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100 години "Славия"

На 10 април, точно в 
деня на юбилея на 100 
годишнината на „Сла-
вия”, в Българско Наци-
онално Радио се състоя 
„скромно” тържество 
с бяло шампанско и 
черен хайвер! Още от 
ранни зори фоайетата 
на БНР бяха огласяни 
от химните на „Славия”, 
звучащи по уредбите, 
а на видеостените на 
централния вход и пред 
Първо студио вървеше 
документален филм на 
БНТ в чест на юбилея! 

Тържеството бе от-
крито от председателя 

той изтъкна:  „В своята 
кариера, над милион 
пъти е споменавал име-
то „Славия” и винаги с 
най-добро чувство!” Ди-
митър Лозанов пред-
седател на фен-клуб 
„Гунди“ също поздрави 
юбилярите и връчи спе-
циален плакет. 

Тържеството уважи-
ха изявени спортисти 
на „белите” от близко-
то минало. Сред тях 
личаха: волейболните 
шампиони Цано Цанов, 
Емил Вълчев, Емил Тре-
нев, великият техен тре-
ньор - Тодор Пиперков, 
футболисти-ветерани 

от няколко поколения. 
Тук бяха и незабрави-
мите Жужо и Чаво, вече 
почетни граждани на 
София! Присъстваха 
десетки привърженици 
на „бялата” магия, както 
и много колеги от всич-
ки редакции и звена в 
БНР! 

Специално в деня на 

зададен въпрос от пер-
сонала отвърнеше с 
паролата „Славия” или 
БНР получаваше и 10% 
отстъпка от цената си. 
Тържеството завърши с 
изпълнението на слави-
ста Борис Христов „На 
Многая Лета“! А сетне 
бе посетен и параклиса 
на БНР „Св. Йоан Злато-
уст“, за който от създа-
ването му се грижат 
славистите в медията! 

Приятелите на „Сла-
вия” ще оставят с неза-
бравим спомен от съби-
тието, а организаторите 
удовлетворени от ува-
жението на институци-
ята и хората от БНР, към 
нашата велика „Славия”.

Славистки празник в БНР

на фен-клуба на слави-
ста в БНР Георги Грудев. 
Официално привет-
ствие отправи и Гене-
ралният директор на 
БНР Валерий Тодоров, 
който поздрави събра-
лите се слависти със 
сърдечни и топли думи 
за великия клуб! Споме-
ни разказа и доайенът 
на спортната журна-
листика Калин Катев, 
който, както самият 

Лидерът на „белите” 
фенове в БНР Георги 

Грудев открива 
тържеството

Славистка наздравица пред легендарното Първо студио на БНР

Генералният директор 
на БНР Валерий Тодоров 
също уважи слависткия  

празник  

Доайенът на спортната 
журналистика Калин 

Катев приветства 
славистите, в дясно 
е знамето с лика на 

Александър Шаламанов

слависткия празник ре-
сторантът на БНР беше 
предложил ястия само 
с бял цвят. А ако някой 
от присъстващите на 

Славистите в БНР се грижат за 
параклиса на медията „Св. Йоан 
Златоуст“ още от създаването му 
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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 наби-
рателна смет-
ка на Комитет 

“100 години "Славия”, 
в която вече може да 
постъпват средства от 
слависти и симпатизан-

ти за отбелязване на ве-
ковния юбилей на клуба 
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  опери-

ра единствено и само 
комитетът  “100 години 
"Славия”.
Освен сметката публи-
куваме и всички други 

важни данни на Интер-
нешънъл Асет Банк, 
които биха могли да 
бъдат от полза на евен-
туалните дарители.
Преводи могат да се 
правят от всяка банка.

Здравейте, 
слависти!
Невероятно е чув-

ството да се обърна към 
всички Вас, препълнили 
тази зала навръх сто-
годишния юбилей на 
„Славия”. Чувствам стра-
хотното ви настроение, 
усещам изключителната 
ви радост и голямата ви 
емоция, че всички за-
едно днес празнуваме 
един век откакто пет-
десетина младежи са 
поставили началото на 
„Славия” в “два часа след 
обяд на полето до Руски 
паметник” на 10 април 
1913 година, както пише 
в Протокол № 1 на уни-
калната ръкописна 
Първа протоколна книга 
на „Славия”.

Любимият ни клуб 
днес навърши сто годи-
ни. И така се превърна в 
първата българска спор-
тна и футболна органи-
зация, която абсолютно 
доказано чества своя 
стогодишен юбилей. А 
великото название „Сла-
вия” беше и си остава 
най-дълго просъществу-
валото и отстоявано с 
чест и огромни усилия 
спортно име в Бълга-
рия. Да, „Славия”, е най-
славното спортно име у 
вас. И това всички Вие го 
знаете най-добре.

Всички ние сме горди, 
че сме слависти. Горди 
сме, че нашата „Славия” 
премина неудържимо 
през вече толкова много 
десетилетия. Независи-
мо от трудните и слож-
ни периоди. Направи го 
с чест и достойнство, с 
морал и с уважение съм 
спортните си съперни-

ци и приятели. Направи 
го без да флиртува със 
силните на деня, без да 
се оцветява политиче-
ски, отстоявайки винаги 
само една кауза – об-
щобългарската.

Да си славист и пре-
ди сто години, и днес е 
нещо велико. Това е не-
повторимо и дори не-
описуемо чувство. И със 
сигурност е много, мно-
го повече от това да си 
привърженик на един 
спортен отбор, пък бил 
той дори толкова успял, 
толкова славен и толко-
ва голям като „Славия”. 

Защото да си славист е 
съдба и призвание, кои-
то се предават от поко-
ление на поколение, от 
баща на син, от треньор 
на състезател. Да си сла-
вист е начин на мислене, 
начин на живот.

„Славия” винаги е 
обединявала добрите 
хора и е била знаме на 
тези, за които спортът 
е основно радост и из-
вор на положителни 
емоции. Същите тези 
българи, които спортът 
е извисявал и така ги е 
превръщал в истински, 
в чистокръвни слависти!

Славизмът е миро-
глед, славизмът е све-
тоусещане, той е любов 
към спорта, уважение 
към съперника. Но сла-
визмът е и непреклонна 
воля за победа. Именно 
заради всичко това „Сла-
вия” винаги е била и ще 
продължи да бъде по-
особен клуб. Всъщност 
тя е много повече от 
спортен отбор, събрал 
съмишленици с бели 
фланелки, на които грее 
великата ни емблема. 
„Славия” е неповторим 
дух, „Славия” е способ-
ност да се издигнеш 
чрез спорта и доброде-
телите му над обикнове-
ните чисто спортни по-
беди и загуби. Да успе-
еш да ги преодолееш 
в името на същия този 
славизъм, който превзе-
ма душите и пали сърца-
та на славистите, поко-
ление след поколение 
вече сто години. Този 
славизъм, който ги пра-
ви по-различни спортни 
фенове от другите.

Точно това е „Славия”, 
приятели. Белите й фла-
нелки са носени гордо 
и запазени чисти от де-
сетки хиляди спортисти 
през този един век. А 
от трибуните стотици 
хиляди са ги подкрепя-
ли възторжено и всеот-
дайно. Това е възможно 
само защото „Славия” е 
зачената преди сто го-
дини със здрав морал, 
уважение към ближния 
и преклонение пред 
България. Родена в теж-
ките военни години от-
преди един век, „Славия” 
е закърмена със здрава 
българщина и патрио-

тизъм, с честност и по-
чтеност. Точно това я 
превръща във флагман 
на българския организи-
ран спорт още в първи-
те години след създава-
нето й. А налагането на 
славизма като модел на 
поведение и пример за 
подражание в спортни-
те среди през този вече 
един век я прави и от-
бор на интелигентните 
и мислещите хора, ко-
ито никога не обиждат 
съперника и гордо пеят 
по трибуните.

В историята си 
„Славия” има и слав-
ни победи и горчиви 
загуби. Преживяла е 
много радости и разо-
чарования. Но всичко 
това само ни е напра-
вило нас, славистите, 
по-силни, по-верни и 
по-непоколебими в сво-
ята обич към „Славия”, 
превърнала се в учили-
ще за живот на много 
поколения достойни 
български младежи.

Днес, на прага на вто-
рото столетие, в което 
нашата „Славия” вече на-
влезе, искам да пожелая 
на всички слависти и на 
техните семейства мно-
го здраве и лично ща-
стие. Подкрепяйте лю-
бимата „Славия” с всички 
сили! Гордейте се с наша-
та „Славия”, защото тя е 
неповторима!Вековната 
„Славия” ще пребъде!

Само „Славия”!

Заб. Обръщението 
бе направено в начало-
то на тържествения 
юбилеен концерт-спек-
такъл състоял се на 10 
април в зала 1 на НДК

Приветствие към 
славистите на 
председателя на 
Обществен комитет
„100 години „Славия” 
г-н Димитър Ларгов 
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Министерство-
то на физиче-
ското възпи-

тание и спорта награди 
с почетни плакети ня-
кои от най-заслужилите 
спортисти и ръководи-
тели от историята на 
„Славия” във връзка 
със стогодишнината на 
клуба. На церемонията 
състояла се на 9 април в 
музея на спорта в наци-

оналния стадион „Васил 
Левски” присъстваха 
министърът на спорта 
Петър Стойчев, прези-
дентът на ОСК „Славия” 
- Владимир Симеонов, 
ветерани от няколко по-
коления, както и привъ-
рженици на „белите”.   
„Скъпи слависти искам 
от името на МФВС да ви 
поздравя в навечерие-
то на вашия 100-годи-

шен юбилей за всичко 
това, което спортистите 
на „белия” клуб са спе-
челили и постигнали за 
родината. Малко са клу-
бовете като „Славия”, ко-
ито могат да се похвалят 
с такава богата история. 
Това е събитието от моя 
мандат като министър, 
което ще помня вина-
ги. Без „Славия” българ-
ският спорт нямаше 

да бъде същият”, с тези 
думи министър Стойчев 
пожела славата на обе-

Министерството на спорта почете някои 
от най-изявените спортисти на „Славия”

Част от „белите” легенди след награждаването, отляво надясно: Борис Злата-
рев, Георги Гаджев, Людмил Кочев, Николай Стоянов, Димитър Запрянов, Ангел 
Ангелов, Емил Вълчев, Андрей Димитров, министър Петър Стойчев, зам. ми-
нистър Йордан Йовчев, Владимир Симеонов, Димитър Ларгов, Димитър Петров, 
Цано Цанов, Тодор Пиперков, Чавдар Цветков, Андрей Желязков, Георги Миланов 
и Цветан Каролев

Министър Петър 
Стойчев току що е 
наградил боксовата 
легенда Ангел Ангелов

Бившият председател 
на ОСК „Славия”, 
Георги Гаджев – един 
от най-успешните 
ръководители на 
„белия” клуб в 
стогодишната история 

Големият волейболен 
специалист Тодор 
Пиперков бе един от 
отличените 

динения спортен клуб 
да пребъде и през след-
ващите векове.

Трима от най-
изявените спортисти 
на „белия” клуба Васил 
Етрополски (фехтовка), 
Александър Шалама-
нов (футбол) и Димитър 
Ларгов (футбол) ще 
бъдат предложени да 
получат висши държав-
ни отличия от прези-
дента на Република 
България Росен Плевне-
лиев.

Наградените спортисти и 
ръководители на  „Славия” 

от Министерството на спорт 
Ангел Ангелов (бокс), Андрей Димитров (бор-

ба), Андрей Желязков (футбол), Албена Денкова 
(фигурно пързаляне), Божидар Григоров (фут-
бол), Борис Златарев (ски-алпийски дисципли-
ни), Борислав Гидиков (вдигане на тежести), Вен-
цеслав Стефанов (президент на ПФК „Славия”),   
Владимир Симеонов (председател на ОСК „Сла-
вия”), Георги Гаджев (бивш президент на ОСК 
„Славия”), Георги Миланов (хокей на лед),   Да-
ниел Петров (бокс), Димитър Запрянов (джудо), 
Димитър Петров (ски-бягане), Добромир Ташков 
(футбол), Дора Кузова (баскетбол), Евгения Ра-
данова (шорттрек), Емил Вълчев (волейбол), Ди-
митър Запрянов (джудо),   Исмаил Абилов (бор-
ба), Николай Пешалов (вдигане на тежести), Ни-
колай Стоянов (треньор по бокс), Петър Петров 
(лека атлетика), Серафим Тодоров (бокс), Таня 
Тодорова (баскетбол), Тодор Пиперков (треньор 
по волейбол), Цано Цанов (волейбол), Цветан 
Каролев (волейбол) и Чавдар Цветков (футбол).

Президентът на „си-
ния” спортен клуб Сто-
ян Хранов отдаде не-
обходимата почит към 
най-големия и най-стар 
съперник на „Левски”. В 
навечерието на стого-
дишнината на „белия” 
клуб Хранов направи 
специален подарък-пла-
кет към Обществения 

комитет „100 години 
„Славия”.

„За мен „Славия” е 
институция, казвам го 
съвсем отговорно. „Бе-
лите” имат множество 
велики отбори. „Славия” 
е част от българския 
спорт. Прави чест на 
Обществения комитет 
за всичко направено. 

Искам и съм щастлив, 
че съм сред вас и имам 
възможността да ви под-
неса този плакет. Важно е 
тези, които правят зако-
ните за спорта, да проче-
тат в книгата „Хрониките 
на Славия” каква е била 
целта на спортното дви-
жение в България в не-
говото зараждане. Кни-
гата е наръчник, освен 
история. Ако съществу-
ва нещо в българския 
спорт, това се дължи на 
„Славия”, „Левски” и от-
части на „Локомотив” 
(София). Концертът на 
„Славия“ и всичко друго 
около юбилея е нещо 
невероятно. Ако човек 
не знае историята си, 
няма бъдеще. „Славия” 
е идея и религия”, заяви  
Стоян Хранов.

От ОСК „Левски” направиха 
специален жест към „белите”

Президентът на ОСК „Левски” Стоян 
Хранов връчва почетния плакет 
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Президентът на 
Българския фут-
болен съюз Бо-

рислав Михайлов подне-
се специален плакет на 
президента на „Славия” 
Венцеслав Стефанов, по 
повод 100-годишнината 
на клуба. Това стана на 
церемония в зала „Ро-
дина“ на Националния 
стадион „Васил Левски” 
проведена на 9 април. 
Освен това Михайлов 
връчи златни, сребъ-
рни и бронзови знач-
ки, както и грамоти, на 
50 от най-изтъкнатите 
живи футболисти в 
историята на отбора. 
Начело в престижния 
списък за „Златна значка” 
на Българския футбо-
лен съюз бяха легенди 
на „белите“ като Добро-
мир Ташков-Мирко, 

той върви само нагоре. 
Периодът ми в „белия” 
клуб свързвам с възмож-
ността, която Венцеслав 
Стефанов ми даде след 
тежка контузия. Наско 
Сираков беше треньор, а 

за мен това беше една ху-
бава година, оказала се и 
последната ми като про-
фесионалист. Горд съм, 
че за една година бях 
част от състава на „Сла-
вия”, заяви Михайлов.

БФС награди „Славия” 
за вековния юбилей

ПФК „Славия” получи подаръци от три 
клуба и от JOMA

Ръководството на ПФК „Славия” получи подаръци от 
„Левски”, ЦСКА и „Ботев” (Пловдив) по случай вековния 
юбилей. Трите клуба подариха плакети, статуетки и почет-
ни купи на президента на “белите” Венцеслав Стефанов.  
Представителството за България на световноизвест-
ната марка за спортна екипировка JOMA, с която пред-
ставителният отбор на „Славия” играе официалните си 
мачове, награди клуба с уникална фланелка. На нея са 
подписите на 34 футболисти, които имат повече от 100 
мача с екипа на “белите”.

ЗЛАТНА ЗНАчКА 
Добромир Ташков (Мирко) 
Георги Бор. Гугалов (Гугала)  
Димитър Ларгов (Митата) 
Михаил Мишев (Мишката) 
Александър Шаламанов 
(Шами)  
Иван Давидов (Давидката) 
Георги Харалампиев 
(Ампето) 
Любен Тасев   
Божидар Григоров (Боби 
Григ) 
Андрей Желязков (Жужо) 
Чавдар Цветков (Чаво) 
Иван Илиев 
Петър Александров  
Антонио Ананиев (Банана)  
Владимир Иванов (Фугата) 
Стефан Колев  
Здравко Здравков (Фози) 
Наско Сираков 
 
СРЕБЪРНА ЗНАчКА 
Йордан Йосифов (Данчо)  
Петър Петров (Пецата) 
Стоян Алексиев (Стойката)  

Забележка: Като критерии за изготвяне на списъка са взети 
предвид изискванията на БФС както следва: годините на кариера 
в „Славия”, мачовете и головете в шампионата и за купата на 
страната, успехите в двете надпревари, представянето в Евро-
турнирите, Балканската купа, купата на Интертото, изявите 
с националната фланелка. Състезателите са подредени съо-
бразно периода на кариера. Според нормативната база на БФС 
лауреати могат да бъдат само български граждани, футболисти 
прекратили активната си дейност, както и да не са покойници.

Георги Гугалов-Гугала, 
бившият президент на 
БФС Димитър Ларгов, 
Александър Шаламанов, 
Иван Давидов, Божидар 
Григоров, Чавдар Цвет-

ков и Андрей Желязков. 
Самият Борислав Ми-
хайлов има 14 изиграни 
мача за „Славия” през 
сезон 1997-98. „Който 
е минал през „Славия”, 

Снимка за историята: наградените бивши футболисти, 
треньори, ръководители и деятели на „Славия”

Част от шампионския славистки екип от 1996 от 
ляво на дясно: Атанас Киров, Венцеслав Стефанов, 
Наско Сираков, Стефан Колев и Кирил Качаманов

Емануил Манолов (Еми)  
Антон Кръстев (Тони) 
Виктор Йонов  
Милчо Евтимов  
Атанас Пържелов  
Георги Ил. Гугалов  
Иван Чакъров 
Ваньо Костов  
Илия Величков (Гулията) 
Георги Минчев   
Илиян Алдев (Джери) 
Иван Хайдарлиев (Харди) 
Пламен Симеонов  
Кирил Качаманов  
Атанас Киров  
Диян Ангелов (Дидо) 
Мариус Уруков 
Стоян Ацаров

БРОНЗОВА ЗНАчКА 
Стефан Гецов (Цеко) 
Васил Григоров 
Иван Кузов  
Борис Евтимов (Боце) 
Димитър Иванов (Хулигана)  
Стефан Пашоолов 
Костас Исакидис 
Павлин Димитров 
Младен Радков (Мечо) 
Ивайло Венков  
Мирослав Миронов (Миро) 
Тодор Праматаров 
Цветозар Дерменджиев 
Петър Цветанов 
Мартин Кушев.

Наградени бивши футболисти, треньори, 
ръководители и деятели на „Славия” от БФС: 

Президентът на БФС Борислав Михайлов връчва 
почетен плакет на президента на „Славия” 
Венцеслав Стефанов

Председателят на „белите” ветерани на Стефан 
Гецов (Цеко) имаше честта първи да получи своята 
наградна значка
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Пощенска марка 
„100 години „Славия” 
бе валидирана на 5 
април в Централна 

поща на улица „Гурко” 
6. Събитието се състоя 
в музея на съобще-
нията и бе поредната 

инициатива осъще-
ствена от обществения 
комитет на най-стария 
български клуб. 

Форматът на марка-
та е 25/45 мм. Техни-
ката на отпечатване е 
офсет, а перфорация-
та гребеновидна. Из-
ползваният вид хар-
тия е бяла, гумирана. 
Тиражът на марката 
е двадесет хиляди, а 
цената за един брой 
е 65 стотинки. С нея 
могат да се изпращат 
в страната писма или 
пощенски картички. 
Има изработен и суве-
нирен блок, включващ 
три марки и една юби-
лейна емблема на „Сла-
вия”, който струва 1.95 
лева. Той е в строго 
лимитирана серия от 
3000 екземпляра.

На марката е изо-
бразен футболният от-
бор на „белите” от 1943 
година. Тогава слави-
стите стават шампиони 
на България и вечни 
притежатели на Цар-
ската купа. Художник 
е д-р Людмил Весели-
нов. Който е автор и на 
кориците на последни-
те две книги за истори-
ята на „белия” клуб, а 
именно: „Корените на 
„Славия”, излязла през 
2008 и последното из-
дание „Хрониките на 

„Славия”, чиято преми-
ера бе на 2 април.

Марката „100 години 
„Славия“ е поставена и 
на корицата на актуал-
ния брой на списание 
”Филателен преглед”, 
което излиза вече 75 
години. Любопитно е 
да се отбележи, че в 
своята вековна исто-
рия досега „белия” 
клуб не е бил изобра-
зяван на пощенски 
знак. Което превръща 
събитието в историче-
ско. 

На валидирането 
присъстваха десетки 
фенове на „белите“, 
както и ветерани на 
клуба начело с леген-
дата Димитър Лар-
гов. Проявата уважи и 

МЕСТА, КЪдЕТО СЕ ПРОдАВА 
СЛАВИСТКАТА МАРКА:

София 1612, ул. “Хайдушка поляна” №8 :
София, ул. “Парчевич” №14, тел. 02/954 99 97
София, подлеза на НДК, тел. 02/986 26 74
Пловдив, Централна поща, тел. 032/62 66 39
Варна, Централна поща, тел. 052/65 90 88
Добрич, ул. “Река Тимок” № 3
Плевен, Централна поща, тел. 064/82 48 49
Сливен, пощенски клон 1, тел. 044/62 40 67
Ловеч, пощенски клон 2, тел. 068/62 46 21
Стара Загора, павилиона срещу Централна 
поща,  тел. 042/62 33 10

Поредно славистко 
бижу за юбилея

председателят на ОСК 
„Славия“ Владимир Си-
меонов. Печатът за пу-
скане в употреба беше 
поставен от ръково-
дителя на дирекция 
„Съобщения“ Калина 
Димитрова, президен-
та на баскетболен клуб 
„Славия” Васил Йотов 
и художникът д-р Люд-
мил Веселинов.

Марки ще се про-
дават в пощенските 
станции, а сувенир-
ният блок в специали-
зираните магазини на 
Българска Филателия 
(виж карето). Още на 
представянето слави-
сти и колекционери за-
купиха близо три хиля-
ди бройки от тиража. 

Юбилейната марка

Марката е валидирана! Отляво надясно: 
президентът на баскетболен клуб „Славия” Васил 
Йотов, ръководителят на дирекция “Съобщения” 
Калина Димитрова и авторът д-р Людмил 
Веселинов. 

Изданието на българските филателисти даде 
дължимото уважение на „белия” клуб и постави 
марката на корицата на поредния си брой 

Сувенирният 
блок и юбилеен 
плик с марка, 
валидирана с 
първодневен 
печат  



Бр. 2 (130), април 2013 г.100 години "Славия" 7

На 6 април 2013 
г. – четири дни 
преди рожде-

ния ден на „Славия“, на 
входа на ремонтира-
ната сграда на пощата 
и „Де-банк“ при Руски 
паметник, бе поставе-
на паметна плоча във 
връзка с вековния юби-
лей от основаването на 
клуба. 

Събитието започна с 
уводни думи от главния 
редактор на в. „Славия“ 
Камен Огнянов, кой-
то обясни на всички 
присъстващи, че пло-
чата е изработена от 
г-н Велизар Цоков, и е 
безвъзмездно дарение 
за „бялата” кауза. На па-
метния знак е изобразе-
на юбилейната емблема 
на „Славия” и надпи-
са: “На това място преди 
100 години, на 10 април 
1913 година бе учреден 
спортен клуб „Славия”. 
Вечна признателност 
и благодарност на ос-
нователите. За Многая 
лета на всички слависти. 
10 април 2013 година”.   
В присъствието на пре-
зидента на футболния 
клуб Венцеслав Стефа-
нов и председателя на 
ОСК „Славия“ Влади-
мир Симеонов десет-
ките привърженици 

и деятели на „белите“ 
бяха поздравени и от 
Илиян Петров, член 
на ръководството на 
баскетболния клуб и 
един от известните за-
палянковци на „Славия“. 

Той благодари на ръко-
водството на „Де-банк“, 
които са откликнали на 
идеята за поставянето 
на паметната плоча и 
са дали съгласието си 
тя да бъде монтирана 

на входа на сградата. 
След него журналистът 
Николай Кръстев про-
чете протокол №1 от 
летописната книга на 
дружеството, в който е 
записано, че „спортен 

Паметна плоча до Руски паметник 
за 100-годишния юбилей на „белите“

клуб „Славия“ е създа-
ден в два часа след обяд 
на полето край Руски 
паметник”. Дойде ред 
и на тържествения мо-
мент – откриването на 
постамента, което стана 
едновременно от ръко-
водителите на футбо-
ла и спорта в „Славия“ 
и от председателя на 
Обществения комитет 
за 100-годишнината на 
клуба Димитър Ларгов 
под бурните възгласи 
на всички присъстващи. 

Събитието бе уваже-
но от настоящия фут-

болист на „белите“ Да-
ниел Златков, както и от 
легендарни играчи от 
миналото като Михаил 
Мишев и Емануил Ма-
нолов.

Паметната плоча 
за вековния юбилей

В началото на церемонията по откриването (от ляво надясно) – 
Николай Кръстев, Илиян Петров, Камен Огнянов, Даниел Златков, 
Димитър Ларгов, Венцеслав Стефанов  сн. Don Balon

Поредните възторжени 
слависти идват за 
паметното събитие 

  сн. Sportal.bg

Част от присъстващи слависти участваха в групова снимка за спомен на фона на фасадата на сградата, 
на която бе открита паметната плоча

Венцеслав Стефанов, Димитър Ларгов и Владимир 
Симеонов секунди преди да открият плочата 
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Кулминацията на 
тържествата по 
повод вековния 

юбилей на „Славия” бе 
на 10 април. Тогава бе 
осъществено впечат-
ляващо шоу в зала 1 на 
НДК.

Над 4000 слависта 
пяха, заедно с учас-
тниците в юбилейния 
ко н ц е рт- с п е к та к ъ л 
„100 години „Славия”, а 
мощни възгласи на „бя-
лата” агитка създаваха 
неповторима атмосфе-
ра в залата. Събитието 
започна знаково точно 
в 19:13 ч. На сцената 
бяха изнесени клубни-
те знамена на „белите”, 
както и други от „сим-
волите” на „Славия”: 
Първата протоколна 
книга на дружеството, 
известна още като „Бя-
лата библия”, Летопис-
ната книга на клуба, 
легендарната Царска 
купа, както и трофеят 
на Европейските ба-
скетболни шампиони 
спечелен на два пъти 
от славистките. Пос-
ледва поздравление 
към всички в зала 1 на 
НДК от председателя 

на обществения коми-
тет „100 години „Сла-
вия” Димитър Ларгов. 

Свои видео-при-
ветствия отправиха 
кмета на София г-жа 
Йорданка Фандъкова 
и председателя на БОК 
г-жа Стефка Костади-
нова. Поздравление 
до „Славия” изпрати 
президента на страна-
та г-н Росен Плевнели-
ев, както и министър-
председателят Марин 
Райков. В „белия” клуб 
са получени и редица 
поздравителни адре-
си от обществени и 
спортни структури, и 

проф. Николай Овча-
ров, актьорите Иван 
Ласкин, Калин Сърме-
нов и др. поздравиха 
чрез видео-обръще-
ния славистите. По 
този начин изявени 
слависти-спортисти, 
които са в чужбина, 
като Матей Казийски, 
Радо Стойчев, Васил 
Етрополски, Евгения 
Раданова, също изка-
заха своето уважение 
към доайена на бъл-
гарския спорт „Славия”. 

На сцената участва-
ха музиканти, привър-
женици на „белия” клуб 
Росица Кирилова, трио 
„Тенорите”, оперетната 
прима Еделина Къне-
ва, доайенът на род-
ната естрада Митко 
Йосифов, танцов със-
тав „Чинари”, възстано-
веният специално за 
юбилея хор „Славия” и 
др. Данчо Караджов от 
група „Сигнал” „взриви” 
залата със слависткия 
си дух, а Васил Петров, 
припомни, че дядо му 
е един от основатели-
те на любимия „бял” 
отбор. Бившата бас-
кетболистка на „бели-
те”, народната певица 

Великолепен спектакъл 
вдъхнови хиляди 
славистки сърца! 

организации. 
Изтъкнати слависти 

интелектуалци, като 

министъра на култу-
рата Владимир Пенев, 
проф. Боян Биолчев, 

Водещият Любо Чаталов приветства знамената-светини на „белия” клуб

Възстановеният специално за юбилея легендарен 
хор „Славия” с диригент акад. Валентин Бобевски 
откри спектакъла

Барабанистът на 
група „Спринт” 
Пейо Пеев бе един 
от най-дейните 
организатори на 
концерта

Част от великолепната хореография бе изпълнението и на малките 
баскетболисти

Бившата баскетболистка на „белите” народната 
певица Поли Паскова, също поздрави любимия си тим
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Поли Паскова, също 
поздрави любимия си 
тим. Музикантите от 
рокгрупа „Спринт” из-
лязоха на сцената об-
лечени с фланелки на 
представителния фут-
болен тим и изпълниха 
хита си „Само „Славия”. 
Друга банда - „Импулс”, 
също представи своя 
песен написана в чест 
на „белия” юбилей. 

Много аплодис-
менти заслужиха със 
специалната си хорео-
графия близо 170 деца 
от школите на „белия” 
клуб, които по един чу-

десен начин предста-
виха различните спор-
тове от слависткото 
семейство. 

На екрана в зала-
та с видео кадри бяха 
представени най-го-
лемите успехи на „бе-
лите” през изминалите 

години. Със снимкова 
мултимедия пък бе 
дадено дължимото на 
изявени представи-
тели на всички видо-
ве спорт развивани в 
„Славия”. 

Екипът, който реа-
лизира спектакъла бе 

изцяло славистки: ре-
жисьор е Андрей Сла-
баков, сценарист Ка-
мен Огнянов, а главен 
организатор Иван Ма-
нолов. Огромна е за-
слугата и на монтажи-
ста Биляна Борисова, 
и оператора Мирослав 

Гайдошик. Барабанис-
тът на група „Спринт” 
Пейо Пеев пък помог-
на много в сферата на 
музикантското при-
съствие на сцената. 
БНТ също даде дължи-
мото на „белия” праз-
ник и излъчи вече два 

пъти пълен запис на 
събитието. 

След края на кон-
церта небето на нощна 
София бе озарено от 
100 хартиени фенера 
пуснати от феновете на 
„Славия”. 

Председателят на обществения комитет „100 години „Славия” Димитър 
Ларгов, асистиран от президентите на футболния и спортния клуб на 
„белите” Венцеслав Стефанов и Владимир Симеонов, приветства славистите, 
заедно с Първата протоколна книга на дружеството, известна още като 
„Бялата библия”, Летописната книга на клуба, легендарната Царска купа, 
както и трофеят на Европейските баскетболни шампиони спечелен на два 
пъти от славистките

Васил Петров 
имаше честта да 
закрие концерта

Зала 1 на НДК бе изпълнена до 
краен предел със слависти

Спортният министър Петър Стойчев и кметът на София Йорданка 
Фандъкова бяха сред почетните гости уважили празника

Оперетната прима Еделина Кънева и нейният 
колега Марчо Апостолов пяха за славистите 
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Първата от трите 
книги, посветени на 
100-годишнината на 
„Славия“ - „Хроники-
те на „Славия“ (1910-
1944)“ с автор Николай 
Кръстев, вече е на па-
зара. Трудът на жур-
налиста е вълнуващо 
изследване върху име-
на, събития и факти от 
най-ранната история 
на „белия“ клуб, съсре-
доточено не толкова 
върху чисто спор-
тните изяви, колкото 
върху ролята на най-
старото спортно дру-

на фантазията. 
„Хрониките“ бяха 

представени на 2 
април в зала „Изгрев“ 
на комплекс „Универ-
сиада“ в столицата, 
която се пръскаше по 
шевовете от стотици 
желаещи да се докос-
нат до автентична-
та история на клуба. 
Сред присъстващите 
бяха настоящият спор-
тен министър Петър 
Стойчев и трима от 
предшествениците му 
– Свилен Нейков, Ва-
сил Иванов-Лучано и 
Симон Спасов. На це-
ремонията бяха прези-
дентите на футболния 

„Хрониките на „Славия“ (1910-1944)“ – 
вълнуващо  изследване на най-ранната 
история на „белия” клуб

архив от данни, с който 
работи авторът. Той му 
позволява да напише 
истината за „Славия“ 

такава, каквато е, без 
капка пристрастие, за-
палянковщина и доо-
богатяване с помощта 

жество в социалния 
живот на България. 
Най-голямото й пре-
димство е огромният 

клуб и на ОСК „Славия“ 
Венцеслав Стефанов и 
Владимир Симеонов. 
Събитието уважиха 
редица легенди на 
футболния тим, сред 
които Димитър Ларгов, 
Андрей Желязков, Чав-
дар Цветков, Михаил 
Мишев. Дойдоха още 
футболистите и тре-
ньорското ръковод-
ство на мъжкия отбор, 

Отляво надясно: Владислав Симеонов, Николай Кръстев и Камен Огнянов

Новата книга (вдясно) ще заеме достойно място в 
историята на „Славия“

Бившият спортен министър Свилен Нейков в раз-
говор с изпълнителния директор на ПФК „Славия” 
Веско Събев

Футболисти от представителния отбор на „белите” също уважиха церемония-
та по представянето на книгата

представители на дет-
ско-юношеската шко-
ла, журналисти, исто-
рици и много привъ-
рженици-слависти. 

„От 1998 г. насам 
издателство „ТипТоп 
Прес“ подпомага из-
следвания върху 
българския спорт. За 
съжаление БФС про-
спа 100-ата годишнина 
на организирания фут-
бол у нас през 2009 г. 
Затова съм много удов-
летворен, че с тази 
книга - „Хрониките на 
„Славия“, най-накрая 
почитаме по достоен 
начин юбилея. Защото 
със своите 100 годи-

ни „Славия“ изпълва 
историята на българ-
ския футбол. „Белите“ 
не са просто спортен 
клуб, те са незамени-
ма част от историята 
и културата на нашата 
страна, от българската 
идентичност и отно-
шение към спорта. И 
това се вижда добре 
от страниците на тази 
книга“, каза издателят 
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Владислав Симеонов. 
Той изтъкна, че клубът 
е мерило за морал в 
спорта и за разбиране-
то на спорта като част 
от културата. „Ще при-
помня явления като 
хор „Славия“ и име като 
Стефан Македонски, 
които говорят сами по 
себе си. В историята на 
„белите“ виждаме едни 
от най-големите поли-
тически фигури от на-
чалото на века, там са 
герои от македонското 
движение, от войните 
за национално обеди-
нение. „Славия“ е част 
от движението за под-
крепа на славянската 
идея в Източна Европа 
през 20-те и 30-те годи-
ни, тимът първи запо-
чва и затоплянето на 
отношенията с Югос-
лавия, а по-късно и 
със СССР в началото на 
40-те. След това клубът 
има своите жертви в 
политическите гоне-
ния по време на кому-
низма. Изобщо „Сла-
вия“ е умален модел на 
всичко, което се случ-

ва в България“, добави 
Симеонов. За финал той 
препоръча на автора 
Кръстев да кандидат-
ства за научна степен 
с труда си за „бялата“ 
история. „Лична благо-
дарност изказвам и на 
редактора-консултант 
Камен Огнянов. Двама-
та с Николай Кръстев 
са изключителен екип, 
нещо като славистките 
Кирил и Методий в из-
следването на истори-
ята на клуба, каза още 
издателят. 

В края на церемо-
нията Антони Ваканов 
дари Николай Кръстев 
от името на запалянков-
ците с почетен плакет и 
юбилейна запалка Zippo 
с гравирана на нея клуб-
на емблема. Авторът 
на емблемата на стого-
дишнината Велизар Цо-
ков пък връчи на авто-
ра уникален рамкиран 
комплект от значки със 
специален сертификат.  

Авторът:  „Архивите на клуба  
се връщат към нов живот”

Авторът на „Хрониките на „Славия“ 
Николай Кръстев беше категоричен, 
че четящите книгата ще се убедят, че 
в написаното в нея е самата истина. 
„Славия“ заслужаваше тържествата 
по случай 100-годишнината. Заслу-
жават ги тези 50-тина момчета, които 
преди един век са се събрали до по-
лето на Руски паметник в 2 часа след 
обяд на 10 април 1913 г. и са създали 
„Славия“ от обединението на мах-
ленските „Ботев“ и „Развитие“. Книгата 
наистина е базирана само на докумен-
ти, на факти. И на писани мемоари на 
основатели на „Славия“. Един от тях – Георги Григоров (Фурланата), е оставил 
200 стр. ръкопис писани през 1958 г., от който са използвани около 10 реда в 
алманаха посветен на 50-годишнината на футбола в България. Другият е Ема-
нуил Гешев (Манчо), брат на топ-полицаят Никола Гешев. През 1983 г. той е на-
писал около 50 страници ръкопис. По политически причини неговите спомени 
са оставени в някой шкаф, забравени. Днес те се връщат към нов живот, както 
се връщат и всички архиви от историята на „Славия“, които по стечение на об-
стоятелствата се върнаха в клуба. Те направиха възможно книгата да е пълна 
с информация и факти. Истината е такава – не защото съм я писал аз, а защото 
съществува в историческите анали“, каза Кръстев. 

Камен Огнянов: „Не изреждане на 
факти, а прочит на слависткия дух”
Футболният летописец Камен Огнянов, който помага като редактор-консул-

тант, както и предостави снимките за книгата на Николай Кръстев, трудно кри-
еше вълнението си при представянето на „Хрониките“: 

„Тази книга е създадена за слависткия дух и е пропита от него. Великолеп-
но е, че най-накрая тя е факт. Преди 5 години моят приятел и колега Ники се 
обади развълнуван, че докосва Бялата библия – първата протоколна книга на 
„Славия“. Беше наистина изключително да разгърнеш тези страници, пълни с 
романтика и любов към спорта и България. Тогава той ми каза, че трябва да 
се направи книга. Честно казано, помислих си, че това ще е невероятно тежка 
задача. Най-малкото, защото 17-те различни почерка в Бялата библия са труд-
ни дори за разчитане, камо ли да се извади основното от тези важни за всеки 
славист близо 200 страници. Малко след това работата му стана още по-тежка, 
след като сем. Пърличеви дари огромния архив на „Славия“. Към тези вече 5-6 
хиляди страници се добави и уникалната Летописна книга на клуба, съхранена 
от спортния клуб на „Славия“. А от цялото това море от история Николай напра-
ви изключително вълнуваща книга, която се чете на един дъх. Тя не е просто 
изреждане на исторически факти, тя е прочит на историята на славизма. До-
казателство, че „Славия“ не е просто футболен или спортен клуб, а е еманация 
на духа. Олицетворение на един по друг тип манталитет. На една по своему кул-
турна идентичност“, каза Огнянов. 

Венцеслав Стефанов:  „Къртовски 
труд в името на любовта към отбора”

Президентът на футболния „Славия“ Венцеслав Стефанов поздрави автора 
на книгата Николай Кръстев. „Наблюдавах как Николай пише „Хрониките“ в по-
следната година. Мога да свидетелствам, че той положи къртовски труд в име-
то на нашата любов и религия - „Славия“. Всички, които сме тук в тази зала, сме 
слависти и такива ще си отидем от този свят. Господ ни е погалил с това, че ни е 
направил по-добри от другите. Ние, които обичаме „Славия“, с чест сме носили 
този кръст и ще го носим до края“, каза Стефанов. 

Настоящият министър на спорта Петър Стойчев бе 
сред първите, сдобили се с екземпляр на „Хрониките 
на „Славия“

Николай Кръстев посвети книгата на 
баща си Георги Кръстев-Геш

Авторът на емблемата за стогодишния юбилей на 
„белите” Велизар Цоков връчва специален плакет на 
Николай Кръстев
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Поредното колекцио-
нерско бижу в чест на 
стогодишния юбилей на 
„белия” клуб е факт. От 
фирма „Булпинс” пред-
ставиха специален ком-
плект в рамка, който 

включва: осем значки, 
реплика на протокол №1 
за основаването на „Сла-
вия” на 10 април 1913, 
поздравителен адрес 
от Обществения коми-
тет „100 години „Славия” 

Уникална серия 
юбилейни значки
със сертификат

с личния автограф на 
председателя му Дими-
тър Ларгов и сертификат 
за идентичност. Уника-
тите са произведени в 
символичната бройка от 
13 екземпляра, каквато е 
и годината на раждането 
на „белите”. Досега са ку-
пени 7 комплекта. Оста-
налите 6 броя от серията, 
все още могат да се наме-
рят в магазина на фирма-
та на ул. „Бяло море” №2. 

Цената на един комплект 
е 500 лeвa.  

Колекционерското бижу е в лимитиран тираж от само 13 броя

Реплика на протокол №1 основаването на 
„Славия” на 10 април 1913

Сертификат за идентичност на комплект 1/13

Поздравителният адрес от Обществения 
комитет „100 години „Славия

Печат с червен восък с 
юбилейната емблема 

над автографа на 
Димитър Ларгов

Осем великолепни по 
качество значки
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Уникалната славистка хореография с учредителния протокол Демонстрация на първата за годината хореография бе на мача на 
„Славия” с пловдивския „Ботев”

Всяка една хореография изисква няколко дни 
сериозна и продължителна работа

Символична „бяла” единайсеторка и техния треньор за стогодишнината 
представиха славистите в дните на юбилея

Стотици балони 
в бяло-черно и 

юбилейни знамена 
посрещнаха 

„белите” 
футболисти в 
мача с „Берое”

Част от великолепната хореография на мача с „Литекс” Завинаги в сърцата на славистката публика

Великолепни 
славистки
хореографии 
в чест на 
юбилея
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Какво е „Славия”, „белият” 
дух и славизмът разбраха 
и в космополитния Лон-

дон. Българите в английската сто-
лица бяха обединени от вековния 
юбилей на най-стария роден клуб. 
Основен инициатор за това е Вен-
цислав Ангелов. Запален славист, 
Венци даде дължимото на люби-
мия клуб и оттатък Ламанша. Той 
организира турнир по футбол в 
чест на юбилея. Проявата събира 
внушителния брой от 12 отбора, 
които на 17 март с играта си за-
свидетелстват уважението си към 
„Старата дама” на родния спорт. 
Вестникът на нашенци в Лондон 
„БГ Бен” също дава своя принос 
за вековния юбилей на „Славия”. 
В няколко публикации са отраз-
ени проявите, както и е поместен 
специален материал за историята 
на „белите”, публикуван на цяла 
страница. 

И в Лондон се усети 
слависткият  дух

Вдъхновена от слависткия „юбилей” нашата читателка 
от Нова Загора Ива, с псевдоним „Бланко” направи този 
плакат. Посвети го на дядо си, който я е запалил по 
„Славия” и всички „бели” отбори по света начело с „Реал” 
(Мадрид). 

Уникални картички посветени на „белия” клуб изработени с тех-
никата  квилинг, наречена още хартиен филигран, бяха представе-
ни в НДК. Това е форма на изкуство, която включва използването 
на ленти от хартия, които се навиват, сгъват в определени форми 
или се слепват заедно, за да се създаде интересен декоративен ди-
зайн. За основа на релефната картичка е послужила новата марка. 
Изключително интересни в 3Д-форми са представени емблемата 
на „Славия”, годината на основаване, футболна топка, както и 
съдийска свирка. Изработени са символно само 13 броя.

Факсимиле на 1 стр. на българския вестник в Лондон

Информация за „белия” клуб в „БГ Бен” 

Материали в чест на юбилея на „Славия” в „БГ Бен”
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„Славия” от близо и далеч

В Етиопия мач в чест на юбилея
На 13 април посланици на различни държави в Етиопия участваха във фут-

болен турнир в чест на стогодишнината на столичния клуб „Славия”. Всички 
участващи бяха с бели фланелки. Организатори на поредния дипломатиче-
ски мач са представителите на САЩ, Турция и Полша, идеята срещата да е 
посветена на родния отбор естествено е на българското посолството. Така 
„белите” ще бъдат почетени и в столицата на Африканския съюз Адис Абеба.   
„Носете си бели тениски! Ние ще празнуваме 100-годишнината на „Славия”, 
любимият футболен отбор на нашия велик голмайстор Светлозар! Това е 
уникален шанс, за съжаление няма да бъдем поканени за 200-годишнина-
та на „Славия”, пише в шеговитите покани, които си разменят дипломатите.   
Посланикът ни Светлозар Панов минавал за майстор на головете сред колегите 
си - на предишен мач той вкарал пет от осемте гола, с които отборът му победил, 
така че се очаква празничната среща да предизвика много емоции на терена.  
Голямото ритане започва следобед, като се играят 4 части по 20 минути всяка. 
Терен е игрището на американското училище в Адис Абеба. 

Текст и снимка: dartsnews.bg

Българският посланик в Етиопия Светлозар Панов и неговите колеги от 
дипломатическите мисии, облечени с бели фланелки преди началото на 
юбилейния мач в чест на 100-годишнината на „Славия”

Славистите в Копенхаген дадоха своя принос за 
„белия” юбилей. Символът на датската столица е 
паметникът на малката русалка. На връх 10 април 
феновете на „Славия” закичиха статуята с шал. 
И вече Андерсеновата героиня няма да крие своята 
клубна принадлежност.

И малката русалка 
вече е славистка

В Швейцария поздравиха 
„белите” по време на мач

Поздравът отправен към славистите по време на мача от швейцарския шампионат 
„Йънг Бойс” – „Тюн” – 1:2 игран на 14 април

Вече няколко години 
славистката агитка има 
своите приятели сред фе-
новете на швейцарския 
тим „Йънг Бойс”. Добрите 
отношения между два-
та фенклуба намериха 
своето поредно потвъ-

рждение. В първия до-
макински мач на клуба 
от Берн, непосредстве-
но след слависткия 
юбилей, местните зри-
тели опъват огромен 
транспарант написан на 
кирилица, с който по-

здравяват българските 
си приятели. Един вели-
колепен жест, доказваш 
за пореден път, че фут-
болът е направен за фе-
новете и тази прекрасна 
игра може и трябва да 
обединява хората. 

Връх в Хърватия 
висок 1913 метра 
покорен от група 
слависти

Връх в Хърватия висок уникалните и 
славистки 1913 метра, бе покорен от фенове 
на „белите” в чест на юбилея. Той се нарича 
Троглав и се намира в планината Динара.
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„Бялата” агитка създаде неповторима атмосфера в зала 1

Големият фен на 
„белия” клуб Данчо 
Караджов вдигна на 
крака всички в зала 1

Рокаджиите от „Импулс” посветиха 
песен на „Славия”. На снимката басистът 
на бандата Васил Стоев, който е 
тренирал футбол в юношите на клуба

Славистката Росица Кирилова зарадва зрителите на концерта, 
а балетът й стилно бе решен в бяло-черно

Журналистът 
Радослав 
Янкулов бе довел 
и най-младия 
славист в 
семейството си 
– двегодишното 
си внуче

„Тенорите” 
приветстват 
славистите   

Танцов състав „Чинари” направиха истинско шоу

Шоуто в НДК - завинаги 
в славистките сърца


