
Отминава по-
редния шам-
пионат, а 

представянето на фут-
болистите на „Славия” 
за кой ли път ще инте-
ресува само статисти-
ците. Нищо ново под 
слънцето и тази годи-
на. Пак без евроучас-
тие, отново без медали 
в първенството или 
пък купа на страната. 
Да, но този път кла-
сирането е доста по-
напред в сравнение с 
миналата година, а за 

купата „белите” отпад-
наха на четвъртфинал 
и то след дузпи, така 
би възкликнал опти-
мистът славист. Но ре-
алистът с бяло-черен 
шал веднага би го реп-
ликирал, че от „сини” 
и „червени” от четири 
мача има четири загу-
би, а купата този сезон 
просто бе на една ръка 
разстояние. По тъжно 
е друго, че славистки-
ят дух вече едва-едва 
тлее. Епизодичните 
фойерверки на футбо-

листите в бяло, току го 
запалят, но сетне мно-
го скоро го и загасят. 
Това го усеща най вече 
публиката, която при 
първия позитивен сиг-
нал веднага откликва 

на повика на сърцето 
си, но усети ли, че е 
предадена си тръгва с 
достойнство. Дано все 
пак някъде там в илю-
зорното бъдеще има и 
частица „бяла” радост...  
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измина повече от 
година от онзи 
ужасен 18 април 

2009 г., когато се разне-
се страшната вест, че два 
живота са отнети. Ден 
преди Великден животът 
на младата надежда на 
българския хокей и въз-
питаник на „бялата школа” 
Кирил Въжаров приклю-
чи по един жесток начин...
С него загина и приятелят 
му Васил александров. 

Само на 21 години 
Кирчо си отиде от този 
свят като поредното гор-
чиво потвърждение, че 
има нещо много сбърка-
но в българския модел. 
Трагедията се разигра 
на метри от сградата на 
Съдебната палата в сто-
лицата - мястото, което е 
олицетворение на реда и 
законността у нас. Толкова 
нелепо...!

Какво се случи през 
тази една тъжна година? 
Наказан и осъден ли е 
убиецът? има ли възмез-
дие за извършителя? От-
говорите на тези въпроси 
внасят още горчивина по 

случая. Първото заседа-
ние на състав на Софий-
ския градски съд, който 
трябва да  произнесе 
присъда срещу убиеца, се 
проведе едва на 21 април 
2010 г. - повече от година 
след трагедията! Според 
обвинението илиян Тодо-
ров е убил Кирил Въжаров 
и неговия приятел Васил 
александров умишлено 
и по хулигански подбуди, 
като опитал да ликвидира 

и Кирил Димитров. 
Самото заседание бе 

кратко и на практика не 
даде ход на делото. При-
чината - убиецът илиян 
Тодоров, който има пети-
ма адвокати, се е отказал 
от тях и държи да го пред-
ставлява само явор Нотев. 
Нотев, който е депутат 
от партия „атака“, очак-
вано не беше в съдебна-
та зала. Защитникът на 
подсъдимия е приемал в 
парламента новия Нака-
зателно-процесуален ко-
декс, в който се предлага 
въвеждането на резервен 
адвокат, за да не се бавят 
делата. Депутатът и адво-
кат явор Нотев е гласувал 
против...

След около час опити 
да се свърже с адвоката, 
съдът реши да не даде 
ход на заседанието. Про-
курорът по делото комен-
тира при излизането си от 
залата, че за пореден път 
се отлага дело, към което 
има огромен обществен 

интерес. Той определи 
отношението на защитата 
като „недобро“ като до-
пусна, че това е тактика 
да се проточи делото. „Не 
знам какви са толкова 
неотложните ангажимен-
ти на господин Нотев в 
Народното събрание, но 
считам, че ангажименти-
те, които има на днешното 
заседание, са не по-малко 
неотложни“, коментира 
прокурорът. 

Докато съдът заседа-
ваше стотици приятели 
на убитите момчета, сред 

които и много хокеисти 
на „Славия”, се събраха на 
входа на Съдебната пала-
та за първото заседание 
по делото с едно искане - 
за справедливост. Майка-
та на другото убито момче 
Виолета коментира, че от-
тук нататък ще бъде мно-
го страшно, защото адво-
катът непрекъснато ще 
има пленарни заседания, 
непрекъснато ще се отла-
га делото и така до без-
край, докато се забрави. 
Следващото заседание по 
делото ще бъде на 18 май. 
За тогава са призовани 
над 15 свидетели. Ще има 
ли справедливост...?

Една година по-късно...
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През  2010 година 
всички желаещи отно-
во ще могат да се снаб-
дяват с любимия си 
вестник чрез Българс-
ки пощи. Каталожният 
номер на изданието 

отново е същият - 666. 
цената на вестника при 
абониране се запазва 1 
лев. абонирането може 
да стане във всяка по-
щенска станция до 15-о 
число.

Вестник „Славия” 
отново с абонамент

Банкова сметка на Национален клуб на слависта: 
Уникредит Булбанк  

IBAN: BG19UNCR76301051491150 
BIC: UNCRBGSF

СпОмОщеСтвувАтелИ И СъРАтнИЦИ:
Благодарности на Николай Кръстев, илиян 

Петров, Васил Йотов, Борислав Стоянов, Влади-
мир Симеонов, Лазар Ханджиев, Йордан Томов, 
Георги Личев, антон Вълков и александър Вуй-
чев за помощта и съпричастността по осигуря-

ване излизането на в. “Славия” през 2010 г.

ХОтелСКИ КОмплеКС
"ФРеДеРИК ЖОлИО КЮРИ"

"Св. св. Константин и Елена",
гр. Варна,  предоставя всички 
възможности за конгресен, 
морски и балнеотуризъм.
Подарете си спокойствие, 
за да усетите силата на живота. 
Заедно ще сме и в бизнеса!
Тел.: 052/36-11-61 и 0878/949-660

Ще има ли справедливост...

Двамата братя Въжа-
рови - Кирил (вляво) и 
Васил

След края на послед-
ната среща на световното 
първенство по хокей на 
лед в Мексико Сити меж-
ду националните отбори 
на България и Мексико на 
17 април, бе почетена па-
метта на Кирил Въжаров. 
Точно преди година 
двата състава отново се 

срещнаха в двубой от 
световното първенство в 
София. Срещата завърши 
с категорична победа на 
България с 10:3, а мла-
дият вратар бе избран за 
играч на мача. Въжаров 
бе на върха на щастието 
от признанието за отлич-
ната му игра. Дълбоко 

развълнуван, преди да 
излезе от леда той целу-
на българското знаме. 
Сега, година по-късно, 
двата отбора си спом-
ниха за сърцатия вратар 
на българския отбор. 
Националите ни посвети-
ха победата срещу мек-
сиканците на Кирчо...

Паметта на вратаря бе Почетена след 
двубоя българия - мексико (5:2)

През тази го-
дина фонда-
ция „Кирил 
Въжаров” , 
основана от 
родителите 
на възпи-
таника на 
школата на 
„ С л а в и я ” , 
о р г а н и з и -
раха меж-
д у н а р о д е н 

турнир по хокей на лед за деца, спечелен от бъл-
гарските млади таланти. На снимката: бащата 
Михаил (вляво) и майката Радмила по време на 
награждаването.

IN memorIam
На 6 май тази година, си отиде от 
този свят бившият възпитаник на 
юношеската школа на „Славия” 
румен Стоянов. Със своя отбор на 
набор-1960 под ръководството 
на Симеон Симеонов той 
стига до бронзовите медали в 
юношеската група. румен Стоянов 
бе дългогодишен капитан на своя 
тим. Поклон пред паметта му! 
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Дойде краят на 
един тъжен и 
п о у ч и т е л е н 

сезон за “Славия”.
Тъжен, защото:
- В края на краищата 

всичко завърши така, 
както и предишните 
14 години – извън ев-
ропейските турнири.

- Европа, макар и 
вече декларирана и 
обявена цел, си остана 
недостижима. 

- Ни напомни – “Сла-
вия” в последното де-
сетилетие е шампион 
по изпуснати шансове 
за нещо голямо.

- Защото Купата на 
България беше дока-
рана на едва ли не на 
спирка “Бъкстон” и Ву-
цов и компания само 
трябваше да се про-
тегнат и да я вдигнат 
на стадиона в квартал 
“Овча купел”.

- “Славия” отново 
не взе точка на т. нар. 
“грандове” и исконни 
свои съперници цСКа 
и “Левски”. 

- Стигна до едно ра-
венство с шампиона 
“Литекс”, а имаше ситу-
ация да стигне до хикс 
и в Ловеч (получи гол 
в последните минути) 
и пропусна (с помощта 
на съдиите) да накаже 

ловчанлии в София.
- Въпреки добрата 

традиция не успя да 
победи за първенство 
“Локомотив” (София), 
дори не вкара и гол, 
но все пак и не загуби.

- Съдиите си праве-
ха каквото си поискат 
и се подиграваха с “бе-
лия” клуб поне в поло-
вината от мачовете.

- Велислав Вуцов 
свикна да се оправда-

ва само със съдиите, 
въпреки емблематич-
ната истина, че лоши-
ят рефер може само 
да направи победата 
ти по-тежка, а не да я 
отнеме.

- Вече 18-20 годиш-
ните фенове на “Сла-
вия” не са подкрепяли 
отбора си в мач от ев-
ропейските турнири.

- Десетгодишните 
привърженици на “бе-
лите” не си спомнят 
победа срещу цСКа, 

срещу когото славис-
тите навъртяха абсур-
дните 16 поредни по-
ражения.

- иначе много талан-
тливият Галин иванов 
пропусна да отбележи 
решителни голове от 
чисти позиции срещу 
“Пирин”, “Чавдар” (Ет-
рополе), “Литекс”, “Ло-
комотив” (София) ...

- От “Славия” най-
вероятно ще си тръгне 

новият любимец на 
феновете райс М’Боли.

- В сърцата и душите 
на всички, които оби-
чат “Славия”, остава 
огромното разочаро-
вание от изпуснатия 
огромен шанс да бъде 
спечелена купата – 
това на практика мар-
кира сезон 2009/2010 
за “белите”.

- иначе похвалните 
усилия за добър фи-
нал в заключителни-
те мачове все пак не 
доведоха до успешен 
край.

Сезонът бе и поучи-
телен, защото:

- Доказа, че трябва 
още малко на “Славия”, 
за да се намеси още 
по-решително в бор-
бата на върха.

- Стана ясно – 
сегашните лидери на 
отбора трудно биха го 
повели за наистина го-
леми дела. Става дума 
явно не за желание, а 
за възможности.

- Се разбра, че все 
пак е много по-нор-
мално, когато преди 
началото се обявят 
цели – в случая пре-
следване на евротур-
нирите.

- Вуцов така и не 
посмя да погледне по-
твърдо и да разчита 
по-често на момчета 
от иначе продуктивна-

Посоки 3
цСКа

- имаше и наистина 
хубави моменти – като 
победите в края на 
есенния дял, отстра-
няването на “Локомо-
тив” (София) за купата, 
искреното желание на 
отбора за измие поне 
част от срама в Етро-
поле след това, макар 
и без краен успех.

- В период на све-
товна и родна финан-

ние на играта има още 
много, много какво да 
се желае.

- Се видя – отборът 
разполага със сравни-
телно здрава защита 
и перфектен вратар и 
добри изпълнители за 
игра на контраатака. 
Но при постепенно-
то нападение ситуа-
цията беше трагична 
– справка резилът в 
Етрополе.

- Славистите по три-
буните “се събудиха”, 
направиха показно в 
Етрополе, където се 
изсипаха 250 фенове.

- Вече е повече от 
сигурно – върви ли 
добре отборът, трибу-
ните пак ще започнат 
да се пълнят. Да не го-
ворим какво ще стане, 
ако в един полусезон 
бъдат записани побе-
ди срещу “Левски” и 

та и успешна школа на 
клуба.

- “Славия” е може 
би най-стабилният във 
финансово отношение 
отбор у нас. Не най-бо-
гат, а с най-премерена 
политика по отноше-
ние на парите.

- “Белите” видимо 
мръднаха нагоре в 
класирането в сравне-
ние с предишния шам-
пионат, но по отноше-

Краят на един тъжен 
и поучителен сезон

сова, и икономическа 
криза бе стопиран 
проектът за изграж-
дане на осветление на 
стадиона. Дано все пак 
светне по-скоро.

Колкото и да не е 
приятно изводът е - 
инерцията на средня-
чеството в “Славия” 
отново като безсмър-
тен бурен затъмни и 
отне светлината и 
кислорода на избуяли-
те за кратко кълнове 
на ново мислене, нов 
характер и промяна 
към по-добро. Явно ще 
ни се наложи да чака-
ме поне още година 
“Славия” да заприлича 
повече на себе си. Дано 
да не е повече, защо-
то стогодишнината 
наближава.

Николай КРЪСТЕВ
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“Белите” са пред за-
вършека на един изклю-
чително тъжен за тима 
сезон. В средата на пър-
венството сред играчи, 
ръководство, треньори 
и привърженици се бе 
настанил ентусиазмът, а 
вярата в първия значим 
успех на родна земя от 
близо 13 години насам 
за първи път се завърна 
на “Овча купел”. В рамки-
те на последния месец и 

половина обаче състе-
зателите на Велислав 
Вуцов собственоръчно 
разбиха всичко на пух и 
прах. а разочарование-

то от изпуснатите златни 
шансове за нещо повече 
от място в златната сре-
да сега е много по-го-
лямо, отколкото преди 
година, две или три. 

След абсурдния мач 
и срамното отпадане в 
Етрополе в шампионата 
отборът бе започнал да 
дава признаци на съжи-
вяване, а победата над 
“Миньор” като гост на 
“армията” възроди оча-

кванията за силно пред-
ставяне и 

в сблъсъка с лидера 
“литекс”.

и наистина срещу 
ловчанлии “Славия” 
изигра мач на много 
високо ниво, но трите 
точки бяха откраднати 
нагло от петричкия ре-
фер ивайло Стоянов, да-
леч по-известен покрай 

участието си в телеви-
зионни риалити шоута, 
отколкото с авторитета 
си като съдия. “Белите” 
бяха по-добри и логич-
но взеха преднина през 
първото полувреме, 
а гостите тръгнаха на 
юруш да изравняват 
през второто. Селекция-
та на Вуцов се възползва 
от това, а голмайсторът 
Жуниор реализира ряд-
ко красиво попадение 
за 2:0. Страничният ар-

битър Крум Стоилов, 
който преди почивката 
пусна няколко атаки 
от очевадни засади за 
ловчанлии, този път раз-
маха флагчето, макар 
че се видя, че голът е 
кристално чист. Натис-
кът на “Литекс”, съчетан с 
подкрепа от съдийската 

бригада, нямаше как да 
не доведе до равенство 
– Светльо Тодоров се 
сблъска с ренет в пе-
налта и избра да падне, 
знаейки, че ще послед-
ва дузпа. и я реализира 
за 1:1. След мача Венци 

Стефанов разкри, че 
Крум Стоилов всъщност 
е братовчед на шефа на 
ловчанлии Стойчо Сто-
илов. Уви, нямаше кой 
да го чуе и да върне от-
краднатата победа. 

“Славия” все пак спе-
чели следващия си до-
макински мач 

срещу “Черно море”

Двубоят изобилства-
ше от накъсвания на 

играта, главно заради 
бруталните действия на 
футболистите на вар-
ненци. “Белите” пък стиг-
наха до попадение още 
в 10-ата минута след 
рядко красиво изпъл-
нение на Николай Дюл-
геров от близо 30 метра. 
До почивката те можеха 

да си решат мача, но 
изведеният на два пъти 
на отлични позиции на-
падател Николай Вълев 
демонстрира отколеш-
ната си неспособност 
да вкарва. През втората 
част ситуацията на тере-
на не се промени – Жу-
ниор изпусна нови две 
добри възможности, а 
след него и Галин ива-
нов разтресе гредата. 

“Славия” продължи 
серията си без загуба в 
първенството и 

в дербито с “локо” 
(София)

Макар че завърши 
при нулево равенство, 
мачът предложи мно-
го емоции на зрители-
те в “Надежда”. Още в 
началото домакините 
можеха да поведат, но 
удар на Кристиан Доб-
рев срещна гредата, а 
притичалият да довкара 
топката Дзаферович от 

един метър стреля в аут. 
След това Митев и аса-
моа отправиха опасни 
изстрели към М’Боли, за 
да дойде времето на “бе-
лите”. В края на полувре-
мето при опит да цент-
рира Жуниор едва не от-
беляза гол, а топката се 
разходи по горната гре-
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Защо?
“Славия” изпраща сезон на 
гръмки надежди и още по-
големите разочарования

Галин Ива-
нов и компа-
ния играха 
срещу 11 
от Литекс 
и трима 
съдии 

Елиот Гронден 
дърпа Александър 
Томаш за фла-
нелката. Следва 
дузпа в полза на 
ЦСКА...
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да на “железничарите”.  
През втората част пък 
доминацията на тима на 
Вуцов бе очевидна, а ла-
комите изяви на бразил-
ския нападател и отлич-
ната игра на стража на 
“Локо” Левашки спасиха 
Драгомир Окука и ком-
пания от пълен провал. 

Тук някъде надежди-
те за евротурнири отно-
во се появиха на “Овча 
купел”. Предстоеше де-
рби с цСКа, срещу който 
“Славия” има отчайващ 
баланс в последните 14 
години. “Червените” този 
път се намираха в дъл-
бока криза и моментът 
бе удобен за промяна на 
статуковото. Уви, 

срещу “армейците” 
крахът бе тотален. 

Тон за 16-ата поредна 
загуба в дербито с отбо-
ра с петолъчка на емб-
лемата даде и реферът 
Христо ристосков, който 
обаче по никакъв начин 
не може да бъде обви-
няван за цялостното 
бездушно, безидейно и 
откровено грозно пред-
ставяне на славистите. 
Тотомилионерът от Сан-
дански отсъди повече от 
смешна дузпа, при която 
резултатът бе открит в 
полза на “червените”. 
Опитите на “Славия” да 
обърне нещата бяха лес-
но разгадеми за цСКа. 
Груби грешки в защитата 
доведоха до нови попа-
дения на Делев и янчев 
и едва тогава Павле По-
пара успя да върне един 

гол. 
Все пак победа в 

предстоящото

гостуване 
на “лазур”

можеше отново да върне 
“белите” в играта, с оглед 
на резултатите на “Локо-
мотив” (София) и “Левс-
ки”, надпреварващи се 
да губят точки. Двубоят 
започна изключително 
лошо за гостите – до 24-
ата минута атц и Гонса-
лес дадоха преднина на 
бургазлии и по всичко 
изглеждаше, че само 
чудо може да ги лиши 
от поредна победа на 
собствен терен. Столи-
чани обаче демонстри-
раха непримиримост, за 
което заслужават апло-
дисменти. Тодор Колев 
върна едно попадение 
от дузпа, а до почивката 
Николай Вълев се разпи-
са за сефте с белия екип, 
докарвайки нещата до 
2:2. През второто полу-
време футбол нямаше и 
основна заслуга за това 
носи реферът радан Ми-
рянов. Случайно или не, 
за 45 минути той започна 
да вади картоните като 
зрител от Бургас – семки 
от пакетче. Борислав Ге-
оргиев и Николай Дюл-
геров дори видяха тези с 
червен цвят и на Вуцов и 
компания им се наложи 
да удържат равенството 
с 9 човека. Отличната 
игра в защита не позво-
ли на чуждестранната 
селекция на Балъков да 
се докопа до победата, а 

след края на мача и два-
мата треньори се обеди-
ниха около мнението, че 
Мирянов е неадекватен. 

Така възможността 
“Славия” да се добере до 
евротурнирите се стопи 
два кръга преди края, а 
на столичани им остана 
да изиграят останалите 
мачове за своето собс-
твено достойнство и за 
честта на клубната емб-
лема. 

Е, още 

срещу “локо” 
(пловдив) те 
опозориха и двете

Да, те бяха лишени от 
петима наказани титуля-
ри, други не можаха да 
започнат срещата зара-
ди контузии. Да, Велис-
лав Вуцов се разболя и 
може би това е единс-
твената причина за цял 
мач да не стане от ре-
зервната скамейка. Да, 
Венци Стефанов също 
се разболя и темпера-
турата не му позволи да 
присъства на стадиона. 
Факт е обаче, че на “Овча 
купел” нещата се разви-
ха по същия път, който 
предварително бе пред-
начертан от всички, за-
познати с традиициите 
на “белия” отбор в пос-
ледните 10-ина години. 
Дни преди мача той бе 
изваден от тиражите на 
всички големи световни 
букмейкъри, а българс-
кият такъв го пусна при 
нечуван коефициент от 
8.00 за победа на дома-
кините – нещо, което не 
се случва дори срещу 
цСКа и Левски. Успехът 
на гостите бе оценен 
на 1.15 и имаше защо. 
Дали заради липса на 
желание и спортна зло-
ба или заради липса на 
елементарно уважение 
към “Славия”, играчи-
те в бяло изобщо не се 
напънаха. Те позволиха 
“Локомотив” – отбор, 
застрашен от изпадане, 
току що сменил треньо-
ра и разтърсван от голе-
ми скандали, да поведе 
комфортно с 2:0, а през 
това време атрактивни-
те изпълнения на напа-

дателите им не уцелваха 
вратата. Йордан Петков 
все пак върна едно по-
падение, след което 
Здравко Лазаров офор-
ми крайния резултат с 

удар от над 35 метра. 
Жалко, че май само 

на феновете им стана 
болно. 

Иван ЖИКОВ

Минали мачове

СТАТИСТИКА
XXIV кръг, 14.04.2010 г. 
“Славия” – “литекс” 1:1

“Славия”: 26. М’Боли, 2. Дреновички, 35. Петков, 27. ренет, 28. То-
маш (83 – 6. Дюлгеров), 5. Попара (66 – 4. Н. Петров), 3. Георгиев, 77. 
Пеев, 33. Г. иванов, 19. Жуниор, 10. Колев (68 – 8. Димитров).
Голмайстори: 1:0 Пеев (31), 1:1 Св. Тодоров (61-дузпа).
Съдия: ивайло Стоянов.
Жълт картон: Петков.
София, ст. “Славия”, 600 зрители.

XXV кръг, 17.04.2010 г. 
“Славия” – “Черно море” 1:0

“Славия”: 26. М’Боли, 3. Георгиев, 35. Петков, 27. ренет, 22. р. Пет-
ров (85 – 28. Томаш), 6. Дюлгеров, 5. Попара, 77. Пеев, 8. Димитров 
(64 – 33. Г. иванов), 19. Жуниор, 9. Вълев (73 – 10. Колев).
Голмайстор: 1:0 Дюлгеров (10).
Съдия: Георги Йорданов.
Жълти картони: Петков, Димитров.
София, ст. “Славия”, 600 зрители.

XXVI кръг, 21.04. 2010 г. 
“локомотив” (София) – “Славия” 0:0

“Славия”: 26. М’Боли, 28. Томаш, 3. Георгиев, 27. ренет, 2. Дрено-
вички (89 – 22. р. Петров), 4. Н. Петров, 5. Попара (78 – 9. Вълев), 77. 
Пеев, 33. иванов (69 – 6. Дюлгеров), 10. Колев, 19. Жуниор.
Съдия: Стефан Спасов.
Жълти картони: Томаш, Пеев, Вълев, Дюлгеров.
София, ст. “локомотив”, 700 зрители.

XXVII кръг, 24.04.2010 г. 
“Славия” – ЦСКА 1:3

“Славия”: 26. М’Боли, 28. Томаш, 27. ренет, 35. Петков, 2. Дренович-
ки, 3. Георгиев (81 – 8. Димитров), 5. Попара, 6. Дюлгеров (46 – 9. 
Вълев), 77. Пеев, 10. Колев, 19. Жуниор (46 – 33. Г. иванов).
Голмайстори: 0:1 Гронден (26-дузпа), 0:2 Делев (53), 0:3 янчев (67), 
1:3 Попара (69).
Съдия: Христо ристосков.
Жълти картони: Томаш, Колев, ренет.
София, ст. “Славия, 4000 зрители.

XXVIII кръг, 02.05.2010 г. 
“Черноморец” – “Славия” 2:2

“Славия”: 26. М’Боли, 3. Георгиев, 27. ренет, 35. Петков, 22. р. Пет-
ров, 4. Н. Петров (46 – 28. Томаш), 6. Дюлгеров, 77. Пеев, 33. Г. ива-
нов (65 – 2. Дреновички), 10. Колев, 9. Вълев (72 – 19. Жуниор).
Голмайстори: 1:0 атц (9), 2:0 Гонсалес (24), 2:1 Колев (36-д), 2:2 
Вълев 43.
Съдия: радан Мирянов.
Жълти картони: Георгиев, М’Боли, Н. Петров, Дюлгеров, Г. иванов.
Червени картони: Георгиев, Дюлгеров.
Бургас, ст. “лазур”, 10 000 зрители.

XXIX кръг, 09.05.2010 г. 
“Славия” – “локомотив” (пловдив) 1:3

“Славия”: 12. Е. Петров, 28. Томаш (58 – 9. Вълев), 35. Петков, 27. 
ренет, 22. р. Петров, 5. Попара, 18. рангелов, 77. Пеев (77 – 14. Здрав-
ков), 8. Димитров, 10. Колев, 19. Жуниор.
Голмайстори: 0:1 Дембеле (23), 0:2 Ерьош (60), 1:2 Петков (70), 1:3 
Лазаров (84).
Съдия: Стефан Спасов.
София, ст. “Славия”, 2500 зрители.

пРОГРАмА
XXX кръг, 16.05.2010 г. 

18:00 часа, стадион “Берое”, Стара Загора
“Берое” – “Славия”
(през есента – 1:3)

В последните 5 сезона:
Сезон  София Ст. Загора
2004-2005  3:2 2:0
2005-2006  4:2 3:2
2006-2007  2:1 1:2
2007-2008  2:0 2:2
2008-2009  - -

“Славия” 
не се напре-

гна срещу 
“Локо” 

(Пловдив). 
Въпросът 

“Защо” 
остава за 

съвестта на 
футболис-

тите 
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давали и надигравали 
„червените” за радост 
на многобройната 
славистка общност. 
Последните десетина 
години от съперни-
чеството на „Славия” с 
цСКа са изключително 
изненадващи и неха-
рактерни за него. Едва 
ли някога е имало фут-
болен привърженик 
в България, който да 
си помисли, че меж-
ду 2002 и 2010 година 
„Славия” ще регистри-
ра 16 поредни загуби 
срещу цСКа. 

През вече далечна-
та, но знакова за бъл-
гарския футбол 1994 
година „Славия” побе-
ди цСКа на стадион 
„Васил Левски” с 3:1, 
след като на почив-
ката изоставаше с 0:1. 
Тогава такъв развой на 
събитията беше нещо 
нормално и всички 
се съобразяваха със 
„Славия” и с история-
та на клуба. Мощното 
скандиране: „Б група 
Ви зове” на „бялата” 
публика, разположена 
в сектор „а” и сектор 
„Б” на националния 
стадион, към съпер-
никовите отбор и фе-
нове също беше заело 

подобаващо място в 
тогавашните водещи 
български медии. ис-
торията отново показ-
ва, че това е само една 
от десетките „бели” 
победи срещу цСКа. 
Въпросното дерби 
през есента на 1994 
година е и един обик-
новен и неангажиращ 
пример какво пред-
ставляваха и какво ви-
наги трябва да пред-
ставляват отборът и 
публиката на „Славия”. 

реалността, уви по-
казва нещо съвсем 
друго. „Белите” с ле-
кота губят не само в 
мачовете с цСКа, но и 
в тези с „Левски”. През 
сезон 2009-2010 само 
три отбора в „а” група 

не успяха да вземат 
нито една точка 

от четирите си мача с 
набедените за гран-
дове отбори. „Ботев” 
(Пловдив), „Спортист” 
(Своге) и „Славия” са 
тези три тима, които 
записаха по две загуби 
от „сини” и „червени” 
и нямаха сили да се 
възползват от комич-
ното положение и от 
смешните футболис-

ти в „Левски” и цСКа”. 
разликата се състои 
в това, че „Ботев” и 
„Спортист” преди до-
ста време изпаднаха в 
„Б” група, а от „Славия” 
декларираха амбиции 
за участие в европей-
ските клубни турни-
ри. резултатите от за-
вършващия през май 
български шампионат 
показват едно много 
важно нещо. То е, че 
всякакви посредс-
твени състави у нас, 
в които играят футбо-
листи на средно ниво, 
могат да играят мъжки 
с „Левски” и цСКа и да 
завършват наравно с 
тях или да ги побеж-
дават. В същото време 
се получава изклю-
чително нелогичното 
- слабите „Левски” и 
цСКа побеждават без-
проблемно „Славия” с 
разлика. 

„Марек” (Дупница), 
„Локомотив” (Мездра), 
„Миньор” (Перник), 
„Сливен”, „Вихрен” 
(Сандански), „Монта-
на”, „Берое” (Стара Заго-
ра), „рилски спортист” 
(Самоков), „родопа” 
(Смолян), „Велбъжд” 
(Кюстендил), „Пирин” 
(Благоевград) са само 

някои от непретенци-
озните отбори, които 
през годините на но-
вия век показаха как 
се играе мъжки и как 
се печелят точки сре-
щу „Левски” и цСКа. 
В същото това време 
„Славия” губеше без-
славно от „сините” и от 
„червените”. и поред-
ните загуби срещу 

двата набедени 
гранда 

продължават да се 
увеличават и да раз-
валят имиджа и доб-
рото име на „белия” 
клуб. 

През зимата на 
1998 година „Славия” 
отстрани „Левски” на 
осминафиналите за 
купата на България с 
домакинска победа 
с 3:0 в срещата-ре-
ванш. Това е един от 
последните мачове, 
в който „белите” при-
личаха на себе си и 
надиграха категорич-
но „сините”. Тогава 
славистката публика 
изпрати левскарите с 
мощни възгласи  „До-
виждане, довижда-
не”. Тази категорична 
победа на „Славия” 
над „Левски” също бе 
приета нормално от 
футболната ни обще-
ственост и е един от 
многобройните при-
мери, че „сините” са 
напълно предолим 
отбор, дори и за фут-
болистите в бели еки-
пи. 

а в днешно време 
реалността е съв-
сем друга – вместо 
да побеждава „Левс-
ки” и цСКа, радвайки 
запалянковците си, 
„Славия” се опитва да 
спасява от изпадане 
затъналия „Локомо-
тив” (Пловдив).

Асен ДАСКАЛОВ 

Коментар6
На 24 април 2010 

година „Славия” за-
писа 16 поредна за-
губа от ЦСКА в „А” 
група и подобри един 
особен „рекорд” в 
българския футбол. 
„Белите” напра-
виха неактуално 
„постижението” на 
„Спартак” (Варна), 
който в един отми-
нал период имаше 
15 поредни пораже-
ния от „червените”, 
и за пореден път до-
несоха чудовищно и 
пагубно разочаро-
вание за своите фе-
нове. 

След двубоя 
срещу пос-
редс твените 

и на моменти много 
слаби „армейци” на 
практика сезонът за 
най-стария български 
клуб завърши разо-
чароващо. Така, както 
приключва всяка една 
кампания за „Славия” 
през XXI век. 

Какво трябва да 
се случи, за да може 
„Славия” отново да иг-
рае като равен с равен 
с цСКа? В този момент 
едва ли има човек, 
свързан с „белия” клуб, 
който да може да даде 
логичен отговор на 
този въпрос. Фактите 
в последното десети-
леие говорят, че „бе-
лите” се превърнаха в 
един от най-удобните 
съперници за „чер-
вените”. До началото 
на XXI век в мачовете 
между „Славия” и цСКа 
имаше мъжка битка, 
себераздаване и не-
известна развръзка до 
самия край на дерби-
тата. След началото на 
новото столетие „Сла-
вия” започна да 

играе страхливо и 
примирено 

срещу цСКа, сякаш 
„армейците” са някой 
непобедим отбор. От 
своя страна история-
та показва, че „белите” 
десетки пъти са побеж-

След поредна загуба 
номер 16 от слабия ЦСКА 

Реалностите в мачовете между „Славия” и ЦСКА бяха тотално про-
менени през новото хилядолетие
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На 5 май 2010 
година сенза-
ционна новина 

обиколи света. Всички 
по-големи медии на 
планетата цитираха из-
казване на президента 
на “Славия” Венцеслав 
Стефанов, отнасящо 

се до вратаря на тима 
раис М’Боли. Причината 
– страж номер 1 в Бъл-
гария за 2009-а замина 
за англия, където изка-
ра проби в един от три-
те най-големи клуба на 
планетата – “Манчестър 
Юнайтед”. 

“Да, раис отпътува за 
Острова. разговарях със 

сър алекс и той ще мине 
тестове при него”, над-
преварваха се да повта-
рят думите на Стефанов 
изданията, а феновете 
на “червените дяволи” се 
чудеха какво, по дяволи-
те, пак му е хрумнало на 
налудничавия Фъргю-
сън. 

Когато стане дума за 

трансфери, шотландецът 
обаче почти не бърка. и 
рядко стреля напосоки. 

истината е, че емиса-
ри на англичаните вече 
няколко пъти бяха на 
трибуните на стадион 
“Славия” в столицата, за 
да наблюдават играта 
на французина, който е 
дете на алжирец и кон-

гоанка. а той си заслужи 
височайшето внимание 
с невероятни игри през 
сезона, в които немалко 
пъти спаси целия отбор 
от поражения и донесе 
доста точки на “белите”. 

Самият М’Боли не бе 
особено словоохотлив 
при заминаването си. 
“Какви проби? Отивам на 
среща с националния се-
лекционер на алжир”, 

кълнеше се люби-
мецът на агитката 

на “Славия”, но, разбира 
се, нямаше и как да каже 
друго. 

Мнозина и днес про-
дължават да се присми-
ват на възможността 
раис да облече екипа, 
носен от Едвин ван дер 
Саар на “Олд Трафорд”. 
Същите се смяха от сър-

це и когато стана ясно, 
че друг вратар от “Овча 
купел” – Марио Кирев, 
отпътува преди година 
за италия. Усмивките на 
злорадстващите секна-
ха в момента, в който 
младокът парафира с 
“Ювентус”. а съдейки по 
предстоящата раздяла 
на Джанлуиджи Буфон 
с “бианконерите”, не е 
далеч моментът, в който 
Кирев може да осъщес-
тви и дългоочаквания си 
дебют. 

В англия също 

от доста време
се говори 

за предстояща раздяла 
на “Юнайтед” с позаста-
раяващия холандски 
страж. а третият избор на 
Фъргюсън – Бен Фостър, 
обяви, че няма да под-
новява договора си с 
тима. Според Венцеслав 
Стефанов М’Боли е впе-
чатлил ръководството 
на “червените дяволи” по 
време на тестовете, при-
ключили в понеделник. 
Така че вероятността за 
нов сензационен транс-
фер от “Славия” към 
гранд от Западна Европа 
съществува. и не бива да 
бъде подценявана. 

Иван ЖИКОВ

Раис М’Боли пред сензационен 
трансфер в „Манчестър Юнайтед”
Вратарят на “Славия” премина проби на “Олд Трафорд”

ТОВА Е ТОй
Име: Раис М’Боли Оуаб
Националност: Франция
Място на раждане: Париж, Франция
Дата на раждане: 25 април 1986 г. 
Ръст: 190 см
Позиция: вратар
Настоящ отбор: “Славия” (договор до 

2011 г.)
Първи клуб: “Олимпик” (Марсилия)
Други отбори: “Хартс” (Единбург), “Ет-

никос” (Пирея), “Панетоликос”, “Рюкю” 
(Окинава)

Национални гарнитури: 
2002-2003 – Франция (до 16) – 3 мача
2003-2004 – Француя (до 17) – 4 мача

“Славия” може да 
се окаже истински 
трамплин в карие-
рата на раис М’Боли. 
Освен, че е на път да 
реализира сензацио-
нен трансфер в “Ман-
честър Юнайтед”, 
французинът е в смет-

ките на селекционера 
на националния от-
бор на алжир рабах 
Саадане за световно-
то първенство в Южна 
африка през лятото. 
раис от доста време е 
наблюдаван от скаути 
на Саадане, а наскоро 

попадна в групата от 
25 избраници на спе-
циалиста, които ще 
се подготвят на лагер 
в Швейцария от 13 до 
26 май. М’Боли е един 
от четиримата играчи 
на неговия пост, които 
ще се конкурират за 

трите места в разши-
рения състав за Мон-
диала. По време на 
лагера М’Боли ще се 
включи и в контрол-
на среща със Северна 
ирландия, на която 
ще присъства и скаут 
на “Юнайтед”. 

Стражът може да играе на световно

Раис М’Боли бе избран за 
вратар номер 1 у нас за 2009-а 
година. Сега е пред сензационен 
трансфер в Англия и участие на 
световното първенство в ЮАР.
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Шо к и р а щ и 
събития се ра-
зиграха след 

дербито с цСКа от 27-ия 
кръг на „а” група. Трима 
привърженици на най-ста-
рия роден клуб бяха арес-
тувани от симулиращите 
дейност органи на реда. 
Двама от тях са осъдени от 
Софийския районен съд за 
извършените „нарушения”. 
Третият, по думите на сви-
детели, е задържан от по-
лицията с неясни мотиви: 
„Трябва ни трети” са били 
думите на полицейските 
служители. 

Ето и мнение на един 
от феновете, които бяха 
на стадиона, пожелал ано-
нимност: „Полицаите за-
държаха хора на абсолют-
но безразборен принцип, 
пълнейки бройки, явно 
поискани им от високо. Те 
изчакаха на стадиона да 
останат двайсетина чо-
века, за да няма тълпа и на 
излизане задържаха едно 
момче пред мен, което 
беше с баща си и нямаше 
ни най малка представа 
за какво го задържат. Пре-
ди това прибраха един 
възрастен човек с фла-
нелка на „Реал” за това, че 
удари с ръка по тунела. Аз 
лично видях тези арести, 
може и да е имало и други. 
Още нещо, което ми на-
прави впечатление и до-
казва факта, че избираха 
напълно безразборно хора 
бе това, че чух полицаите 
да си говорят: „Трябва ни 
още един”... Тъпа работа.”

Друг свидетел споделя: 
„На пистата си говориха 

двама цивилни полицая и 
оглеждаха хората и си го-
вореха кой да приберат ...”.

Това не е прецедент на 
трибуните. Полицейска-
та произвол стана факт и 
след мач на „Локомотив” 
(София) срещу „Берое”, 
когато отново на случаен 
принцип бяха арестувани 
част от малкото фенове 
на „железничарите”. Тогава 
те получиха подкрепа от 
повечето по-малки агитки, 
включително и от тази на 
„Славия”. 

Тук е моментът да по-
питаме: ние ли сме най-
големите хулигани и пре-
стъпници по българските 
стадиони, когато други хи-

ляди фенове гърмят бом-
би, нахлуват по терени, мя-

тат камъни и си подпалват 
стадионите, бият и трошат, 

а органите на реда не само 
допускат да се стигне до 
подобни ситуации, а и не 
се намесват по никакъв 
начин, просто защото са 
малцинство?! Това ли е на-
чинът да се осъществяват 
арести - когато срещу теб 
имаш не 2000, а 200 души, 
които скандират и пеят и 
най-тежкото им провине-
ние е мятането на ленти и е 
далеч по-лесно да „упраж-
ниш” правото си на власт? 
Това за съжаление е по-
редното доказателство, че 
България се превръща в 
една полицейска държава, 
където личностните права 
се губят някъде в балканс-
ката действителност, а Ев-
ропа е мираж...

Очаквано за мнозина 
най-старият роден клуб 
загуби от борещия се за 
оцеляване „Локомотив” 
и така на практика спа-
си пловдивския тим на 
чалга-боса Коко Динев от 
изпадане. Коефициенти-
те на най-голямата род-
на букмейкърска къща 
бяха фрапантни, като за 
победа на славистите и 
успех на „черно-белите” 
те бяха от порядъка на 
респективно 7.00 и 1.20, 
при положение, че бъ-
дат играни и четири дру-
ги двубоя. Отделно, пет 
основни играча от пър-

вия тим на „Славия” бяха 
наказани точно за този 
двубой. Това са само част 
от фактите, съпътстващи 
срещата с „железнича-
рите”. Ето част и от емо-
ционалните коментари 
на привържениците във 
форума на Национал-
ния клуб на слависта в 
интернет относно мача, 
публикувани със съкра-
щения:

Jordas: „Славия” е 
мъртва от доста отдав-
на,  духа на „Славия” го 
носим още тези 50-100 
ненормалника, които 
въпреки, че знаем как-

во ще се случи, сме там 
всеки мач,  независимо 
дали гостуваме или има 
домакински мач... Вили 
го знаете как се мята 
по тъча, тоя мач беше 
спокоен, не го видяхме, 
играчите в защита ги ос-
тавяха на шпалир, мно-
го си пролича тоя път... 
Вече няма дори кой да 
извика „оставка”, дотам 
ни докараха. И то на кой 
да я искаш, на треньори 
ли, на ръководство ли... 
Мечтая да изпаднем и да 
се свърши тази агония, 
унищожиха ни публика-
та, традициите, истори-

ята... „Славия” е мъртва 
- убиха я, нека им тежи 
на съвестта, ако изобщо 
имат такава!

bodzhov_zv: Лошото 
е, че всичко това става 
в края на сезон, който 
беше напрегнат до са-
мия край, в който имаше 
интрига и надежда до на-
чалото на април... Сезон, 
в който се видя осезаемо 
оживление по трибуни-
те - публиката започна 
леко да се връща, да се 
организира... Появиха 
се дори бледи наченки 
на нормално комуники-
ране с ръководството... 

Уви, всичко това днес 
свърши още в зародиш. 
Тотален провал и в спор-
тно - техническо, и в мо-
рално отношение.

makaveli: изненада, 
а? :) Не съм стъпвал от 
доста време на „Овча 
Купел” и явно няма и да 
го направя...Може би в 
първия ни домакински 
мач в „Б” група... Тогава 
ще е ясно, че предния 
сезон не сме участвали 
в уговорки и сме си из-
паднали честно! Но за 
съжаление Венци и в „Б” 
група да отидем няма да 
се махне.

Със скандални мотиви полицаи
арестуваха трима фена на „белите”

ултрасите бесни след мача с „локомотив” (пловдив)

Феновете на „белите” се завърнаха в 
мача с „Локомотив” (София) в „Надежда”  

Въпреки фиаското 
за Купата и неубе-
дителните игри, 

представители на двете 
о с н о в н и 
ф р а к ц и и 
„бели” ул-
траси посе-
тиха стади-
он „Лазур”, за да гледат и 
подкрепят „Славия” в сблъ-
съка срещу „Черноморец”. 
Феновете бяха впечатлени 
от чистотата в Бургас, не-
вероятните инвестиции в 
клубната база на „Черно-
морец” и средствата отде-
ляни за рекламни билбор-

дове и пана. 
Екскурзията, която са-

мите фенове си органи-
зираха, стана след като 

няколко кръга поред, за-
почвайки от мача с „Ми-
ньор” в 23-и кръг, край-
ните привърженици на 
най-стария роден клуб 
се отказаха от активна 
подкрепа към отбора, 
като форма на протест. 
Те мълчаливо изгледаха 

победата срещу перни-
чани и следващите ня-
колко кръга, до дербито 
с градския съперник „Ло-

комотив”. 
Тогава по-
литиката 
бе да се 
подкрепя 

институцията „Славия” 
със скандирания и песни, 
а не отделни играчи, ос-
вен „черната перла” райс 
М’боли – любимец на 
феновете, заради профе-
сионализма си и отноше-
нието към клуба, играта и 
ултрасите. 

ФенОвете пРеКРАтИХА БОйКОтА,  
пОДКРепИХА ОтБОРА ДОРИ в БуРГАС
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Бившият цен-
трален на-
падател на 

“Славия” Димитър 
рангелов изглежда 
ще трябва да си търси 
нов отбор от лятото. 
Българският национал 
изкара тежък сезон в 
“Борусия” (Дортмунд) 
и не успя да се наложи 
в тима, след като пос-
тоянно бе преследван 
от контузии. Според 
публикации в немска-
та преса клубът готви 
сериозна чистка, коя-
то ще засегне и него. 
Юношата на “белите” 
заяви, че няма наме-
рение за момента да 
напуска “Борусия” и 
смята следващата го-
дина да се представи 
много по-силно. По 
същото време в „Билд” 
пък се появи интервю 
със спортния дирек-
тор на клуба Михаел 
цорк, в което той каз-
ва, че българинът е 
поставен в трансфер-
ната листа на клуба. 

„Борусия“ могат да 
си ме поставят, в която 
си искат листа, въпро-
сът е аз какво искам 
оттук натам, защото 
аз все пак имам още 
три години договор с 
тима. и без мое съгла-
сие нито могат да ме 
продадат, нито могат 
да ме дадат под наем. 
Така че всичко зависи 
изцяло от мен. Засега 
се чувствам добре в 
отбора и единствено 
срещу нещо много 
по-добро от “Борусия” 
(Дортмунд) бих сме-
нил адреса си тук”, каза 
в отговор рангелов. 
“Договорът ми с “Бо-
русия” е толкова дъ-
лъг, точно за да имам 
време да се докажа. 
Според мен наистина 
доста честите конту-
зии не ми позволиха 
да покажа сто про-
цента от себе си, но в 
малкото време,в което 
бях на терена, мисля, 
че показах не лоши 
неща”, добави той. 
За националния отбор 
нападателят каза, че 
има високи очаквания 

и в старта на евроква-
лификациите на 2 сеп-
тември срещу англия 
на „Уембли”. „Моите 
надежди винаги са 
били малко по-големи 
може би от на всички 
останали. Надявам се 
в този мач да извле-
чем максимума. Сре-
щу силните отбори 
винаги играем силно. 
Мисля, че имаме сили 

и възможности да 
тръгнем с един добър 
резултат в англия”, 
обясни той.

В последния кръг 
на Буднеслигата при 
загубата на тима си от 
“Фрайбург” с 1:3 ранге-
лов записа 17 минути 
игра. Тимът му остана 
на 5-а позиция в кла-
сирането и си осигури 
участие в Лига Европа 
догодина.

Бившият защитник 
на „белите“ асен Ка-
раславов също при-
ключи сезона в Гер-
мания. Той игра на 
добро ниво цял мач 
при равенството 2:2 
на „Гройтер Фюрт“ 
срещу „алемания“, а в 
предпоследния кръг 
при 1:4 срещу “Санкт 
Паули” започна като 
титуляр, но получи 
контузия и бе заменен 
принудително още в 
31-вата минута. Тимът 

му завърши 11-и във 
Втора Бундеслига.

Любимецът на „бя-
лата“ агитка Благой Ге-
оргиев пък продължа-
ва да радва феновете 
на „Терек“ със силните 
си изяви. Специалис-
тите също оценяват по 
достойнство играта на 
халфа в руската Вис-
ша лига, а грандовете 
отново го набелязват 

за трансфер. Настав-
никът на „Локомотив“ 
(Москва) Юрий Сьо-
мин бе изключително 
възхитен от играта на 
българския национал 
в мача между столи-
чани и „Терек“, завър-
шил при нулево реми. 
„Впечатлен съм от 
Благой Георгиев. Той 
контролираше топ-
ката по невероятен 
начин. Действията му 
ни затрудниха много, 
той е много полезен и 
в двете фази на игра-
та. Точно от такъв иг-
рач имаме нужда. Ще 
е страхотно, ако успе-
ем да го привлечем.”, 
призна Сьомин пред 
журналисти. В двубоя 
Благо имаше няколко 
пробива по крилото 
и центрирания, като 
най-доброто беше в 
27-ата минута, когато 
нападателите на „Те-
рек“ се разминаха с 

чист гол. Българският 
полузащитник бе най-
движещият се играч 
на терена с пробягани 
13,5 км. 

„Терек” направи ня-
колко престижни ре-
мита и дори измъкна 
0:0 като гост на „Зенит” 
в среща от 7-ия кръг на 
руското първенство. 
Благо игра на позна-
тото си солидно ниво 

през целия мач. Срещу 
нахъсаните да вкарат 
гол след суша от близо 
250 минути домакини, 
Георгиев помагаше 
доста в защита и бе 
определен за играч на 
мача. Той игра цял мач 
и при загубата с 1:2 на 
тима от Грозни като 
гост на „Том“ (Томск) в 
среща от деветия кръг 
на руското футболно 
първенство. 

Бившият голмайс-
тор на „белите“ Мар-
тин Кушев пък имаше 
неприятен месец, след 
като първо отпадна на 
полуфинал за купа-
та на русия с „амкар“ 
след дузпи с 2:4 от 
тима на „Зенит“ (Санкт 
Петербург), а сетне се 
контузи тежко. 

„амкар“ пък записа 
незадоволителни ре-
зултати в шампионата, 
отстъпвайки с 0:1 на 
първенеца „рубин“. В 

двубоя Кушев на два 
пъти можеше да се 
разпише. Опитният 
страж рижиков първо 
изби изстрел на Кушев 
с глава след корнер, 
а към края на двубоя 
отново обезкуражи 
българина, парирайки 
негов шут от наказа-
телното поле. 

Неприятните мо-
менти за троянеца 
продължиха и след 
този мач. Травма на 
двуглавия бедрен 
мускул ще го изва-
ди от игра за дълго 
време. Това съобщи 
треньорът на тима от 
Перм рашид рахимов 
на пресконференци-
ята след домакинс-
ката загуба с 0:2 от 
московския „Спартак”. 
“Мартин се е конту-
зил още на срещата 
от първенството с 
“рубин”. Въпреки това 
игра 100 мин за купата 
срещу “Зенит”, а после 

влезе като резерва с 
“Криля Советов”. Ку-
шев иска да играе, но 
вече е ясно, че ще му 
трябва достатъчно 
дълго време, за да се 
възстанови.”, обяви ра-
химов. 

В Украйна Чавдар 
янков се представя 
колебливо и не може 
да запише пълен мач 
в тима на „Металург“ 
(Донецк), воден от бив-
шия славист Николай 
Костов. В последните 
двубои на отбора си 
янков на два пъти бе 
сменян на почивката, 
а веднъж влезе като 
резерва на мястото 
на Велизар Димитров 
през второто полув-
реме. „Металург“ има 
възможност да спече-
ли Купата на Украйна, 
след като се класира 
за финала, но янков 
ще пропусне мача за-
ради наказание.

9Бели легионери

Рангелов нежелан в “Борусия”, 
Благо възхити Юрий Сьомин

Благой Георгиев (вляво) и съотборници-
те му се представят на ниво в руското 
първенство  

Мартин Кушев ще отсъства дълго 
от терените заради контузия 
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Уважаеми читате-
ли, продължаваме по-
редицата, в която ви 
представяме славис-
тите донесли златния 
дубъл през 1996 година. 
Днес ще ви срещнем със 
старши треньора на 
състава Стоян Коцев. 
Историята на Кано в 
„Славия” започва пре-
ди повече от четири 
десетилетия, от там 
тръгва и нашият раз-
говор:

- През лятото на 
1967 година имаше една 
контролна среща в Бо-
тевград. аз играех ляво 
крило в местния „Балкан”, 
а големият александър 
Шаламанов ме пазеше. 
Представих се много 
силно и както се казва 
Шами не знаеше къде се 
намира. След два-три дни 
се прибирам вечерта у 
нас и майка ми казва, че 
ме търсили от „Славия” и 
ме чакат в хотела. и така 
започна моята кариера в 
„белия” клуб. 

- тогавашният отбор 
на „Славия” е много си-
лен, настоящ вицешам-
пион и полуфиналист 
в европа, как те прие 
съставът?

- Попаднах в доста си-
лен отбор безспорно, тре-
нирах и играех контролни 
срещи и тогава Добромир 
Ташков освободи шест-
седем души от тима. Дали 
е имал конфликт с по-ста-
рите играчи или е решил 
да подмладява отбора, 
не мога да коментирам, 
защото не знам каква е 
била точната причина. 
Сетне бяха привлечени и 
други състезатели, сред 
които бъдещите нацио-
нали Божидар Григоров 
и Виктор Йонов. ядро-
то, което бе останало ни 
прие нас новодошлите 
много добре. Тогава вза-
имоотношенията бяха 
съвсем на друго равни-
ще поставени и между 
хората, и между самите 
футболисти. атмосфера-
та в съблекалнята беше 
много добра, преди да го 

„За мен „Славия” е всичко!”Стоян Коцев 
(Кано): 

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 шампионатни мача и от-

белязва 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 еки-

па на “Славия”.
- В националните гарнитури има следния актив: 3 срещи за 

„А” отбора и един мач в младежкия състав.
- Като старши треньор води “Славия” в 127 шампионатни 

срещи и записва 64 победи, 28 равенства и 35 загуби. При голо-
во съотношение 227-129. Извежда „белия” отбор до шампион-
ската титла и купата на България през сезона 1995/96 годи-
на.

И бранителите на „Дружина Полска” разбраха силата на дрибъла на Кано, а Бъ-
лгария разгроми Полша с 4:1 в Световната квалификация играна на 15 юни 1969 
пред пълните трибуни на стадион „Васил Левски” 

освободят Михаил Ми-
шев пускаше постоянно 
майтапи, въобще имаше 
един невероятен колек-
тив в отбора. През целия 
ми престой в „белия” клуб 
никога не е имало групич-
ки или някакви интриги 
между отделните играчи. 
Това помогна много да се 
изгради и новия облик на 
„Славия” и още в първия 
си мач през есента бихме 
като гост „Спартак” в Пле-
вен с 5:1. 

- Още в дебютния 
ти сезон при „белите” 
се класиране за евро-
турнирите. там играете 
с „Абърдийн”, както си 
спомняш от тези дву-
бои? 

- Тогава „Славия” игра-
еше почти всяка година в 

турнирите на Европа. а на 
нас, ако не всеки сезон, то 
през година ни се падаше 
да играем с шотландски 
отбори. „абърдийн” бяха 
много добър отбор. Тук 
в София имахме инициа-
тивата, но не успяхме да 
отбележим гол и мачът 
завърши 0:0. Там загуби-
хме с 0:2, макар да бяхме 
силен тим. Но явно ни 
липсваше самочувствие-
то и някак от само себе си 
падахме навън. Така беше 
и с другите клубни съста-
ви, дори и с националния 
отбор, макар да имаше 
много силни футболисти 
тогава. 

- но има едно из-
ключение мачовете с 
„валенсия”...

- Да, вярно е и сега си 

спомням как там на реван-
ша, 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. Тога-
ва играехме много силен 
футбол. В София ги побе-
дихме с 2:0. По принцип 
нашият отбор винаги се 
е стремял да играе краси-
во.

- Кой е най-яркият 
ти спомен като футбо-
лист на „Славия”?

- Всички мачове с „бе-
лия” екип са ми доставяли 
удоволствие. Когато иг-
раехме стадионите бяха 
пълни. Без значение кой 
беше съперникът. То на 
тренировките ни идваха 

по 1000 души. Това съз-
даваше необходимата 
атмосфера. Не мога да 
отделя даден мач, за мен 
всички бяха хубави, за-
щото най-голямото ми 
удоволствие бе, като след 
пробив по крилото стигна 
до аутлинията и да вър-
на топката в полето пред 
вратата и някой да вкара 
гол. Това ми беше най-
сладката награда.

- След поредица от 
добри игри в „Славия” 
получаваш повиквател-
на и за националния от-
бор...

- Бях много изнена-
дан, когато треньорът 
Стефан Божков ме викна 
в националния отбор. То-
гава в българския футбол 
на моята позиция крило 
имаше играчи като: Дин-
ко Дерменджиев (Чико), 
Георги Попов (Тумби), 
цветан Веселинов (Меци), 
Васил Митков (Шопа), Ди-
митър Марашлиев, да не 
ги изброявам всичките. 
Дебютът ми бе в Торино 
срещу европейския шам-
пион италия на 24 май 
1969 година. На трибуни-
те на стадион „Комунале” 
имаше над 60 000 зрите-
ли. Пазеше ме Бургнич от 
„интер”, на полувремето 
го смениха, като това бе 
единствената промяна 
в италианския състав до 
края на мача. Сетне и Фа-
кети ме охраняваше. За-
вършихме 0:0. Жалко, че 
срещата не се предаваше 
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по телевизията. и след 
края на мача на летището 
в София в нашата преса, 
чета че съм се представил 
незадоволително. Тогава 
журналистът от „Земедел-
ско знаме” иван Терзиев 
(Чомпето) ми обясни: 
„Умишлено пишат против 
теб, защото искат да иг-
рае човек от „Левски” или 
от цСКа.” Такива бяха вре-
мената тогава, знаете кой 
командваше България: 
БКП, армията и полиция-
та. Треньорът Божков го 
викаха всеки ден да дава 
отчети. Въпреки натиска 
към него изиграх още два 
мача като титуляр в пър-
вия отбор, като най-слад-
ки спомени пазя от побе-
дата ни над Полша в Све-
товните квалификации с 
4:1 на 15 юни 1969 пред 
пълните трибуни на ста-
дион „Васил Левски”. ако 
бях футболист в онези два 
отбора, сигурно пет-шест 
години нямаше да изляза 
от националния отбор, но 
играех в „Славия”.

- Кога и защо се сти-
га до раздялата ти с „бе-
лия” клуб?

- Лятото на 1973 го-
дина бях освободен от 
атанас Пържелов. Отидох 
във Велико Търново да 
играя за „Етър”, за да за-
върша там и следването 
си. изкарах три години и 
приключих кариерата си, 
там откъдето тръгнах във 
футбола в „Балкан” (Ботев-
град). Там сетне станах и 
треньор, и така почна и 
треньорската ми карие-
ра. 

- За да се върнеш 
после и в „Славия”...

- Почнах първо в шко-
лата, покани ме предсе-
дателят на футболната 
секция Петър Дончев. 
Започнах с подрастващи-
те, но след като старши 
треньорът на представи-
телния отбор иван Вуцов 
в края на 1989 година пое 
отново националния тим 
мен ме направиха по-
мощник, първо на асен 
Милушев, а няколко ме-
сеца по-късно и на Петър 
Миладинов. За да дойде 
и моето време начело на 
„Славия”, малко по-късно. 
Бях натрупал вече много 
ценен опит от работата си 

в провинцията. аз исках 
първо да поработя в по-
малки отбори за да се из-
градя като треньор, за да 
мога след това да поема 
по-сериозното предизви-
кателство.

- След няколко го-
дини работа в „Славия” 
поемаш поста старши 
треньор как стана това? 

- В началото на сезон 
1994/95 получих покана 
от изпълнителния ди-
ректор на „белия” клуб 
Камен Сираков. аз тогава 
бях старши треньор на 
юношеския национален 
отбор. От БФС ми разре-
шиха да поема „Славия”. 

На „Овча купел” заварих 
един полуразпаднал се 
състав. Успях да убедя да 
останат в тима Владко Ша-
ламанов, Симеон Чилибо-
нов и анатолий Нанков. 
Привлякохме от Шумен 
опитните защитници 
Мариус Уруков и Стефан 
Колев, а от Ботевград до-
ведох отписания от реди-
ца “капацитети” Мариан 
Христов. и се получи един 
много силен отбор, който 
заигра доста красиво и 
резултатно. Първия полу-
сезон завършихме трети.

- но след края на 
есенния дял се появява 
и доста сериозна фи-
нансова криза в клуба...

- Тогава Симеон Чи-
либонов отиде в „Локомо-
тив” (София), а анатолий 
Нанков в цСКа. Отборът 
дори нямаше пари за 
лагер. и тук съм много 
благодарен на Венцеслав 
Стефанов, който в този 

труден момент подаде 
ръка на клуба. и до ден 
днешен съм му призна-
телен за това и винаги 
ще имам много добро 
отношение към него, не-
зависимо че имаше един 
период, в който ни бяха 
пообтегнати взаимоотно-
шенията, но затова вина 
имат някои хора от него-
вото обкръжение и не-
доброжелателни журна-
листи. Тогава през зимата 
на 1995 година се срещ-
нахме с него и той даде 
пари, с които се изплатиха 
заплати и премии на отбо-
ра. След като се върнахме 
от подготвителен лагер 

в Сандански се срещна-
хме пак за да го поканя 
да поемат издръжката на 
„Славия” заедно с Младен 
Михалев, вече официал-
но. Това са хората, които 
тогава подкрепиха клуба, 
а сетне поеха и изцяло 
ръководството му. а и 
досега продължават да 
издържат „белия” клуб и 
направиха не малко ин-
вестиции в базата.    

- След завършва-
нето на този успешен 
сезон за „белите” идва 
и най-радостният шам-
пионат за всеки славист. 
нека започнем със се-
лекцията...

- Преди старта на 
сезона Мариан Христов 
отиде в „Левски”, а ние пък 
от там взехме отписаният 
от тях Здравко Здравков, 
от „Етър” дойде Стоян 
ацаров. Но най-големия 
удар бе привличането 
на Наско Сираков. Беше 

вече почнало първенс-
твото, когато прочетох 
във вестниците, че той 
напуска „Ботев” (Плов-
див). Ние имахме чудесен 
вратар, непробиваема за-
щита, много добри халфо-
ве, а в негово лице вече 
и идеалния централен 
нападател. Срещнах се с 
него и му предложих да 
дойде в „Славия”. Той прие 
и с идването му решихме 
проблемите си в атака. 
Бележеше във всеки мач, 
както се казва започвах-
ме срещите си от 1:0.  

- но първенството 
почва трудно за „бели-
те”...

- Загубихме на старта 
от „Добруджа” като гост с 
0:1. После в третия кръг 
паднахме в Бургас от 
„Нефтохимик” със същия 
резултат. Съставът ни още 
се сработваше, но после 
направихме много дълга 
победна серия. В интерес 
на истината пред нас не 
е стояла като цел шампи-
онската титла в начало-
то. Дори на полусезона, 
изоставахме на пет точки 
след „Левски”. В паузата 
върнахме в състава Деян 
ангелов и привлякохме от 
Сърбия Зоран ристич, ко-
ито придадоха допълни-
телна класа на тима. Дру-
гото съществено нещо, бе 
че клубът бе осигурен във 
всяко едно отношение и 
ръководството се бе пог-
рижило играчите да мис-
лят само за футбол. 

- Кога усетихте, че 
имате шанс за титлата?

- Отборът на „Левски” 
сам си пропиля аван-
са и пред нас се откри 
възможност за атака на 
първото място. Съставът 
ни бе най-добрият в Бъл-
гария. Факт е, че не загу-
бихме нито един дерби 
мач. Когато не паднеш 
от „Левски” и цСКа това 
показва, че си наистина 
силен, защото това са 12 
точки от тези мачове, ко-
ито като се разпределят 
между отборите се полу-
чава възможност за пос-
тигане на високи цели. 
През целия шампионат 
ни атакуваха от всички 
страни, като една част 
от спортните журналис-
ти изписаха по наш ад-

рес абсолютно неверни 
неща за покупки на ма-
чове, хващане на съдии 
и др. 

- тези атаки достиг-
наха своята кулмина-
ция преди финала за 
купата. Какво си спом-
няш от този момент?

- Не можах да спя 
цялата нощ преди този 
толкова важен мач. Вес-
тниците все пишеха, че 
използваме винаги за-
щитна тактика и аз ре-
ших точно на финала да 
изненадаме „Левски” и да 
играем нападателно. и 
още в началото на мача 
почнахме с атакуващ 
футбол и създадохме ре-
дици голови положения. 
Дори след гола на Наско 
Киров, си спомням как 
Зоран ристич остана сам 
срещу вратаря и пропус-
на чист гол. Победата ни 
дойде напълно заслуже-
но и това, което напра-
ви Томас Лафчис, показа 
само едно безсилие. С 
този акт той търсеше 
начин да излезе от ситу-
ацията. 

- няколко дни по-
късно подпечатвате и 
титлата, какво е усеща-
нето?

- Неописуемо. Това е 
най-щастливият ми миг 
във футбола. Тогава си 
мислих, че наистина има 
Господ, след всичките не-
справедливи обвинения 
към нас, а и малшансът, 
който преследваше „Сла-
вия” предишните години, 
а и страничните фактори, 
които лишиха не едно и 
две поколения на „бели-
те” от титлата.

- След всичките тези 
години, преминали при 
„белите”, какво е за теб 
„Славия”?

- За мен „Славия” е 
всичко! „Белият” клуб е 
моят живот, той е дух, той 
настина е всичко за мен! 
Бил съм и в други клу-
бове, и като състезател, 
и като треньор. Старал 
съм се навсякъде да се 
отнасям професионално 
към задълженията си, 
но „Славия” си остава от-
борът на сърцето ми!       

Интервю на
Камен ОГНЯНОВ  

Стоян Коцев и неговите възпитаници поздравяват 
феновете на „Славия” след успеха над „Левски” във 
финала за купата, 1 май 1996 година           
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Състезателната ка-
риера на Емилиян 
Павлов преминава в 
отборите на „Черноло-
мец” (Попово), „Спар-
так” (Варна), „арда” и 
НСа, където завършва 
Треньорския факултет. 
Като наставник 16 го-
дини от кариерата му 
преминават в школата 
на „Левски”, където пе-
чели множество тро-
феи и медали. Става 
републикански шам-
пион за деца и старша 
възраст с школата на 
„раковски”. В дублира-
щия отбор на тима от 
„Герена” работи със 
Здравко Здравков, кой-
то впоследствие вдиг-
на шампионската титла 
с отбора на „Славия” и 
се превърна в легенда 
на „белите”. изиграва 
основна роля за разви-
тието и на други футбо-
листи, които са минали 
през стадиона в „Овча 
Купел” като алексан-
дър Панталеев, илия 
Груев, ивайло Йотов 
(Кемпеса). Обича да 

„прави” нападатели, 
а отборите му играят 
атакуващ футбол. 

Павлов е доайенът 
в школата на „Славия”, 
където работи от да-
лечната 1995 година. 
ръководил е набо-

ри`88 и 94. 
От четири 
години ра-
боти с та-
лантите от 
набор`95. 
Доволен е 
от развити-
ето на тима 
си, в който 
се прив-
лича деца 
предимно 
от София и 
околности-
те. Настав-
никът не 
робува на 
една схе-
ма, а иска 
да напра-
ви футбо-
л и с т и т е 
си поли-
в а л е н т н и 
на терена: 

„Понякога сме постро-
ени в 4-4-2 с атакуващи 
външни полузащитни-
ци, там имаме повече 
успех. Сега развиваме 
играта с атаки по кри-
лата и повече разтегля-
не. Практикуваме и 

4-2-3-1, която е по-мо-
дерна схема. изисквам 
от възпитаниците си 
да научат повече неща 
от тактическо естество 
– външният халф тряб-
ва да може да играе и 
като втори централен 
нападател, опорните 
халфове пък трябва да 
участват и в двете фази 
на играта”. Павлов е на 
мнение, че децата на 
тази възраст обичат 
футбола заради голо-
вете и затова трябва 
да бъдат стимулирани 
да играят нападателно 
и да създават повече 
голови положения. 
Стремежът е атаките 
на противника да бъ-
дат спирани още в за-
родиш, а затова основ-
на роля играе силната 
средна линия. В съста-
ва си налага момчета, 
които „горят” в играта, 
защото от тях се раж-
дат истински големите 
футболисти: „Между-
народните изяви също 
са важен момент от 
развитието на един 

отбор, така момчетата 
придобиват самочувс-
твие и безценен опит. 
Най-важната възраст 
за футболистите е 16-
17 години, защото сега 
те се изграждат като 
характери и доразви-
ват специфичните си 
качества.” използва 
различен подход към 
някои таланти и имп-
ровизатори на терена 
като Панталеев, оставя 
ги да творят, а не им 
налага да се вписват 
в определена схема. 
Други футболисти като 
Груев пък били стрик-
тни и изпълнителни, и 
правили всяко трень-
орско указание. Към 
футболистите с разли-
чен манталитет, трябва 
да се подхожда раз-
лично. На мнение е, че 
играчите от школата на 
„Славия” трябва да бъ-
дат добре подготвени 
спортно-технически 
и психически, за да се 
наложат по естествен 
път в представителния 
тим на клуба.

23 кръг
„Славия” – „Миньор” 2:1 
цСКа – „Сливен” 2:3 
„Берое” – „Пирин” 3:0
„Черноморец” – „Монтана” 1:2 
„Локо” (Пд) – „Левски” 0:0
„Спортист” – „Локо” (Мз) 1:1 
„Черно море” – „Литекс” 1:0 

24 кръг
„Сливен” – „Черноморец” 1:0
„Литекс” – „Славия” 1:0 
„Левски” – „Берое” 4:2 
„Локо” (Мз) – „Ч. Море” 2:2 
„Пирин” – „Спортист” 2:2 
„Миньор” – „Локо (Сф) 3:0 
„Монтана” – „Локо” (Пд) 3:1

25 кръг
„Спортист” – „Левски” 1:3 
„Локо” (Мз) – „Пирин” 1:4 
„Ч. Море” – „Славия” 1:0 
цСКа – „Миньор” 3:1 
„Берое” – „Монтана” 6:0 
„Локо” (Сф) – „Литекс” 0:6 
„Локо” (Пд) – „Сливен” 0:0

26 кръг
„Левски” – „Локо” (Мз) 12:1 
„Славия” – „Локо” (Сф) 4:1 
„Монтана” – „Спортист” 4:0 
„Литекс” – цСКа  3:0 
„Пирин” – „Ч. Море” 1:3 
„Сливен” – „Берое” 1:2 
„Миньор” – „Черноморец” 1:1

27 кръг
цСКа – „Славия” 0:0 
„Пирин” – „Левски” 2:1 
„Ч. Море” – „Локо” (Сф) 2:0 
„Локо” (Пд) – „Миньор” 3:3 
„Спортист” – „Сливен” 0:8
„Локо” (Мз) – „Монтана” 3:1 
„Черноморец” – „Литекс” 0:1

19 кръг 
„Септември” – „Вихрен” 2:1 
„Пирин” – „Миньор” 4:0 
„Чавдар” – „Славия” отл. 
„Левски” – цСКа 1:1 
„академик” – „Локомотив” 2:2 
„Миньор 1919” – „Пирин 2001” 0:1

20 кръг 
„Вихрен” – „Миньор 1919” 2:0 
„Пирин 2001” – „академик” 2:1 
„Локомотив” – „Левски” 1:2 
цСКа – „Чавдар”  1:1 
„Славия” – „Пирин” 4:1 
„Миньор” – „Септември” 0:2

21 кръг 
„Миньор” – „Вихрен” 1:2 
„Септември” – „Славия” 1:5 
„Пирин” – цСКа 1:1 
„Чавдар” – „Локомотив” 2:0 
„Левски” – „Пирин 2001” 3:0 
„академик” – „Миньор 1919” 0:2

22 кръг 
„Вихрен” – „академик” 3:0 
„Миньор 1919” – „Левски” 1:1 
„Пирин 2001” – „Чавдар” 0:1 
„Локомотив” – „Пирин” 2:3 
цСКа – „Септември” 2:1 
„Славия” – „Миньор” 4:0

Класиране (първа петица)
1. „Славия” 21 61:21 49  
2. „Чавдар” 22 54:24 49 
3. „Левски” 21 49:16 43 
4. цСКа 21 40:20 37 

5. „Локомотив” 22 46:39 34 

25 кръг 
„Костинброд” – „Железница” 0:3 

сл. 
„академик” – „Левски-рак.” 0:4 
цСКа – „Ботев 57” 2:0 
„Левски” – „Локо 101” 4:2 
„Витоша” – „Обеля” 2:4 
„Славия” - „Нови искър” 3:0

26 кръг 
„Н. искър” – „Витоша” 3:0 
„Обеля” – „Левски” 1:2 
„Септември” – цСКа 3:0 
„Ботев 57” – „Левски-рак.” 0:3 
„академик” – „Костинброд” 3:0 

сл. 
Железница” – „Н. искър 2005” 3:0

27 кръг 
„Н. искър 2005” – „академик” 1:0 
„Костинброд” – „Ботев 57” 0:3 

сл. 
„Левски-рак.” – „Септември” 2:1 
цСКа – „Локо 101” 2:1 
„Левски” – „Нови искър” 3:2 
„Витоша” – „Славия” 1:5

Дублираща група

Юноши старша възраст „А”

Юноши старша възраст „Б”

“Обичам да работя с Емилиян 
Павлов: 

момчета, които „горят” в играта” 
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В с т о л и ч н и я 
ш а м п и о н а т 
„белите” Деца 

„а” са на трета пози-
ция, като отстъпват с 
няколко точки на „Лев-
ски” и цСКа. интерес-
ното е, че славистите 
стигат до равенства 
при гостуванията си на 
основните съперници, 
но губят домакинските 
срещи. Срещу „черве-
ните” футболистите на 
„Славия” подценяват 
противника и падат, 
след като наскоро са 
ги победили безпро-
блемно в контрола. В 
отбора има двама на-
ционали – Кристиян 
Манковски и Георги 
Фратев. Капитанът Ми-
лан Проданов също е 
в разширения състав 
на България. Манков-
ски пък е голмайстор 
на тима и трети реа-
лизатор в групата. Ми-
ланов пък се отличава 
със силен ляв крак и 
много добра физика. 
На вратата на тима 
няма изявен титуляр 
и всички получават 
шанс за изява. В защи-
та изпъква с играта си 
централният брани-
тел Фратев, в средата 
на терена лидери са 
споменатият Манков-
ски и Владимир Се-

мерджиев. В атака на 
върха играе Пламен 
Евлогиев, които не 
блести с физика, но е 
много полезен, играе 
за отбора и въпреки 
това почти всеки мач 
записва името си сред 
голмайсторите. Милан 
Проданов пък изостря 
играта с пробивите си 
отляво на съпернико-
вата отбрана. Тимът 
побеждава в контроли 
„Литекс” и „Пирин”, и 
така славистите „све-
ряват часовниците си” 
с водещите клубове 
на национално ниво. 
Засега постоянството 
е „ахилесовата пета” 
на момчетата, кои-
то са в най-трудната 
възраст. „Успехите ни 
обединяват, но когато 
се налага, повишавам 
тон в съблекалнята и 
край страничната ли-
ния. Най-важното е да 
изградим манталитет 
на победители, което 
изисква много работа”, 
откровен е опитният 

треньор. 
Според Павлов поне 

2-3 момчета от тази 
генерация имат реа-
лен шанс да пробият 
в мъжкия футбол, сти-
га да запазят любовта 
си към играта. иначе 
отборът е много еди-
нен и футболистите 
си помагат, като дори 
всички играчи са за-
щитили свой съотбор-
ник пред треньорите и 
директора на школата, 
макар че момчето се е 
провинило дисципли-
нарно. 

Въпреки че групата 
на Павлов е внушител-
на, стремежът е поне 
основните състезате-
ли да тренират заед-
но, за да се обигра-
ва по-добре тимът. 
Селекцията в тима е 
отворен процес, но 
новите състезатели 
трябва да са с класа 
над наличните в тима. 
Стремим се да поддъ-
ржаме високо ниво, 
но момчетата работят 

сериозно”. На отбора 
предстои републи-
канското първенство, 
където „белите” ще за-
почнат от 1/16-финал. 
„Славистите очакват с 
нетърпение мачове-
те, искат да проверят 
силите си срещу во-
дещите пловдивски, 
бургаски и други сил-
ни клубове от цялата 
страна. ако издържат 
психически, вярвам, 
че ще стигнат дале-
че. аз притежавам 
необходимия опит и 
спокойствие, надявам 
се да им го предам за 
предстоящите двубои.” 
Куриозното е, че на 
турнир в италия ми-
налата година тимът 
вкарва най-бързия 
гол. „Белите” изпълня-
ват център, топката 
се връща на дъгата и 
оттам следва дълъг 
пас, който е достигнат 
от Влади Семерджиев. 
Синът на ивайло Се-
мерджиев я забива не-
спасяемо от дъгата на 

наказателното поле, а 
италианският трень-
ор невярващо крещи 
„добър вечер” по ад-
рес на вратаря си. Там 
набор`95 се представя 
повече от достойно, 
като записва две побе-
ди над „Виченца” и Сан 
Марино и губи единс-
твено от шампиона в 
надпреварата „Лече”. 
В турнира участват 
най-силните холанд-
ски школи на „Твенте” 
и „алкмаар”, както и 
много италиански от-
бори като „Модена”, 
„равена” и др.

„Там срещнахме 
италианския стил на 
игра с дълги пасове 
от халфовете към два-
мата централни напа-
датели. Вратарите им 
също бяха перфектни 
и много ръстови. Ма-
чът с „Лече” беше рав-
ностоен, но италиан-
ците си реализираха 
положенията, а ние не 
успяхме”, спомня си 
наставникът.

28 кръг 
„Славия” – „Левски” 2:0 
„Обеля” – цСКа 1:1 
„Локо 101” – „Левски-рак.” 1:5 
„Септември” – „Костинброд” 3:0 сл. 
„Ботев 57” – „Нови искър” 2:0 
„академик” – „Железница” 0:5

Класиране (първа петица)
1. „Славия” 25 74:8 68 
2. „Левски” 24 89:17 61 
3. „Левски-рак” 24 70:22 51 
4. цСКа 23 38:18 47 
5. „Септември” 23 66:22 44

23 кръг 
„Литекс” – „Видима-раковски” 7:0
„Черноморец” – „Славия” 1:0
„Пирин” – цСКа 1:1
 „Левски” – „Сливен” 4:1
„Локомотив” (Сф) – „Ч. море” 2:1
„Берое” – „Локомотив” (Пд) 4:2
„Ботев” – „Пирин 2001” 3:0

24 кръг 
„Видима-рак” – „Ботев” 0:3

„Пирин 2001” – „Берое” 4:0
„Локо” (Пд) – „Локо” (Сф) 0:0
„Черно море” – „Левски” 0:1
 „Чавдар” – „Пирин” 3:0
цСКа – „Черноморец” 1:1
„Славия” – „Литекс” 0:1

25 кръг 
„Славия” – „Видима-рак” 3:1
„Литекс” – цСКа 2:1
„Черноморец” – „Чавдар” 2:3
„Пирин” – „Сливен” 2:2
 „Левски” – „Локо” (Пд) 2:0
„Локо” (Сф) – „Пирин 2001” 1:2
„Берое” – „Ботев” 1:2

26 кръг 
„Видима-рак” – „Берое” 5:0
„Ботев” – „Локомотив” (Сф) 4:2
„Пирин 2001” – „Левски” 1:3
 „Черно море” – „Пирин” 0:0
„Сливен” – „Черноморец” 3:0
„Чавдар” – „Литекс” 1:0

Класиране:
1. Левски” 24 56:23 55 
2. „Чавдар” 24 49:21 53 
3. „Литекс” 24 67:19 53 

4. „Ботев” 25 60:29 52 
----- 

8. „Славия” 23 34:31 30

19 кръг
„Елит” – „Левски” 0:3 сл. 
„академик” – цСКа 0:6 
„Витоша” – „Вихър” 0:0 
„Н. искър” – „Септември” 0:9
„Чавдар” – „Левски-рак.” 0:3

21 кръг 
„Левски-рак” – „интер” 6:0 
цСКа – „Костинброд” 2:0 
„Кремиковци” – „академик” 0:3 сл. 
„Левски” – „Локомотив” 6:0 
„Лъвчета” – „Славия” 0:2 
„Люлин” – „Септември” 0:4 
„Чавдар” – „Локо 101” 7:0

22 кръг 
„интер” – „Чавдар” 1:5 
„Локо 101” – „Люлин” 2:0 
„Септември” – „Славия” 2:4 

„Левски” – „Елит” 3:0 сл. 
„Локомотив” - „Кремиковци” 3:0 сл. 
„академик” – цСКа отл. 
„Костинброд” – „Левски-рак.” 0:0

23 кръг 
„Люлин” – „Чавдар” 0:10 
„Левски-рак.” – „академик” 9:0 
цСКа – „Локомотив” 0:0 
„Костинброд” – „интер” 2:2 
„Лъвчета” – „Левски” 1:11 
„Славия” – „Локо 101” 7:0

24 кръг 
„Чавдар” – „Славия” 6:1 
„Левски” – „Септември” 9:0 
„Лъвчета” – „Кремиковци” 3:0 сл. 
„Елит” – цСКа 0:3 сл. 
„Локомотив” – „Левски-рак.” 1:1 
„академик” – „Костинброд” 0:5

Класиране (първа петица):
1. „Левски” 23 122:5 58 
2. „Славия” 22 117:23 56 
3. „Чавдар” 21 110:10 55
4. цСКа 21 69:5 50 
5. „Левски-рак” 22 79:11 46

елитна юношеска група

Деца „А”Деца „А”

Деца „Б”

Набор`95 е готов за 
републиканското
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Наставникът на 
Деца „Б” Ивайло Семер-
джиев е рожба на „бяла-
та” школа и с гордост 
споделя, че е израснал 
на стадион „Славия”. 
Семерджиев е юноша 
на „Славия” и от 1981 
година е в тима, като 
впоследствие достига 
до дублиращия и мъж-
кия отбор, ръководен 
тогава от Андрей Же-
лязков и Чавдар Цвет-
ков. Впоследствие 
част от кариерата му 
преминава в Димит-
ровград, преди да се 
откъсне за известно 
време от футбола. 

В началото на пър-
венството Семерджиев е 
откровен с възпитаници-
те си и им казва, че е не-
възможно да разчита на 
всички, защото оптимал-
ната група за качествена 
работа трябва да бъде 
най-много от 25 футбо-
листи. Засега момчета-
та на вратарския пост в 
Деца „а” се представят 
колебливо и наставни-
кът търси варианти, как 
да засили конкуренцията 
под рамката. Треньорът 
на вратарите в школата 
– Христо Бориславов, 
също помага да бъдат 
разрешени проблемите в 
невралгичното звено на 
тима. В „Славия” още не 
е създаден интернат за 
футболисти и затова се-
лекцията на тима се пра-
ви предимно от момчета 
от София, за разлика от 
конкуренти като „Левски” 

и „Литекс”, привличащи 
таланти от цялата страна. 
„Отборът обаче е много 
силен, трябват ми само 
няколко попълнения”, 
споделя Семерджиев. 
Един от лидерите на на-
бор`96 е янис Карабель-
ов. Той е капитан на тима 
и комплексен състезател, 
около когото се изграж-
да цялата игра на отбора. 
Карабельов играе на по-
зицията вътрешен халф 
и е моторът е средата на 
терена. Светославов е 
другият вътрешен халф 
и двамата са много силна 
двойка в „бялата” полуза-
щита. Външните халфове 
Майк Кръстев и Стоянов 
също се отличават с изя-
вите си. Халфовата линия 
е най-силното звено на 
тима. Защитата е много 
стабилна, а треньорът 
Семерджиев може да 
разчита на 7-8 равно-

стойни бранители, което 
прави труден изборът му 
на титулярен състав за 
отделните двубои. Най-
силна е конкуренцията 
при бековете. централ-
ните защитници в отбо-
ра са снажни и играят 
стабилно и със само-
чувствие, „все едно имат 
1000 мача в „а” група”. 
Противниковите атаки 
през центъра се спират 
главно от Стефан Велков 
и Мирослав иванов. Към 
тях може да се присъеди-
ни и Божидар Младенов, 
който е краен защитник, 
но притежава качества 
да играе в сърцето на 
отбраната. „В отбора има 
4-5 деца, в които има 
много футбол, така е във 
всички селекции на „Сла-
вия”, смята Семерджиев. 
В тима има и един напа-
дател с перфектна тех-
ника и поглед върху иг-

рата – иво янков, които 
трябва само да укрепне 
физически, за да се на-
ложи в стартовия състав. 
Голмайстор на тима е 
Майк Кръстев, който 
според треньора си има 
и физически, психичес-
ки и игрови потенциал 
за добро развитие като 
футболист, и с характера, 
и хъса си „заразява” съот-
борниците си. Отборът 
играе предимно с двама 
централни нападатели, 
разположени отляво и 
отдясно. Единият е Ми-
хаил илиев, който прите-
жава безспорен талант, 
но още не е достатъчно 
твърд в единоборствата. 
В атака оперират още 
ивайло Бранков и Васил 
Бакалов, като последни-
ят е крило и играе с ле-
вия крак. 

В столичното пър-
венство тимът е вкарал 

над 120 гола и води се-
риозна битка с „Левски” 
и „Чавдар” (Етрополе) за 
титлата в групата. Пър-
вият полусезон „белите” 
записаха само победи и 
едно равенство срещу 
„Левски”. През пролетта 
тимът на Семерджиев ре-
гистрира две загуби – от 
„Локомотив” и „Чавдар”, 
без да отстъпва игрово на 
съперниците си. Двубоят 
за купата с „Литекс” пък е 
загубен заради крехката 
психика на футболистите. 
„Трябва да работим усиле-
но, за да накараме децата 
ни да повярват, че са най-
добрите и да не се плашат 
от никой”. Семерджиев е 
оптимист, че момчетата 
му ще се преборят за пър-
во място, защото само то 
им приляга.

Страниците 
подготви:

Калоян АТАНАСОВ

„Работя с желание и ентусиазъм, 
„Славия” е моят дом”

Ивайло 
Семерджиев: 

От три години отно-
во работи за любимия 
си роден клуб, където 
според думите му се 
„чувства у дома си”. 
Като треньор досега 
се занимава само с мла-
дите футболисти на 
„Славия”, родени през 
1996 година. 

Групата на Деца „Б” на-
броява около 50 играчи, 
от които Семерджиев 
трябва да отсее най-ка-
чествените. С усмивка 
споделя, че в началото 
е бил малко притеснен 
да поеме детска група, 
за да не „обърка децата”, 
но сега не съжалява за 
избора си и работата му 
носи огромно удоволс-
твие и удовлетворение. 
„Футболът е в кръвта ми, 
а това, че съм юноша на 
„Славия” ми дава допъл-
нителна амбиция”, казва 
Семерджиев. 

Той е почитател на 
офанзивната игра, която 
според него е заложена 
в теорията и идеология-
та на футбола. Треньорът 
изисква от момчетата 
си да разиграват бързо 
топката, да не престават 
да се движат по терена. 

испанското първенство 
му е любимо като стил 
на игра и като съчета-
ние между атракция и 
ефективност. различни-
те схеми на игра според 
него са относително по-
нятие, създадено повече 
за анализаторите. „Всеки 
футболист може да играе 
във всякаква схема, стига 
да е добре подготвен. Ес-
тествено, класическата 
си остава 4-4-2 и тя дава 
най-добри резултати”. 

Семерджиев е от 
младото поколение 
треньори, които сле-
дят всичките новости в 
най-популярната игра и 
прилагат нови практики 
в тренировките си. Спо-
ред него децата в школа-
та са най-възприемчиви 
заради възрастта си, 
затова предизвикател-
ството да работиш с тях 
е огромно. В работата си 
младият спец залага на 
креативността и вариа-
тивността, защото фут-
болистите в един отбор 
трябва да са взаимоза-
меняеми. За него най-
голямото удоволствие в 
професията е да вижда, 
как младите футболис-

ти се развиват с всеки 
изминал ден. Почитател 
е на работата на Хосеп 
Гуардиола в „Барселона”, 
който е млад специалист 
и дългогодишен играч на 
каталунците, но се дока-
за на най-високо ниво и 
като треньор. 

Според Семерджиев 
политиката на „Барса” 
70% от футболистите в 
представителния тим 
да са юноши на клуба е 
много успешна и трябва 
да се прилага и у нас. За 
треньорската си кари-
ера споделя, че иска да 
премине през всички 
нива, преди да достигне 
до мъжкия футбол. „Мно-
го треньори завършват 
състезателната си ка-
риера и веднага започ-
ват като наставници на 
мъжки тимове, където 
записват неуспехи. Пър-
во трябва да придобиеш 
нужния опит и да видиш, 
как се правят нещата. 
Стремя се да вземам 
всичко от треньорите, 
минаващи през мъжкия 
отбор на „Славия” – Куз-
мановски, Вуцов. Всеки 
треньор е различен и 
от всеки може да се „от-

крадне” нещо хубаво”, 
смята наставникът.

С децата той набляга 
и на теоретическите за-
нимания, които са „про-
тивопоказни” за мъжкия 
футбол. „Едно дете пър-
во трябва да асимилира 
тренировката теорети-
чески, после трябва да 
покажеш нещата визуал-
но, а чак накрая идва из-
пълнението”. Семерджи-
ев споделя, че работата 
за треньорите в школата 
на „Славия” е много при-
ятна, заради модерната 
база, изградена в клуба, 
но и доста трудна, за-
щото в клуба тренират 
над 500 деца и юноши. 
„Но най-важното е, че 
сме се събрали амбици-
озен екип и работим с 
желание и ентусиазъм. 
Шефът на школата Владо 
иванов-Фугата доприна-
ся много за развитието 
й. Той е само от година 
на този пост, но познава 
всички деца, говори с 
тях, изслушва пробле-
мите им. С нас също е в 
постоянен контакт и не-
прекъснато обсъждаме, 
как да се подобри състо-
янието на отборите, да 
се направят корекции в 
подготовката, ако е на-
ложително.”

набор`96 – „гол след гол” в противниковите мрежи
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гарски клубове?
 - През 70-те години 

нещата бяха организи-
рани добре. Водехме 
кореспонденция с бъ-
лгарските клубове и 
спортни дружества и 
правехме заявки за но-
вите значки. Например 
всеки колекционер 
поръчваше по 20 знач-
ки на клуб, които бяха 
и качествено напра-
вени. Впоследствие 
клубовете постепенно 
престанаха да произ-
веждат нови серии, а 
тези, които излизаха, 
бяха с лошо качество. 
Лакирани, които лес-
но се драскат. искаме 
да помогнем на сами-
те футболни клубове 
у нас. Готови сме да 
субсидираме подобна 
дейност, като закупу-
ваме част от продук-
цията. ако даден клуб 
издаде 1000 бройки, 
всеки от нас може да 
закупи по 10 или 20, 
които да разменя в 
чужбина. Останалите 
пък ще бъдат изкупени 
от запалянковците и 
клубът ще бъде на пе-
чалба.

- Колко значки 
притежавате към 
днешна дата?

 - аз събирах всяка-
кви футболни значки и 
бях стигнал до 16 000 
бройки, но преди 10-ина 
години осъзнах, че това 
е необятна тема и пре-
станах да събирам знач-
ки на футболни клубове. 
Концентрирах се върху 
българската си клубна ко-
лекция, събирам значки и 
на английски клубове, от 
които имам около 2800, и 
на национални, регионал-
ни и градски федерации. 
Събирам и от световни 
първенства, и ми липсват 
само 3. Българските ми 
значки са около 700.

- Кои са най-ценните 
ви експонати и има ли 
сред тях значки на „Сла-
вия”?

 - Една от най-ценни-
те ми е на член на из-
пълнителното бюро на 

Футболната асоциация 
на англия, направена 
от 9 каратово злато, от-
зад е написано името на 
деятеля, а значката е от 
1929 година. Другите би-
сери са тези магически 
плетеници в най-ранните 
произведени значки на 
„Славия”. Първите са на-
правени във Виена и Пра-
га. има уникални значки, с 
които се сдобих по много 
интересен начин. Мой 
приятел ми каза, че поз-
навал един антиквар от 
Осиек, който разполагал с 
5 български стари значки. 
Той ми изпрати снимки. 
Едната бе на „Славия”, дру-
гите на „Ботев” (София), на 
аС-23, „Шипка”, а 5-ата е 
неизвестна и до ден дне-
шен не е разпозната. На 
мистериозния екземпляр 
са гравирани латинските 
букви PR, обградени с бъ-
лгарския флаг. 

- преди 9 
с е п т е м в р и 
произвежда-
ни ли са мно-
го български 
значки?

 - Преди 1944 
година клубо-
вете са правели 
много малко 
екземпляри, и 
голяма част от 
тях са загубени 
и изчезнали за-
ради липсата на 
уважение към 
традициите у 
нас. Например 
има 6 значки на 
„Шипченски со-
кол”, а клубът не 
е издал повече. 
Затова някои 
от направените 
тогава значки 
имат доста ви-
сока цена за 
б ъ л га р с к и те 
стандарти. Един 
от колекционе-
рите предлага 
в интернет пър-
вата значка на 
„Славия”, значки 
на аС-23 и дру-
ги български 
клубове срещу 
200 лева за вся-
ка една от тях. 

Стойността зависи от тър-
сенето и предлагането.

- Колко значки на 
„Славия” са издадени 
досега?

- аз притежавам колек-
ция от 44 значки, но може 
и да има някоя, която 
още не съм виждал. Една 
от значките в колекцията 
ми е фалшива. Някои от 
значките придобих и от 
баща ми. Навремето той 
работеше в „Строител” и 
„Ударник”, както тогава се 
наричаше „белия” клуб. 
интересно е, че аз имах 
първата членска карта 
на ДСО „Ударник” – с моя 
снимка и подпис. Бях взел 
около 20 значки на „Удар-
ник”,. Но ги раздадох на 
съученици, защото тога-
ва не събирах значки, бях 
8-9 годишен. Най-голе-
мият куриоз е, че дълги 
години не успях да ги на-

меря. Те са 2 вида – ГУТП 
(Главно управление „Тру-
дова повинност” и УСС 
(Управление специално 
строителство). След знач-
ката на ЖСК „Славия” пък 
рязко пада качеството на 
експонатите, започват да 
излизат лакираните знач-
ки, които лесно се чупят. 
Такива са юбилейните 
значки на клуба. има и 
един фалшификат с емб-
лемата-плетеница, създа-
ден през 2003 година, но 
и той е привлекателен за 
колекционерите от цял 
свят. Казват ми: „пращай, 
щом няма официална от 
този период...”.

- Коя е най-интерес-
ната значка на „бели-
те”?

- Тук имам една значка 
на „Славия” с българското 
и югославското знаме. Не 
се знае по какъв повод е 
издадена, може би става 
въпрос за някакъв при-
ятелски мач или спортно 
събитие, може да не е 
свързана с футбола. Пре-
ди 9-и септември българ-
ските значки са били на 
спортните дружества, а 
не на футболните клубо-
ве. иначе бих я датирал 
от 30-те години на мина-
лия век. В нея в триъгъл-
ника има някаква особе-
на боя и аз не искам да я 
пипам, защото тя пада и 
значката изглежда като 
мозайка. Дори с нарушен 
емайл значката е уникал-
на, защото няма подобен 
познат аналог. иначе 
значките на „Славия” от 
този период са с кръга 
и триъгълника, но без 
годината на основаване 
на клуба. „1913” се появя-
ва чак след последните 
значки на „Строител” и 
„Ударник” и връщането 
на името „Славия”. иначе 
любопитни са още и тези 
на почетен член на клуба, 
както и една „сбъркана” 
значка. В нея в емблема-
та на клуба има червено 
и зелено, явно матрицата 
е била сбъркана.

Интервю на
Калоян АТАНАСОВ
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Бончо Тодоров е най-
големият колекционер 
на значки в България. 
Притежава над 16 000 
екземпляра, предимно 
с футболна тематика. 
Видно място в колекци-
ята на Тодоров заемат 
металните емблеми 
на „Славия“. Досега той 
е събрал 44 значки на 
„белите“ от различни 
периоди, като сред тях 
има някои уникални ек-
спонати. Служителят 
на БФС, който е привър-
женик на най-стария 
роден клуб, се съгласи 
да разкаже пред нашия 
вестник за интересно-
то си хоби, колекция-
та си и историята на 
значките на „Славия“. В 
следващите броеве ще 
ви представим някои 
от най-любопитните 
значки на „белия” клуб.

- Откога датира ко-
лекционерската ви 
страст и как започнахте 
да събирате значки?

- През 1958 г. получих 
от италия чрез мой ко-
респондент 3 футболни 
значки на “интер”, “Милан” 
и “Болоня”. През 1960-а, 
след олимпиадата в рим, 
излезе книга на антон 
антонов-Тонич. В нея ав-
торът пишеше, че колек-
цията от около 80 значки 
на страните участнички 
струва около 1/5 от це-
ната на чисто нов „Фиат” 
600. Останах много изне-
надан, че значките имат 
такава стойност и започ-
нах да събирам всякакви 
екземпляри. Стигнах до 
2000 с различна тематика. 
През 1968 на Младежкия 
фестивал в София се за-
познах и с други колек-
ционери. Започнахме да 
се събираме пред храма 
„александър Невски”, къ-
дето обменяхме значки 
с руските туристи. През 
1972 година организирах 
секция „Фалеристи” към 
Софийското филателно 
дружество. Година по-
рано вече се бях ориен-
тирал към футболните 
значки.

- лесно ли се сдоби-
вате със значки на бъл-

„Югославски национал ми подари 
първата значка на „Славия“

Бончо
Тодоров: 

Бончо Тодоров 
позира с ко-
лекцията си 
от значки на 
"Славия"
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Уважаеми читатели, 
преди два броя ви пред-
ставихме календарче-
то, което бе направено 
от агитката на „Сла-
вия” за тази година. 
Тогава анонсирахме, че 
ще ви предложим рет-
роспекция на неговите 
предшественици. Всич-
ко започва преди точно 
11 години...

Денят е 15 май 1999 
година. Предстои 
поредното дерби 

между „Славия” и „Локомо-
тив” (София). На трибуните 
на Националния стадион 
„Васил Левски” слависткото 
превъзходство по трибуни-
те, както винаги е осезаемо. 
Непосредствено преди на-
чалото на мача едно момче 
от „бялата” агитка Божидар 
илиев, решава да направи 
няколко фотоса. При вида 
на фотоапарата фенове на 
„Славия” разпъват шалове-
те си и са заснети. Самата 
среща, уви е загубена с 2:3 
с късен гол за „железнича-
рите” минута преди края. 
Но поне остава хубавата 
снимка. Ще изминат някол-
ко месеца, защото все пак 
трябва да се изщракат и ос-
таналите пози от лентата и 
авторът на кадъра ще го по-
каже на добрия си приятел 
Камен Огнянов. Послед-
ният веднага решава да се 
направи първото по рода 
си календарче на агитка 
в България. има уви един 
проблем. Най-близкия шал 
е обърнат и надписът „Сла-
вия” виси с главата надолу, 
нещо недопустимо. Със 
задачата да върне в нор-

малното положение шала 
се заема друг наш колега 
Свободан александров. С 
компютърната техника в 
края на ХХ век задачата не 
е толкова лесна, колкото 
днес, но с помощта и на 
брат му Никола нещата са 
оправени. Те двамата пра-
вят и дизайна на гърба на 
фотоса и бъдещето първо 
календарче става факт. Ка-
мен, пък намира така необ-
ходимите средства и в пър-
вите дни на 2000 година то 
е отпечатано. Направени 
са 1000 броя, който са раз-
дадени напълно безплатно 
още на 22 януари по време 
на първата контролна сре-
ща за годината с „Видима 
раковски” на тогавашната 
сгурия. 

Добрата традиция е 
продължена и на следва-
щата година. „Белите” 
гостуват на 19 август 2000 
година в Пазарджик в мач 
от ІІІ кръг на новото пър-
венство. Славистите са над 
100 души в сектора за гости 
и запяват „Бели богове”, до-
като излизат футболистите. 
Тогава на един от полица-
ите е подаден фотоапарат 
от феновете. Охранителят 
прави снимка на агитката 
на „Славия”. Хубаво е, че 
всичко това става в нача-

лото на срещата, защото 
самият мач е загубен ка-
тастрофално с 0:3 от мест-
ния „Хебър”. Календарчето 
е поръчано и платено от 
новата организация на 
привърженици на „белия” 
отбор – Национален клуб 
на слависта, основан на 
26 юни същата година. На 
лицевата част е поставен 
и девизът на „Славия” – из-
борът на всяко поколение! 
На гърба като автор на 
фотоса неправилно е по-
сочен Мартин Савов, като 
последният сам се разпоз-
нава сред феновете, като 
човекът с шал на „Тотнъм” в 
агитката. Тиражът отново е 
хиляда бройки и пак е раз-
даден безплатно.

За 2002 година НКС пус-
ка 2 календарчета. Първо-
то е на юношеския отбор 
воден от иван Хайдарлиев, 
а второто на баскетболист-
ките на „Славия”, спечелили 
първата за века купа у нас. 
Това става на 20 януари 
2001 година, когато сла-
вистките печелят трофея 
след победа над „академик 
ТЕСТ” с 74:62. В ямболската 
зала "Диана" има завидно 
присъствие на „бели” фено-
ве, които споделят радос-
тта си с отбора. Фотосът е 
направен от местен фото-

граф и продаден на НКС. 
и двете календарчета са 
в познатия тираж и пак са 
подарък за славистите.  

Последното джобно ка-
лендарче, преди появата 
на това от 2010 година, е 
за 2003. То отново е дело 
като дизайн и изработка на 
нашите колеги Камен Огня-
нов и Свободан александ-
ров, а автор на фотографи-
ята пак е Божидар илиев. 
Снимката е направена в 
подножието на акропола 
в атина и на нея „бялата” 
торсида е разпънала ог-
ромното знаме. Фотосът е 
заснет на 13 ноември 2002 
година. Тогава е организи-
рана първата екскурзия в 
чужбина от фенове на „Сла-
вия”. Поводът е поредният 
мач на баскетболистките от 
турнира за купата на ФиБа. 
Славистките губят същия 
ден срещата си от местния 
„Глифада”, но залата се ог-
лася от песните на „бялата” 
агитка. Календарчето за 
първи път е на плексигла-
сова основа и е посветено 
на 90-годишния юбилей 
на най-стария роден клуб. 
На гърба са поместени и 
всички координати на НКС 
и така то служи, и като ви-
зитна картичка и отново е 
безплатно. Най-голямата 

емоция свързана с него 
става на 3 февруари 2003 
година. Тогава на граница-
та на Словения с италия, 
италианските граничари 
не искат да пуснат „бялата” 
агитка да премине транзит 
през територията й. В оне-
зи години нашата страна не 
е член на ЕС и сънародни-
ците ни са си изградили до-
ста лош имидж. италианци-
те не желаят да рискуват, а 
славистите пътуват за Екс a       
н Прованс, където „белите” 
баскетболистки излизат в 
поредния си евромач. Ня-
колкочасови увещания на 
границата не дават резул-
тат. На косъм виси цялата 
екскурзия, малко остава 
карабинерите да затворят 
пътя и тогава, членът на 
КС на НКС Кирил Стоиме-
нов, който води прегово-
рите, показва календар-
чето. италианците ведна-
га разпознават акропола, 
виждат голямото знаме на 
„Славия” и тогава наисти-
на повярват на версията, 
за пътуващи фенове до 
Франция, а не тъмни бал-
кански субекти търсещи 
емигриране. Бариерата е 
вдигната и така благода-
рение, и на календарчето, 
„белите” финове минават 
границата. 
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Календарчетата на 
„бялата” торсида

През годините своя 
принос за истори-
ята на славистките 

календарчета дава и Симе-
он Григоров. Потомствен 
славист, бате Мони, както е 
известен сред приятелите 
си изработва не малко су-
венири посветени на люби-

мия му клуб. В края на 90-те 
години на ХХ век той първо 
измисля кибрити, на които 
за сефте е поставен крила-
тият израз на славистката 

агитка: „От Дунава до Дар-
данелите – само „белите”! От 
Черно море до Югославия 
само„Славия”! Това мото е 

въведено именно от бате 
Мони. След разпадането на 
Югославия, последният реф-
рен е променен и вече става: 

„От австралия до Скандина-
вия само„Славия”! 

Сетне започва да прави и 
джобни календарчета, които 
са доста стилни и елегантни 
по своя дизайн. Първото от 
тях е през 2008 година и е по 
повод 95-ия юбилей на най-
стария роден клуб. 

През миналата година той 
пуска и за първи път снимка 
на спортния комплекс в по-
лите на Витоша направена 
от въздуха. С този фотос бате 
Мони прави и лимитирана 
серия работни календари. 
Те са само за отбрани гости в 
неговата къща в долни Лозе-
нец, където си дават среща 
славистите от махалата.  

Календарчетата на бате мони 
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Първото календарче на „бялата” агитка е за 2000 година

Баскетболната купа вдъхнови фотоса за календарчето за 2002

Славистите в крайдунавския 
град са се доказали през годи-
ните като най-добре работеща-
та секция на Националния клуб 
на слависта. За това говорят тех-
ните редица инициативи през 
годините. Достатъчно е само да 
се спомене традиционния тур-
нир „Деца играят футбол с емб-
лемата на „Славия”. Като част от 
дейността на организацията в 
Козлодуй през годините е и из-
работката на джобни календа-
ри. Първият от тях е направен 
през 2006 година. Той е уника-
лен по две неща. Първо това е 
първият календар изработен 
от регионален фенклуб и вто-
ро това е единственото кален-
дарче решено във вертикален формат. През следващите години 
традицията за джобните календарчета е доразвита, като особено 

в Козлодуй също 
правят календарчета

Първото календарче на регио-
нален фенклуб е от 2006  

Славистите в Козлодуй с календарче и за 2007 

Уникалният фотос за 2009

красиво е това за 2009 година. Дизайнът му е напра-
вен от Симеон Григоров като на лицевата част, освен 
снимания от въздуха стадион на „белия” отбор стои 
и любимия рефрен на славистката агитка: „От Дуна-
ва до Дарданелите – само „белите”! От австралия до 
Скандинавия само„Славия”! 
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Един от най-доб-
ре развиващи-
те се спортове 

в „белия” клуб в пос-
ледните години е хоке-
ят на трева. Поредното 
доказателство за това 
е и повереното от ев-
ропейската федерация 
домакинство на тур-
нира от шампионската 
лига. В надпреварата 
взимат участие клуб-
ните шампиони на ев-
ропейските страни, и 
отборите класирали 
се на второ и трето 
място в зависимост 
от клубния коефици-
ент на съответната 
държава. Съставите 
са разпределени в че-
тири предварителни 

групи от Челиндж 1 до 
4, като всяка година 
отборите заели първо 
и втора позиция се ка-
чват в по-горна група. 
Заелите 1 и 2-ро място 
в Челиндж 1 отиват в 
Основната схема от 18 
отбора на същинската 
Шампионска лига по 
хокей. Тук класиралите 
се от 1-во до 12-то мяс-
то определят европей-
ския клубен шампион, 
като този турнир се 
провежда в няколко 
кръга през цялата го-
дина. 

Славистите, които 
са настоящи вице-
шампиони на страната 
ни, дебютират в над-
преварата. Важно е 
да се отбележи, че за 
първи път България е 
домакин на подобна 
проява. „целта ни е да 

„Славия 2005” приема шампионската 
лига–Челиндж-4

популяризираме този 
спорт у нас, който има 
исторически корени в 
„Славия” още от 1919 
година – споделя пре-
зидента на „белия” 
клуб антони Ваканов. 
избрахме за домакин 
албена, а не София по-

Р е п у Б л И К А  Б ъ л Г А Р И Я
мИнИСтеРСтвО нА ФИЗИЧеСКОтО въЗпИтАнИе И СпОРтА

ДО
ОРГАнИЗАтОРИте И уЧАСтнИЦИте
в евРОпейСКОтО КлуБнО
пъРвенСтвО пО ХОКей нА тРевА 
“ЧелИнДЖ 4”

увАЖАемИ ОРГАнИЗАтОРИ,
СКъпИ  СъСтеЗАтелИ, тРенЬОРИ И пРИЯтелИ 

нА ХОКеЯ нА тРевА,

За мен е удоволствие да ви приветствам с “Добре дошли!” в нашата 
красива  България!

Горд съм, че страната ни е избрана да посрещне за първи път 
шампионската лига в хокея на трева. Вярвам,  че  ще осигурим достойно 
домакинство на състезание от такъв висок ранг. Нека то се превърне в 
празник на спортната надпревара и приятелството и привлече интереса 
на повече младите хора и подрастващи у нас! 

Убеден съм, че сте заредени с воля и желание за  победи и ще дадете 
всичко от себе си за успешното си представяне  и за достигане на високо 
спортно майсторство! Вярвам, че ще останете с прекрасни впечатления 
от нашето красиво Черноморие и от пословичното гостоприемство на 
българите.

Пожелавам на всички участници успех и достигане на нови върхове 
в хокея на трева. Нека и в бъдеще да реализирате спортните си цели и 
мечти!

На добър час!
 
  СвИлен нейКОв

  мИнИСтъР нА ФИЗИЧеСКОтО 
  въЗпИтАнИе И СпОРтА
    
 май 2010 г.

ради това, че в Бълга-
рия там е единстве-
ното лицензирано 
игрище, което отгова-
ря на необходимите 
изисквания на Евро-
пейската федерация. 
Самият курорт пък 
предлага добри усло-

вия за провеждането 
на турнири от такъв 
ранг. иначе отборът 
ни се подготвяше в Со-
фия. използвам случая 
да изкажа и нашата 
благодарност за под-
крепата, която полу-
чихме от „ПФК Славия 
1913 аД” в лицето на 
изпълнителния дирек-
тор г-н Веско Събев, 
който ни предоставя 
възможност да ползва-
ме базата на футбол-
ния клуб.  Особено сме 
щастливи, че успяхме 
да осигурим отбора с 
екипировка „Пума”, ко-
ято ще изпробваме за 
пръв път на финала на 
държавното първенс-
тво за мъже. Надяваме 
се, че тя ще ни донесе 
късмет, както и на фут-
болния отбор на „бе-
лите”, за предстоящото 
първенство. Неоцени-
ма е помощта, която 
получаваме от състе-
зателя ни Калоян янев 
и неговата фирма „K и 
К спорт” за изработва-
не на купи, медали и 
спортни артикули. ис-
кам също да благодаря 
на всички състезатели, 
треньори, медии и сла-
висти, които участваха 
активно в подготовка-
та, организирането и 
отразяването на тази 
значима проява.”

Добрата организа-
ционна работа извър-
шена от „Славия 2005” 
е оценена подобава-
що и от министъра на 
спорта Свилен Нейков, 
който изпраща специ-
ален адрес до всички 
участващи отбори и 
състезатели. От Евро-
пейската федерация 
по хокей също отдават 
дължимото на органи-
зирането на тази про-
ява и то в условията на 
световна финансова и 
икономическа криза. 
Лично президентът 
Мартин Годъридж из-
праща благодарствен 
адрес към „белия” клуб 
и неговия президент 
антони Ваканов.    

Антони Ваканов

Мартин Годъридж 

Разширен състав на отбора на „Славия 2005”: Александър Христов, Веселин Чопаринов, Виктор Максимов, 
Георги Ценков, Григор Стоянов, Даниел Валявичарски, Желю Герасимов, Илия Стоянов, Йордан Цветков, 
Калоян Христов, Калоян Янев, Кристиян Пасков, Марио Георгиев, Мартин Трифонов, Милуш Стоянов, Никола 
Ваканов, Николай Маринов, Николай Средков, Радослав Гросков, Светослав Петков, Станислав Кучелиев, 
Стоян Стоянов, Явор Виденов и Янислав Янакиев. 
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Освен тима 
на „Славия 
2005” в над-

преварата в албена 
ще участват още чети-
ри отбора. В група „а”, 
където са славистите 
са и представителите 
на Финландия „Сей-
найоки Юнайтед” и на 
Словакия „Сенквице”. 
В група „Б” са тимовете 
на норвежкия „Кринг-
ша” и „игълс” от Гиб-
ралтар. Тук в послед-
ния момент от участие 
се отказа представи-
тел на Швеция, поради 
финансови причини. 
Затова двата отбора 
ще играят два пъти по 
между си. 

Пет отбора ще си оспорват 
първото място

„Шампионска лига по хокей на трева – Челиндж-
4”, Албена 21-24 май

21 май – „Сейнайоки Юнайтед” –  „Сенквице” 
– 16.00
22 май – „Крингша” – „игълс” – 14.00
22 май – „Славия 2005” - „Сейнайоки Юнайтед” 
– 16.00
23 май – „игълс” – „Крингша” – 14.00
23 май – „Сенквице” – „Славия 2005” - 16.00
24 май - Мач за трето-четвърто място – 14.00
24 май – финал – 16.00 

тезатели от „Сейнайо-
ки Юнайтед”са пълни 
аматьори. Голяма част 
от тях са и на респек-
тираща възраст, но 
водени от любовта си 
към хокея продължа-
ват да го практикуват 
в свободното си вре-
ме. 

Силни единици 
има в редиците на 
представителя на 
Норвегия - „Кринг-

ша”. В състава има 
цели 14 състезателя 
от Пакистан, една от 
най-силните държави 
по хокей на трева в 
света. 

„целта пред нашия 
състав е да се класи-
ра в по-горна група, 
за което имаме необ-
ходимият потенци-
ал – споделя отново 
антони Ваканов - 
Клубът ни разполага 
с най-добрите и най-
опитни състезатели в 
България, и с настав-
ника постигнал най-

големи международ-
ни успехи. Отборът е 
добре подготвен от 
старши треньора Си-
меон илиев и на 16 
май ще играе финал 
срещу НСа, който се 
надяваме да спече-
лим и да се окичим 
със златните медали 
за първи път в ис-
торията на „белите”. 
Това би дало огромен 
стимул при първото 
ни участие в Шампи-
онската лига.”

Камен ОГНЯНОВ

регламентът пред-
вижда да се играе на 
принципа всеки срещу 
всеки, като победите-
лите в двете групи иг-
раят финал, а заелите 
вторите места се сре-
щат в мача за трето 
място. Като фаворити 
се открояват гибрал-
тарците. Те дълги го-
дини се състезават в 
най-горната група, но 

преди няколко сезона 
пускат в състава си, 
испански състезатели, 
които нямат картоте-
ка. От европейската 
федерация ги наказват 
пет години да не игра-
ят в турнирите. По този 
начин те губят високия 
си коефициент и зато-
ва започват от четвър-
то ниво. 

Подобно е положе-
нието и при най-сил-

ния клуб в Словакия 
– „рака”. Които пускат 
в състава си нерегла-
ментирано хокеисти 
от Чехия. Отборът е 
наказан от словашка-
та централа и техните 
най-силни играчи под-
силват другия силен 
местен тим „Сенквице”, 
който ще видим в ал-
бена. 

Финландските със-

„Сейнайоки Юнайтед” (Финландия)

„Сенквице” (Словакия) 

„Крингша” (Норвегия)

„Игълс” (Гибралтар) 
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Българският на-
ционален от-
бор, в огром-

ната си част съставен 
от състезатели на „Сла-
вия”, спечели два мача 
на световното пър-

България взе две победи
на световното в Мексико

Статистика:
Турция - България 3:12 (0:4, 2:2, 1:6), австралия - България 11:4 
(3:0, 6:3, 2:1), испания - България 10:3 (3:2, 1:0, 6:1), България 
- Белгия 4:5 (1:3, 3:1, 0:1), България - Мексико 5:2 (4:1, 0:0, 1:1). 
испания зае 1-ото място с пълен актив, а на последното (6-то) 
остана Турция без спечелена точка. 
Любопитно е, че през 2009 г. нашите отново взеха две победи. 
При домакинството си в София те надвиха ЮАР (12:3) и Мексико 
(10:3), и записаха загуби срещу Реп. Корея (2:14), Белгия (3:6) и 
Испания (3:7).

но изпуснаха златния 
си шанс срещу Белгия.

резултатите на наши-
те показаха старата сла-
бост да се изпросват не-
нужни наказания, които 
често са с фатални пос-
ледици за отбора. Друг 
основен проблем, чието 
решение поне в близко 
бъдеще не се вижда, е 
липсата на достоен за-
местник на вратарския 
пост на ветерана Конс-
тантин Михайлов.

Най-големият ка-
зус не само за бълга-
рите обаче, се оказа 
исландският вулкан 
Ейяфятлайокутл, чието 
изригване попречи на 
завръщането на евро-
пейските отбори у дома. 
Наложи се националите 
ни да преспят някол-
ко нощи в посолството 
на страната в Мексико 
сити, преди да се при-
берат на две групи вкъ-
щи.

венство във II дивизия 
(гр.„а”, 11-17 април, 
Мексико) и с актив от 
шест точки зае 4-ото 
място. Момчетата на 

треньорите Георги Ми-
ланов и атанас Димит-
ров имаха възможност 
да финишират и по-на-
пред в класирането, 

Станислав Мухачов уверено води шайбата пред 
погледа на състезател на Белгия. Руснакът 
с български паспорт вкара 7 гола и записа 8 
асистенции в шампионата. 

Гардът Роман Моргунов е безкомпромисен край 
мантинелата...


