
кински мач на „Славия” 
през този шампионат 
бе именно двубоят с 
„Левски” (4200 чове-
ка). Най-слаб интерес е 
имало към сблъсъка с 
„Черно море” в послед-
ния есенен кръг – едва 
300 души.

XV кръг, 28.11.2011 г.
„Славия” – „Черно море” 1:1
(Ж. Жуниор)

XVI кръг, 21.03.2012 г.
„Славия” – „Левски” 0:3

XVII кръг, 3.03.2012 г.
„Ботев” (Вр) – „Славия” 0:1
(П. Димитров)

XVIII кръг, 11.03.2012 г.
„Славия” – „Миньор” 2:1
(Вл. Златинов, П. Димитров)

XIX кръг, 17.03.2012 г.
„Литекс” – „Славия” 1:0

XX кръг, 24.03.2012 г.
„Славия” – „Лудогорец” 3:2
(П. Димитров – 2, Вл. Златинов)

XXI кръг, 28.03.2012 г.
„Локомотив” (Сф) – 
„Славия” 0:3 сл.

XXII кръг, 2.04.2012 г.
„Славия” – „Черноморец” 1:1
(Ж. Желев)

XXIII кръг, 7.04.2012 г.
„Калиакра” – „Славия” 1:2
(Т. Акийоши, Д. Златков)

XXIV кръг, 19.04.2012 г.
„Славия” – ЦСКА 0:1

XXV кръг, 23.04.2012 г.
„Локомотив” (Пд) – „Славия” 2:1
(Вл. Златинов)

XXVI кръг, 28.04.2012 г.
„Славия” – „Берое” 0:0

XXVII кръг, 5.05.2012 г.
„Видима-Раковски” –
„Славия” 1:2
(Вл. Златинов, Т. Акийоши)

XXVIII кръг, 13.05.2012 г.
„Славия” – „Светкавица” 2:0
(Вл. Златинов – 2)

XXIX кръг, 19.05.2012 г.
„Славия” – „Монтана” 1:1
(Вл. Романов)

XXX кръг, 23.05.2012 г.
„Черно море” – „Славия” 2:0

Крайно класиране в „А” ПФГ - сезон 
2011/2012г.

отбор м п р з г.р. т.
1. „Лудогорец” 30 22 4 4 73-16 70
2. ЦСКА 30 22 3 5 60-19 69
3. „Левски” 30 20 2 8 61-28 62
4. „Черноморец” 30 17 9 4 57-23 60
5. „Литекс” 30 17 8 5 57-28 59
6. „Локомотив” (Пд) 30 17 6 7 44-39 57
7. „Черно море” 30 16 4 10 46-25 52
8. „СЛАВИЯ” 30 15 6 9 42-36 51
9. „Миньор” 30 8 12 10 35-40 36
10. „Берое” 30 9 8 13 30-37 35
11. „Монтана” 30 8 7 15 29-51 31
12. „Ботев” (Вр) 30 7 8 15 30-44 29
13. „Локо” (Сф) 30 5 9 16 26-50 24
14. „Видима-Рак” 30 3 6 21 19-59 15
15. „Калиакра” 30 2 5 23 26-77 11
16. „Светкавица” 30 1 5 24 8-71 8

Класиране в „А” ПФГ - пролет 2012 г.
отбор м п р з г.р. т.
1. „Лудогорец” 15 11 1 3 40-9 34
2. ЦСКА 15 11 0 4 28-10 33
3. „Литекс” 15 9 4 2 31-14 31
4. „Локомотив” (Пд) 15 9 3 3 22-21 30
5. „Левски” 15 9 2 4 35-12 29
6. „Черноморец” 15 7 6 2 32-18 27
7. „Черно море” 15 9 0 6 29-18 27
8. „СЛАВИЯ” 15 7 3 5 18-16 24
9. „Берое” 15 6 5 4 17-14 23
10. „Миньор” 15 5 6 4 21-22 21
11. „Монтана” 15 5 2 8 17-27 17
12. „Ботев” (Вр) 15 4 3 8 18-24 16
13. „Локомотив” (Сф) 15 2 5 8 10-24 11
14. „Светкавица” 15 1 3 11 5-38 6
15. „Видима-Рак” 15 1 2 12 11-34 5
16. „Калиакра” 15 1 1 13 17-51 4

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
ЕСЕН 2011 г.
състезател игрови минути мачове
Живко Желев 1350 15
Радослав Димитров 1213 15
Николай Божов 1144 14
Ели Маркес 1130 13
Йордан Юруков 1117 14
Галин Иванов 1098 14
Жозе Жуниор 1086 14
Филип Филипов 1080 12

Галин Иванов 1098 14
Жозе Жуниор 1086 14
Владислав Златинов 1050 13
Богомил Дяков 1004 12
Петър Димитров 878 11
Тайсуке Акийоши 841 12
Атанас Борносузов 775 12
Янко Сандански 739 9
Павле Попара 736 15
Даниел Пеев 556 13
Георги Христов 553 12
Илия Илиев 541 9
Владислав Романов 489 10
Цветозар Тодоров 406 7
Радослав Василев 319 10
Диян Молдованов 280 5
Иван Тодоров 270 3
Мартин Тошев 249 9
Спас Георгиев 245 9
Георги Пашов 180 2
Михаил Милчев 180 2
Юлиян Попев 180 2
Милан Ставрич 114 5
Атанас Дреновички 90 1
Уелингтон Том 16 1
Божидар Васев 1 1
Максим Стойков 1 1
Общо – 36 футболисти

ДИСЦИПЛИНАТА:
състезател жк чк
Радослав Димитров 9 -
Йордан Юруков 7 -
Янко Сандански 6 -
Стефано Кунчев 4 1
Петър Димитров 4 1
Атанас Борносузов 4 -
Филип Филипов 4 -
Николай Божов 4 -
Живко Желев 4 -
Галин Иванов 3 1
Даниел Пеев 3 -
Ели Маркес 2 -
Павле Попара 2 -
Богомил Дяков 2 -
Тайсуке Акийоши 1 1
Емил Петров - 1
Жозе Жуниор 1 -
Диян Молдованов 1 -
Юлиян Попев 1 -
Илия Илиев 1 -
Романов 1 -
Радослав Василев 1 -
Цветозар Тодоров 1 -
Иван Тодоров 1 -
Общо: 67 жълти и 5 червени картона

ГОЛМАЙСТОРИТЕ:
състезател есен пролет  общо
Владислав Златинов 0 6 6
Жозе Жуниор 6 0 6
Николай Божов 6 0 6
Петър Димитров 0 4 4
Галин Иванов 2 0 2
Радослав Василев 2 0 2
Даниел Пеев 2 0 2
Илия Илиев 2 0 2
Йордан Юруков 2 0 2
Тайсуке Акийоши 0 2 2
Ели Маркес 1 0 1
Филип Филипов 1 0 1
Живко Желев 0 1 1
Даниел Златков 0 1 1
Владислав Романов 0 1 1
Общо – 39 гола

СЪДИИТЕ:
съдия м п р з жк чк т
Александър Костадинов 3 3 0 0 6 0 9
Ивайло Стоянов 3 0 0 3 12 0 0
Георги Димитров 2 2 0 0 4 1 6
Димитър Андреев 2 2 0 0 4 1 6
Христо Ристосков 2 1 1 0 0 0 4
Георги Кабаков 2 1 0 1 5 1 3
Цветан Кръстев 2 0 2 0 4 0 2
Богомил Маринов 2 0 1 1 3 0 1
Таско Тасков 2 0 1 1 5 0 1
Калин Людмилов 1 1 0 0 4 0 3
Иван Кирилов 1 1 0 0 3 1 3
Никола Попов 1 1 0 0 1 0 3
Стефан Спасов 1 1 0 0 2 0 3
Стефан Апостолов 1 1 0 0 2 0 3
Георги Йорданов 1 0 1 0 2 0 1
Ахмед Ахмед 1 0 0 1 3 0 0
Атанас Димитров 1 0 0 1 3 0 0
Антон Генов 1 0 0 1 4 1 0

ПУБЛИКАТА:
съперник зрители
„Монтана” 400
„Светкавица” 400
„Берое” 400
ЦСКА 1500
„Черноморец” 600
„Лудогорец” 1100
„Левски” 4200
„Миньор” 1500
„Черно море” 300
„Видима-Рак” 500
„Локомотив” (Пд) 1500
„Калиакра” 450
„Локомотив” (Сф) 1200
„Литекс” 900
„Ботев” (Вр) 1200
Общо: 16150 зрители (есен – 6050, пролет – 10100)

Забележка: Данните са според изнесените цифри във 
в.„Славия” през сезона.

Даниел Златков 1080 12
Стефано Кунчев 990 11
Атанас Борносузов 775 12
Даниел Пеев 556 13
Илия Илиев 541 9
Павле Попара 435 10
Емил Петров 350 4
Диян Молдованов 280 5
Юлиян Попев 180 2
Георги Христов 165 5
Радослав Василев 155 7
Атанас Дреновички 90 1
Уелингтон Том 16 1
Спас Георгиев 7 3
Максим Стойков 1 1

ПРОЛЕТ 2012 г.
състезател игрови минути мачове
Живко Желев 1080 12
Владислав Златинов 1050 13
Богомил Дяков 1004 12
Радослав Димитров 990 11
Даниел Златков 990 11
Филип Филипов 970 11
Петър Димитров 878 11
Тайсуке Акийоши 841 12
Емил Петров 836 10
Янко Сандански 739 9
Владислав Романов 489 10
Николай Божов 476 7
Стефано Кунчев 424 5
Цветозар Тодоров 406 7
Йордан Юруков 392 6
Георги Христов 388 7
Павле Попара 301 5
Иван Тодоров 270 3
Мартин Тошев 249 9
Спас Георгиев 238 6
Георги Пашов 180 2
Михаил Милчев 180 2
Радослав Василев 164 3
Милан Ставрич 114 5
Божидар Васев 1 1

ОБЩО МАЧОВЕ В „А” ПФГ – 2011/2012 г.
състезател игрови минути мачове
Живко Желев 2430 27
Радослав Димитров 2203 26
Даниел Златков 2070 23
Филип Филипов 2050 23
Николай Божов 1620 21
Йордан Юруков 1509 20
Стефано Кунчев 1414 16
Емил Петров 1186 14
Ели Маркес 1130 13

Владислав Златинов 
(вдясно) и Петър 
Димитров вкараха 10 от 
15-те гола за „Славия” през 
пролетта  

Статистика

Страниците подготви
Свободан АЛЕКСАНДРОВ
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Българският наци-
онален отбор за 
мъже се класира 

за олимпийския турнир 
по волейбол в Лондон 
през лятото на 2012-а го-
дина, след като спечели 
втория квалификационен 
турнир в София. В ком-
панията на отборите на 
Франция, Египет и Паки-
стан „трикольорите” спе-
челиха първото място и 
съвсем заслужено отиват 
на Олимпиадата, започва-
ща в края на юли. 

Победите с по 3:1 сре-
щу французи и египтя-
ни, и успехът с 3:0 срещу 
пакистанците дойдоха 
напълно закономерно 
и показаха, че България 
остава сред световния во-
лейболен елит. Съставът 
на „лъвовете”, където ли-
чат имената на доста рож-
би на славистката школа, 
отново ще има възмож-
ност да премери сили с 
най-добрите и да покаже 
на света високото си ниво.

Преди това обаче в со-
фийската зала „Арена Ар-
меец” ще се изиграят два 
турнира от Световната 
лига, като един от тях ще 
бъде финален. „Лъвовете” 
не са били във финалната 
фаза на престижната над-
превара от 2007-а година 
насам. Тогава в Катовице 
българите заеха петото 
място. 

Подобно на края на 
миналата квалификация 
в столицата, така и сега 
имаше много драматич-
ни събития. Поставилият 
ултиматум Радостин Стой-
чев изпълни заканата си 
и напусна поста си на се-
лекционер. Това се случи 
само един месец, след 
като специалистът беше 

България ще бъде на Олимпиадата, 
но Стойчев и Казийски напуснаха

уволнен, но после върнат 
по спешност в отбора. 
Стойчев пожела оставка-
та на Управителния съвет 
на БФВолейбол, както и 
на президента на цен-
тралата Данчо Лазаров. 
Ръководителите много-
кратно показаха, че нямат 
намерение да предават 
властта си и това прину-
ди треньора да подаде 
оставка. Стойчев беше 
подкрепен и от Матей 
Казийски, който прекрати 
участието си в национал-
ния отбор броени дни 
преди началото на олим-
пийските игри. Така двете 

знакови фигури, тръгнали 
към световните върхове 
от залата на „Славия” са 
аут от представителния 
ни тим. Действията на 
двамата бяха подкрепени 
от голяма част от волей-
болната общественост 
у нас, като феновете на 
националния тим орга-
низираха и протест пред 
сградата на спортното 
министерство с искания 
за оставки във волейбол-
ната централа.  

„Обещах, че след 
олимпийската квалифи-
кация ще обявя бъдеще-
то си като национален 
селекционер. Доколкото 
до момента няма оставка 
от Данчо Лазаров потвъ-
рждавам, предварително 
обявеното, че ако няма 
промени, ще предприема 
действия и ще прекра-
тя договора си като на-
ставник“, заяви Стойчев. 
Той добави, че има три 
причини да поиска 
оставката на Лазаров. 
„На първо място това е 
неефективното управ-
ление на федерацията 
- има скандали във всич-

ки видове волейболни 
първенства. Второ, това 
е непрозрачното управ-
ление на финансите на 
федерацията. Третата 
причина е неизпълнение 
на конкретно поети задъ-
лжения на федерацията 
в моя договор, като не 
става въпрос за лични 

добави Радостин Стойчев. 
„Федерацията решава 
кой да води отбора. Пред-
вид тежката в момента 
ситуация с националния 
отбор и кратките сро-
кове при необходимост 
хората от щаба са готови 
да помогнат на отбора. 
Аз не искам този отбор 

Звездата на българския и световен волейбол и 
юноша на „Славия” Матей Казийски подкрепи Радо-
стин Стойчев и напусна националния отбор заради 
случващото се в БФВолейбол. Състезателят на „Трен-
то” е категоричен, че в тези условия тимът не може да 
се развива.

„Аз съм крайно разочарован от федерацията и от 
хората, които взимат решенията в нея. Лично смятам, 
че те са в ущърб на българския национален отбор и 
са провокирани от лични интереси, и цели. Редно е 
тези хора да си подадат оставките. Тъй като аз нямам 
власт да искам и да взимам оставки, единственото 
което аз мога да направя, е на напусна националния 

състав, защото не мога да работя с тези хора. Това, 
което би ме върнало е надеждата, че този отбор ще 
расте“, заяви Казийски.

Няколко дни по-късно бившият състезател на 
„Динамо” (Москва) говори  пред медиите за евенту-
алното назначение на Мартин Стоев за национален 
селекционер. 

„Всички делегати на Общото събрание пожелаха 
да се върна и да играя на олимпийските игри. Мар-
тин Стоев е слаб треньор. Успехите, които постиг-
нахме под неговото ръководство, бяха заради много 
силния ни отбор. Целият ни труд беше заплют и пре-
небрегнат”, коментира Матей Казийски.

Воденият от старши треньора Радостин Стойчев 
отбор на „Трентино” (Тренто) ще играе на Световното 
клубно волейболно първенство в Доха. Клубът от Ита-
лия получи специална покана за престижната надпре-
вара, която ще се проведе в Катар от 13 до 19 октомври.  
Втората квота е била изпратена на полския СКРА (Бел-
хатов), а останалите отбори, които ще вземат участие 
в турнира, са шампионите на Европа „Зенит” Казан 

(Русия), континентални-
те първенци на Северна 
америка и Африка, съот-
ветно „Тигрес” (Мексико) 
и „Замалек” (Египет), както 

и домакинът „Ал Араби”. Последните две квоти са за 
шампионите на Южна Америка и Азия. 

Звездата на световния волейбол и юноша 
на „Славия” Матей Казийски ще има възмож-
ност да стане континентален клубен шам-
пион с „Трентино” за четвърти пореден път.  
Жребият за груповата фаза на световното клубно 
първенство ще се тегли през септември в Доха. 

„Разочарован съм”Матей 
Казийски:

Тренто отново ще участва на  
световното клубно първенство 

условия, а за програмата 
за стратегическото разви-
тие на волейбола. Спорът 
не е междуличностен. 
Потвърждавам решение-
то си да предприема дей-
ствия за прекратяване на 
договора си като треньор 
на националния отбор“, 

да се разпадне. Тези мом-
чета и хората от щаба са 
се трудили много тежко в 
последните 10 години. Ис-
кам нещата да станат по-
добре, а не по-зле“, завъ-
рши специалистът.

Асен ДАСКАЛОВ

Две от най-
важните фигури 
в българския 
волейбол в мо-
мента не могат 
да помогнат на 
спорта да върви 

Феновете на волейбола протестираха срещу ръко-
водството на БФВолейбол и шефът й Данчо Лазаров

Же н с к и я т 
отбор на 
“Славия” по 

водна топка направи 
исторически дубъл. 
Във втория финален 
турнир от държавното 
първенство на столич-
ния басейн “Диана” сла-
вистките отново спече-
лиха всичките си мачо-
ве, както направиха и 
в първата надпревара. 
В решителния сблъсък 
за първото място “бе-
лите” сирени, водени 
от треньора Деан Ди-
митров, победиха вра-
чанския Клуб за водни 
спортове (КВС) с 12:7. 
Този път успехът дой-
де с 5 гола разлика, а 
в първата надпревара 
славистките разгроми-
ха най-сериозните си 
съпернички с 10 гола 
аванс. Врачанки заеха 
второто място, а тре-
тото остана за ватер-
полистките на “Арда” 
(Кърджали).

Заедно с титла-
та състезателките на 
“Славия” триумфираха 

те и идва след 8 поред-
ни сребърни медала 
от държавния шампи-
онат. Националният 
трофей, пък е втори за 
славистките след успе-

който в последното 
десетилетие е студио 
за кинематографията 
и заснемане на реали-
ти шоута, клубовете и 
по плуване, и по водна 

водна топка “Славия”. 
– Сега се лишаваме от 
приходи, които форми-
раха повече от полови-
ната средства, с които 
разполагахме на ме-

и с Купата на България, 
защото вторият турнир 
на “Диана” бе валиден 
и за този трофей. Така 
славистките вдигнаха 
в един ден и двете от-
личия, като направиха 
ценен дубъл. 

Титлата е първа в 
историята на „бялата” 
водна топка при дами-

ха през 2009 година.
За съжаление таз-

годишният триумф бе 
придружен с тревожни 
вести за бъдещето на 
водната топка в “бе-
лия” клуб. Стана ясно, 
че поради изтеглянето 
на досегашния наема-
тел от 50-метровия за-
крит басейн “Славия”, 

топка започват да из-
питват сериозни фи-
нансови затруднения.

“Отчисленията от 
отдаването под наем 
на 50-метровия закрит 
басейн бяха изключи-
телно важни за нашия 
бюджет – каза Стоян 
Александров, главен 
треньор на клуба по 

сец. Вече се принудих 
да направя съкраще-
ния на треньори в клу-
ба, които ще се върнат 
при нас при първа 
възможност. В момен-
та съм в усилено из-
дирване на спонсори, 
като същевременно се 
надявам да има някак-
во по-бързо развитие 

в чест на която бях за-
планувал да направя 
силен отбор при мъже-
те, който да се бори за 
титлата и да я спечели. 
Дано нещата се разви-
ят в положителна насо-
ка и тези мои планове 
станат реалност.”

Николай КРЪСТЕВ

Ще бъде отбелязан 
поредният гол във 
вратата на КВС 
(Враца)

Един миг от пътя на „белите” ватерполистки и техния треньор към двата 
трофея през сезона   

След секунди щастливият треньор Деан Димитров 
ще полети във водата, бутнат от своите 
възпитанички  

Шампионската титла 
за 2012 е в славистки 
ръце

и с бъдещ наемател 
на закрития басейн. 
Жалко е, че тези про-
блеми ни връхлетяха в 
навечерието на стого-
дишнината на “Славия”, 

Дубъл за жените и... проблеми
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Със своите шест гола 
Владислав Златинов 

се превърна в най-
резултатния играч на 
„белите” футболисти 
през втория полусезон.
Пълен статистически 

обзор за изминалия 
шампионат 

на стр. 12-13

Бяла диря16

В славистките анали са факт, дългогодишните 
връзки на „белия” клуб и Двореца. Не е случаен факт 
и че в юбилейната емблема на „Славия” по повод 
100-годишнината на клуба има поставена корона. 
На фотоса е почетният плакет връчен от „бяло-
то” дружество на цар Борис ІІІ през 1928 година.

Още подробности по темата на стр. 4-5 

Ватерполистките на „Славия” спечелиха първа 
титла в клубната си история. Успехът на моми-
четата на Деан Димитров е двойно по-сладък, за-
щото бе гарниран и с националния трофей. 

Още за триумфа на стр. 15      

Младите футболисти на „Славия” станаха вицешампионите в елитната юно-
шеска група U-19 за 2012 година. Момчетата на треньора Християн Войнов бяха 
най-добрият отбор в дивизията, доказателство за това е и разгромната победа 
с 5:1 над първенеца „Левски” и то насред „Герена” в предпоследния кръг. Но неле-
по изпуснати точки в няколко мача лишиха „белите” от титлата. Радващо е, 
че повечето играчи остават в тима и за догодина, но едно ядро от състезатели 
вече напусна тази възрастова група. Дано от ръководството на ПФК „Славия” 
1913 АД дадат шанс на своите възпитаници за пробив и в първия състав. На 
снимката личат отляво надясно: Стоян Предев, Кирил Атанасов (Супата), Ва-
лери Цекин, Николай Иванов (Делпата) и Вили Вълков. 

Информация за представянето на юношеските отбори на „белите” на стр. 8-9   

Капитанът на футболния тим на „белите” Бого-
мил Дяков изпрати своя пети пореден сезон със сла-
вистката фланелка. Вече възстановен от тежка-
та контузия сърцатият бранител записа немалко 
двубои през пролетта. 

Интервю с него на стр. 11   


