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Футболистите на „Славия”, 
явно са осъзнали зна-
чението на този сезон 

за „белите” фенове и историята на 
клуба, и след фаулстарта напипаха 
верния ритъм. Занизаха се добри 
игри, а последните два двубоя до-
ближиха тима до желаната класа. 
След разгрома у дома с 6:1 над „Бе-
рое”, дойде и „бялата” лекция в Годе 
Делчев. Всичко това дава надежда 
на славистите и те по-осезаемо се 
връщат по трибуните. За следва-
щото домакинство със софийския 
„Локомотив” от агитката отново 
обещават мощна подкрепа.

Радващо е, че всички по оста 
ръководство-треньорски щаб-
футболисти-фенове са обединени 
от постигането на основния мотив 
на предстоящата стогодишнина 
– връщането на „Славия” на място-
то, което клубът заслужава. А то 
може да бъде само едно – върхът. 
Дали това ще е купата на страна-
та, призовата тройка, а защо не и 
шампионския трофей, времето 
ще покаже. Засега налице е добра 
игра, повишена класа, себеразда-
ване и преследване на голямата 
цел. Важно е, да няма отпускане в 
славистките редици, защото пътят 
към крайният успех е доста дълъг. 
Но той може да бъде извървян с 
чест, напълно в духа на славист-
ките традиции, отстоявани вече 
почти век.

Смело напред в
специалния сезон

стоян 
коцев 
(кано)  -  
завинаги
един от 
нас!
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Георги 
петков 
се завърна 
с класа
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Бюлетин

Както ви информи-
рахме в миналия брой, 
членът на Изпълнител-
ното бюро на комитета 
„100 години “Славия” 
Велизар Цоков, пред-
стави уникална ко-
лекция с юбилейни 
значки. Луксозните 
комплекти са само 50 
и са номерирани от 01 
до 50. Всеки съдържа 
4 двуслойни значки и 
една еднослойна (тра-
диционната емблема). 
Има 14-милиметрова 
и 28-милиметрова ем-
блема, изготвена спе-
циално за вековния 
юбилей на “Славия”, 
както и същите две ре-

плики на юбилейното 
лого, но с „плетеница-
та“ - първата емблема 
на “Славия”. 

Лимитираната се-
рия, дело на фирма 
„Булпинс”, бе разпро-
дадена буквално за 
часове, още в първия 
ден. Цената на ком-
плектите бе 100 лв, а 
цялата печалба от про-
дажбата им ще под-
крепи планираната 
мащабна издателска 
дейност на комитета 
„100 години “Славия”. 
„Досега български 
клуб със сигурност не 
е правил такова нещо 
- каза Цоков. - Почти 

съм сигурен, че и в Ев-
ропа няма толкова лук-
созен комплект значки 
на един отбор. Поне аз, 
като страстен колекци-
онер, не съм виждал 
нещо такова.“

Комплектът от знач-
ки даде старт на раз-
пространението на 
сувенири и значки за 
стогодишнината на 
“Славия”, която ще 
бъде отбелязана през 
2013 година. От „Бул-
пинс“ обещават на фе-
новете още интересни 
неща свързани с голе-
мия юбилей. 

Любопитно е да се 
отбележи, че Венцес-
лав Стефанов купи 
комплект № 1 от лук-

Стадион „Славия” отвори врати за свободно пързаляне от 15 
септември. В сряда и петък от 18:30 ч., а в събота и неделя от 11:30 
и 17:00 ч. любителите на кънките на лед ще могат да се насладят 
на удоволствието от пързалянето на „бялата” ледена пързалка.

созната колекция. Пре-
зидентът на „белия” 
клуб плати 1000 лв. за 
уникален сет, в кой-
то значките, не само 
са гравирани с най-
престижния  № 1, но и 
са, и с 4 повече от оста-
налите 49 комплекта на 

лимитираната серия. 
За разлика от другите, 
които съдържат по 5 
значки, сет № 1 включ-
ва още голяма и малка 
реплика на „плетени-
цата“ и две еднослой-
ни юбилейни емблеми 
от бял и жълт метал.

само за един ден свършиха 
юбилейните значки

Занапред изкустве-
ният футболен терен 
в комплекс “Славия” 
в квартал  „Овча ку-
пел“ ще носи името 
на Стоян Коцев - Кано. 
Решението бе взето 
от ръководството на 
ПФК “Славия” 1913 
АД след предложе-
ние на  Обществения 
комитет „100 години 
“Славия”.  Всичко вече 
е съгласувано и със се-
мейството на Коцев. 

Това е възможно 
най-добрият начин 
клубът да окаже по-
чит към паметта на го-
лемия си футболист и 
славен треньор, който 

почина на 67-годиш-
на възраст след дълго 
и тежко боледуване. 
Стоян Коцев бе настав-
никът, под чието ръко-
водство “Славия” спе-
чели осмата си шампи-
онска титла през 1996 
година, както и купата 
през същия сезон.

Така 600-те деца 
от школата на “белия” 
клуб ще имат възмож-
ност да тренират и да 
играят мачовете си 
на терен „Стоян Коцев 
- Кано“, който е най-
добрият в столицата за 
подготовка на подрас-
тващи футболисти. 

Голям знак на 
уважение към 
стоян коцев
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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

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 набира-
телна сметка на Коми-
тет “100 години "Сла-
вия”, в която вече може 
да постъпват средства 
от слависти и симпати-
занти за отбелязване на 

вековния юбилей на клу-
ба през 2013 г.

Изразходването на 
събраните пари ще е 
абсолютно прозрачно, 

а редовно ще бъде пу-
бликуван списък с име-
ната на вносителите. Със 
сметката ще  оперира 
единствено и само коми-

тетът  “100 години "Сла-
вия”.
Освен сметката публи-
куваме и всички други 
важни данни на Интер-

нешънъл Асет Банк, ко-
ито биха могли да бъдат 
от полза на евентуални-
те дарители.
Преводи по сметката 
могат да се правят във 
всяка една банка.

Привличането на 
Дайсуке Мацуи 
е трансферът на 

годината в българското 
първенство. Първо за-
щото пристига играч със 
световна визитка и све-
товна слава. Второ, за-
щото Мацуи е едва на 
31 години и пред него 
има много, много фут-
бол. И трето – идването 
му на „Овча купел” до-
казва на практика още 
веднъж наистина по-
расналите амбиции на 
„Славия” през юбилей-
ната година. По-друг 
въпрос е докъде ще се 
прострат тези амбиции 
и до какво ще доведат 
в крайна сметка. Но 
към този момент – след 
петия кръг, когато „Сла-
вия” има десет точки от 
3 победи, равен и за-
губа, нещата изглеждат 
оптимистично. Много 
по-оптимистично от по-
следните няколко сезо-
на.

Защото във всяка 
една от линиите „Сла-
вия” има своя безспорен 
и опитен лидер – Георги 
Петков на вратата, Жив-
ко Желев в защитата, 
Чавдар Янков в полу-
защитата и Здравко 
Лазаров в нападение-
то. Това са все играчи, 
които може да бъдат 
определени и по мал-
ко по-различен начин 
– като най-добрите на 
постовете си в родното 
първенство. Макар и 
леко дискусионно, това 
твърдение е много, мно-
го близо до истината. Ко-

ето означава, че „белите” 
имат изключително 

здрав гръбнак 

през юбилейния сезон. 
Около който гръбнак 

който в много отноше-
ния бе съхранен от ми-
налия шампионат и това 
предполага по-голяма 
обиграност.

После в един ден 
се случиха две мно-

новият член на спортно-
техническия щаб Войн 
Войнов. Японецът тепъ-
рва ще показва какво 
може, но лично аз нямам 
съмнения, че има абсо-
лютният потенциал да се 

Още при пред-
ставянето си 
Дайсуке Мацуи 
впечатли  с 
ювелирната си 
техника

А отбелязаните 9 
гола в последните два 
кръга – 6 на „Берое” и 3 
на „Пирин” в Гоце Делчев 
няма как да не стреснат 
съперниците. Защото 
„Славия” определено 
се очертава като отбор, 
който ще претендира и 
ще гони място в трой-
ката. Едва ли е необхо-
димо да уточняваме, че 
към момента първите 
три места са за „Левски”, 
„Лудогорец” и „Ботев” 
– т.нар. „държавни от-
бори”, които получават 
повсеместна подкрепа. 
Затова и задачата на „бе-
лите” да се борят точно 
с тях със сигурност ще 
става все по-трудна и 
по-трудна. Но пък „Сла-
вия” е на път да вади все 
повече и повече чисто 
футболни аргументи. 
Които с включването на 
Мацуи няма как да не 
се увеличат още. И това 
със сигурност притесня-
ва конкурентите, които 
няма как да не опитат и 
удари под масата.

Следват двубои с 
„Локомотив” (София), 
„Литекс” и ЦСКА. Най-
големите оптимисти 
са сигурни, че от тях 
славистите имат сили и 
възможности да вземат 
9 точки. Хайде да не са 
9, нека са 7 – това също 
ще подсили и заздрави 
позициите на отбора в 
челото на класирането. 
За нещо повече ще за-
почнем да мечтаем чак 
след това. 

Николай КРЪСТЕВ

Трансферът на 
годината

може да се опира оста-
налата част от състава, 

го важни неща – бяха 
представени Мацуи и 

превърне в най-добрия 
играч на шампионата. И 
това може да стане доста 
бързо с оглед качествата 
на Дайсуке и огромният 
опит, който има от първа 
френска дивизия. Къде-
то определено се играе 
атакуващ и атрактивен 
футбол.

А Войнов е специ-
алист с много знания и 
авторитет, работил в до-
ста клубове и оставил 
навсякъде много добри 
впечатления – и като 
тактик, и като психолог. 
В този смисъл и Мартин 
Кушев, и Йордан Петков 
има какво да научат точ-
но от Войнов и включва-
нето му в треньорския 
екип би трябвало да 
доведе до повече спо-
койствие, креативност 
и дори мъдрост в щаба. 
Още повече, че при-
стигането на Войнов е 
идея на Кушев и Петков, 
и това 

предполага добро 
сработване 

още от самото начало.
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Измина първата тре-
тина от есенния полу-
сезон на юбилейната 
100-годишнина на “Сла-
вия”. Ако изключим шо-
киращото поражение 
с 0:3 от новака “Ботев” 
още на старта, нямаме 
основание да сме недо-
волни от любимия “бял” 
отбор. Нещо повече 
– след загубата под те-
петата тимът на Мартин 
Кушев постепенно на-
пипа правилния ритъм 
и с всеки следващ мач 
демонстрира все по-
атрактивен и печеливш 
стил. 

Ако се върнем назад 
към

 двубоя в пловдив

няма как да не се ядос-
ваме. В срещата гости-
те създадоха, ако не 
повече голови положе-
ния от домакините си, 
то поне същия брой. 
Уви, те проспаха цяло-
то първо полувреме, 
а в 37-ата минута само 
изгледаха как след 
центриране от кор-
нер Иван Цветков се 
извисява и отбелязва 
първия гол. Две мину-
ти след това се наложи 
Георги Петков да проя-
вява класа, спасявайки 
изтрел от дузпа на юно-

Фаулстарт, а после – класа
0:3 в Пловдив стресна “белите” 
и те заиграха отлично

шата на “Пирин”. Някъ-
де оттам насетне “бели-
те” установиха контрол 
над срещата, но мно-
горбойни пропуски ги 
лишиха поне от равен-
ството. До почивката 
идеални възможности 
пропиляха Петър Ди-

митров и Янко Сандан-
ски, а през втората част 
шансове се откриха 
пред Здравко Лазаров. 
При най-чистата ситу-
ация Електричката се 
освободи елегантно 
от защитник и стреля с 
обръщане, но топката 
се отби в гредата, вме-
сто да влети в мрежа-
та. Напук на логиката 
“Ботев” стигна до вто-
ри гол – отново дело 
на Цветков, възполз-
вал се от колективна 
грешка в отбраната на 
“Славия”. Оттук до края 
домакините успокоиха 
играта и не позволиха 
на “белите” да атакуват 
опасно. За финал Цвет-
ков оформи хеттрика 
си, отново с глава след 
ъглов удар. 

Погромната загуба 
в първия кръг сякаш 
наля олово в крака-
та на футболистите 
на Кушев, които бяха 

длъжни да вземат сво-
ето 

срещу “Монтана” 

във втория кръг. Среща-
та започна отлично за 
столичани, които още в 
4-ата минута триумфи-
раха след попадение на 
Жуниор, дошло в резул-
тат от красива комбина-
ция между Янков, Лаза-
ров и Ради Димитров. 
След гола обаче изне-
надващо по-активният 
тим бе “Монтана”, а на 
Георги Петков му се на-
ложи на няколко пъти да 
отразява опасни удари 
на нападатели на гости-
те. Лазаров можеше да 
реши нещата още до 
почивката, след като бе 
изведен сам срещу вра-
таря от Янков, но стреля 
неточно. 

“Славия” все пак по-
веде с 2:0 в началото 
на второто полувреме, 

когато точен с глава бе 
Янко Сандански. Но вме-
сто да довършат гостите, 
“белите” сами ги върна-
ха в мача. Защитата про-
спа пробив на Мичев 
отдясно, завършил с по-
даване към непокрития 
Петър Петров, който с 
мощен шут намали на 
1:2. И въпреки че до края 
срещата се игра само 
пред вратата на “Монта-
на”, нов гол не падна и 
интригата се запази. 

Седмица по-късно 
момчетата на Кушев из-
копчиха равенство от

изключително 
негостоприемния

отбор на “Черно море”. 
На стадион “Тича”, на 
който повечето отбори 
обикновено си тръгват 
победени, славистите 
и домакините изиграха 
много здрав мач, в който 
над всички бяха двамата 
вратари – Георги Пет-
ков и Георги Китанов. 
Първият спаси много 
опасни удари на Камазо-
ла и Мирослав Манолов, 
а вторият бе на мястото 
си при бомбени изстре-
ли на Янко Сандански 
и Владислав Златинов 
през първото полувре-
ме и на Здравко Лазаров 
през второто. В някои 
ситуации и късметът по-
могна на “белите”, които 
прибавиха важна точка 
към актива си. 

Дойде и четвъртият 
кръг, в който столича-
ни най-накрая заигра-
ха отпуснато и демон-
стрираха истинските си 
възможности. Отнесоха 
го 

горките гости 
от “берое”.

В интерес на исти-
ната двубоят върве-

От началото 
на шампионата 
Чавдар Янков е 
сред лидерите 
на „Славия“, 
такъв бе и в 
гостуването на 
„Пирин“ Гоце 
Делчев
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ше равностойно и до 
първия гол дори мо-
жеше да се каже, че за-
ралии имаха лек пре-
вес на терена в “Овча 
купел”. Отново Петков 
прояви котешки реф-
лекс при удари на Ге-
орги Андонов и Каядо, 
а след 35-ата минута 
започна “белият” реци-
тал. Тогава Здравко Ла-
заров получи брилян-
тен пас от Янков, навъ-
рза няколко бранители 
и нахлу в наказател-
ното поле, където бе 
повален от Овона. Зад 

Иво Иванов, той пода-
ри топката на сърбина, 
за когото не бе про-
блем отблизо да про-
стреля Скорчев за 2:0. 
След почивката добра-
та игра на домакините 
продължи и отново 
в основата на всичко 
най-опасно бе Здрав-
ко Лазаров. След нов 
негов пробив отдясно 
Овона пак го фаули-
ра, а този път той сам 
реализира дузпата за 
3:0. Кратко отпускане 
в редиците на “Славия” 
доведе до попадение 

на Лазаров за 4:1. От-
там насетне въпросът 
бе само с колко ще за-
губят гостите. А 2000 
зрители на “Овча ку-
пел” изригнаха още 
два пъти – веднъж след 
уникално воле на Лаза-
ров встрани от пеналта 
за 5:1, а след това след 
още едно прекрасно 
изпълнение на Радос-
лав Димитров. 6:1 е и 
най-изразителната по-
беда на “Славия” от 11 
май 2007 г. насам (8:0 
срещу недоразумени-
ето “Черноморец-Бур-

СТАТИСТИКА
I кръг, 11 август 2012 г. 

“ботев” (пд) - “славия” 3:0
“славия”: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 22. Генев, 21. 
Дяков, 14. Сандански (81 – 29. Калоянов), 8. Янков, 23. Акийоши 
(65 – 18. Филипов), 88. П. Димитров (65 – 17. Коконов), 44. Жуни-
ор, 77. Лазаров.
Голмайстори: 1:0 Ив. Цветков (37), 2:0 Ив. Цветков (58), 3:0 Ив. 
Цветков (78).
съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Петков, Коконов.
пловдив, ст. “Христо ботев”, 13 000 зрители.

II кръг, 18 август 2012 г. 
“славия” - “Монтана” 2:1

“славия”: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 22. Генев, 15. Гаал 
(87 – 6. Златков), 14. Сандански, 8. Янков (46 – 71. Лопес), 10. По-
пара, 77. Лазаров, 44. Жуниор, 29. Калоянов (82 – 9. Златинов). 
Голмайстори: 1:0 Жуниор (4), 2:0 Сандански (52), 2:1 Петров (57).
съдия: Георги Димитров.
Жълти картони: Генев, Попара. 
софия, ст. “славия”, 1000 зрители.

III кръг, 25 август 2012 г. 
“Черно море” - “славия” 0:0

“славия”: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 6. Златков, 22. Ге-
нев, 14. Сандански, 8. Янков, 10. Попара, 44. Жуниор, 77. Лазаров 
(86 – 29. Калоянов), 9. Златинов (66 – 88. П. Димитров).
съдия: Ахмед Ахмед.
Жълти картони: Петков, Р. Димитров, Янков. 
Варна, ст. “тича”, 600 зрители. 

IV кръг, 1 септември 2012 г. 
“славия” - “берое” 6:1

“славия”: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 6. Златков, 22. 
Генев (78 – 15. Гаал), 14. Сандански, 10. Попара (86 – 23. Акийо-
ши), 8. Янков, 77. Лазаров, 44. Жуниор, 9. Златинов (68 – 88. П. 
Димитров).
Голмайстори: 1:0 Жуниор (35-дузпа), 2:0 Попара (37), 3:0 Лаза-
ров (49-дузпа), 3:1 Педро (55), 4:1 Жуниор (75), 5:1 Лазаров (81), 
6:1 П. Димитров (83).
съдия: Стефан Спасов.  
Жълт картон: Желев. 
софия, ст. “славия”, 2000 зрители. 

V кръг, 15 септември 2012 г. 
“пирин” (Гд) - “славия” 0:3

“славия”: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 6. Златков, 22. 
Генев, 14. Сандански, 10. Попара (87 – 5. Альошев), 8. Янков, 77. 
Лазаров, 88. П. Димитров (73 – 17. Коконов), 9. Златинов (79 – 29. 
Калоянов).
Голмайстори: 0:1 Златинов (48), 0:2 Желев (62), 0:3 Златков (88).
съдия: Александър Костадинов. 
Жълти картони: Желев, Златков, Попара, Сандански, П. Дими-
тров. 
Гоце делчев, 1500 зрители. 

гостуването на
новака “пирин” 

в Гоце Делчев. Напра-
виха го, при това отно-
во убедително. Макар 
възпитаниците на Кушев 
да не оставиха съмне-
ния в превъзходството 
си през всички 90 ми-
нути, попаденията им 
дойдоха едва през вто-
рото полувреме. В 48-
ата минута Златинов бе 
най-съобразителен при 
разбъркване в наказа-
телното поле след кор-
нер, а мощният му шут се 
отби в гредата и оттам – в 
мрежата зад Абдиков. За 
2:0 се разписа Живко Же-

лев, пак при центриране 
от ъглов удар. Крайното 
3:0 направи другият цен-
трален бранител Даниел 
Златков – който засече с 
глава във вратата отбила 
се от гредата топка след 
удар на Сандански. 

Така след лошия 
старт в Пловдив и коле-
бливите изяви в следва-
щите два мача “белите” 
постепенно намериха 
себе си и донесоха до-
ста радостни мигове на 
феновете. Мачовете на 
истината тепърва пред-
стоят, а място за отпуска-
не няма. 

Иван ЖИКОВ

бялата точка застана 
Жуниор и не сбърка – 
1:0. Секунди след това 
дойде ред и на Павле 
Попара да се разпише 
– пресата в половината 
на “зелените” притесни 

на Педро, а след него 
на няколко пъти “Бе-
рое” бе близо до вто-
ри гол. Точка на спора 
обаче сложи Жуниор, 
разписал се с техничен 
удар след центриране 

гас” (София). 
След страхотната 

игра и разгромната 
победа “белите” бяха 
длъжни да продължат 
силното представяне 
и в 

Бразилецът Жуниор из-
игра страхотен мач 
срещу “Берое”, който 
за съжаление се оказа 
последният му за тима 
този сезон. До края на 
първенството Жу ще 
рита под наем в турския 
“Аданаспор”. 

Павле Попара (вляво) и 
съотборниците му, се бо-
риха мъжки на „Тича”, но 
не успяха да спечелят три 
точки срещу „Черно море“ 
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„Белият” клуб на-
прави своя транс-
ферен удар не само 
за този сезон, но 
може би от много 
години насам. След 
напускането на бра-
зилеца Жуниньо, от 
ръководството му 
намериха заместник 
в лицето на японе-
ца Дайсуке Мацуй. 
Футболистът от стра-
ната на Изгряващото 
слънце има изиграни 
над 200 мача по те-

Японски национал с над 200 мача 
във Франция ще играе за „белите”!
Селекционерът на Япония Алберто Дзакерони 
планира да дойде у нас и да гледа изявите на 
Мацуй с фланелката на „Славия”

рените във Франция, 
31 срещи за нацио-
налната гарнитура на 
Япония и едно попа-
дение. Дебютът му за 
японската селекция е 
на 22 юни 2003 г. сре-
щу Колумбия в мач от 
турнира „ФИФА - Купа 
на Конфедерациите”. 
Игра и в четирите 
срещи на Япония на 
Мондиал – 2010 в 
ЮАР. Визитката му 
наистина е впечатля-
ваща и със сигурност 

футболист с 
такава кариера 

не се е подвизавал 
никога в родната „А” 
група. Забележителен 
е фактът, че дори на-
ционалният селекцио-
нер на Япония Алберто 
Дзакерони преди бро-

„Славия” като свобо-
ден агент, а договорът 
му е до юни 2013 г. 
Японецът беше пред-
ставен официално като 
ново попълнение на 
12 септември. Той ще 
носи фланелка с номер 
7. Пред медиите Мацуй 
заяви: „Много се рад-

дам всичко от себе си в 
предстоящите мачове.”

От своя страна пре-
зидентът на „белите” г-н 
Венцеслав Стефанов 
изрази задоволството 
си от привличането 
на японския футбо-
лист: „След преотстъ-
пването на Жуниньо 
в Турция трябваше 
да реагираме много 
бързо и благодарение 
на мениджъра Саша 
Вукоевич успяхме да 
уредим пристигане-
то на Дайсуке – обяви 
Венцеслав Стефанов. 
– Нямаме съмнение, 
че взимаме един стра-
хотен футболист, кой-
то е показал на цял 
свят какво може на 
терена. Надявам се 
да го демонстрира и 
в българския шампи-
онат, а изявите му да 
радват запалянковци-
те на „Славия”. Сигурен 

Войнов смени Желев 
на пейката на „белите”
Войн Войнов е новото име в треньорския 

щаб на „Славия”. Специалистът сменя Наско 
Желев, който напусна клуба по семейни причи-
ни. 60-годишният Войнов ще бъде помощник 
на Мартин Кушев.

Като фут-
болист прави 
име с екипи-
те на „Левски” 
и национал-
ния тим през 
70-те години 
на миналия 
век. Като тре-
ньор е водил 
с т о л и ч н и я 

„Академик”, „Хебър”, „Родопа”, „Сливнишки ге-
рой”, „Миньор” (Пк), „Локомотив (Мз)”, както и 
отбори в Кипър и Саудитска арабия. За послед-
но бе във втородивизионния „Банско”.

Визитка

Роден: 11 май 1981 г., Киото (Япония)
Позиция: атакуващ полузащитник
Кариера: „Киото Санга” (2000-2004 г., 126 мача, 16 гола), „Льо Ман” 

(2004-2008 г., 120 мача, 17 гола), „Сент Етиен” (2008-2009 г., 22 мача, 1 
гол), „Гренобъл” (2009-2011 г., 45 мача, 5 гола), „Том” (2010 г., под наем, 
7 мача), „Дижон” (2011-2012, 3 мача)

Национален отбор: Япония (до 23 г.) – 25 мача, 2 гола; Япония – 31 
мача, 1 гол Дайсуке Мацуй

ени дни заяви, че може 
да дойде да го гледа 
наживо в България. 
Очакваше се Мацуй да 
дебютира още срещу 
„Пирин” в Гоце Делчев, 
но поради забавяне на 
документите първата 
му поява с белия екип 
ще бъде най-вероятно 
при домакинството 
срещу „Локомотив” 
(София).

3 1 - г о д и ш н и я т 
Дайсуке Мацуй идва в 

вам, че имам договор 
със „Славия”. Щастлив 
съм, че ще играя тук. 
Трябва да започна от-
начало. Мениджърът 
ми и президентът на 
клуба имат основна за-
слуга да дойда в София. 
Знам, че 

клубът има 
100-годишнина 

и съм горд, че ще стана 
част от историята. Ще 

съм, че ще се раздава 
без остатък, което е 
типично за мантали-
тета на японската на-
ция. Имаме нагледен 
пример как се труди 
Акийоши в клуба ни.”

Страницата 
подготви:

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Азиатската 
звезда позира 

с бялата фла-
нелка и някол-
ко от уникал-
ните значки, 

изработени за 
стогодишния 

юбилей на 
„Славия” пред 

погледите 
на президен-
та на клуба 

Венцеслав 
Стефанов и 

старши-тре-
ньора Мартин 

Кушев  

Войн Войнов
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Георги 

Петков:

След отсъствие 
от 11 лета ве-
теранът Геор-

ги Петков отново е в 
„Славия“. И за разлика 
от предишни сезони 
в момента вратар-
ският пост изглежда 
най-безпроблемният 
в тима. 36-годишният 
ветеран даде интервю 
за вестник „Славия“, в 
което разкри впечат-
ленията си от първен-
ството дотук и спо-
дели очакванията си 
за юбилейната 100-го-
дишнина на клуба. 

- Георги, „славия“ 
доста се засили в 
първенството. докъ-
де ще стигнете?

- Дай, Боже, да 
продължаваме да 
бием всеки мач. И да си 
изпълним поставената 
цел – класиране в Лига 
Европа. 

- В началото не бях-
те никак убедителни 
– поражение с 0:3 от 
„ботев“, после трудна 
домакинска победа 
над „Монтана“. какво 
се промени?

- Честно казано, в 
мача с „Ботев“ шансът 
не беше на наша стра-
на. От два корнера ни 
вкараха два гола, а 
ние имахме доста по-
ложения. Не влизаха и 
не влизаха, това е фут-
болът. След това знаете 
– гонят се цели, трудно 
е, идва напрежение-
то. Но в „Славия“ сме 
събрани футболисти, 
които знаят как да по-
беждават. До момента 
го показваме. 

- напоследък имаш 
много добри изяви 
на вратата. Чувстваш 
ли се във върхова 
форма?

- По принцип нямам 
притеснения за форма-
та си. И в Кипър пазих 
на ниво. Само искам да 
съм здрав и да нямам 
контузии, с другото ня-
мам проблеми. 

- какво се случи с 
„еносис“ (паралим-
ни)?

- Това е общински 
отбор. Бе избран нов 
кмет, който намали 
драстично бюджета. В 
състава бяхме 20 чуж-
денци. Представиха ни 
нови условия и всички 
се разбрахме да напус-
нем. В момента мисля, 
че в тима са останали 
само кипърци. Още 
повече – роди ми се 
дъщеричка, затова ис-
ках да се прибера в 
България. 

- имаше ли други 
оферти освен тази на 
„славия“?

- Да, но още докато 
бях в Кипър бях обе-
щал на Венци Стефа-
нов, че един ден, като 
се прибера, ще нося 
само „белия“ екип. Този 
отбор ми е дал много – 
започнах кариерата си 
оттук, благодарен съм, 
че ме направиха това, 
което съм в момента. 

- освен теб се 
върнаха доста опит-
ни футболисти – 
Здравко лазаров, 
Чавдар Янков, Жив-
ко Желев. Всички сте 
сякаш с класи над 
по-младите ви съот-

борници. а това е яв-
ление, характерно за 
цялата „а“ група... на 
какво го отдаваш?

- Има една поговор-
ка – 

който си го може, 
си го може.

За жалост е така, че 
по-опитните сме свик-
нали на напрежението 
в първенството, а на 
по-младите им идва 
нанагорно. Но всеки е 
минал по техния път, 
с наша помощ млади-
те в „Славия“ ще рас-
тат. При нас се получи 
сплав между опита и 
таланта. Имаме много 
добър колектив и зато-
ва вървим напред. 

- познаваш ли но-
вото попълнение 
дайсуке Мацуи? как-
во можеш да кажеш 
за него?

- По принцип е из-
вестно име, класен 
футболист. Дано да 
свикне по-бързо с 
българската действи-
телност – знаем на как-
ви терени е играл и на 
какви идва. Ще му по-
магаме, с каквото мо-
жем, дай Боже и той да 
ни помага. 

- какво мислиш за 
конкуренцията в „а“ 
група?

- И „Левски“, и „Лудо-
горец“ играят добре, 
организацията им е 
на ниво. Но не бива да 
подценяваме ЦСКА, и 
„Литекс“. Дано този път 
да е поне толкова ин-
тересно, колкото мина-
лата година, и шампи-
онът да не е известен 
до последния кръг. 
Когато има интрига, 
футболът ни ще върви 
нагоре. 

- Вярваше ли, че 
националният ни тим 
може да тръгне с 4 
точки срещу италия и 
армения?

- Честно казано, 
притесняваше ме по-
вече срещата с Арме-
ния. Защото в периода, 
в който аз бях в съста-
ва, винаги ни бе най-
трудно с аутсайдерите. 
Добре, че момчетата 
осъзнаха ситуацията и 
не допуснаха изненада 
след силния мач с Ита-
лия. 

- Затворена стра-
ница ли е за теб от-
борът?

- Не, разбира се! Ако 
има нужда от мен, 

„Възходът на „Славия“ 
се дължи на колектива”

не мога да се 
откажа никога от 
българия. 

За мен ще е чест да 
играя за родината. 

- доста млади вра-
тари пазят в „а“ гру-
па. кого би отличил?

- Това момче от 
„Черно море“ - Георги 
Китанов, ми направи 
сериозно впечатление. 
В двубоя срещу нас на 
„Тича“ имаше няколко 
уникални спасявания. 
Играе много добре с 
крака, застава винаги 
правилно на вратата. 
Според мен има голя-
мо бъдеще. 

- какво би пожелал 
на феновете по слу-
чай 100-годишнина-
та?

- Не мога да им обе-
щая нищо, но много ще 
се радвам да постиг-
нем класиране в Лига 
Европа за юбилея. При-
зовавам запалянков-
ците да вярват в нас и 
да ни подкрепят, както 
напоследък го правят 
винаги. Благодаря им 
за горещата подкрепа 
в Гоце Делчев!

Иван ЖИКОВ

Визитка
Име: Георги Стоянов Петков
Дата на раждане: 14 март 1976 г. 
Местораждане: Пазарджик, България
Ръст: 187 см
Позиция: вратар
Кариера
1988-1994 - „Хебър“ (Пз)
1996–2001 - „Славия“ (53 мача, 0 гола)
2001–2011 - „Левски“ (245 мача, 0 гола)
2011–2012 - „Еносис“ (Кип) (19 мача, 0 гола)
2012- ? - „Славия“ (5 мача, 0 гола)
Успехи: Шампион на България (2002, 2006, 2007, 2009), Купа 
на България (2002, 2003, 2005, 2007), Суперкупа на България 
(2005, 2007); Най-добър вратар на България (2002). 
В националния отбор: 18 мача, 0 гола

Благодаря на феновете, дано навсякъде ни подкрепят
така, както в Гоце Делчев, призова вратарят на „белите“

Завърналият 
се в „Славия” 
Георги 
Петков 
прави много 
силна есен 
и е жаден 
за успехи с 
„белия” клуб
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XXII последен кръг

Отиде си бате 
Кано... И всеки 
славист оси-

ротя. С неподражаема-
та си усмивка успяваше 
да стопи дистанцията 
между себе си и редо-
вия фен. Затова и го 
обичаха. Другото бе ин-
телектът му. Умението 
да говори по всякакви 
теми. Отделно бяха фут-
болните му качества, 
и на състезател, и на 
треньор. Успяваше да 
предаде на играчите 
на тима си уникален за-
ряд, воля за победа, хъс. 
Можеше по среднощ да 
стане и да направи так-
тика, с която да спре и 
„сини”, и „червени”. Успя 
да превърне в реал-
ност половинвековния 
славистки блян за тит-
ла. Донесе и купата. В 
онзи, епичният финал с 
„Левски”. Наред с всич-
ко това олицетворява-
ше онези неща, които 
формират славизма. 
Онова неподражаемо 
славистко излъчване. 
Винаги някак замислен, 
с неизменната си цига-
ра в ръка. Елегантен и 
стилен. От Стоян Коцев 
лъхаше на аристокра-
тизъм. Това го призна-
ваха дори опонентите 
му. И го уважаваха. За-
свидетелстваха това и в 
деня, когато го загубих-
ме. 

Научих за тъжната 
вест със смс. Дори при-
ятелят, който искаше да 
ми каже нямаше сили да 
говорим. Усещах също-
то и в себе си. Не ми бе 
до никой в този момент. 
Запалих свещ в църква-
та. Погледнах към мор-
ския бряг и спомените 
с бате Кано минаха като 
на кинолента...От мига, 
в който преди почти 
четвъртвек ми донесе 
фланелката на детския 
отбор на „Славия”, през 
онзи момент, в който ми 
даде да подържа двата 
трофея след награжда-
ването през 96-та, или 
пък колко пъти ме кач-
ваше в автобуса на от-
бора на връщане след 
някоя славистка победа 
в провинцията, и още, и 

Стоян Коцев (Кано) – 
"белият" аристократ 

още толкова спомени... 
Изникна в съзнанието 
ми и последната ни сре-
ща. Знаех за болестта му 

и исках да го видя. Под-
раних, а той ме чакаше 
на прозореца. Погледна 
от втория етаж, усмихна 

се и ми каза да влизам. 
Видях познатия силен 
човек, който знае как да 
се пребори с това и не 

продумахме за пустия 
рак. Неусетно се изтъ-
рколиха два-три часа 
и говорихме като едно 
време разпалено за на-
шата „Славия”. За, която 
той казваше, че е всич-
ко за него. А с делата 
си го доказваше. Вижте 
неговите думи. Усетете 
ги. И ще видите, че бате 
Кано не си е отишъл, 
а е сред нас. Както бе 
в сърцето на „бялата” 
агитка на финала за ку-
пата миналата пролет. 
А, че духът му ще витае 
винаги в неговия втори 
дом, стадионът в полите 
на Витоша, не се съмня-
вайте... 

Почивай в мир, бате 
Кано, славистите няма 
да те забравим!  

Когато човек погледне визитката на Стоян Ко-
цев, там стоят „само” три мача в представителния 
ни тим. Но внимателно взиране открива, че те са 
срещу европейския първенец Италия, световния 
вицешампион ФРГ и бъдещия олимпийски побе-
дител Полша! Какво си спомня от тези двубои, а и 
защо са едва три разказва самият Кано: „Бях много 
изненадан, когато треньорът Стефан Божков ме 
викна в националния отбор. Тогава в българския 
футбол на моята позиция крило имаше играчи 
като: Динко Дерменджиев (Чико), Георги Попов 
(Тумби), Цветан Веселинов (Меци), Васил Митков 
(Шопа), Димитър Марашлиев, да не ги изброявам 
всичките. Дебютът ми бе в Торино срещу евро-
пейския шампион Италия на 24 май 1969 година. 
На трибуните на стадион „Комунале” имаше над 
60 000 зрители. Охраняваше ме прочутия Бургнич 
от „Интер”, на полувремето го смениха, като 
това бе единствената промяна в италианския 
състав до края на мача. Сетне и големият Факе-
ти ме пазеше. Завършихме 0:0. Жалко, че срещата 
не се предаваше по телевизията. И след края на 
мача на летището в София чета в нашата пре-
са, че съм се представил незадоволително?! Тогава 
журналистът от „Земеделско знаме” Иван Терзиев 
(Чомпето) ми обясни: „Умишлено пишат против 
теб, защото искат да играе човек от „Левски” или 
от ЦСКА.” Такива бяха времената тогава, знаете 
кой командваше България: БКП, армията и полици-

ята. Треньорът Божков го викаха всеки ден да дава 
отчети. Въпреки натиска към него изиграх още 
два мача като титуляр в първия отбор, като най-
сладки спомени пазя от победата ни над Полша в 
световните квалификации с 4:1 на 15 юни 1969 пред 
пълните трибуни на стадион „Васил Левски”. Ако бях 
футболист в онези два отбора, сигурно пет-шест 
години нямаше да изляза от националния отбор, но 
играех в „Славия”.”

С любимия бял екип бате Кано също дели мегдан 
с най-силните. В Евротурнирите „белите” са сред во-
дещите отбори, а славистите играят като равен с ти-
мове като „Валенсия”, „Шалке 04”, „Абърдийн”... 

„Тогава „Славия” играеше почти всяка година в 
турнирите на Европа, разкрива Кано - и сега си спом-
ням мачовете с „Валенсия”. Как там на реванша, след 
като направихме равен и ги елиминирахме близо сто 
хиляди зрители ни аплодираха. Целият стадион 
стана на крака и извади бели кърпички към техния 
треньор. Тогава играехме много силен футбол. В Со-
фия ги победихме с 2:0. По принцип нашият отбор 
винаги се е стремял да играе красиво. За малко да ели-
минираме и друг европейски гранд „Шалке 04”. Като се 
сетя и още ме е яд за този шанс. На реванша в София 
водихме с 2:1 в резултата, но заради проливния дъжд, 
мъчат бе прекратен малко преди края. Ако бяхме 
продължили да играем щяхме да ги отстраним. Това 
беше една грешка на нашето ръководство, защото 
си спомням, че дежурният секретар на срещата ни 

Визитка
- Стоян Коцев е роден на 29 януари 1945 
година в Ботевград.
- Дебютира с бялата фланелка през 
есента на 1967 година и играе за “Славия” 
в продължение на шест сезона.
- С екипа на „белите” записва 161 шам-
пионатни мача и отбелязва 32 гола. 
- Двукратен бронзов медалист: 1970 и 
1973 година.
- Финалист за купата на страната за 
1972 година. 
- В европейските клубни турнири има 
изиграни 7 мача с екипа на “Славия”.
- В националните гарнитури има след-
ния актив: 3 срещи за „А” отбора и един 
мач в младежкия състав.
- Като старши треньор води “Славия” 
в 127 шампионатни срещи и записва 64 по-
беди, 28 равенства и 35 загуби. При голово съотношение 227-129. Извежда „бе-
лия” отбор до шампионската титла и купата на България през сезона 1995/96 
година.

с националния плени италия, 
със  „славия” омая Валенсия...
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попита: „Искате ли да доиграем двубоя или не?”. 
Ние играчите бяхме съгласни, но председателят 
на дружеството реши да се прекрати мача и да се 
преиграе на следващия ден, може би воден от фи-
нансови съображения, за да се вземат още веднъж 
пари за билети от феновете. На другия ден вече за-
губихме, знаете какви футболисти са немците, а и 
какво е възстановяването при тях.”

И като треньор, Кано остави диря на междуна-
родната арена и в националния, и в „Славия”. Води 
младежкия и юношеския представителен тим, а с 
„белите” е последният наставник участвал в Евро-
пейските клубни турнири. Под негово ръковод-
ство славистите постигат и последната си победа с 
4:3 над  „Инкарас-Грифас” и елиминират литовския 
първенец. Той има честта да е начело на „Славия” 
и в приятелските двубои в Испания с колоса „Реал” 
(Мадрид), както и в срещата в Бразилия с олим-
пийската селекция на „кариоките”.  

Пристигнах в 
„Славия” през 
1967 година. 

Тогава бяха привлече-
ни и други състезате-
ли, сред които бъде-
щите национали Бо-
жидар Григоров и Вик-
тор Йонов. Попаднах 

в доста силен отбор, 
полуфиналист в Евро-
па и вицешампион у 
нас. Ядрото, което бе 
останало ни прие мно-
го добре. Въобще през 
целия ми престой в 
„белия” клуб никога не 
е имало групички или 

някакви интриги меж-
ду отделните играчи. 
Това помогна много да 
се изгради и новия об-
лик на „Славия”, и още 
в първия си мач през 
есента бихме като гост 
„Спартак” в Плевен 
с 5:1. Когато играех-
ме стадионите бяха 
пълни. Без значение 
кой беше съперникът. 
То на тренировки-
те ни идваха по 1000 
души. Това създаваше 
необходимата атмос-
фера. Не мога да от-
деля даден мач, за мен 
всички бяха хубави. 
Най-голямото ми удо-
волствие бе, като след 
пробив по крилото 
стигна до аутлинията 
и върна топката в по-
лето пред вратата, и 
някой вкара гол. Това 
ми бе най-сладката на-
града. 

Когато започвах с 
треньорството стар-
тирах първо с подрас-
тващите, но след като 
старши треньорът на 
представителния от-
бор Иван Вуцов в края 
на 1989 година пое 
отново националния 
тим мен ме направи-
ха помощник, първо 
на Асен Милушев, а 
няколко месеца по-
късно и на Петър Ми-
ладинов. За да дойде 
и моето време наче-

ло на „Славия”, малко 
по-късно. Разбира се, 
най-сладки спомени 
пазя от шампионския 
сезон, макар той да 
стартира с промени 
в състава, а и почнах-
ме със загуба. Преди 
старта Мариан Хри-
стов отиде в „Левски”, 
а пък ние взехме от-
писаният от тях Здрав-
ко Здравков, от „Етър” 
дойде Стоян Ацаров. 
Но най-големият удар 
бе привличането на 
Наско Сираков. Беше 
вече почнало първен-
ството, когато проче-
тох във вестниците, 
че той напуска „Ботев” 
(Пловдив). Ние имах-
ме чудесен вратар, 
много здрава защита, 
доста добри халфове, 
а в негово лице вече 
и идеалния централен 
нападател. Бележеше 
във всеки мач, както 
се казва започвахме 
срещите си от 1:0. В 
интерес на истината в 
началото пред нас не 
е стояла като цел шам-
пионската титла. Дори 
на полусезона, изо-
ставахме на пет точки 
след „Левски”. В пауза-
та върнахме в състава 
Деян Ангелов и при-
влякохме от Сърбия 
Зоран Ристич, които 
придадоха допълни-
телна класа на тима. 
Другото съществено 
нещо, бе че клубът 
бе осигурен във вся-
ко едно отношение и 
ръководството се бе 
погрижило играчите 
да мислят само за фут-
бол. 

През пролетта от-
борът на „Левски” сам 
си пропиля аванса 
и пред нас се откри 
възможност за ата-
ка на първото място. 
Отборът ни бе най-
добрият в България. 
Факт е, че не загубих-
ме нито един дерби 
мач. Когато не паднеш 
от „Левски” и ЦСКА 
това показва, че си 
наистина силен, за-
щото това са 12 точки 
от тези мачове, които 
като се разпределят 

между отборите се по-
лучава възможност за 
постигане на високи 
цели. През целия шам-
пионат ни атакуваха 
от всички страни, като 
една част от спортните 
журналисти изписаха 
по наш адрес абсо-
лютно неверни неща 
за покупки на мачове, 
хващане на съдии и тн. 
Преди финала за купа-
та не можах да спя ця-
лата нощ. Говореше се, 
че използваме защит-
на тактика и аз реших 
точно на финала да 
изненадаме „Левски” и 
да играем нападател-
но. И още в началото 
започнахме с атаку-
ващ футбол и създа-
дохме редици голови 
положения. Дори след 
попадението на Наско 
Киров, си спомням как 
Зоран Ристич остана 
сам срещу вратаря и 
пропусна чист гол. По-
бедата ни дойде напъ-
лно заслужено и това, 
което направи Томас 
Лафчис накрая, показа 
само едно безсилие. С 
този акт той търсеше 
начин да излезе от си-
туацията. 

Няколко дни по-
късно спечелихме и 
титлата. Усещането 
бе неописуемо. Това 
е най-щастливият ми 
миг във футбола. Тога-
ва си мислих, че наи-
стина има Господ, след 
всичките несправед-
ливи обвинения към 
нас, а и малшансът, 
който преследваше 
„Славия” предишните 
години, а и странич-
ните фактори, които 
лишиха не едно и две 
поколения на „белите” 
от титлата. Връщайки 
се назад мога спокой-
но да кажа, че за мен 
„Славия” е всичко! „Бе-
лият” клуб е моят жи-
вот, той е дух, той на-
стина е всичко за мен! 
„Славия” си остава от-
борът на сърцето ми!”  

„белият” клуб 
е моят живот !”  

Кано:

Стоян Коцев в характерния си стил създава голова опасност пред вратата на 
съперника. Ще последва поредно попадение за радост на хилядите слависти по 
трибуните.  

Страниците 
подготви:

Камен ОГНЯНОВ

Капитанът на националния отбор Борис Гагане-
лов (номер 4) поздравява за добрата игра Стоян 
Коцев (Кано) след победата над Полша с убеди-
телното 4:1 в световната квалификация в София 
играна на 15 юни 1969
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„сини” и „червени” изпратиха съболезнования

10 In memoriam
25 май 2011 година, 

стадион “Васил Левски”. 
След половин час запо-
чва финалът за Купата на 
България между ЦСКА 
и Славия (1:0). „Белият”  
сектор “Б” наброява око-
ло 3000 души. Сред тях 
се откроява мургав ви-
сок и слаб мъж с черен 
костюм и вратовръзка. 

Това е треньорът, кой-
то единствен напра-
ви “Славия” шампион 
след седемте титли 
до 1944-та. Оформи 
дубъл през 1996-а, 
като спечели и купата. 
Сега, 15 години по-
късно, дойде на трибу-
ните само няколко месе-
ца след прекарана теж-
ка операция от рак. Каза 
скромно: “Славия” има 
нужда от моята подкре-
па в този момент. Затова 
съм тук, сред агитката.” 
Това беше Стоян Ко-
цев-Кано. Истинска 
бяла легенда. Голям 
славист. Невероятен 
човек. Незабравим фут-
болист. Преуспял тре-
ньор. Митологизиран 
от славистите приживе. 
На 67 години Кано си от-
иде от света. До послед-
но не се предаваше на 
коварната болест. В един 
момент дори изглежда-
ше, че се е преборил с 
нея. Но и признаваше, че 
има болки. Правеше пла-
нове как пак ще работи 
като треньор по футбол. 
Палеше се заради “бели-
те”. Трудно преглъщаше 
загубите им. Вълнуваше 
се не както се полага на 
човек с тежка болест... 
Не успя да дочака сто-
годишнината на люби-
мия си отбор, която ще 
бъде отбелязана през 
2013-а. Но влезе за-
винаги в бялата Алея 
на славата. И още по-
важно - намери място в 
сърцата и душите на за-
палянковците завинаги. 
“След всичко, което ми-
нах, разбрах едно - най-
тежката болест се по-
беждава първо в главата 
- каза Коцев в последно-

то си интервю за в. “Труд”, 
публикувано на 7 но-
ември 2011 г. - Човек не 
трябва да унива, да смя-
та, че всичко свършва. 
Напротив - твърдата 
увереност, че ще се из-
лекуваш, е поне полови-
ната от победата. Друго-
то е работа на лекарите.” 
Такива думи може да 

на „Герена” - спомня си 
Кано през 2011-а. - Пред-
стоеше им важен мач с 
отбор от СССР. Помолих 
да ме пуснат да отида 
до Ботевград да си взе-
ма футболните обувки. 
Но вместо да се кача на 
автобуса отидох на ста-
диона в “Овча купел”. В 
треньорската стая беше 

прави като треньор.  
Постига историческия 
дубъл за “Славия” през 
1996-а, като взима и тит-
лата, и купата. Прави го, 
след като 2 г. е човекът 
оркестър за клуба, кой-
то преживява тежък фи-
нансов период. Налага 
марковия си треньорски 
стил, залагайки на здра-

за да оставим спомена 
за Стоян Коцев жив у 
славистите и футбол-
ната ни общественост. 
Тежко е, че човек като 
него си отиде”, каза пре-
зидентът на “белите” 
Венцеслав Стефанов, 
който е начело на клу-
ба през 1996-а, и днес. 
“Подкрепям “Славия” и 
съм, и фен - рече Кано 
приживе преди 9 месе-
ца. - Дано отборът доне-
се много радост на сла-
вистите през юбилейния 
сезон.”

Николай КРЪСТЕВ

Стоян Коцев завинаги ще остане в историята 
на „Славия“ като един от най-отдадените хора на 
„бялата“ идея. Той ежедневно живееше с про-
блемите и случващото се в клуба, особено в 
средата на 90-те години, когато спечели златен 
дубъл начело на най-стария български отбор. 
Множеството спечелени битки, мъжеството и вя-
рата в крайния успех на Кано могат да служат за 
пример на по-младите поколения футболисти и 
треньори, които в момента работят в България. 
През април 1997-а година, след една нещастна за-
губа на „Славия“ с 1:2 от прекия конкурент и голям 
исторически съперник „Левски“, дошла в последна-
та секунда на двубоя, Стоян Коцев излезе видимо из-
нервен на паркинга пред сектор „А“ на националния 
стадион. Не му се говореше, не му се правеше нищо 
- сякаш светът е свършил след една загуба, била тя 
и от „сините“. В деня на мача тогавашният нападател 
на „белите“ Наско Сираков празнуваше своя рож-
ден ден и партито беше насрочено за вечерта след 
двубоя с „Левски“, с идеята, че поводът за празник 

ще бъде двоен. Стоян Коцев трябваше задължител-
но да присъства на купона, за да уважи с присъстви-
ето си голмайстора на отбора. Бате Кано видимо ня-
маше желание да празнува, защото неговият отбор 
е загубил в много важен мач от пряк конкурент за 
третото място. „Ще отида. Не мога да го пропусна, 
но ще стоя съвсем малко“, каза бързо угриженият 
Стоян Коцев, който трябваше да измисли как да 
компенсира неуспехът срещу „сините“ в оставащи-
те много малко кръгове до края на шампионата. 
Независимо от въпросната загуба от „Левски“, Кано 
Коцев измисли печелившата за случая стратегия и 
през май 1997-а година „белите“ изместиха „сините“ 
от третото място в крайното класиране в шампио-
ната. Легендарният треньор от Ботевград отново 
успя да надиграе „Левски“ и да донесе радост в сла-
висткия лагер, демонстрирайки своите отдаденост, 
упоритост и безспорни треньорски качества, които 
могат да служат за пример на сегашното поколение 
футболни хора.  

Асен ДАСКАЛОВ

Стоян Коцев

Най-големите спор-
тни съперници на бате 
Кано в неговата кариера 
като състезател и тре-
ньор на „Славия” дадоха 
дължимото му уваже-
ние, и в последния му 
час. 

“ПФК Левски израз-
ява най-искрени събо-
лезнования на близките 
и семейството на Стоян 
Коцев. През годините 
той бе достоен съпер-
ник на нашия клуб в ка-
риерата си на футболист 

и треньор. Почивай в 
мир!“, се казва в съобще-
ние на “сините”.

От ЦСКА написаха: 
„След продължително 
боледуване на 67-го-
дишна възраст почина 
легендата на „Славия”, 

големият човек и спор-
тен деятел Стоян Коцев. 
Всички в ПФК ЦСКА 
изказват най-искрени 
съболезнования на 
близките му. Вечна ти 
памет, Кано”

Завинаги отдаден на „славия“

Сбогуване с големия Кано
каже само много си-
лен мъж. Като Кано. 
И като футболист, и 
като треньор той си 
беше такъв - силен, на-
порист, непреклонен, 
амбициозен. И скро-
мен почти до абсурд. 
Играчът Стоян Коцев 
има много интересна 
съдба. Прави впечатле-
ние с екипа на “Балкан” 
(Ботевград) и се раз-
бира със “Славия”. Но 
пристигат емисари на 
“Левски”, които го качват 
в колата и отпрашват за 
София. “Изкарах 3 дни 

Добромир Ташков. 
Рече ми, че вероятно 
съм дошъл да изтегля 
молбата си да играя в 
“Славия”. Отвърнах, че 
съм дал дума и я изпъ-
лнявам. Скриха ме в 
една квартира, никъде 
не излизах няколко дни. 
Дори ми носеха храна. 
Така заиграх в “белия” 
клуб. Не съжалявам, но 
съм убеден - ако бях в 
ЦСКА или “Левски”, щях 
да получа повече шан-
сове в националния...” 
Не успява да стане шам-
пион като играч, но го 

ва и безкомпромисна 
отбрана и раздвижена 
игра в средата на те-
рена, и в нападение. 
“Бяхме най-добрият и 
най-сработеният отбор 
тогава, въпреки посто-
янно пусканите слухо-
ве от конкурентите за 
задкулисни игри - каза 
Кано в последното си 
интервю. – Малко след 
старта на сезона дой-
де и доказан лидер и 
голмайстор като Наско 
Сираков. И нямаше кой 
да ни спре за титлата.” 
“Ще направим всичко, 
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I кръг
„Ботев” (Пловдив) – „Славия” 
(София)  3:0
„Черно море” (Варна) – „Лудогорец 
1947” (Разград)  0:3
„Левски” (София) – „Черноморец” 
(Бургас)  1:0
„Берое” (Стара Загора) – „Ботев” 
(Враца)  4:0
„Литекс” (Ловеч) – ЦСКА 1:0
„Монтана” (Монтана) – „Етър 1924” 
(Велико Търново)  2:3
„Пирин” (Гоце Делчев) – „Миньор” 
(Перник)  2:1
„Локомотив” (София) – „Локомотив 
1926” (Пловдив)  1:1

II кръг
„Етър” – „Черно море”  0:1
„Славия” – „Монтана”  2:1
„Миньор” – „Локомотив” (Сф) 0:0
„Ботев” (Вр) – „Пирин” (ГД) 1:2
„Локомотив” (Пд) – „Литекс” 1:1
„Черноморец” – ЦСКА  1:1
„Лудогорец” – „Берое”  3:1
„Левски” – „Ботев” (Пд)  3:1

III кръг
„Монтана” – „Левски”  0:2
„Черно море” – „Славия” 0:0
„Пирин” (ГД) – „Лудогорец” 0:2
„Литекс” – „Миньор”  0:0
ЦСКА – „Локомотив” (Пд) 0:0
„Локо” (Сф) – „Ботев” (Вр) 3:0
„Ботев” (Пд) – „Черноморец” 2:0
„Берое” – „Етър”  1:0

IV кръг
„Миньор” – ЦСКА  1:4
„Ботев” (Вр) – „Литекс”  0:4
„Лудогорец” – „Локо” (Сф) 2:1
„Левски” – „Черно морe”  4:0
„Етър” – „Пирин” (ГД)  0:1
„Славия” – „Берое”  6:1
„Ботев” (Пд) – „Монтана”  3:1
„Черноморец” – „Локо” (Пд) 1:1

V кръг:
„Монтана” – „Черноморец” 1:0
„Черно море” – „Ботев” (Пд) 0:0
„Берое” – „Левски”  1:2
„Пирин” (ГД) – „Славия”  0:3
„Локомотив” (Сф) – „Етър” 3:0
„Литекс” – „Лудогорец”  0:2
ЦСКА – „Ботев” (Вр)  3:0
„Локомотив” (Пд) – „Миньор” 5:1

VI кръг:
22.09.2012 г., 17:00 часа:
„Ботев” (Вр) – „Локомотив” (Пд)
„Ботев” (Пд) – „Берое”
22.09.2012 г., 20:00 часа:
„Лудогорец” – ЦСКА
„Левски” – „Пирин” (ГД)
23.09.2012 г., 17:00 часа:
„Етър” – „Литекс”
„Славия” – „Локомотив” (Сф)
„Монтана” – „Черно море”
23.09.2012 г., 20:00 часа:
„Черноморец” – „Миньор”

VII кръг:
29.09.2012 г., 17:00 часа:
„Пирин” (ГД) – „Ботев” (Пд)
„Локомотив” (Сф) – „Левски”
„Локомотив” (Пд) – „Лудогорец”
29.09.2012 г., 19:00 часа:
„Литекс” – „Славия”
30.09.2012 г., 17:00 часа:
ЦСКА – „Етър”
 „Миньор” – „Ботев” (Вр)
„Черно море” – „Черноморец”
30.09.2012 г., 19:00 часа:
„Берое” – „Монтана”

VIII кръг:
05.10.2012 г., 16:00 часа:
„Черно море” – „Берое”
05.10.2012 г., 18:00 часа:
„Левски” – „Литекс”
„Черноморец” – „Ботев” (Вр)
„Лудогорец” – „Миньор”
06.10.2012 г., 16:00 часа:
„Етър” – „Локомотив” (Пд)
„Славия” - ЦСКА

 „Ботев” (Пд) – „Локомотив” (Сф)
„Монтана” – „Пирин” (ГД)

IX кръг:
20.10.2012 г., 16:00 часа:
ЦСКА – „Левски”
21.10.2012 г., 16:00 часа:
 „Пирин” (ГД) – „Черно море”
„Локомотив” (Сф) – „Монтана”
„Локомотив” (Пд) – „Славия”
„Миньор” – „Етър”
„Ботев” (Вр) – „Лудогорец”
21.10.2012 г., 18:00 часа:
„Литекс” – „Ботев” (Пд)
21.11.2012 г., 16:00 часа:
„Берое” – „Черноморец” – отл.

X кръг:
27.10.2012 г., 16:00 часа:
 „Етър” – „Ботев” (Вр)
„Славия” – „Миньор”
 „Ботев” (Пд) - ЦСКА
„Монтана” – „Литекс”
„Черно море” – „Локомотив” (Сф)
27.10.2012 г., 18:00 часа:
„Берое” – „Пирин” (ГД)
„Черноморец” – „Лудогорец”
„Левски” – „Локомотив” (Пд)

XI кръг:
31.10.2012 г., 14:30 часа:
„Пирин” (ГД) – „Черноморец”
„Локомотив” (Сф) – „Берое”
ЦСКА – „Монтана”
„Локомотив” (Пд) – „Ботев” (Пд)
„Миньор” – „Левски”
„Ботев” (Вр) – „Славия”
31.10.2012 г., 17:30 часа:
„Лудогорец” – „Етър”
„Литекс” – „Черно море”

XII кръг:
10.11.2012 г., 14:30 часа:
„Пирин” (ГД) – „Локомотив” (Сф)
 „Славия” – „Лудогорец”
 „Ботев” (Пд) – „Миньор”

„Монтана” – „Локомотив” (Пд)
„Черно море” – ЦСКА
10.11.2012 г., 16:30 часа:
„Берое” – „Литекс”
„Черноморец” – „Етър”
„Левски” – „Ботев” (Вр)

XIII кръг:
17.11.2012 г., 14:30 часа:
„Локомотив” (Пд) – „Черно море”
„Ботев” (Вр) – „Ботев” (Пд)
„Етър” – „Славия”
„Локомотив” (Сф) – „Черноморец”
18.11.2012 г., 14:30 часа:
ЦСКА – „Берое”
 „Миньор” – „Монтана”
18.11.2012 г., 16:30 часа:
„Литекс” – „Пирин” (ГД)
„Лудогорец” – „Левски”

XIV кръг:
28.11.2012 г., 14:30 часа:
„Ботев” – „Лудогорец”
„Монтана” – „Ботев” (Вр)
„Черно море” – „Миньор”
„Пирин” (ГД) - ЦСКА
„Локомотив” (Сф) – „Литекс”
28.11.2012 г., 16:30 часа:
„Черноморец” – „Славия”
„Левски” – „Етър”
 „Берое” – „Локомотив” (Пд)

XV кръг:
08.12.2012 г., 14:00 часа:
„Лудогорец” – „Монтана”
„Етър” – „Ботев” (Пд)
„Славия” – „Левски”
„Литекс” – „Черноморец”
09.12.2012 г., 14:00 часа:
ЦСКА – „Локомотив” (Сф)
„Локомотив” (Пд) – „Пирин” (ГД)
„Миньор” – „Берое”
„Ботев” (Вр) – „Черно море”

Уважаеми читатели, на 14 септември от БФС най-
сетне излязоха с официална програма по дни и часове на 
есенния дял на футболния шампионат. Причините за 
това са обективни и субективни, този път наложени и 
от преговорите за телевизионните права на срещите. 
Затова, след като в миналия брой ви представихме про-
грамата за първите четири кръга, днес ви предлагаме 
тази и за останалите двубои от есента, както и резул-
татите от изминалите досега пет кръга.  

програма – „а” група
сезон 2012/2013 - есен

Футболен календар на Фена

12.10 (петък) - България - Дания (квалификация СП) 
13.10 (събота) - Купа “България” (1/32 финали “Б” и “В” групи) 
16.10 (вторник) - Чехия - България (квалификация СП)
03.11 (събота) - 04.11 (неделя) Купа “България” (1-ви срещи “А”, “Б” и “В” групи)
14.11 (сряда) България - Украйна (Контролна среща)
24.11 (събота) - 25.11 (неделя) - Купа “България” (1/16 финали “А”, “Б”, “В” 
групи)
01.12 (събота) - 02.12 (неделя) - Купа “България” - 1/8 финали (1-ви срещи)
15.12 (събота) - 16.12 (неделя) - Купа “България” - 1/8 финали (срещи реванш)
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I кръг
„Спартак ” (Варна) – „Спартак” (Плевен)  4:1  
                                                                                                       (анулиран) 
„Чавдар” (Етрополе) – „Литекс” (Ловеч) 2:2
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Пирин 2001” (Благоевград) 0:0
„Любимец 2007” (Любимец) – „Ботев” (Пловдив)  3:0
„Черномор.” (Бургас) – „Видима-Раковски” (Севл.) 2:2
ЦСКА – „Черно море” (Варна) 1:2
„Славия” (София) – „Локомотив” (София) 3:2 
„Ботев” (Враца) – „Левски” (София) 1:3

II кръг
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Любимец 2007” 4:0
„Литекс” (Ловеч) – „Велбъжд” (Кюстендил) 7:1
„Локомотив” (София) – „Видима-Раковски” 3:2
„Ботев” (Пловдив) – ЦСКА 2:0
„Левски”  – „Чавдар” (Етрополе) 1:0
„Славия” – „Ботев” (Враца) 1:1
„Спартак” (Плевен) – „Черноморец” (Бургас) 0:3    

(анулиран)
„Черно море” – „Спартак” (Варна) 4:0

III кръг
„Черноморец” (Бургас) – „Черно море”                       отложен
„Ботев” (Враца) – „Локомотив” (София) 0:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 1:2
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Левски” 2:0
„Любимец 2007” – „Литекс” (Ловеч) 1:6
ЦСКА – „Пирин 2001” (Благоевград) 1:3
„Спартак” (Варна) – „Ботев” (Пловдив)                          отложен
„Видима-Раковски” – „Спартак” (Плевен) 6:0  
                                                                                                            (анулиран)

IV кръг
„Локомотив” (София) – „Спартак” (Плевен) 5:0  
                                                                                                            (анулиран)
„Черно море” – „Видима-Раковски” 5:2
„Ботев” (Пловдив) – „Черноморец” (Бургас) 4:1
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Спартак” (Варна) 5:1
„Литекс” (Ловеч) – ЦСКА 3:2
„Левски” – „Любимец 2007” 10:0
„Славия” – „Велбъжд” 1:1
„Ботев” (Враца) – „Чавдар” (Етрополе) 0:3

V кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Локомотив” (София) 1:3
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Ботев” (Враца) 2:1
„Любимец 2007” – „Славия” 1:3
„Черноморец” (Бургас) – „Пирин 2001” (Благоевград)  2:0

„Спартак” (Плевен) – „Черно море”                         анулиран *
* неигран заради изваждането на „Спартак” от групата 
непосредствено преди кръга.
„Видима-Раковски” – „Ботев” (Пловдив) 2:2
ЦСКА – „Левски” 2:2
„Спартак” (Варна) – „Литекс” (Ловеч) 2:1

VI кръг
„Локомотив” (София) – „Черно море”
„Ботев (Пловдив)” – „Спартак 1919 (Плевен)        анулиран
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Видима-Раковски”
„Литекс” (Ловеч) – „Черноморец” (Бургас)
„Левски” – „Спартак” (Варна)
„Славия” – ЦСКА
„Ботев” (Враца) – „Любимец 2007”
„Чавдар” (Етрополе) – „Велбъжд” (Кюстендил)

VII кръг
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Локомотив” (София)
„Любимец 2007” – „Чавдар”
ЦСКА – „Ботев” (Враца)
„Спартак” (Варна) – „Славия”
„Черноморец” (Бургас) – „Левски” (София)
„Видима-Раковски” – „Литекс” (Ловеч)
„Спартак” (Плевен) – „Пирин 2001” (Благоевград) 
анулиран
„Черно море” – „Ботев” (Пловдив)

VIII кръг
„Локомотив” (София) – „Ботев” (Пловдив)
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Черно море”
„Литекс” (Ловеч) – „Спартак” (Плевен) 
анулиран
„Левски” – „Видима-Раковски”
„Славия” – „Черноморец” (Бургас)
„Ботев” (Враца) – „Спартак” (Варна)
„Чавдар” (Етрополе) – ЦСКА
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Любимец 2007”

IX кръг
„Любимец 2007” – „Локомотив” (София)
ЦСКА  – „Велбъжд” (Кюстендил)
„Спартак” (Варна) – „Чавдар” (Етрополе)
„Черноморец” (Бургас) – „Ботев” (Враца)
„Видима-Раковски” – „Славия”
„Спартак” (Плевен) – „Левски” 
анулиран
„Черно море” – „Литекс” (Ловеч)

„Ботев” (Пловдив) – „Пирин 2001” (Благоевград)

X кръг
„Локомотив” (София) – „Пирин 2001” (Благоевград)
„Литекс” (Ловеч) – „Ботев” (Пловдив)
„Левски” – „Черно море”
„Славия” – „Спартак” (Плевен) 
анулиран
„Ботев” (Враца) – „Видима-Раковски”
„Чавдар” (Етрополе) – „Черноморец” (Бургас)
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Спартак” (Варна)
„Любимец 2007” – ЦСКА

XI кръг
ЦСКА – „Локомотив” (София)
„Спартак”(Варна) – „Любимец 2007”
„Черноморец” (Бургас) – „Велбъжд” (Кюстендил)
„Видима-Раковски” – „Чавдар” (Етрополе)
„Спартак” (Плевен) – „Ботев” (Враца) 
анулиран
„Черно море” – „Славия”
„Ботев” (Пловдив) – „Левски”
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Литекс” (Ловеч)

XII кръг
„Локомотив” (София) – „Литекс” (Ловеч)
„Левски” – „Пирин 2001” (Благоевград)
„Славия” (София) – „Ботев” (Пловдив)
„Ботев” (Враца) – „Черно море”
„Чавдар” (Етрополе) – „Спартак” (Плевен) 
анулиран
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Видима-Раковски” (Севлиево)
„Любимец 2007” (Любимец) – „Черноморец” (Бургас)
ЦСКА – „Спартак” (Варна)

XIII кръг
„Спартак” (Варна) – „Локомотив” (София)
„Черноморец” (Бургас) –  ЦСКА
„Видима-Раковски” – „Любимец 2007”
„Спартак” (Плевен) – „Велбъжд” (Кюстендил) 
анулиран
„Черно море” – „Чавдар” (Етрополе)
„Ботев” (Пловдив) – „Ботев” (Враца)
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Славия”
„Литекс” (Ловеч) – „Левски”

XIV кръг
„Локомотив” (София) – „Левски”
„Славия” – „Литекс”
„Ботев” (Враца) – „Пирин 2001” (Благоевград)
„Чавдар” (Етрополе) – „Ботев” (Пловдив)

„Славия” спечели първия турнир „Стоян Коцев”
Родените през 2002 година деца от школата 

на „Славия“ спечелиха първия турнир по фут-
бол-7 в памет на големия треньор на „белите” 
Стоян Коцев-Кано. В наистина запомнящ се 
финал малките „бели“ таланти постигнаха по-
беда 1:0 срещу сръбския „Аполон“ (Крагуевац). 
Резултатът на комплекса от изкуствени тере-
ни, носещ името на легендарния футболист 
и треньор, по никакъв начин не отговаря на 
събитията на терена. Възпитаниците на на-
ставника Мариян Стоянов напълно надиграха 
западните ни съседи и се реабилитираха за за-
губата от тях с 0:1 в предварителната група на 
надпреварата. 

Децата от школата на „Славия” (родени 2002-а година) заслужиха купата в  
първия турнир в памет на легендарния Стоян Коцев

програма за есенния дял на сезон 
2012-2013 

елитна юношеска група до 19 години
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„Велбъжд” (Кюстендил) – „Черно море”
„Любимец 2007” – „Спартак” (Плевен) 
анулиран
ЦСКА – „Видима-Раковски”
„Спартак” (Варна) – „Черноморец” (Бургас)

XV кръг
„Черноморец” (Бургас) – „Локомотив” (София)
„Видима-Раковски” – „Спартак” (Варна)
„Спартак” (Плевен)  – ЦСКА
„Черно море” – „Любимец 2007”
„Ботев” (Пловдив) – „Велбъжд” (Кюстендил)
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Чавдар” (Етрополе)
„Литекс” (Ловеч) – „Ботев” (Враца)
„Левски” – „Славия”

Заб: За момента няма дати и начални часове за мачове-
те след петия кръг.

класиране:
1. „Славия”  5 3 2 0 10-6 11 т.
2. „Литекс”  5 3 1 1 19-8 10
3. ”Левски”  5 3 1 1 16-5 10
4. ” Пирин 2001”   5 3 1 1 12-4 10
5. „Черно море”  3 3 0  0 11-3 9
6. „Велбъжд”  5 2 2 1 6-9 8
7. „Ботев” (Пловдив)  4 2 1 1 8-6 7
8. „Локомотив”  4 2 1 1 7-6 7
9. „Спартак”  3 2 0 2 3-10 6
10. „Чавдар”  5 1 2 2 7-6 5
11. „Черноморец”  3 1 1 1  5-6 4
12. „Любимец”  5 1 0 4 5-23 3
13. „Видима-Раковски” 4 0 2 2  8-12 2
14. ЦСКА  5 0 1 4 6-12 1
15 „Ботев” (Враца)  5 0 1 4 3-10 1

                      
I кръг
„Черноморец” (Бургас) – „Чавдар” (Етрополе) 0:0
„Берое” (Стара Загора) – „Лудогорец” (Разград) 0:1
„Векта” (Пловдив) – „Локомотив” (Пловдив) 1:3
„Левски” – „Ботев” (Враца) 3:1
„Ботев” (Пловдив) – ЦСКА 2:0
„Видима-Раковски” – „Славия” 1:1
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Литекс” (Ловеч) 3:1
„Черно море” – „Сливен 2000” 3:1

II кръг
„Сливен 2000” – „Черноморец” (Бургас) 0:2
„Ботев” (Враца) – „Черно море” 1:3
„Литекс” (Ловеч) – „Славия”                                             отложен
„Чавдар” (Етрополе) – „Ботев” (Пловдив)                 отложен
„Локомотив” (Пловдив) – „Левски” 0:1
„Лудогорец” (Разград) – „Векта” (Пловдив) 1:0
ЦСКА – „ Видима-Раковски” 2:0
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Берое” (Стара Загора) 2:0

III кръг
„Векта” (Пловдив) – „Пирин 2001” (Благоевград) 0:1
„Левски” – „Лудогорец” (Разград) 2:2
„Черно море” (Варна) – „Локомотив” (Пловдив) 3:0
„Ботев” (Пловдив) – „Сливен 2000” 3:0
„Берое” (Стара Загора) – „Литекс” (Ловеч) 2:3
„Черноморец” (Бургас) – „Ботев” (Враца) 5:0
„Видима-Раковски” – „Чавдар” (Етрополе) 1:0
„Славия” – ЦСКА 2:2

IV кръг
„Литекс” (Ловеч) – ЦСКА 4:0

„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 3:1
„Сливен 2000” – „Видима-Раковски” 0:2
„Ботев” (Враца) – „Ботев” (Пловдив)  1:2
„Локомотив” (Пловдив) – „Черноморец” (Бургас) 2:0
„Лудогорец” (Разград) - Черно море 4:1
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Левски” 3:4
„Берое” – „Векта” (Пловдив) 3:0

V кръг
„Черно море” – „Пирин 2001” (Благоевград)  1:1
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе) 0:4
„Векта” (Пловдив) – „Литекс” (Ловеч) 3:2
„Левски” – „Берое” (Стара Загора) 0:0
„Ботев” (Пловдив) – „Локомотив” (Пловдив)  2:0
„Видима-Раковски” – „Ботев” (Враца) 5:0
„Черноморец” (Бургас) – „Лудогорец” (Разград)  0:2
„Славия” – „Сливен 2000” 2:0 

 VI кръг
„Литекс” (Ловеч) – „Чавдар” (Етрополе)
„Сливен 2000” – ЦСКА
„Ботев” (Враца) – „Славия”
„Локомотив” (Пловдив) – „Видима-Раковски”
„Лудогорец” (Разград) – „Ботев” (Пловдив) 
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Черноморец (Бургас)
„Берое” (Стара Загора) – „Черно море”
„Векта” (Пловдив) – „Левски”

VII кръг
„Левски” – „Литекс” (Ловеч)
„Черно море” – „Векта” (Пловдив)
„Черноморец” (Бургас) – „Берое” (Стара Загора)
„Ботев” (Пловдив) – „Пирин 2001” (Благоевград)
„Видима-Раковски” – „Лудогорец” (Разград)
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив)
ЦСКА – „Ботев” (Враца)
„Чавдар” (Етрополе) – „Сливен 2000”

 VIII кръг
„Литекс” (Ловеч) – „Сливен 2000”
„Ботев” (Враца) – „Чавдар” (Етрополе)
„Локомотив” (Пловдив) – ЦСКА
„Лудогорец” (Разград) – „Славия”
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Видима-Раковски”
„Берое” (Стара Загора) – „Ботев” (Пловдив)
„Векта” (Пловдив) – „Черноморец” (Бургас)
„Левски” – „Черно море

IX кръг
„Черно море” – „Литекс” (Ловеч)
„Черноморец” (Бургас) – „Левски”
„Ботев” (Пловдив) – „Векта” (Пловдив)
„Видима-Раковски” (Севлиево) – „Берое” (Стара Загора)
„Славия” – „Пирин 2001” (Благоевград)
ЦСКА – „Лудогорец” (Разград)
„Чавдар” (Етрополе) – „Локомотив” (Пловдив)
„Сливен 2000” – „Ботев” (Враца)

X кръг
„Литекс” (Ловеч) – „Ботев” (Враца)
„Локомотив” (Пловдив) – „Сливен 2000”
„Лудогорец” (Разград) – „Чавдар” (Етрополе)
„Пирин 2001” (Благоевград) – ЦСКА
„Берое” (Стара Загора) – „Славия”
„Векта” (Пловдив) – „Видима-Раковски”
„Левски” – „Ботев” (Пловдив)
„Черно море” – „Черноморец” (Бургас)

XI кръг
„Черноморец” (Бургас) – „Литекс” (Ловеч)
„Ботев” (Пловдив) – „Черно море”

„Видима-Раковски” – „Левски”
„Славия” – „Векта” (Пловдив)
ЦСКА – „Берое” (Стара Загора)
„Чавдар” (Етрополе) – „Пирин 2001” (Благоевград)
„Сливен 2000” – „Лудогорец” (Разград)
„Ботев” (Враца) – „Локомотив” (Пловдив)

XII кръг
„Литекс” (Ловеч) – „Локомотив” (Пловдив)
„Лудогорец” (Разград) – „Ботев” (Враца)
„Пирин 2001” (Благоевград) –„ Сливен 2000”
„Берое” (Стара Загора) – „Чавдар” (Етрополе)
„Векта” (Пловдив) – ЦСКА
„Левски” – „Славия”
„Черно море” – „Видима-Раковски”
„Черноморец” (Бургас) – „Ботев” (Пловдив)

 XIII кръг
„Ботев” (Пловдив) – „Литекс” (Ловеч)
„Видима-Раковски” – „Черноморец” (Бургас)
„Славия” – „Черно море”
ЦСКА – „Левски”
„Чавдар” (Етрополе) – „Векта” (Пловдив)
„Сливен 2000” – „Берое” (Стара Загора)
„Ботев” (Враца) – „Пирин 2001” (Благоевград)
„Локомотив” (Пловдив) – „Лудогорец” (Разград)

XIV кръг
„Литекс” (Ловеч) – „Лудогорец” (Разград)
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Локомотив” (Пловдив)
„Берое” (Стара Загора) – „Ботев” (Враца)
„Векта” (Пловдив) – „Сливен 2000”
„Левски” (София) – „Чавдар”
„Черно море” – ЦСКА
„Черноморец” (Бургас) – „Славия”
„Ботев” (Пловдив) – „Видима-Раковски” (Севлиево)

XV кръг
„Видима-Раковски” (Севлиево) – „Литекс” (Ловеч)
„Славия” – „Ботев” (Пловдив)
ЦСКА – „Черноморец” (Бургас)
„Чавдар” (Етрополе) – „Черно море”
„Сливен 2000” – „Левски”
„Ботев” (Враца) – „Векта” (Пловдив)
„Локомотив” (Пловдив)  – „Берое” (Стара Загора)
„Лудогорец” (Разград)  – „Пирин 2001” (Благоевград)

Заб: За момента няма дати и начални часове за мачове-
те след петия кръг.

Временно класиране:
1. „Лудогорец“  5 4 1 0  10-3 13 т.
2. „Ботев“ (Пловдив)   4 4 0 0 9-1 12
3. „Левски“  5  3 2 0 10-6 11
4. „Видима-Раковски“  5 3 1 1 9-3 10
5. „Черно море“  5 3 1 1 11-7 10
6. „Пирин 2001“   5 3 1 1 10-6 10
7. „Чавдар“  4 2 1 1 7-2 7
8. „Черноморец“  5 2 1 2 7-4 7
9. „Литекс“  4 2  0 2 10-8 6
10. „Локомотив“ (Пловдив) 5 2 0 3 5-7 6
11. „Славия“  4 1 2 1 6-6 5
12. „Берое”  5 1 1 3 5-6 4
13. ЦСКА  5 1 1 3 4-12 4
14. „Векта”  5 1 0 4 4-10 3
15. „Сливен“  5 0 0 5 1-12 0
16.“Ботев“ (Враца)  5 0 0 5 3-18 0

Страниците подготви:
Асен ДАСКАЛОВ

елитна юношеска група до 17 години
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Емблемата на 
“Славия-45” от 
1945-1946

Традиции14
Уважаеми читате-

ли, след като в мина-
лия брой ви предста-
вихме юбилейните 
емблеми на „Славия”, 
съпътствали през 
годините кръглите 
годишнини на „бели-
те”, днес е време да 
ви запознаем и с раз-
витието на клубния 
символ през годините. 
Важно е да се отбеле-
жи, че традицията е 
благороден спътник 
на “Старата дама” 
на родния спорт. Това 
личи и в малкото про-
мените в дизайна и 
външния вид, и на сла-
висткия символ. Те са 
продиктувани или от 
външна намеса, или 
са юбилейни значки 
посветени на някоя 
кръгла годишнина на 
дружеството.

Гениалната ем-
блема на “Сла-
вия” се ражда 

в самото начало на 
съществуването на 
най-стария наш клуб. 
В първия си вариант 
значката на “белите” 
е без годината и има 
три букви изписани 
върху триъгълника. 
Те са “С К С”, което ще 
рече “Спортен клуб 
„Славия”. Буквите са 
оцветени в бяло, зе-
лено и червено, какъ-
вто е цветът и на на-
ционалното ни знаме. 
Автор на този проект 
е художникът Т. Тодо-
ров. Това става ясно 
от протокол №41 от 
18 април 1919 година, 
съхранен в прочутата 
протоколна книга на 
клуба, известна като 
„Бялата библия”. По-
късно през същата 
година са поръчани и 
първите клубни знач-
ки, изработени във Ви-
ена. Идеята за символ 
е предложена от Па-
вел Грозданов, един от 
учредителите на „Сла-
вия”, още през 1917 
година на заседанието 
на УС от 25 октомври. 
В този си вариант ем-
блемата просъществу-
ва до 1944 година. В 

настъпилите промени, 
след установяването 
на комунистическия 
режим, на 4 януари 
1945 година е осъще-
ствено сливането на 
“Славия” с кварталните 
дружества “Кореняк”, 
“Бежанец” и спортните 
организации в района 
на Руски паметник в 
нов клуб “Славия-45”. 
Под това име „белите” 
съществуват в след-
ващите две години. 
През тях промяната в 
дизайна на емблема-
та е следната: отпада 
плетеницата от три-
те букви, а на черния 
триъгълник са добаве-
ни дискретно цифрите 

„45”, които стоят пред 
буквата “С”. Най-отдолу 
е поставен и надписът 
„София”. Това се нала-
га с оглед на факта, че 
по това време в цяла-
та страна има редица 
спортни организации 
носещи името „Сла-
вия”. 

Следващите две го-
дини, клубът възстано-
вява първоначалното 
си название и от ем-
блемата отпада годи-
ната „45”. 

През 1949-1950 го-
дина, след въвеждане-
то на „Доброволните 
спортни организации” 
(ДСО), клубът вече 
носи името “Строител”. 

Това се дължи на обвъ-
рзването на “белите” 
със системата на стро-
ителството и “Трудова 
повинност”. Значката, 
тогава представлява 
петолъчка в цвят бор-
до, която е вписана в 
белия кръг, а в центъ-
ра стои бяло “С”. Под 
тях има и абревиатура-
та ДСО.

Безспорно най-
голямата и продъ-
лжителна промяна 
с емблемата е в пе-
риода 1951-1956. То-
гава любимата дума 
“Славия” е сменена 
със “звучното” и зву-
чащото доста странно 
днес име “Ударник”. 

Как се стига и до тази 
трансформация? В на-
чалото на 1951 година 
от съществуващата 
ДСО „Строител” се от-
делят спортистите от 
Главно управление на 
„Трудова Повинност”, 
както тогава се нари-
чат Строителни вой-
ски, към които ведом-
ствено е причислен и 
„белият” клуб. Новото 
дружество, продължи-
тел на традициите и 
историята на „Славия”, 
има и нова емблема. В 
нея, обаче няма нищо 
традиционно от сим-
волите на „белите”. 
Знакът на клуба вече 
представлява щит, в 
който има вписани 
буквата “У” в цвят бор-
до, петолъчка и златна 
лаврова клонка, обви-
та в червена лента?! 
Такъв тип символика е 
характерна за цялото 
ни спортно движение 
от “времето на култа” и 
е заимствана от съвет-
ските физкултурни 
организации. Извест-
ни са две значки. По 
същество те са еднак-
ви. Единствената раз-
лика е в надписа над 

Емблемата – 
символът 
на “Славия”

Нашивка с първата емблема, известна като „пле-
теницата” просъществувала в периода 1919-1944 
година

Календарче на „белия” футболен тим от 1960 с ембле-
ма с надпис „София”. С този символ славистите са в 
периода 1947-1948 и 1957-1960
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Емблемата на “ЖСК-Славия” – 1969-1971
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емблемата. В първия 
вариант там са абреви-
атурите ГУТП (Главно 
управление на „Трудо-
ва повинност”) и ДСО 
(Доброволна Спортна 
Организация). При 
втората значка фигу-
рира надписът УСС 
(Управление Специал-
но Строителство).

Всички тези проме-
ни, не успяват да за-
личат истинската, тра-
диционната, славистка 
емблема. Когато на 
3 април 1957 година 

името “Славия” отново 
се появява на бял свят 
е върната и старата ем-
блема. Тогава значката 
представлява позна-
тия черен триъгълник 
с буквата “С” в центъра, 
вписани на бял кръг, 
като под основата на 
триъгълника в перио-
да 1957-1960 стои над-
писът София, а в след-
ващите години той е 
сменен с годината на 
основаването, която 
стои и до днес.

Последният опит 

Традиции

През послед-
ните години 
е доста мо-

дерно да се търсят 
закодирани послания 
и скрити символи в 
различни произве-
дения на из-
куството или 
в разни лога, 
в запазените 
знаци на ре-
дица фирми, 
спортни клубове, 
или търговски мар-
ки. Има различни 
тълкувания и за сим-
воликата вложена в 
слависткия знак. Най-
р а з п р о с т р а н е н а та 
версия представя 
значката по след-
ния начин. Кръгът, от 
една страна е символ 
на съвършенство-
то, от друга на света. 
Триъгълникът израз-
ява трите клона на 
славянството, буквата 
“С”, логично е първа-
та от името, а 1913 е 

годината на основава-
нето на клуба. Херал-
диката на “белия” сим-
вол може да се търси 
още в древността. В 
Египет съществуват 
паметници, в които 

присъства кръг с впи-
сан в него триъгълник. 
Дори на доста изобра-
жения това е знакът 
на Бога- слънце Амон 
Ра. Това изображение, 
но с малка промяна 
(в триъгълника е по-
ставено “третото” око) 
се среща и в доста 
църкви и катедрали. 
Тук това е символът 
на „Светата троица”. 
Масоните също из-
ползват триъгълника и 
кръга, като представи-
тели на идеалната гео-
метрия. Дори на банк-

нотата от един долар 
на валутата на САЩ, 
на страната от гърба 
е изобразен знак, 
много приличащ на 
емблемата на „белия” 
клуб. 

Р а з б и р а 
се, всич-
ко това са 
просто асо-
циации на 
е м б л е м а та 

на „Славия” с едни от 
най-популярните зна-
ци в света, а не някак-
ва връзка на самия 
клуб с подобни струк-
тури. Най-важното от 
художествена гледна 
точка за „белия” сим-
вол остава усещането 
за изчистената форма 
и гениалната просто-
та на линиите, което 
дава възможност ем-
блемата да се нари-
сува за секунди, дори 
от малко дете и прави 
слависткия знак уни-
кално разпознаваем. 

символите на 
слависткия знак  

Страниците подготви: Камен ОГНЯНОВ  

Емблемата на „Строител” -  1949-1950

Двете значки на „Ударник” - 1951-1956  

Най-дълго просъществувалата емблема 
на “Славия”, тази с надписа „1913”, е 

през годините 1961-1968 и 1971-..... 

за вмешателство в 
клубната емблема е 
преди четиридесет и 
три години. През пе-
риода 1969-1971 на 
мястото на “1913” под 
триъгълника има же-
лезничарско крило?! 
Този абсурд се дължи 
на факта, че по някак-
во странно решение 
спуснато “отгоре” тряб-
ва да настъпи окруп-
няване на софийските 
клубове. В следствие 

на това на 13 март 
1969 година “Славия” 
е слята с “Локомотив” 
(София), което дава, 
своето отражение и 
върху емблемата. За 
избор на последната 
е осъществен анони-
мен конкурс, в който 
участват 168 проекта. 
През месец юни съща-
та година за печеливш 
от комисията е пред-
почетен вариантът 
предложен от Е. Енев. 

Освен железничар-
ския белег, значката 
остава същата, само се 
добавят, върху белия 
фон около триъгълни-
ка, буквите “Ж” и “К”. 

От възстановянето 
на изконното име на 
клуба на 16 юли 1971 
година, до наши дни 
„Славия” не е налагала 
промени в емблемата 
си, освен заради юби-
лейни годишнини.
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Славистката агитка 
изпълни сектора за 

гости и в Гоце Делчев, 
за да приветства „бя-

лата” класика за 3:0 
срещу домакините

В първото за сезона домакинство срещу 
„Монтана” славистите дадоха нужната 
подкрепа за първата победа  

„Бялата” торсида отново на път

Ултрас зона16

Че този сезон е 
много специа-
лен за всички 

свързани с „бялата” 
идея е безспорен факт. 
Естествено това в най-
голяма степен се отна-
ся за славистката тор-
сида. Агитката на „Сла-
вия” навсякъде следва 
своите любимци, които 
в последните мачове й 
се отплащат с чудесна 
игра и резултатни по-
беди. Вярваме, че така 
ще бъде до края на се-
зона, в който отбор и 
фенове заедно ще пре-
следват голямата цел, 
връщането на „Славия” 
в Европа. 

При голеадата с „Берое” привър-
жениците на „Славия” имаха шест 
пъти поводи за ликуване

На старта на сезона в Пловдив славистките фенове 
направиха прекрасна хореография


