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На стр. 6

да виждат всички слави-
сти любимия си отбор. И 
още нещо важно, дано 
трите последователни 
успеха да намалят на-
прежението в съблекал-
нята на „Овча купел”. За-
щото се видя, че „белият” 
тим има своите качества.
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Малките слависти 
спечелиха турнир На стр. 20

След слабото 
си начало на 
първенството и 

особено след катастро-
фата в Каварна футбо-
листите на „Славия” из-
глежда успяват да стаби-
лизират позициите си. 
Записани бяха три по-
редни победи в шампи-
оната, но относно играта 
има още какво да се же-
лае. Най-добре в това от-
ношение бе представя-
нето на „белите” в Бургас. 
Освен с хубавата игра, 
съставът на „Славия” се 
понрави и с волята си 
за победа. Такъв искат 

В паузата последва 
загуба в контролен мач, 
която дойде тъкмо на-
време, за да приземи 
играчите и да им по-
каже, че далеч не са 
достигнали някакво 
съвършенство. Хубаво е, 
че това стана точно пре-
ди важния мач с ЦСКА. 
Гостуването в Борисо-
вата градина ще покаже 
нагледно дали пътят, по 
който върви в послед-
ния месец "белият" тим 
е правилен. Дори да 
не стигнат до победата 
е важно да се види, че 
играчите на „Славия” 
са отбор, който може 
да се надиграва с най-
добрите у нас. 

Тогава и „бялата” пу-
блика ще подаде ръка. 
А тя може много. Спом-
нете си именно послед-
ния мач с „армейците” 
от финала за купата през 
месец май. 
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на „белите” в 
първите ня-
колко десети-
летия на сво-
ето съществу-
ване, те стават 
к р ъ с т н и ц и 
на отбори в 
цялата стра-
на. „Славия” 
има къде ли 
не, дори в 
най-големите 
б ъ л г а р с к и 
г р а д о в е : 
Пловдив, Вар-
на и Бургас. 
Днес най-
старият съще-
ствуващ клуб 
с това име е 
този от Ново 
село, видин-
ско, който има 
вече 83-го-
дишна исто-
рия (виж. стр. 

19). И сега географията 
на отбори, кръстени на 
„белите” от София е все-
обхватна. В Пазарджишки 
окръг клубът се нарича 
„Славия” (Хаджиево). В 
плевенско съществуват 
„Славия” (Новачене) и 
„Славия” (Асеновци). „Сла-
вия” (Граница) и „Славия” 
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Когато на 10 април 1913 
година учредителите на 
„белия” клуб са полагали 
основите на софийската 
„Славия” едва ли са пред-
полагали, че техният труд 
ще има вече почти веков-
на история. Нещо повече, 
заради великолепните 
постижения на играчите 

В началото на ме-
сец октомври 
феновете на най-

стария роден клуб бяха 
приятно изненадани с 
нови шалове. Колекция-
та е издържана в ретро 
стил, като поводът за това 
е наближаващия веко-
вен юбилей на „Славия“ 
през месец април 2013. 
Шрифтът е набран със 
старобългарски букви. 
Като надписът „Бялата ла-
вина” е реплика на огром-
ния транспарант, който 
славистите опъваха по 
зали и стадиони на срещи 
на различните състави на 
„Славия” в периода 2003-
2007 година. Дължина-

та на шала е 138 см., а 
ширината му е 18. Тези 
размери са подходящи 
както за опъване в агит-
ката, така и за носене на 
врата.  Дизайнът на про-
дукта е разработен от 

представители на агитка-
та, като са обсъждани и 
още не малко варианти. 
Някои,  от които също е 
възможно да бъдат из-
работени след продаж-
бите на количествата от 

настоящия шал. Набра-
ните средства ще бъдат 
използвани за нуждите 
на агитката за направа 
на знамена или хорео-
графия, както и ще бъдат 
инвестирани в поръчка-

„Бялата” агитка с нов шал
та на още шалове.      

Цената на новия фен-
ски артикул, който е про-
изведен в Полша, е само 
15 лева. Вече от десетина 
дни тече подаването на 
заявки за запазването и 
закупуването на бройки. 
Това може да направите 
и вие във форума на стра-
ницата на Националния 
клуб на слависта www.
slaviasofia.com,   както и 
в тази на фракциите Boys 
Sofia и La Vecchia Scuola в 
агитката на адрес: www.
zone1913.com. 

(Яхиново) са съставите от 
Кюстендилско. Показа-
телен е и фактът, че най-
силният отбор на нашите 
емигранти в САЩ, в най-
българския град зад Океа-
на, се казва „Славия” (Чика-
го). Дойде ред и на създа-
ването на „Славия” (Бояна). 
Едноименният софийски 

кланът Шаламанови, за да 
се илюстрира всичко това. 
Затова повече от естестве-
но бе възстановяването 
на местния футболен клуб 
под името „Славия”.

Учредяването се състоя 
на 27 септември, тази го-
дина, в салона на местно-
то читалище „Виделина”. 

е изтъкнатият в миналото 
скиор Стефан Шаламанов, 
неофициален световен 
шампион за деца и юно-
ши по слалом, и председа-
телят на баскетболен клуб 
„Славия” Васил Йотов. 
Целта пред новия клуб ще 
бъде да се създадат усло-
вия младите от района да 
спортуват. Затова първата 
стъпка ще бъде възста-
новяването на спортната 
база в квартала. Ремон-
тирането на стадиона и 
превръщането му в при-
влекателен терен за прак-
тикуване на футбола за 
подрастващите от Бояна. 
На второ място като цел 
ще бъде възраждането на 
славистките добродетели 
и прокламирането на „бя-
лата” идея в района. Не на 
последно място, възмож-
ността за осъществяване 
на връзка с ПФК „Славия” 
(София) 1913 АД за под-
помагане на талантливи 
деца от „Славия” (Бояна) 
да продължат развитието 
си в школата на „белия” 
клуб. Екипът на славист-
кия вестник пожелава, на 
добър час на новото дру-
жество!

Над 60 души присъстваха на учредяването 

Футболен клуб „Славия” вече и в Бояна

квартал отдавна е свързал 
историята си с тази на 
„белите”. Славистките 
традиции тук са дългого-
дишни и силни. Малко е 
да се каже, че голяма част 
от боянчани припознават 
„Славия” като своя любим 
клуб. Мнозина от жите-
лите на Бояна като деца 
и младежи са спортували 
в „белия” клуб. Достатъ-
чно е да се спомене само 

На сбирката присъстваха 
над 60 души, които поло-
жиха основите на новия 
клуб. Всички те получиха 
като подарък и последния 
брой на в. „Славия”. 

За председател бе 
избран общинският 
съветник Стойко Дуков. 
В управителния съвет, в 
състав от девет души, вля-
зоха още знакови имена 
свързани с „белите”. Това 

Като състезател по ски Стефан Ша-
ламанов донесе много победи за своята 
„Славия”, днес ще помага като ръково-
дител в новия футболен клуб
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Славистите вече 
си имат втора 
своя медиа, ко-

ято да отразява игрите 
и всичко случващо се в 
любимия им отбор. След 
вестник. „Славия”, който 
излиза вече 11 години, и 
обновеният официален 
сайт на ПФК „Славия” 
1913 АД има всички бе-
лези да бъде обявен за 
медиа. Защото страни-
цата на клуба я имаше и 
досега, но с модерните 
неща, които са напра-
вени сега, сайтът ще се 

Посоки 3

налисти, които от нея да 
научават първо какво се 
случва в „белия” клуб.

Н а й - а м б и ц и о з н а та 
част в обновения сайт е 
свързана с видеомате-

на юношеските отбори.
В началото на всяка 

седмица специално за 
сайта ще говорят тре-
ньорът на мъжкия отбор 
или член на спортно-тех-
ническия екип, както и 
поне по един футболист 
на „белите”. По важни 
въпроси думата ще бъде 
давана и на други хора 
от клуба. Всички видео-
материали в обновения 
сайт са организирани 
и в специален канал на 
клуба в youtube, който 
позволява абонамент за 
известяване с мейл за 
всяка новост. Предстои 
организирането и на 
представянето на всич-
ки играчи от мъжкия 
отбор не само с биогра-
фични данни и снимка, 
а и с видеоподборка от 
най-добрите изяви на 
съответния футболист с 
белия екип.

Другият най-важен 
панел в www.pfcslavia.
com ще са материали-
те, които ще отразяват 

акцент в сайта е запо-
знаване на посетителите 
му с най-славните и 

най-важните 
моменти от 
славната история 

на „Славия”. В момента 
тази секция е най-добре 

важните неща от българ-
ската част на сайта ще 
бъдат представени и на 
английски език.

С две думи – влезте, за 
да видите и прочете. Ще 
останете доволни. Зато-

кухнята на представи-
телния отбор, амбицията 
е занапред страницата в 
интернет да информира 
за всичко, което се случ-
ва в клуба. И самата тя 
да се превърне в търсе-
на както от славистите, 
така и от колегите жур-

мача. Освен това ще има 

възможност да 
бъдат гледани 

от запалянковците и 
цели срещи на предста-
вителния отбор, както и 

всичко, свързано с дет-
ско-юношеската шко-
ла на клуба. В момента 
в сайта със снимки са 
представени всички 
официални отбори на 
младите слависти. Има 
качени и някои цели ма-
чове на юношите. Отраз-

подборка от материа-
лите, посветени на „Сла-
вия” в другите медии. 
Има и раздел посветен 
на слависткия вестник. 
Там всеки ще може да си 
свали в достъпен фор-
мат поредния брой на 
„бялото” издание. А най-

Общата визия на новия вид на интернет страницата www.pfcslavia.com

Футболистите от сегашния отбор са представени 
с подробни визитки  

превърне в истинска 
фабрика за новини око-
ло футболния клуб на 
„белите”. Затова ние от 
в. „Славия” пожелаваме 
добър старт и успеш-

яват се и резултатите от 
участията им в държав-
ните първенства.

Третият много важен 

ва и ние от в. „Славия” се 
радваме, че славистките 
медии вече станаха две. 
Всъщност не две, а три 
– защото и сайтът на На-
ционалния клуб на сла-
виста www.slaviasofia.
com отдавна изпълнява 
повечето критерии, ко-
ито да го превърнат в 

Последното видеоинтервю в сайта е на най-
опитния играч на „белите” Илия Илиев 

на работа на новата 
славистка медиа www.
pfcslavia.com.

Сайтът е сред най-
модерните, които имат 
отборите в родната „А” 
група. Наред със „задъ-
лжителните” новини от 

риалите, които могат да 
се намерят в него. Все-
ки двубой на „Славия” 
е и ще бъде предста-
вен с подробен репор-
таж с кадрите, заснети 
от клубната камера на 

Разделът посветен на историята на „белия” клуб 
включва няколко подкатегории, които спомагат за 
по-удачното представяне на информацията  

разработена, но и тук 
предстоят много ново-
сти.

Ще се публикува и 

информационна страни-
ца, която е интересна за 
славистите.  

Екип на в. „Славия”
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След като през ми-
налия месец “Славия” 
изкопа дъното и записа 
най-срамната страница 
в историята си, губейки 
с 0:6 от новака в елита 
“Лудогорец”, отборът 
на Мартин Кушев най-
накрая тръгна нагоре в 
класирането. В послед-
ните три кръга “белите” 
спечелиха три победи 
и се измъкнаха от опас-
ната зона, което накара 
някои от футболистите 
дори да заговорят за 
атака на челните пози-
ции. Успехи като тези 
срещу анемичния “Ло-
комотив” (София) и спу-
калия гуми “Калиакра” 
(Каварна) обаче няма 
как да стоплят сърцата 
на запалянковците и 
е ясно, че ще са необ-
ходими още усилия, за 
да бъде измит срамът с 
марка “Разград”.

Софийското 
“дерби”

Седмица след по-
зорната “шестица” от 
“Лудогорец” възпи-
таниците на Кушев 
трябваше да изиграят 
нареченото от някого 
“малко столично дер-
би” срещу “Локомотив” 

4 Минали мачове

би. По една или друга 
причина (напоследък 
ръководители на “же-
лезничарите” в оставка 
заговориха за бойкот 
от страна на техните 
състезатели) гостите на 
стадион “Славия” бяха 
прекалено апатични и 
сякаш нямаха намере-
ние да преследват три-
те точки в този сблъсък. 
Дерби нямаше и на 
трибуните – още в на-
чалото на срещата фе-

съставът, който първи 
достигна до гол – при 
една от малкото си ата-
ки “железничарите” от-
криха резултата след 
точен удар на Писаров, 
възползвал се от из-
веждащо подаване на 
Караджинов. Оттук до 
края на срещата на те-
рена имаше само един 
отбор – този на дома-
кините. Едва шест ми-
нути след попадението 
на “червено-черните” 
Даниел Пеев проби 

по десния 
фланг и 
ц е н т р и р а 
в пенал-
та, където 
Й о р д а н 
Юруков се 
извиси над 
защитата и 
с глава засе-
че топката 
във вратата 
за 1:1. До 
п о ч и в к а -
та Атанас 
Борносузов 

пропусна да 
направи обрата пълен, 
като с мощен шут наце-
ли гредата до стража на 
гостите Пейков. 

Славистите започна-
ха по-активно второто 

полувреме и логично 
стигнаха до нов гол – 
Павле Попара копна 
топката към нахлува-
щия в наказателното 
поле Радослав Василев, 
който с техничен удар 
покрай вратаря пока-
чи на 2:1. До последния 
съдийски сигнал не се 
случи нищо интерес-
но, а за отбелязване е 
единствено дебютът на 
привлечения от Брест-
ник младок Максим 
Стойков. 

Ново шоу 
на “Лазур”

Месеци след онзи 
незабравим четвъ-
ртфинал за Купата на 
България в Бургас, 
завършил 3:3 в ре-

рец” и “Славия”. Напро-
тив – повечето прогно-
зи бяха за лесна победа 
на “акулите”, които при 
завърналия се на по-
ста треньор Димитър 
Димитров правят мно-
го силен полусезон. 
Още повече аргументи 
в тази посока даваше 
фактът, че столичани 
нямаха успех като гост 
от края на февруари, 
когато надвиха “Кали-
акра” с 1:0 в Каварна, 
а оттогава далеч от 
София записаха доста 
смущаващи резултати. 

Към края на първо-
то полувреме обаче 
и зрителите на трибу-
ните на “Лазур”, и тези, 
проследили прякото 
предаване на двубоя 
в интернет, имаха усе-

Три поредни победи след       катастрофата
Мачове като този срещу “Локо” (София) 
няма да измият срама с марка “Лудогорец”, 
но гостуването в Бургас даде лъч надежда

(София) на “Овча ку-
пел”. Показаното и от 
двата тима в този мач 
бе меко казано малко, 
но трудно може да се 
определи като дер-

новете от агитката на 
“белите” напуснаха в 
знак на протест, пра-
вейки обстановката 
още по-тягостна. 

Все пак “Локо” бе 

довното време и 4:4 в 
продълженията, нада-
ли бяха останали опти-
мисти, които да пред-
виждат ново голово 
шоу между “Черномо-

щането, че наблюдават 
римейк на драмата от-
преди няколко месеца. 
Домакините започнаха 
много надъхано и още 
в 8-ата минута Тодор 

Радослав Василев вкара победното попадение за 
“Славия” срещу “Локо” (София)      cнимки: sportni.bg

Влизането на Илия Илиев раздвижи играта срещу “Калиакра”. 
Халфът завърши с гол и великолепна акция на „белите”.

Йордан Юруков 
се разписа във 
вратата на 
“железничарите”
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5Минали мачове

Паланков откри с ху-
бав удар от границата 
на наказателното поле. 
Постепено слависти-
те се активизираха и 
опропастиха няколко 
удобни положения за 
изравняване, като осо-
бено активен в упраж-
нението бе Жозе Жу-
ниор. Десетина минути 
преди почивката най-
сетне равенството ста-
на факт. Даниел Пеев 
се възползва по най-
добрия начин от не-
разбирателство в про-
тивниковата защита и 
отблизо заби топката в 
мрежата – 1:1. Натискът 

плонжа си Кунчев не 
стигна до топката – 2:2. 
Това не бе всичко в сре-
щата, в която “Славия” 
тепърва предстоеше 
да каже последната си 
дума. Влезлият като ре-
зерва Николай Божов, 
от когото местните и 
без това сънуват кош-
мари, ги наказа за по-
реден път. В 75-ата ми-
нута той получи извеж-
дащ пас от фаул, видя 
излезлия срещу себе 
си Стоян Колев и еле-
гантно го прехвърли за 
2:3, осигурявайки три-
те точки на столичани в 
безспорно най-добрия 

тин Кушев се постараха 
да скъсат нервите на 
зрителите. Добре че бе 
бранителят на гостите 
Милен Бонев, който из-
работи изключително 
глупава дузпа срещу 
своите. В 5-ата минута 
той тръгна да посреща 
центрирана от Желев 
топка на гърди, но тя се 
удари в ръката му, а от 
бялата точка Жуниор 
направи 1:0. Оттук до 
края на полувремето 
столичани направиха 
още всичко на всичко 
две сносни атаки – при 
едната Даниел Пеев 
шутира в главата на 
Детелин Димитров и 
предизвика намеса на 
медицинския екип на 
гостите, а при другата 
от границата на вра-
тарското поле Жуниор 
не улучи вратата. Едва 
след почивката играта 
на славистите се ожи-
ви и изостри, а след 
влизането на ветерана 
Илия Илиев бе възна-
градена и с още голове. 
В 67-ата минута Илиев 
пусна много техничен 
пас към Жуниор, който 
финтира бранител и от 
чиста позиция разстре-
ля Цветан Димитров за 
2:0. Малко след това 
бразилецът върна же-
ста на Илийката, като 
след самостоятелен 
пробив го изведе в ко-
ридор сам срещу вра-
таря за крайното 3:0. 

Така “белите” събра-
ха актив от 13 точки и 
преди дербито с ЦСКА 
са на осмо място – на 
пръв поглед незавид-
но, но далеч по-добро 
от 11-ото, заемано 
преди три седмици. 
В предстоящото го-
стуване на “Българска 
армия” тимът отново е 
отписван от всички – 
“червените” са с осем 
победи в осем мача и 
са се настървили за 
32-а титла в първен-
ството. Но и те си имат 
проблеми, които напо-

СТАТИСТИКА
“А” група

6 кръг, 18 септември 2011 г.
“Славия” - “Локомотив” (София) 2:1

“Славия”: 12. Петров, 4. Дреновички, 6. Златков, 19. Желев, 28. 
Марков, 8. Борносузов, 10. Попара (90 – 24. Стойков), 77. Пеев, 7. 
Илиев (56 – 9. Христов), 83. Юруков, 11. Василев (70 – 20. Димитров).
Голмайстори: 0:1 Писаров (15), 1:1 Юруков (21), 2:1 Василев (56).
Съдия: Никола Попов.
Жълт картон: Юруков.
София, ст. “Славия”, 1200 зрители.

7 кръг, 25 септември 2011 г.
“Черноморец” - “Славия” 2:3

“Славия”: 1. Кунчев, 20. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 28. Мар-
кес, 8. Борносузов, 77. Пеев (90 – 5. С. Георгиев), 83. Юруков, 10. По-
пара (82 – 35. Молдованов), 33. Иванов, 44. Жуниор (67 – 17. Божов).
Голмайстори: 1:0 Паланков (8), 1:1 Пеев (34), 1:2 Жуниор (42-дузпа), 
2:2 Андонов (58), 2:3 Божов (75).
Съдия: Димитър Андреев.
Жълти картони: Кунчев, Юруков, Попара.
Бургас, ст. “Лазур”, 1200 зрители.

8 кръг, 3 октомври 2011 г. 
“Славия” - “Калиакра” 3:0

“Славия”: 1. Кунчев, 20. Димитров, 19. Желев, 6. Златков, 28. Мар-
кес, 8. Борносузов, 83. Юруков, 77. Пеев (58 – Илиев), 33. Иванов, 44. 
Жуниор (75 – Том), Божов (86 – 11. Василев).
Голмайстори: 1:0 Жуниор (5-дузпа), 2:0 Жуниор (67), 3:0 Илиев (72).
Съдия: Христо Ристосков.
София, ст. “Славия”, 450 зрители.

Три поредни победи след       катастрофата

ПРОГРАМА
9 кръг, 15 октомври, събота

ст. “Българска армия”, София, 18:00 часа
ЦСКА - “Славия”

В последните пет сезона ЦСКА дом. “Славия” дом.
2006/07 6:1  1:0
2007/08 2:0  1:0
2008/09 2:1  2:1
2009/10 2:0  3:1
2010/11 1:0  0:1

10 кръг, 21 октомври, петък
ст. “Славия”, 16:00 часа:

“Славия” - “Локомотив” (Пловдив)
В последните пет сезона “Славия” дом. “Локо” дом.
2006/07 1:0  0:0
2007/08 1:0  1:1
2008/09 2:0  1:2
2009/10 1:3  2:0
2010/11 2:1  1:1

11 кръг, 26 октомври, сряда
ст. “Берое”, Стара Загора, 18:00 часа:

“Берое” - “Славия”
В последните пет сезона Ст. Загора София
2006/07 1:2 1:2
2007/08 2:2 0:2
2008/09 - -
2009/10 0:1 1:3
2010/11 2:1 2:1

12 кръг, 5 ноември, събота
ст. “Славия”, София, 14:30 часа:

“Славия” - “Видима-Раковски” (Севлиево)
В последните пет сезона София Севлиево
2006/07   - -
2007/08   2:0 2:0
2008/09   - -
2009/10   - -
2010/11   2:0 1:2

на “белите” продължи, 
а в тези моменти стрес-
натите футболисти на 
“Черноморец” нямаха 
какво да противопо-
ставят. Така се стигна до 
41-ата минута, когато 
Жуниор проби отдяс-
но и нахлу в пеналта, 
където финтира защит-
ник и бе фаулиран. При 
отсъдената дузпа напа-
дателят не сбърка и се 
реабилитира за пропу-
ските по-рано – 1:2. 

През втората част 
бургазлии дадоха да 
се разбере, че няма да 
се примирят с този ре-
зултат. Втурнаха се да 
изравняват и усилията 
им се увенчаха с успех 
в 58-ата минута. Тогава 
Георги Андонов шути-
ра технично от фаул по-
край стената, а въпреки 

им мач от началото на 
сезона. Последвалите 
нападки от страна на 
Димитър Димитров-Хе-
ро срещу съдийството 
по-скоро бяха плод на 
силна емоция след дра-
матичното поражение, 
тъй като на видеозапи-
сите от спорните поло-
жения ясно се видя, че 
са напълно неоснова-
телни. 

Класика с 
“Калиакра”

Доброто представя-
не на “белите” продъ-
лжи и в следващия кръг, 
макар и срещу прека-
лено непретенциозния 
“Калиакра”, макар и 
само през второто по-
лувреме. През първото 
футболистите на Мар-

следък започват да се 
усещат и на терена. 

Успехът на “Славия” 
в Бургас бе лъч надеж-
да за изстрадалите за-
палянковци, защото 
бе постигнат и с добра 

Цял мач Жуниор разпиляваше отбраната на 
“Калиакра”. Бразилецът се отчете с две попадения 
и асистенция за „бялата” класика. 

игра. Ако селекцията 
на Кушев покаже така-
ва и в сблъсъка с “ар-
мейците”, ще стане до-
ста интересно. 

Иван ВАЛЕНТИНОВ
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„Играчите на „Славия” заслужават   
  поне малко уважение”

Интервю6

3 2 - г о д и ш н и я т 
Живко Желев пристиг-
на през лятото в „Сла-
вия”, за да укрепи най-
слабото звено в тима 
от миналия сезон – 
центъра на отбрана-
та. За кратко време 
старозагорецът се 
утвърди като ключо-
ва фигура в титуляр-
ния състав, а в пове-
чето срещи носи и ка-
питанската лента на 
ръката си. Свързахме 
се с бившия национал, 
за да разберем какво 
го мотивира да носи 
„бялата” фланелка и 
какви са очакванията 
му за предстоящото 
дерби с ЦСКА. 

- Живко, дойде в 
„Славия” и веднага 
получи капитанската 
лента в тима. Очаква-
ше ли да ти бъде ока-
зана подобна чест?

- Не, изобщо. Преди 
сезона имаше гласува-
не сред футболистите 
и за капитан бе избран 
Богомил Дяков, а за 
втори – Емо (б.а. – Емил 
Петров), аз бях посочен 
за трети. От началото 
на първенството обаче 
Дяков е контузен. Емо 
също лекуваше травма, 
а в момента, в случаите, 

в които той не играе, аз 
съм капитан. Благода-
рен съм на всички мом-
чета за доверието. 

- Тежи ли ти лента-
та?

- Не, в никакъв слу-
чай. И преди съм бил ка-
питан – и в „Литекс”, и в 
„Оцелул” (Галац), това не 
е нещо чуждо за мен. 

- Офертата от „Сла-
вия” това лято не бе 
първата към теб. Как-
во те накара този път 
да я приемеш?

- В интерес на истина-
та ме търсиха още преди 
5-6 години. Тогава тре-
ньор бе Петър Хубчев, 
обади ми се по телефо-
на, но аз имах действащ 
договор с „Литекс” и от-
казах. Сега подписах, за-
щото прецених, че и за 
мен, и за моето семей-
ство ще е най-добре да 
съм при „белите”. 

- Събрахте се доста 
опитни футболисти в 
състава. С какво може 
да помогне това и къде 
виждаш тима в края на 
първенството?

- Колкото и изтърка-
но да прозвучи, времето 
ще покаже какво ще по-
стигнем. Факт е, че в на-
чалото не тръгнахме по 
най-добрия начин. Не е 
тайна за никого, че 

нов отбор с нови 
треньори се гради 
стъпка по стъпка. 

Надяваме се, че ще про-
дължим с убедителните 
игри. Сигурен съм, че с 
нужното себераздаване 
ще постигаме още по-до-
бри резултати от тези в 
последните три двубоя. 

- В началото на сезона 
редувахте силни с много 
слаби мачове. Как си го 
обясняваш?

- Вярно е. Но по това се 
отличават класните тимо-
ве, те успяват да задържат 
едно постоянно добро 
ниво през целия сезон, 
да побеждават в мачовете 
си дори когато не демон-
стрират най-силната игра, 
на която са способни. Ако 
и ние съумеем да напра-
вим това, ще спечелим 
всички, и отборът като 
цяло, и младите футболи-
сти в него, а и ние, по-оп-
итните.

- Идва двубой с ЦСКА, 
който е основен фаво-
рит за титлата с 24 точки 
от осем срещи. Ще мо-
жете ли да спрете „чер-
вените”?

- „Армейците” са един 
от добрите отбори в Бъл-
гария, но именно срещу 
съперници като тях мо-
жем да видим докъде 

сме стигнали. В никакъв 
случай не сме обречени – 
това си е столично дерби 
и в него нищо не се знае! 
Убеден съм, че с нужното 
себераздаване и мобили-
зация ще вземем макси-
мума от този мач. 

- ЦСКА разполага с 
много силни офанзивни 
футболисти като Зику, 
Платини, Мораеш... 
Имаш ли идея как ще им 
противодействате?

- Аз пък смея да твър-
дя, че и ние имаме много 
класни играчи в нападе-
ние. Освен това 

и Зику, и Мораеш 
съм ги побеждавал 
в Румъния 

и с „Оцелул”, и със „Стяуа”. 
Безспорно са добри из-
пълнители и заслужават 
да им се отдели внимание, 
но дотам. Като излезем на 
терена, всеки от 22-мата 
може да реши мача. Има 
време до дербито, сигу-
рен съм, че ще им проти-
водействаме по най-до-
брия начин. Има какво да 
вземем от този сблъсък. 

- Централната двойка 
защитници в „Славия” 
се комплектова в дви-
жение. Сработихте ли се 
вече с Даниел Златков, 
какво ти е мнението за 
него?

- Ще се въздържа от 
коментар. Самият факт, че 
получи повиквателна за 
разширения състав на на-
ционалния отбор, говори 
достатъчно за качествата 
му. Хубавото е, че освен 
нас, опитните, в тима са 
събрани и доста  талант-
ливи млади изпълните-
ли. Другите централни 
бранители също имат ка-
чества, а вече треньорско 
виждане е кой ще играе. 

- Мартин Кушев е 
един от най-младите 
наставници в България. 
Как оценяваш работата 
му – бил си при много и 
различни треньори?

- Отново не искам да 
анализирам. Щом отборът 
върви и побеждава, значи 

методите му са правилни. 
- Ти си един от най-

резултатните защит-
ници в „А” група, имаш 
32 попадения в елита. 
Кога смяташ да откриеш 
головата си сметка за 
„Славия”?

- Това е само една ста-
тистика, не е важна за мен. 
Сигурен съм, че тепърва 
ще имам възможности да 
се разпиша с „белия” екип, 
надявам се да е колкото се 
може по-скоро. Но от мно-
го по-голямо значение е 
тимът да играе футбол и 
да побеждава във всеки 
един мач. 

- След катастрофата 
срещу „Лудогорец” дос-
та от феновете спряха да 
идват на стадиона. Как-
во мислиш за този бой-
кот и какво би им казал?

- Неприятно бе за всич-
ки. Тази загуба ни дойде 
като студен душ, дори по-
лошо от това. Решението 
на запалянковците си е 
тяхно, никой не може да 
ги съди, живеем в свобод-
на държава. Но смятам, че 

от това им 
действие никой не 
печели 

– нито те, нито ние. Най-
лесно е, когато отборът 
върви и стадионът се 
пълни. Трудното е – и ис-
тинските фенове по това 
се познават, без да ми се 
обижда никой – когато 
моментът е тежък, когато 
тимът е в дупка. Тогава не 
само футболистите, но и 
треньорите и всички оста-
нали в клуба имат нужда 
да се поддържат помежду 
си и да получават подкре-
па от публиката. Съзна-
вам, че тези думи могат 
да обидят някого. Но като 
паднахме от „Лудогорец” с 
0:6, целият срам бе върху 
нас, този резултат ще ни 
тежи още дълги години. 
Но щом въпреки шока съ-
умяхме стъпка по стъпка 
да се вдигнем в послед-
ните три мача, смятам, че 
сме заслужили поне мал-
ко уважение.  

Иван ВАЛЕНТИНОВ

Живко 
Желев:

Можем да вземем максимума от 
дербито с ЦСКА, сигурен е защитникът

Визитка 
Име: Живко Динчев Желев
Роден на: 23 юли 1979 г.
Местораждане: Стара Загора
Ръст: 185 см
Пост: централен защитник
Първи клуб: „Берое” (Стара Загора)
Кариера
Период  Отбор   М/Г
1995-1996 „Берое”   3/0
1996-1998 „Олимпик” (Тетевен) 37/3
1998-2007 „Литекс”  196/29
2007-2010 „Оцелул” (Рум)  73/7
2010  „Стяуа” (Рум)  16/1
2010  „Интер” (Азб)  1/0
2011  „Симурк” (Азб)  2/0
2011-......  „Славия”  8/0

В националния отбор
1998-2001 България-мл.  24/2
2004-2006 България  6/0
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Започваме раз-
бира се с първия 
председател на 

„белия” клуб – Димитър 
Благоев, наречен „Пальо”, 
вероятно от „Пале”. Тоест 
„малкото”. Често срещано 
явление в българското 
семейство да се назова-
ва така малкото дете в 
къщата. 

Първият голмайстор 
на „Славия” от дебютния 
мач с ФК-13 от 11 август 
1913 година Борис Ша-
ранков е известен като 
„Шаро”. Въобще, ако се 
вгледа човек в списъка 
на първите играчи на 
„белите” ще открие, че 
всички са с прякори, не-
малко, от които много 
странни и интересни. Ето 
някои примери: вратарят 
Стефан Лалов (Панко), 
познатият на читателите 
от неговите спомени, ко-
ито поместихме Емануил 
Гешев (Манчо), първи-
ят наш международен 
съдия Георги Григоров 
(Фурланата), основопо-
ложникът на родния ба-
скетбол Владимир Иеру-
салимов (Влагера), Тодор 
Калканджиев (Джон) и 
т.н. Интерес предизвиква 
и прозвището на Илия 
Георгиев „Бай Илия”. 
Ако някой си мисли, че 
въпросният играч е бил 
някой достолепен старец 
жестоко се лъже. Просто 
няколкото годинки в по-
вече го правят за негови-
те колеги „Бай”.

И в следващите годи-
ни сред славистите има 
играчи с интересни пря-
кори. Като капитана на 
първия наш национален 
отбор Тодор Владимиров 
(Сан), нападателите Вла-
димир Цветков (Цоцо), 
Борис Романов (Боката), 
дългогодишният нацио-

нал Никола Стайков 
(Толето). Забавно е 
прозвището на Нико-
ла Чапкънов – Пиш-
ляка. Но безспорно 
най-колоритно е това 
на Димитър Мано-
лов. Първоначално го 
наричат  „Найдо”, но 
сетне заради внуши-
телния му външен вид 
е кръстен „Боянската 
мечка”. Освен с осан-
ка Манолов си спе-
челва новото име и с 
непримиримостта си 
на терена. Шампион и 
носител на купата със 
„Славия”, той е един от 
символите на „белия” 
клуб през 20-те годи-
ни на миналия вече 
ХХ век.

Историята е продъ-
лжена от любопит-
ните и странни про-
звища на: Христо 
Минковски (Мути), 
Димитър Байкушев 
(Мими), Анастас Кова-
чев (Кълвача), Борис 
Дуков (Дучето), Сто-
ян Ташков (Макето), 
Христо Евтимов (Май-
цата), Илия Андонов 
(Мъката), Георги Фи-
липов (Бако), Тодор 
Дамев (Батинката) и 
др. 

За прякора си „Па-
лаврата” пък Крум 

Милев разказва след го-
дини: „Бях още юноша и 
вървях по улицата, а сре-
щу мен се появи един ис-
тински исполин. Реших 
като се разминаваме да 
се измеря с него и се на-
дигнах, и изпъчих. Дру-
гарите ми ме видяха и 
оттам ми рекоха, че съм 
Палавра и аз 
самият.” 

И н те р е -
сен е и слу-
чаят с Петър 
Славнин. По 
невнимание 
клубния се-
кретар впи-
сал в прото-
колите име-
то му така: 
Печо Сави-
нов и това 
си останал 
като негов 
псевдоним.

Ч е т и р и -
к р а т н и я т 
шампион на 
Б ъ л г а р и я 
със „Славия” 
Д и м и т ъ р 
Зографов е 
з а п о м н е н 
от своите 
с ъвремен-
ници като 
„ Б о м б ата ”. 
С т а р и т е 
с л а в и с т и 
разказваха как той при-
тежавал толкова силен 
шут, че след един негов 
изстрел от гредата на 
вратата се разхвърчали 
трески. Някой зрител 
възкликнал: „Истинска 
бомба!”

Два гола на хора със 
странни прякори Алек-
сандър Попов (Врабчо) 
и Манол Николов (Мъне-
то) донасят двете победи 
с по 1:0 над столичния 
„Левски”в двата финал-

ни мача за титлата и 
Царската купа през 
1943 година. 

Продължаваме раз-
ходката назад във вре-
мето с още няколко 
интересни прякора на 
играчи на „Славия” от 
40-те години: Светос-
лав Инджев (Чаф), Ге-

ски имена”. Димитър 
Костов, например на 
всички е известен като 
„Яшко”, Игнат Игнатов 
го знаят като „Гацо”, а То-
дор Капралов е „Бебо”. 
Петър Патев пък нари-
чат „Панагюреца”, защо-
то семейството му е от 
този град.  

В край на 50-те и 
през 60-те години голя-
мата звезда на белите 
е Александър Василев 
(Чоко). Други състезате-
ли с интересни прякори 
от този период са Борис 
Евтимов (Боце), Георги 
Харалампиев (Ампето), 
Георги Атанасов (Цуки), 
Страхил Крумов (Кърле-
то), но безспорно най-
впечатляващ е този на 
Михаил Мишев. Той е 
известен като „Горно-
банския кмет”. „Мишка-
та”, както е не по-малко 
популярното друго 
негово прозвище сам 
обяснява етимологията 
на прякора си: „Дядо, 
а сетне и татко са били 
кметове на Горна баня. 
Та оттам и на мен така 
ми казваха. "

И през последвалите 
години има интерес-
ни прозвища. Стоян 
Коцев го знаят всички 
като „Кано”, Николай 
Кръстев е „Шулц”, а Бо-
жидар Григоров е „Боби 
Григ”. Дори има реф-
рен на "бялата" агитка: 
„Всеки миг с Боби Григ”. 
Андрей Желязков сам 
разказва за прякора си: 
„Когато дойдох в „Сла-
вия” преди четиридесет 
години, моят съотбор-
ник Еми Манолов, ми 
каза, че не може да ме 
нарича с такава дълга 
фамилия и ме кръсти 
за по-кратко „Жужо”. 
Илия Величков пък е 
запомнен като „Гули-
ята”. Вероятно заради 
каламбур от името 
„Илия-Гулия”. Още един 
прякор с асоциация ала 
„плод-зеленчук” е този 
на Иван Пасков – „Пра-
сковата”. Заради рабо-

Култови прякори на славистите като Боянската мечка и 
Горнобанския кмет стряскат противниците в миналото

След като в миналия брой ви представихме актуалните прякори на част от играчите в 
настоящия тим на „Славия” редно е да отправим поглед и назад. Наличието на прозвища 
на футболистите е доста характерна черта за „белия” отбор. Тя присъства от самото му 
създаване и в началото е белег на една интимна среда и приятелство. Защото състезате-
лите са от района на „Славия” и носят прякорите още от деца. Сетне с тях заиграват и ги 
познават в махала, оттам и на стадиона. Прозвищата са повече от разнообразни и голяма 
част от тях не са умалителни от малкото или фамилното име на състезателя. 

Димитър Манолов 
(Боянската мечка) 

Днес Михаил Мишев 
наистина е с осанка на 
Горнобански кмет. А като 
играч на „Славия” вкара 
голове за два мандата

орги Янков (Гьоцмъна), 
Панайот Велев (Нотко), 
Григор Ахтимов (Ма-
ляка), Никола Иванов 
(Цапето), Стефан Гецов 
(Цеко), Петър Дана-
илчев (Петела), Петър 
Ненов (Балето), Геор-
ги Стойчев (Картофа), 
Атанас Андонов (Мо-
шето), Милан Христов 
(Тушето) и др.  

И в следващото де-
сетилетие също има 
странни „партизан-
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тоспособността си на 
терена Йордан Костов е 
кръстен „Бригел” на име-
то на немския футболист 
от 80-те години. Прозви-
щето на игралия в нача-
лото на 90-те Петър Пе-
нев пък бе „Чешита”.

Дори в шампионския 
отбор от 1996 година 
също има интересни пря-
кори. Тук хората веднага 
се сещат за „Фугата”, как-
то е известен Владимир 
Иванов. Заради рижия си 
цвят на косата пък Антон 
Димитров е популярен 
като „Пирожката”. 

Докато беше при 
„белите” вратарят Геор-
ги Петков бе известен 
като „Шадравана”, най-
вероятно заради приче-
ската, която имаше в този 
период. 

В по-ново време най-
култов е прякорът на 
Здравко Лазаров (Елек-
тричката). Наречен е 
така, на майтап, че е 
ползвал този популярен 
тип влак идвайки от Пер-
ник за София при транс-

Герои от филми също
кръщават слависти 

Първият в това отношение е Александър Ко-
стов. Той е наречен „Фанфана” по името на героя 
на Жерар Филип от „Фанфан Лалето”. Френският 
филм става доста популярен у нас през 50-те го-
дини на миналия век. 

Един от ключовите играчи в големия отбор 
на „Славия” от 70-те и началото на 80-те години 
Атанас Александров е известен като „Кимбата”. 
Кръстен е на популярното симпатично бяло 
лъвче Кимба от едноименната лента. Халфът 
от тази формация на „белите” Илиян Алдев пък 
носи прозвището „Джери”. Единият вариант за 
произход на прякора, е че това е половинката 
на Том от популярната анимация, а другата е, че 
е съкратена версия от името на английската му-
зикална група „Манго Джери”. 

Вратарят на тима направил златен дубъл 
през 1996 Здравко Здравков, пък е известен 
като „Фози”. Това е жизнерадостният мечок от 
„Мъпет-шоуто” на Джим Хенсън. 

Страниците 
подготви:

Камен ОГНЯНОВ

Вратарите са по-
особена порода футбо-
листи. Затова решихме 
да ви представим някой 
от техните прякори от-
делно. 

Повече от стряскащи 
са прозвищата на пазите-
лите на славистката мре-
жа през началните годи-
ни от съществуването на 
клуба. Ангел Андреев, 
макар носещ култовия 
прякор „Катастрофата”, е 
по-скоро катастрофален 
голкипър за противни-
ците, отколкото за „бели-
те”. Записва на сметката 
си и 5 мача за национал-
ния отбор в средата на 
20-те години на ХХ век. 

Сред фолклора на 
вратарските прозвища 
изпъква и „Гробаря”. Така 
е наречен друг национал 
Димитър Антонов. От 
дете носи това прозви-
ще, заради една игра, в 
който той започнал да 
копае надълбоко под 

Ангел Андреев 
(Катастро-
фата) гордо 
държи флага 
на „белия” клуб 
преди мача с 
„Фенербахче” 
в София на 25 
август 1925. 

Заради рижия си цвят на косата 
шампионът с „белите” за 1996 

година Антон Димитров е 
известен като „Пирожката”  

фера си от „Миньор”.  
Настоящият мате-

риал, няма за цел да 
съобщи всички пря-
кори на играчи на 
„Славия” от първите 
четири десетилетия 
на историята на клуба. 
Най-малкото, защо-

то това е невъзможно. 
Желанието ни бе да ви 
представим едни от 
най-странните и инте-
ресно звучащите.  

едни камъни и го на-
рекли на шега така, но 
си останал завинаги с 
този прякор. В споме-
ните на „левскарите” 
това прозвище е акту-
ално вероятно, защото 
с великолепните си 
прояви в двата финал-
ни мача за държавното 
първенство и Царска-
та купа срещу техния 
тим през 1943 отчайва 
съперниците. Намеси-
те му са изключителни, 
включително спасена 
дузпа във втория дву-
бой, с което резултатът 
остава 1:0 в полза на 
„белите”, а с това и 
височайшата купа за-
винаги ще бъде сла-
вистка. Сетне „Гробаря” 
заминава за Франция, 
където става шампион 
и с тима на „Рубе”.

Друг вратар носещ 
по съвпадение съща-
та фамилия Антонов, 
но с малко име Тодор 

е наричан „Атома”. Той 
има честта да охранява 
„бялата” врата в дебют-
ния мач на „Славия” в „А” 
група на 10 октомври 
1948 година. Изявите му 
са чудесни, като запаз-
ва мрежата си „суха” за 
успеха с 1:0 при визитата 
във Видин. 

Минко Минчев, пък 
е наречен „Детелината”. 
Версията, който битува, 
е че това е игра на думи 
още от малък: „Минко-
Детелинко”. Явно дете-
лината е била четири-
листна защото и Минчев 
стига до националния 
отбор.   

Димитър Иванов 
остава в аналите, не 
само с прякора си „Хули-
гана”, а и с отбелязаните 
от него голове. В края на 
50-те години той е доста 
актрактивен с точните 
си удари от бялата точ-
ка. „Хулигана” е един от 
първите вратари изпъ-

лнители на дузпи. Има в 
актива си четири гола. 

„Банана” пък е пря-
корът на рекордьора 

по участие с бялата 
фланелка в мачове за 
първенство при врата-
рите Антонио Ананиев. 

Гробаря, Хулигана и Катастрофата  
бранят „бялата” врата през годините
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След като в измина-
лите месеци ви пред-
ставихме някои от 
героите на златния 
дубъл от 1996, визи-
тата на „Славия” в 
Бразилия през същата 
година, припомнихме 
със снимки акценти-
те от шампионския 
сезон и успешния фи-
нал за купата, сега 
вече е време и за мача 
с „Реал” (Мадрид). Така 
ще завършим темата 
за 15-тата годишни-
на от този изключи-
телно успешен за „бе-
лия” клуб сезон. 

През пролетта 
на 1996 година 
най-силният от-

бор у нас безспорно е 
тимът на „белите”. След 
като печели шампион-
ската титла и купата на 
България по един убе-
дителен начин, пред 
отбора на „Славия” има 
ново предизвикател-
ство. В централата на 
„белия” клуб се полу-
чава покана от вели-
кия „Реал” (Мадрид) за 
футболна среща между 
двата отбора. Кралски-
ят клуб има подписан 
договор с телевизионни 
оператори за трансли-
ране на определен брой 
приятелски мачове за 
годината. По правило те 
са с доста сериозни съ-
перници и се провеждат 
в различни градове на 
Испания. За поредният 
от тях от мадридския 
гранд се спират на „Сла-
вия”. 

В ”Бялата къща” нито 
за миг не се и замислят 
над офертата, макар тя 
да идва в последния 
момент. Друго важно 
условие, което трябва 
да се има предвид е, че 
двубоят е насрочен за 
14 май, а само два дни 
по-рано новите бъл-
гарски шампиони са 
изиграли последната си 
среща за сезона. Това 
е мачът със столичния 
„Локомотив” от ХХХ кръг 
на държавното пър-
венство, завършил 2:2. 
След неговия край сла-
вистите тържествено са 

коронясани с титлата и 
купата пред погледите 
на над 12 000 свои при-
върженици на Нацио-
налния стадион „Васил 
Левски”. После „белите” 
шампиони се отдават на 
заслужени празненства. 
Освен краткото време 
до двубоя с „Реал” (Мад-
рид), трябва да добавим 
и няколкочасовия полет 
до Иберийския полуос-
тров. И накрая, с тима 
за Испания не заминава 
голмайсторът на „Сла-
вия” Наско Сираков, ос-
танал по бизнес дела в 
София. Така, притесне-
ни от дългото пътуване, 
липсата на своя топ-ре-
ализатор, а и малкото 
време за подготовка, 
пред българските игра-
чи седи нелека задача.

Важно е да се уточни, 
че към този момент, до 
края на испанския шам-
пионат остават две сед-
мици, тоест мадридчани 
никак не са се настрои-
ли ваканционно. И още 
нещо много любопитно 
едва две седмици преди 
двубоя със „Славия”, ти-
мът на „Реал” разпилява 
в подобен приятелски 

двубой белгийския ко-
лос „Андерлехт” с 8:3, 
като още до почивката 
„белите” от Мадрид во-
дят с 6:0! След час игра 
пък резултатът е 8:1 и 
само снизхождението 
на испанците и направе-
ните смени спасява със-
тава от Белгия от още 
по-голям резил. Трябва 
да се отбележи, че в от-
бора от Брюксел за мача 
в Елче от 25 април ли-
чат всичките им звезди: 
вратарят Де Влигер, оп-
итният бранител Грюн, 
голмайсторът Де Бил-
де, още един национал 
Дани Бофин, нигериец-
ът Селестин Бабаяро и 
т.н.    

Въпреки всичко това, 
славистите пристигат в 
град Логроньо, където 
ще се състои мачът с 
„Реал” (Мадрид), реше-
ни да защитят порасна-
лия си авторитет, след 
завоюваните отличия на 
домашна сцена. 

Независимо от амби-
цията за добро предста-
вяне обзела слависткия 
лагер насреща си те 
имат един изключи-
телен съперник. Сред 

опонентите личат име-
ната на редица извест-
ни играчи, сред които 
се открояват: вратарят 
Пако Буйо, записал за 11 
сезона с екипа на „Белия 
балет” 343 шампионат-
ни мача и стигнал до 
шест титли; спечелили-
ят също шест трофея от 
„Примера Дивисион” и 
две купи на УЕФА халф 
Мигел Мичел, имащ на 
сметката си 404 мача и 
97 гола за 12 сезона в 
Мадрид; младата надеж-
да Раул Гонзалес, за кой-
то какво и да се напише 
ще бъде малко, превър-
нал се приживе в икона 
за „Кралския клуб”, все 
още играещ по терените 
с екипа на „Шалке 04”; 
опитният бранител Чен-
до, който през пролетта 
на 1996 е завършил своя 
15-ти сезон неизменно 
с екипа на „Реал” (Мад-
рид), сетне ще добави 
още два, а общият брой 
изиграни мачове в ис-
панския елит за него са 

пористият нападател 
Амависка олимпийски 
шампион от игрите през 
1992, в актива си с 6 тро-
фея с „Реал” (Мадрид).

Всичката тази испан-
ска армада, логично рес-
пектира „белите”, които 
макар излезли в титуля-
рен състав, само без от-
състващия Сираков, са 
доста плахи в началото. 
И логичното се случва. 
Още в първата мину-
та резултатът е открит 
в полза на испанския 
колос. Едно подхлъзва-
не на капитана Стефан 
Колев е използвано от 
Гомес, който с техничен 
удар преодолява вра-
таря Здравко Здравков. 
Противно на очаквано-
то, това попадение не 
изважда от равновесие 
българския шампион. 
В последвалите мину-
ти славистите, не само 
изравняват играта, но и 
поглеждат към вратата 
на „Реал” (Мадрид). В 23-
та минута хубав удар на 

15 години от двубоя с „Реал” (Мадрид)  
Само 48 часа след награждаването си като шампион славистите 
играят като равен със звездите на мадридския „Бял” балет

363; дългогодишният 
капитан на тима Мануел 
Санчис записал 524 дву-
боя в първенството за 
„белите”, с реализирани 
в тях 33 гола, носител на 
8 титли на Испания, два 
пъти победител в Шам-
пионската лига, имащ в 
актива си още 10 купи 
с родния си клуб; на-

Антон Димитров минава 
покрай дясната греда на 
Буйо. Малко по-късно с 
изстрел от над 25 метра 
Петър Цветанов също 
пробва мерника си, но 
топката отново излиза в 
аут. При друга акция на 
славистите и последва-
ло меле отправеният от 
Кирил Качаманов шут 

Стефан Колев (вляво) и Атанас Киров оставят 
много добри впечатления с играта си срещу 
„Кралския клуб”

Петър Цветанов бе един от най-борбените в съста-
ва на „Славия” и в мача с мадридския „Реал”  
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среща гредата. Най-го-
ляма възможност за гол 
пред „белите” от София 
има в края на първото 
полувреме. При корнер 
топката попада в кра-
ката на Тони Димитров, 
но силният му изстрел 
е отбит от стража на 
иберийците. Последва 
акробатична странична 
ножица на Стоян Аца-
ров, но ударът отново 
е встрани от целта. Ця-
лостните изяви на бъл-
гарите си спечелват ова-
циите на тези над 15 000 
зрители, изпълнили до 
краен предел трибуни-
те на кокетния стадион 
„Лас Гаунас”. 

На почивката, недо-
волни от развитието на 
играта от щаба на Крал-

ския клуб извършват 
тройна смяна. Напускат 
спрените от „бялата” 
отбрана остриета Раул 
и Амависка, както и ка-
питанът Санчис. Това, 
което испанските на-
падатели не успяват да 
свършат, а именно да 
реализират втори гол и 
да решат мача, пробва 
да стори главният съ-
дия Асурменди. Малко 
след антракта, реферът 
решава да „удари едно 
рамо” на изпадналите в 
затруднение свои съна-
родници. Само след три 
минути игра той отсъж-
да дузпа за „белите” от 
Мадрид. Голяма част от 
присъстващите на мача 
са на мнение, че трябва 
да бъде отсъден фаул в 

полза на Стефан Колев, 
пресиран грубо от Иван 
Перес, но решението на 
рефера не подлежи на 
промяна. Зад топката 
застава традиционният 
изпълнител на статич-
ни положения в „Реал” 
(Мадрид) в тези години 
Мигел Мичел. Силният 
му удар е отразен блес-
тящо от българския 
страж Здравко Здрав-
ков и резултатът остава 
непроменен. В след-
ващите минути отново 
славистите са тези, кои-
то диктуват темпото на 
стадиона на „Логронес”. 
Десетина минути преди 
края на срещата играчи-
те на „Славия” пропускат 
на два пъти възможност 
да изравнят. Първо, 

уникален пропуск изве-
ден в чиста позиция от 
десния бранител Влади-
мир Иванов. 

Желанието на сла-
вистите да стигнат до 
изравняване личи и от 
воденето на мача от 
страна на Стоян Коцев. 
Кано не прибира своите 
с цел да се пази почет-
ната загуба, а през ця-
лото време търси гола. 
С това си намерение 
той пуска на терена като 
смени през втората част 
само офанзивни играчи. 

Всички специалисти 
наблюдавали срещата, 
както и телевизионни-
те зрители, са напълно 
единодушни, че бъл-
гарският шампион се е 
представил повече от 
достойно срещу прочу-
тия си противник. Това 
твърдение се доказва 
и от следните комента-
ри: Испанско държавно 
радио: „Славия” показа, 
че е много добър тим!”; 
вестник „Ас”: „За първи 
път български отбор 
играе толкова равно-
стойно срещу испански. 
Обикновено българите 
си тръгват оттук с по 3-4 
гола”. Националът Ама-
виска също е категори-
чен: „Славия” заслужава-
ше равенството и явно 
не случайно е станал 
шампион на България.” 
А наставникът на гости-
те Стоян Коцев добавя: 
„Мисля, че най-сетне за-
творихме устата на тези, 
които цяла година пов-
таряха колко сме слаби.”

Страниците 
подготви:

Камен ОГНЯНОВ  

Стоян Коцев: „Усещането да водиш отбора си в 
двубой срещу „Реал” (Мадрид) е невероятно. Те изля-
зоха с всичките си звезди. Тогава ми направи и нещо 
друго впечатление. Срещата бе насрочена за 22 часа 
и буквално минути преди старта поливаха тревата. 
Позаинтересувах се защо го правят и домакините ми 
обясниха, че е с цел да стане по-бърз мачът.”

Диян Ангелов: „Всеки двубой в Испания за мен 
бе специален, така бе и този път. Все пак там пре-
мина част от кариерата ми. Винаги е трудно е да се 
играе срещу „Реал” (Мадрид). Отделно, в мачовете с 
тях малко повече гледаш, а играят по скоро те. Като 
ги видиш с каква лекота пипат топката, с каква бър-
зина и как на скорост правят 
атаки, просто виждаш голямата 
класа. За наша гордост тогава 
в Логроньо стана много хубав 
мач, нямаше нервно напреже-
ние, получиха се добри неща и 
от наша страна. Това си остава 
едно събитие за история на 
„Славия” да се играе срещу та-
къв гранд. Спомням си, че кога-
то свириха дузпа за тях, преди 
изпълнението на Мигел Мичел, 
казах на нашия вратар Здравко 
Здравков къде мисля, че той 
ще бие. Понеже сме играли 
един срещу друг и му знам ма-
ниера на изпълнение. Разбира 
се, няма гаранции за това, но за 
щастие и този път той не изне-
вери на себе си и Здравко хва-
на удара.” 

Кирил Качаманов: „Тази 
визита, дойде доста изненадва-
що, защото стана 48 мача след 
последния ни мач. А сезонът 
ни беше доста тежък и всички 
бяхме емоционално изчерпа-
ни, освен физическата умора в 
нас. И смятахме, че мачът ще е 
проформа. Но когато видяхме 
пълния стадион в Логроньо, а 
и тимовия лист на „Реал” (Мад-
рид) разбрахме, че работата е 
доста сериозна. В съблекалнята ни се усети напре-
жение и си спомням, как треньорът ни Стоян Коцев 

каза: „Ние сме шампиони! Какви са тия „Реал” (Мад-
рид), излизаме и ги мачкаме!”. Малко странно звучи 
това днес, но тогава това ни каза той. Мачът тръгна 
зле за нас поведоха ни още в първата минута, но след 
това стана много сериозен и здрав двубой. При един 
корнер ударих греда. Тони Димитров игра страхот-
но, връзваше ги по двама-трима. Жалко, че не стиг-
нахме поне до равен. В техните редица бяха играчи 
като Раул, срещу когото играх и мога да кажа доста 
успешно, Мичел, на него Здравко пък хвана дузпа, 
Амависка. След края на срещата си разменихме фла-
нелките с Фернандо Санс, баща му Лоренсо тогава бе 
президент на кралския клуб.  

Стефан Колев: „Тогава се 
получи един много здрав мач. 
Усещането да си на терена и 
срещу теб да е „Белият балет” 
е невероятно. То не може да 
се опише с думи. Това остава 
като спомен за цял живот и си 
щастлив, че си играл с „Реал” 
(Мадрид), защото мнозина 

други не могат да имат този шанс. Хората 
са светлинни години пред нас. Жалкото 
е, че ние не искаме да се поучим от това, 
което те правят, а правим всичко на парче. 
Опитът, който се натрупва от такива мачо-
ве е безценен.” 

Здравко Здравков: „Когато дойде по-
каната за приятелски мач, ние останахме 
доста изненадани. По договор с испан-
ската телевизия „Реал” (Мадрид) трябва да 
изиграе определен брой мачове с шампи-
они от различни страни. Така се стигна и до 
поканата за „Славия”. Тяхното първенство 
още не бе свършило и затова си мисли-
хме, че те ще излязат срещу нас с втория 
или третия отбор, но в Логроньо се явиха 
с всичките си светила, което беше огромна 
чест за нас. В тима ни тогава освен Сира-
ков, нямаше други национали и всички се 
почувствахме на пиедестала. Представи-
хме се повече от достойно, въпреки загу-
бата с 0:1. През второто полувреме дори 
хванах дузпа на най-силния им играч тога-
ва Мигел Мичел. Спасих удари и на изгря-

ващата им млада звезда Раул. След края на мача се 
запознах и с техния легендарен вратар Пако Буйо.”

Статистика:
14 май 1996 година

„Реал” (Мадрид) - „Славия” 1:0
„Реал” (Мадрид): Пако Буйо, Кике, Ласа, Фернандо 

Санс, Мигел Санчис (46 – Чендо), Морено, Раул Гонзалес 
(46 – Иван Перес), Мигел Мичел, Гомес, Миля (77 - Санд-
ро), Амависка (46 – Виктор).

„Славия”: Здравко Здравков, Владимир Иванов, 
Стоян Ацаров, Стефан Колев, Кирил Качаманов, Мариус 
Уруков, Деян Ангелов, Антон Димитров (82 – Цветозар 
Дерменджиев), Петър Цветанов (77 – Михаил Захариев), 
Зоран Ристич (63 – Димитър Тотев), Атанас Киров (86 – 
Николай Праматаров).

Голмайстор: 1:0 Гомес (1).
Съдия: Андрадас Асурменди (Испания).
Стадион „Лас Гаунас”, 15 000 зрители.

след пас на появилия се 
като смяна Димитър То-
тев Атанас Киров не ус-
пява да вкара гол. Само 
минута по-късно пък, 
Антон Димитров прави 

Слависти 
си спомнят 

Здравко Здравков играе вели-
колепно срещу „Реал” (Мад-
рид), парира удари на Раул, 
спасява дузпа на Мичел 
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Възпитаникът на 
„бялата” школа 
Благой Георгиев 

има нов старши треньор 
в “Терек” (Грозни). Това 
е бившият руски нацио-
нален вратар Станислав 
Черчесов. Договорът му 
с клуба от Чечня е за два 
сезона. 48-годишният 
специалист заменя на 
поста холандската ле-
генда Рууд Гулит, който 
беше уволнен през юни. 
Любопитното е, че Чер-
чесов игра в отбора на 
“Тирол” (Инсбурк) срещу 
“Славия” в турнира за 
купата на УЕФА през ля-
тото на 1996 година. Това 
беше последното за мо-
мента участие на “белите” 
в европейските клубни 
турнири, а тогава Благой 
Георгиев е бил едва на 14 
години и е правил пър-
вите си стъпки като фут-
болист в школата на най-
стария български клуб.
Георгиев и “Терек” се на-

мират на 11-то място във 
временното класиране 
на руското първенство, 
след като са изминали 26 
от общо 30 кръга. 

Отборът от Грозни се 
класира и за четвъртфи-
налите в турнира за ку-
пата на Русия, където ще 
срещне “Спартак” (Мос-
ква).

Любимецът на слави-
стката агитка 

игра едно 
полувреме за 
националния 

отбор на България в 
приятелския мач на “три-
кольорите” с Украйна. А 
сетне напусна лагера на 
тима и обясни мотивите 
си на специална прескон-
ференция. 

Димитър Рангелов 
пък продължава да бъде 
лидер при голмайстори-
те във Втора Бундеслига. 
Бившият футболист на 

“Славия” има седем по-
падения за “Енерги” (Кот-
бус), намиращ се на деве-
то място в класирането с 
14 точки след 10 изиграни 
кръга. Тимът от Котбус е в 
серия от 5 поредни сре-
щи без победа. Деветият 
кръг от първенството на 
втора германска дивизия 
беше изпълнен с емоции 
за Димитър Рангелов. То-

шата на “Славия” получи 
два пресилени жълти 
картона и беше отстра-
нен от игра. Без Рангелов, 
който изтърпяваше нака-
зание заради червения 
си картон, “Енерги” загуби 
от фаворита “Санкт Па-
ули” с 1:5 в десетия кръг. 
Очаквано Митко отново 
е в националния отбор 
на България за двубоите 

падател реализира 15 
попадения в 51 двубоя за 
“червено-белите”. Права-
та на голмайстора на Вто-
ра Бундеслига все още 
са в шампиона “Борусия” 
(Дортмунд).

“Гройтер Фюрт” с Асен 
Караславов в състава си 
в десетия кръг завърши 
наравно 2:2 срещу Карл-
сруе, а бившият футбо-
лист на “белите” получи 
червен картон в 84-ата 
минута на двубоя. Въпре-
ки това “Гройтер Фюрт” се 
намира на първо място 
във временното класира-
не с актив от 23 точки, с 
една повече от “Айнтрахт” 
(Франкфурт), намиращ се 
на втора позиция.Незави-
симо от постоянните си 
изяви Асен Караславов 
отново не получи повик-
вателна за националния 
отбор на България, въ-
преки смяната на селек-
ционера Лотар Матеус с 
Михаил Мадански

уВратарят Марио 
Кирев пък беше пре-
отстъпен от “Ювентус” 
в румънския “Полите-
хника” (Тимишоара). До 
момента бившият страж 
на “Славия” все още не е 
изиграл нито един мач за 
втородивизионния отбор 
в шампионата на Румъ-
ния.  След като премина 
в гранда от Торино през 
зимата на 2008 година 
Кирев последователно 
беше преотстъпван на 
швейцарските “Грасхо-
пър” и “Тун”. Бившият 
вратар на “белите” има 
изиграни 4 мача с еки-
па на националния от-
бор на България до 21 
години.“Политехника” 
(Тимишоара) завърши на 
второ място в румънска-
та първа дивизия през 
2011 година, но заради 
финансови проблеми и 
неуредици футболната 
федерация на страната 
отне лиценза на клуба и 
го прати във втора лига. 
След седем изиграни 
кръга “Политехника” дели 
първото място в класи-
рането, като има актив от 
15 точки. Другият лидер в 
подреждането е отборът 
на “Глория” (Бистрица).

Асен ДАСКАЛОВ   

Димитър Рангелов все още лидер при 
голмайсторите във Втора Бундеслига  

Благой Георгиев с нов треньор в “Терек”    

Асен Карасловов получава заслужени поздравления 
от феновете на “Гройтер Фюрт”  

Марио Кирев по време на официалното си 
представяне като футболист на „Политехника“ 

Току-що Рангелов е вкарал поредното си попадение с 
екипа на „Енерги“

гава “Енерги” гостува на 
“Фортуна” (Дюселдорф) 
и загуби с 2:4. Български-
ят футболист се отличи 
с гол, греда и червен 
картон в изключително 
оспорван двубой. Ран-
гелов нямаше късмет и 
удари греда още в 14-ата 
минута срещата, а седем 
минути след началото 
на второто полувреме се 
разписа за 1:3. Между 71-
ата и 74-ата минута юно-

на “лъвовете” в началото 
на октомври. Успешният 
втори престой на юноша-
та на “Славия” в отбора от 
Котбус е факт. Димитър 
Рангелов 

има седем гола в 
девет мача 

с екипа на “Енерги”. При 
предишния му период в 
тима, между 2007 и 2009 
година, българският на-
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Сл ъ н ч е в и я т 
септември до-
несе много 

положителни емоции 
за юношеските и дет-
ските формации на 
“белите” . Хубавото 
време бе гарнирано 
и с качествен футбол 
и победи, каквито 
феновете на “Славия”  
заслужават. В дъждов-
ния октомври пък на 
младите слависти им 
тръгна като “по вода”  
и всичките ни тимове 
затвърдиха позици-
ите си в класирането 
или се изкачиха наго-
ре. 

Най-очевиден е 
прогресът на юноши 
старша възраст, ко-
ито отнасят всички 
съперници по пътя 
си към върха в Елит-
ната група до 19 го-
дини. Възпитаниците 
на Християн Войнов 
бяха безапелационни 
в последните си три 
двубоя като победиха 
последователно сил-
ния тим на “Черно-
морец”  (Бургас) с 3:1, 
надделяха над “Локо-
мотив”  (София) в “На-
дежда”  с 1:0 и “удари-
ха”  класическа тройка 
във вратата на “Пирин 
2001” . Така “Славия”  
се доближи само на 
две точки от водача 
“Левски” , но има мач 
по-малко и ако го 
спечели, ще окупира 
първото място. Тимът 
е и единственият без 
загуба в групата, а за 
седем срещи е допус-
нал едва три попаде-
ния в мрежата си. 

След изключително 
силна серия, отборът 
ни, играещ в „Зоната” 
вече съвсем заслу-
жено е първи. Слави-
стите първо нанизаха 
20 безответни гола на 
“Спартак”  (Пирдоп), 
после надделяха с 2:0 
при гостуването си на 
ЦСКА, постигнаха ру-
тинно 4:0 с “Ботев 57” 
, за да дойде разгром-
ният успех с 5:1 срещу 
основния конкурент 
в групата - “Левски” . 
“Белите”  завърши-

ха столичната серия 
с 0:0 при гостуване-
то на “Локомотив”  и 
останаха първи. Ин-
тересното е, че тимът 
на Георгиев само за 5 
мача е вкарал 31 гола 
в противниковите 
мрежи, а е допуснал 
едва едно попадение, 
дадено “по милост”  на 
“сините” . 

Директорът на “бя-
лата”  школа Влади-
мир Иванов дебютира 
“с гръм и трясък”  на-
чело на състава ни до 
17 години. Във втора-
та елитна национал-
на група “Славия”  е 
водач с точка пред-
нина пред “Литекс”  и 
“Чавдар”  (Етрополе). 
“Белите”  първо на-
казаха с 5:0 “желез-

ничарите”  от София, 
а после завършиха 
с реми 2:2 на него-
стоприемния терен 
в Благоевград. Вода-
чеството е несъмнен 
успех, защото това е 
най-оспорваната на-
ционална група, в ко-
ято няма тим, останал 
непобеден.    

Юноши младша 
“Б” , ръководени от 
наставника Ивайло 
Семерджиев, имаха 
много тежка серия от 
мачове срещу силни 
съперници, в които се 
представиха на при-
ливи и отливи. След 
резонното 2:0 над “Ви-
тоша”  последва загу-
ба с 0:2 от “Левски”  на 
“Герена” , успех с 2:0 
над ОФК “Костинброд” 

, реми с ЦСКА (0:0) и 
победа над “Локомо-
тив”  с 2:0. “Белите”  за-
сега заемат шеста по-
зиция, но само 2 точ-
ки ги делят от третото 
място, сега заемано 
от “Чавдар” . 

Легендата на “Сла-
вия”  Милчо Евтимов 
пък е натоварен с 
мисията да изгради 
конкурентоспособен 
тим от първия детски 
отбор. Засега резул-
татите са по-скоро 
негативни, но настав-
никът се е доказал 
като специалист и се 
нуждае от малко вре-
ме, за да намери точ-
ния синхрон за отбо-
ра. Деца “А”  спечели-
ха лесни победи над 
“Обеля”  и “Люлин” , 

но допуснаха неприят-
ни загуби от “Левски”  
и ЦСКА, като завърши-
ха 0:0 с “Локомотив” . 

Вратарят на “Сла-
вия”  от последния 
шампионски тим - 
Здравко Здравков, 
също направи дебют 
като наставник на деца 
“Б” . Тимът му безпро-
блемно надделява над 
съперници като “Локо-
мотив” , Левски-Раков-
ски”  и “Люлин” , но за-
сега отстъпва с малко 
на “Левски”  и ЦСКА. 
Наставникът обаче е 
млад и амбициозен, и 
разполага с необходи-
мия кредит на дове-
рие, за да изкачи тима 
си сред лидерите. 

Калоян АТАНАСОВ 

Резултати: 

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

VII кръг
„Чавдар” – „Ботев” (Пд) 1:1
„Локомотив” (Сф) – „Славия” 0:1
„Пирин 2001” – „Сливен” 1:0
„Спартак” – „Черно море” 1:2
ЦСКА – „Видима-Раковски” 2:1
„Спортист” – „Левски” 0:4
„Ботев” (Вр) – „Литекс” 2:9
„Любимец” – „Берое” 4:2

VIII кръг
„Ботев” – „Берое” 5:0
„Литекс” – „Любимец” 2:0
„Левски” – „Ботев” (Вр) 7:2
„Видима-Раковски” – „Спортист” 5:0
„Черно море” - ЦСКА 2:1
„Сливен” – „Спартак” 2:0
„Славия” – „Пирин 2001” 3:0
„Чавдар” – „Черноморец” 3:1
 

Класиране (първа осмица):
1. “Левски” 29:7 21 т.
2. “Литекс” 29:6 19
3. “Славия” 14:3 19
4. ЦСКА 15:6 18
5. “Черно море” 17:10 16
6. “Ботев” (Пд) 18:5 14
7. “Чавдар” 11:7 14
8. “Видима-Р.” 15:6 12

Юношите мачкат всичко по пътя си

Резултати: 

I кръг
“Академик” - ОФК “Костинброд” 0:1
“Славия” - “Спартак” (Пирдоп) 20:0
“Септември” - “Сл. герой” 3:0
“Левски” - “Рилски спортист” 8:0
“Локомотив” (Сф) - “Чавдар” 3:1
ЦСКА - “Ботев 57” 5:2
II кръг

ЦСКА - “Славия”  0:2
“Ботев 57” - ОФК “Костинброд” 2:2
“Сл. герой” - “Академик” 0:7
“Р. спортист” - “Локомотив” 0:5
“Спартак” - “Левски”  0:3
“Чавдар” - “Септември”  0:1

III кръг
“Септември” - “Р. спортист” 7:2
“Славия” - “Ботев 57” 4:0
“Левски” - ЦСКА 5:1
“Академик” - “Чавдар” 3:2
ОФК “Костинброд” - “Сл. герой” 4:1
“Локомотив” - “Спартак” 9:1

IV кръг
“Ботев 57” - “Сл. герой” 4:0
“Р. спортист” - “Академик” 0:5
“Спартак” - “Септември” 0:4
“Славия” - “Левски” 5:1
ЦСКА - “Локомотив” 6:2
“Чавдар” - ОФК “Костинбр.” 0:1

V кръг 
“Левски” - “Ботев 57” 7:2
“Академик” - “Спартак” 8:0
ОФК “Костинбр.” - “Р. Спортист” 4:1
“Локомотив” - “Славия” 0:0
“Септември” - ЦСКА 1:3
“Сл. герой” - “Чавдар” 5:4

Класиране (първа шестица):
1. “Славия” 31:1 13
2. ОФК “Костинбр.” 12:4 13
3. “Академик” 23:3 12
4. “Левски” 24:8 12
5. “Септември” 16:5 12
6. “Локомотив” 19:8  10 

Програма:

VI кръг - 15.10.
“Р. спорт.” - “Сл. герой”
“Спартак” - ОФК “Костинбр.”
“Славия” - “Септември”
“Левски” - “Локомотив”

16.10.
ЦСКА - “Академик”
“Ботев 57” - “Чавдар”

VII кръг - 20.10.
“Локомотив” - “Ботев 57”
“Септември” - “Левски”
“Академик” - “Славия”
ОФК “Костинбр.” - ЦСКА
“Сл. герой” - “Спартак”
“Чавдар” - “Р. спортист”

VIII кръг - 27.10.
“Ботев 57” - “Р. спортист”
“Спартак” - “Чавдар”
ЦСКА - “Сл. герой”
“Славия” - ОФК “Костинбр.”
“Левски” - “Академик”
“Локомотив” - “Септември”

IX кръг - 05.11.
“Септември” - “Ботев 57”
“Академик” - “Локомотив”
ОФК “Костинбр.” - “Левски”
“Сл. герой” - “Славия”
“Р. спортист” - “Спартак”
“Чавдар” - ЦСКА

X кръг - 12.11.
“Ботев 57” - “Спартак”
“Левски” - “Сл. герой”
“Локомотив” - ОФК “Костинбр.”
“Септември” - “Академик”
ЦСКА - “Р. спортист”
“Славия” - “Чавдар”

XI кръг - 19.11.
“Академик” - “Ботев 57”
ОФК “Костинбр.” - “Септември”
“Р. спортист” - “Славия”
“Сл. герой” - “Локомотив”
“Чавдар” - “Левски”
“Спартак” - ЦСКА

Елитна юношеска група до 19 г. 
(родени 1993 г.)

Юноши Зона 
(родени 1993-94 г.)
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Със смазващо 
превъзходство през 
второто полувре-
ме юношите старша 
възраст "Б" на “Славия”  
обезсмислиха реванша 
на двубоя за Купата на 
БФС, разгромявайки 
съперника си “ОФК Пи-
рин” с 5:0 в първия мач 
на „Овча Купел“. Ответ-
ният сблъсък се състоя 
след редакционното 
приключване на броя 
в Благовеград. Слави-
стите, играли с черни 
екипи, през първото 
полувреме не успяха 
да вкарат гол, въпреки 
че нападаха масирано. 
След почивката голо-
вата серия за тима на 
Радо Георгиев откри 
един от най-добрите на 

Резултати: 
VIII кръг
„Спартак” (Пд) – „Ботев” 2:1
„Векта” – „Левски” 2:1
„Литекс” – „Чавдар” 6:0
„Видима-Р.” – „Пирин 2001” 1:3
„Славия” – „Локо” (Сф) 5:0
ЦСКА – „Черно море” 1:0
„Черноморец” – „Локо” (Пд) 1:0

IХ кръг
“Берое” - “Спартак” 3:1 
“Черно море” - “Черноморец” 0:1 
“Локомотив” (Сф) - ЦСКА 0:0 
“Пирин 2001” - “Славия” 2:2 
“Чавдар” - “Видима-Рак.” 5:0 
“Левски” - “Литекс” 2:0 
“Ботев” - “Векта” 0:0

Класиране (първа осмица): 
1. “Славия”  19:7 19 т. 
2. “Литекс”  17:5 18 
3. “Чавдар”  19:12 18 
4. “Черноморец” 15:8 16
5. “Левски”  22:5 15
6. “Векта”  8:5 15
7. ЦСКА  10:4 14 
8. “Ботев”  6:12 11 
 

Резултати: 
I кръг
“Локомотив” - “Атлетик” 2:0 
“Левски” - ОФК “Костинбр.” отл. 
“Славия” - “Витоша” 2:0 
ЦСКА - “Ботев 57” 21:0 
“Чавдар” - “Интер” 5:0 
“Септември” - “Академик” 2:0 
“Левски-Рак.” - “Люлин” 2:0

II кръг
“Левски-Рак.” - “Академик” 3:0 
“Септември” - “Интер” 7:0 
“Атлетик” - “Чавдар” 1:2 
“Витоша” - ЦСКА 0:8 
“Люлин” - ОФК “Костинбр.” 1:1 
“Ботев 57” - “Локомотив” 0:12 
“Левски” - “Славия” 2:0 

III кръг
“Славия” - ОФК “Костинбр.” 2:0 
“Локомотив” - “Витоша” 6:0 
“Септември” - “Атлетик” 4:0 
“Левски-Рак.” - “Интер” 4:0 
“Люлин” - “Академик” 3:2 
“Чавдар” - “Ботев 57” 3:0 
ЦСКА - “Левски” 1:3 

IV кръг
“Ботев 57” - “Септември” 0:4 
ОФК “Костинбр.” - “Академик” 0:1 
“Люлин” - “Интер” 1:3 
“Атлетик” - “Левски-Р.” 0:2 
“Левски” - “Локомотив” 3:0 
“Славия” - ЦСКА 0:0 
“Чавдар” - “Витоша” 10:1

V кръг 
ЦСКА - ОФК “Костинбр.” 3:1 
“Локомотив” - “Славия” 0:2 
“Септември” - “Витоша” 6:0 
“Левски-Р.” - “Ботев 57” 11:1 
“Люлин” - “Атлетик” 4:0 
“Академик” - “Интер” 2:0 
“Чавдар” - “Левски” 0:1 

Класиране (първа шестица):
1. “Септември” 23:0 15
2. “Левски-Р.” 22:1 15 
3. “Чавдар”  20:3 12 
4. Левски”  9:1 12
5. . ЦСКА  33:4 10 
6. “Славия”  13:2 10

Програма:

VI кръг - 16.10 
ЦСКА - “Локомотив” 
ОФК “Костинбр.” - “Интер” 
“Атлетик” - “Академик” 
“Люлин” - “Ботев 57” 
“Витоша” - “Левски-Р.” 
“Левски” - “Септември” 
“Славия” - “Чавдар” 
 
VII кръг - 20.10 
“Локомотив” - ОФК “Костинбр.” 
“Септември” - “Славия”
“Левски-Р.” - “Левски” 
“Люлин” - “Витоша” 
“Академик” - “Ботев 57” 
“Интер” - “Атлетик” 
“Чавдар” - ЦСКА 
 
VIII кръг - 27.10 
ОФК “Костинбр.” - “Атлетик” 
“Ботев 57” - “Интер” 
“Витоша” - “Академик” 
“Левски” - “Люлин” 
“Славия” - “Левски-Р.” 
ЦСКА - “Септември” 
“Локомотив” - “Чавдар” 
 
IX кръг - 06.11 
“Атлетик” - “Ботев 57” 
“Интер” - “Витоша” 
“Академик” - “Левски” 
“Люлин” - “Славия” 
“Левски-Р.” - ЦСКА 
“Септември” - “Локомотив” 
“Чавдар” - ОФК “Костинбр.” 
 
X кръг - 13.11 
ОФК “Костинбр.” - “Ботев 57” 
“Витоша” - “Атлетик” 
“Левски” - “Интер” 
“Славия” - “Академик” 

ЦСКА - “Люлин” 
“Локомотив” - “Левски-Р.” 
“Чавдар” - “Септември” 
 
XI кръг - 20.11 
“Ботев 57”- Витоша” 
“Атлетик” - “Левски” 
“Интер” - “Славия” 
“Академик” - ЦСКА 
“Люлин” - “Локомотив” 
“Левски-Р.” - “Чавдар” 
“Септември” - ОФК “Костинбр.” 

XII кръг - 27.11 
ОФК “Костинбр.” - “Витоша” 
“Левски” - “Ботев 57” 
“Славия” - “Атлетик” 
ЦСКА - “Интер” 
“Локомотив” - “Академик” 
“Чавдар” - “Люлин” 
“Септември” - “Левски-Р.” 
 
XIII кръг - 04.12 
“Витоша” - “Левски”   
“Ботев 57” - “Славия” 
“Атлетик” - ЦСКА 
“Интер” - “Локомотив” 
“Академик” - “Чавдар” 
“Люлин” - “Септември” 
“Левски-Р.” - ОФК “Костинбр.”

 

Резултати: 

I кръг 
“Левски” - “Люлин”  3:0 
“Славия” - “Обеля”  5:1 
ЦСКА - “Ботев 57”  8:0 
“Локомотив” - “Левски-Р.” 3:0 
“Чавдар” - “Септември” 8:0

„Белите” продължават и за     Купата на БФС
„Белите” от Набор'94 разпиляха с 5:0 благоевградския “ОФК 
Пирин” в първия двубой от турнира за купата на БФС

Елитна юношеска група до 17 г.
(родени 1995 г.)

Юноши младша “Б” 
(родени 1996 г.) 

Деца “А” 
(родени 1997 г.)
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терена Даниел Васев, 
разписал се от сводо-
бен удар. Последваха 
две красиви попаде-
ния на Теодор Георги-
ев, а в заключителните 
минути победата стана 
разгромна след голове 
на Ковачев и Петров. 
Двубоят изгледа пре-
зидентът на “Славия” 
Венцеслав Стефанов, 
който лично се увери, 
че идва силно поколе-
ние. 

Юношите младша Б 
на “белите” пък разби-
ха с 11:0 като домакини 
“Оборище” (Панагю-
рище) в първи мач от 
същия турнир. Любо-
питното е, че в края на 

срещата наставникът 
на „Славия” Семерджи-
ев нареди на отбора си 
да играе само с едно 
докосване и така Сте-
фан Велков вкара 11-
ия гол и негов трети за 
мача. 

Реваншът за деца 
„Б“ в турнира също се 
очертава да е прото-
колен, след като тимът 
на Здравко Здравков 
надделя с 3:0 над „Буз-
луджа“ (Кюстендил) и 
очакваше спокойно 

ответния двубой в Со-
фия. 

Малките възпита-
ници на Иво Градев от 
подготвителните групи 
в края на септември 
пък спечелиха купата 
на „Софийска вода“. На 
финала на турнира “бе-
лите” надделяха с 4:1 
над “Септември”, след 
което получиха трофея 
от заместник-министъ-

VII кръг - 19.10 
“Локомотив” - “Люлин” 
“Чавдар” - ЦСКА 
“Септември” - “Славия” 
“Левски-Р.” - “Левски” 
“Ботев 57” - “Обеля” 

VIII кръг - 26.10 
“Люлин” - “Обеля” 
“Левски” - “Ботев 57” 
“Славия” - “Левски-Р.” 
ЦСКА - “Септември” 
“Локомотив” - “Чавдар” 

IX кръг - 05.11 
“Чавдар” - “Люлин”
“Септември” - “Локомотив”
“Левски-Р.” - ЦСКА 
“Ботев 57” - “Славия” 
“Обеля” - “Левски”

Резултати: 

I кръг 
“Левски” - “Люлин”  20:0 
“Славия” - “Левски-Р.”  3:0 
ЦСКА - “Септември”  8:1 
“Локомотив” - “Чавдар” 1:9

II кръг
“Левски-Р.” - ЦСКА  0:7 
“Септември” - “Локомотив” 0:1 
“Левски” - “Славия”  2:0 
“Люлин” - “Чавдар”  0:13 

III кръг
“Славия” - “Люлин”  10:0 
“Локомотив” - “Левски-Р.” 2:3 
“Чавдар” -“Септември  3:0 
ЦСКА - “Левски”  1:2 

IV кръг
“Люлин” - “Септември” 2:11 
“Левски” - “Локомотив” 9:0 
“Славия” - ЦСКА  1:3 
“Чавдар” - “Левски-Р.”  6:0

V кръг 
ЦСКА - “Люлин”  12:0 
“Локомотив” - “Славия” 1:7 
“Септември” - “Левски-Р.” 1:3 
“Чавдар” - “Левски”  2:0 

Класиране (първа шестица):
1. “Чавдар”  33:1 15 
2. “Левски”  33:3 12 
3. ЦСКА  31:4 12 
4. “Славия”  21:6 9 
5. “Левски-Р.” 6:19 6
6. “Септември” 13:17 3

Програма:
 
VI кръг - 16.10 
“Люлин” - “Левски-Р.” 
“Левски” - “Септември” 
ЦСКА - “Локомотив” 
“Славия” - “Чавдар” 

VII кръг - 20.10 
“Локомотив” - “Люлин” 
“Септември” - “Славия” 
“Левски-Р.” - “Левски” 
“Чавдар” - ЦСКА 

VIII кръг - 06.11 
“Септември” - ЦСКА 
“Левски-Р.” - “Славия” 
“Люлин” - “Левски” 
“Чавдар” - “Локомотив” 

IX кръг - 13.11 
“Славия” - “Левски” 
ЦСКА - “Левски-Р.” 
“Локомотив” - “Септември” 
“Чавдар” - “Люлин”

X кръг - 20.11 
“Левски-Р.” - “Локомотив” 
“Люлин” - “Славия” 
“Левски” - ЦСКА 
“Септември” - “Чавдар”

„Белите” продължават и за     Купата на БФС

Детският отбор на „Славия” натрупа сериозен опит през лятото след участието си в турнира в 
Самара и сега е един от най-силните тимове в София

Деца “Б” 
(родени 1998 г.)

ра на физическото 
възпитание и спорта 
Лазар Каменов. Градев 
пък спечели индивиду-
алната награда за най-
добър треньор.

II кръг
“Левски” - “Славия” 6:1 
“Обеля” - ЦСКА 0:9 
“Ботев 57” - “Локомотив” 1:6 
“Люлин” - “Септември” 0:5 
“Левски-Р.” - “Чавдар” 0:2

III кръг
“Славия” - “Люлин” 3:0 
ЦСКА - “Левски” 3:0 
“Локомотив” - “Обеля” 5:1 
“Септември” - “Левски-Р.” 3:2 
“Чавдар” - “Ботев 57” 10:1

IV кръг
“Люлин” - “Левски-Р.” 0:1 
“Ботев 57” - “Септември” 1:4 
“Левски” - “Локомотив” 2:0 
“Славия” - ЦСКА 0:1 
“Обеля” - “Чавдар” 1:6

V кръг 
ЦСКА - “Люлин” 5:0 
“Локомотив” - “Славия” 0:0 
“Чавдар” - “Левски” 2:0 
“Септември” - “Обеля” 3:0 
“Левски-Р.” - “Ботев 57” 2:0 

Класиране (първа шестица):
1. “Чавдар”  28:2 15 
2. ЦСКА  26:0 15 
3. “Септември” 15:11 12 
4. “Локомотив” 14:4 10 
4. “Левски”  11:6 9 
6. “Славия”  9:8 7 

Програма:

VI кръг - 15.10 
“Люлин” - “Ботев 57” 
“Обеля” - “Левски-Р.” 
“Левски” - “Септември” 
“Славия” - “Чавдар” 
ЦСКА - “Локомотив” 

Страниците 
подготви:

Калоян АТАНАСОВ
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Нов старши тре-
ньор ще имат „бе-
лите” волейболи-

сти през сезон 2011-2012. 
Северин Димитров се завъ-
рна в столичния клуб, след 
като изкара няколко годи-
ни начело на "Лукойл Не-
фтохимик", а през миналата 
кампания води "Монтана".

Треньорската кариера 
на Димитров тръгна имен-
но от "белия" клуб, където 
първоначално беше по-
мощник на Радостин Стой-
чев, а след това и старши 
треньор.

В състава на "Славия" се 
завръща и юношата на клу-
ба Димитър Иванов. Мла-
дежките национали Борис-
лав Георгиев и Венцислав 
Рагин отново ще играят в 
родния си клуб, след като 
изкараха един сезон като 
преотстъпени в "Левски 
Волей". Другото ново име в 
тима е Стойко Стоянов.

Диагоналът Радослав 
Дойчилович пристигна на 
проби в състава на "Сла-
вия". 25-годишният сърбин 
е висок 202 сантиметра и 
идва от отбора на Смеде-
рево.

През новия сезон целта 
пред славистите отново ще 
бъде запазване на мястото 
в Суперлигата, която ще 
бъде съставена от 12 отбо-
ра. Четири от участниците 
ще изпадат във Висшата 
лига (втора дивизия) след 

края на започващата в сре-
дата на октомври кампания.

Досегашният старши 
треньор на "белите" Стефан 
Демерджиев ще бъде спор-
тен директор в клуба.

Преди началото на шам-
пионата "Славия" изигра 
контролна среща у дома с 
КВК "Габрово", спечелена 
3:0 (25:17, 25:19, 25:20). На 
приятелския турнир в До-
брич възпитаниците на Се-
верин Димитров спечелиха 
срещу "Черно море БАСК" 
с 3:1 (25:16, 22:25, 25:14, 
25:23), като най-резултатен 
за отбора от София беше 
Димитър Иванов с 12 точки.

"Не съм доволен от 
играта, макар че победих-
ме. Получи се един равно-
стоен двубой, като смятам, 
че "Черно море" ще ни бъде 
основен конкурент в Су-
перлигата тази година. Сла-

бото ни звено беше играта в 
центъра", заяви старши тре-
ньорът Северин Димитров.

Във втория си приятел-
ски мач в зала "Добротица" 
в Добрич "Славия" надигра 
местния "Добруджа 07" с 
3:2 (25:22, 22:25, 25:19, 18:25, 
15:12). Това беше втора по-
беда за "белите" в контро-
лите в Добрич, а в третия 
си двубой в североизточна 
България столичани загу-
биха с 1:3 (25:20, 22:25, 20:25, 
17:25) от КВК "Габрово".

"В този мач не играхме с 
титулярния състав. Исках-
ме да изпробваме и други 
варианти. Затова разпре-
делителят Борислав Геор-
гиев почиваше и беше 
заместен от Янко Делчев. 
Той бе плеймейкър през 
изминалия сезон и сега 
отново исках да го видя в 
игрови условия. Като цяло 

съм доволен от участие-
то на всички състезатели, 
също така и от Радослав 
Д ойчилович, който е на 
проби", коментира Севе-
рин Димитров след по-
бедата на "Славия" срещу 
"Добруджа 07".

В началото на месец 
октомври бе разпростра-
нена информацията, че 
държавното първенство 
при дамите ще стартира 
без три отбора: софий-
ските „Славия”, „Академик” 
и „Локомотив”. Предста-
вители на трите клуба са 
внесли уведомителни до-
кументи във федерацията, 
като основните причини 
за отказа им са финансо-
ви. “Белите”, които спече-
лиха бронзовите медали 
през изминалия сезон не 
можаха да намерят осно-
вен спонсор за участието 
им в новия шампионат и 
бяха принудени да се от-
кажат.На мястото на два 

Воденият от бившия старши треньор на 
„Славия” Радостин Стойчев отбор на “Итас 
Диатек” (Тренто) стартира с две победи се-
зона в италианската волейболна Серия А1. 
В първия кръг на шампионата европейски-
ят и световен клубен първенец надигра у 
дома категорично с 3:0 (25:19, 25:22, 25:23) 
състава на “Акуа Парадизо Монца Брианца” 
(Монца). Звездата на световния волейбол 
Матей Казийски стана топреализатор за 
победителите с 14 точки.Във втория кръг 
съставът от Тренто спечели трудно с 3:2 

Северин Димитров ще води 
мъжкия отбор на “Славия”

от оттеглилите се три клу-
ба през започващия сезон 
ще участват два нови тима 
– „Софийски университет” 

и „Феникс 07” (Шумен). 
За третата квота все 

още има някакъв шанс 
да присъства и името на 

„Славия”. Съдбата на пет-
кратните шампионки на 
България може да е по-
различна след съобще-
нието за обединяване на 
„белите” и „Академик”. Така 
ще се запълни и бройката 
от осем тима в елитната 
дивизия. 

Двата волейболни от-
бора се сливат за новия 
сезон. Позицията на клу-
бовете е, че само по този 
начин могат да оцелеят 
при липсата на финансо-
ви стимули за издръжка. 
Чрез поделяне на раз-
ходи и събиране на най-
добрите състезателки 
от двете страни, новият 
единен състав може да се 

бори за добро класиране 
в шампионата. Все още не 
е ясно кой ще е начело на 
отбора, като засега състе-
зателките се подготвят от 
треньорката от школата 
на „белите” Таня Гогова.

Остава открит въпро-
сът и с името на обеди-
нения клуб. Дано се на-
мери някакво решение за 
присъствието в него на ду-
мата „Славия”, защото ще 
бъде жалко най-старият 
роден волейболен клуб, 
имащ в актива си 31 меда-
ла от държавните първен-
ства при дамите да изчез-
не от спортната карта на 
България.

(25:21, 25:23, 19:25, 21:25, 15:10) като гост 
на “Копра Елиор” (Пиаченца). В тази среща 
юношата на „белите” Казийски реализира 
19 точки в полза на шампионите на Италия 
за 2011 година.

След двете победи на старта на сезона 
“Итас Диатек” има актив от 5 точки.Любо-
питната новина около Радостин Стойчев и 
Матей Казийски, написана от италиански-
те медии този месец, е това, че двамата ще 
заживеят заедно в луксозна къща на два 
етажа в Тренто.

Програма на “Славия” 
в началото на новото 

първенство:

І кръг: 14 октомври, 
18 часа, зала “Огоста”

“Монтана” - “Славия”

ІІ кръг:  22 октомври, 
17 часа

“Славия” - “Черно море БАСК”

ІІІ кръг: 28 октомври, 
18 часа, зала “Васил Симов”
ЦСКА - “Славия”

ІV кръг:  4 ноември, 
18 часа, зала “Орловец”, 

КВК “Габрово” - “Славия”

* “Славия” играе домакински-
те си мачове в зала “Панайот 
Пондалов” при свободен вход. 

Северин Димитров

Славистките ще участват в шампионата в обединен отбор

Волейболистките на „Славия” имаха много щаст-
ливи моменти в изминалия шампионат, тогава 
стигнаха и за 31-ви път до медалите

Стойчев и Казийски започнаха с 
две победи новия сезон в Италия

Радостин Стойчев и Матей 
Казийски продължават да носят 
радост на публиката в Тренто

Страницата подготви:
Асен ДАСКАЛОВ
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По традиция ледените спортове в Бълга-
рия винаги се свързват със „Славия”. И при-
мерите, затова не са един и два. Достатъчно 
е човек да се сети за трикатната олимпийска 
медалистка по шорттрек Евгения Раданова 
или за двукратните световни шампиони по 
фигурно пързаляне Албена Денкова-Максим 
Стависки формирали се в „белия” клуб, или 
пък за пълната хегемония във всички възра-
стови групи на „белите” хокеисти в последния 
четвърт век. Радващо е, че добрите традиции 
продължават и днес.    

Последното доказателство за добрата ра-
бота на леденото поле в „Славия” дойде от из-
явите на „белите” състезатели по шортрек на 
турнира за Европейската купа „Данубия Со-
фия Оупън“.  Там славистът Кирил Пандов се 
класира на трето място в крайното класиране 
при мъжете. Преди Пандов се наредиха Адам 
Филипович (Полша) и Виктор Кнох (Унгария). 

В щафетите при мъжете също бе записан 
безспорен успех. Славистите в състав: Кирил 
Пандов, Асен Пандов, Цветан Цанков и Олаз 
Иванов завършиха трети с време 4:17.545 ми-
нути. На първо място е Унгария с 4:10.657 ми-
нути, пред Полша с 4:14.870 минути. 

Заслужава да дадем дължимото на пред-
ставянето и на подрастващите, защото в тях 
е бъдещето. В група „А” при юношите Цветан 
Цанков е трети в крайното класиране, а при 
девойките Лилия Джустрова е шеста. В група 
„В” при юношите Даниел Застругов е 12-ти, а 
при девойките Румяна Димитрова е седма, 
а Стефани Здравкова - 18-та. В група „С” Ди-
митър Георгиев е 4-ти в крайното класиране, 
а Клаудио Насри - 10. 

При юношите и девойките България записа 
и два бронза в индивидуалните стартове на 
500 метра, след като в група „А“ Цветан Цан-
ков и Лилия Джустрова финишираха трети. 

Още един състезател на „Славия” влезе в 
призовата тройка. Това е Катрин Мануилова, 
който стана първа при момичетата в група „С”.

194 състезатели от 
12 държави записаха 
участие в турнира по 
шорттрек за европей-
ската купа „Данубия 
София Оупън“ за всич-
ки възрасти. Състеза-
нието се проведе от 
16 до 18 септември в 
Зимния дворец в Со-
фия. То бе и квалифи-
кация за финала на 
европейската купа за 
юноши и девойки и 
се организира с фи-
нансовата подкрепа 

Славист стана 
трети в Европа

Българският на-
ционал Асен Пан-
дов е със счупено 

ребро след тежкото па-
дане по време на полу-
финалите на 500 метра 
при мъжете на европей-
ската купа „Данубия Со-
фия Оупън“. „Имам счу-
пено ребро и ще остана 
за ден-два в болницата, 
а сетне двайсетина дни 
трябва да съм също на 
легло, но в домашни ус-
ловия.“, каза специално 
за БТА Асен Пандов. С 
представянето си преди 
инцидента състезателят 
на „Славия” завърши сед-
ми в генералното класи-
ране. 

Братът на Асен - Ки-
рил също се контузи, но 
в по-лека форма след 
падане в другия полу-

финал и се класира за 
финала. Където завъ-
рши четвърти. Освен 
българските състезате-

ли, на леда се озоваха и 
кънкьори от Унгария и 
Турция. Инцидентът с 
представителя на юж-
ната ни съседка също 
не бе лек и той бе от-
каран с линейка в Пра-
вителствена болница, 
след като получи две 
срязвания от кънка. За-
ради контузиите  братя 
Пандови със сигурност 
пропускат първите 
стартове от Световната 
купа по шорттрек, като 
все още не е ясно дали 
България ще пътува за 
тези състезания. 

Асен Пандов се 
възстановява след 
тежка контузия

Асен Пандов 

на Международния 
кънки съюз. 

В надпреварата 
участваха 27 клубни 
и национални отбо-
ра. Съставът на Чехия 
бе воден от Евро-
пейската шампионка 
Катерина Новотна. 
В надпреварата уча-
стваха още състеза-
тели от Украйна, Ун-
гария, Полша и други. 

България бе пред-
ставена с 28 състе-
затели от 4 клуба и 

Завиден интерес към 
турнира в  София

националния отбор. 
При мъжете и же-
ните участваха най-
изявените ни състе-
затели: Асен Пандов, 
Кирил Пандов, Вик-
тор Димитров, Асен 
Йорданов, Цветан 
Цветков, Марина Ге-
о р г и е в а - Н и к о л о в а , 
Гергана Пацова, Кри-
стина Вутева и Рая За-
хариева. 

Подготви екип 
на в. „Славия”

След поредната проява в „Зимния дворец” всички обичащи шорттрека у нас се 
надяват интересът към любимия им спорт да се увеличава
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Незабравими ще 

останат срещите 
„вечер на Слависта” 

в Ново село и Поморие, ко-
ито се организираха дълги 
години, винаги в последна-
та събота на месец януари. 
Питайте ветерани футболи-
сти, те ще ви разкажат фан-
тастични истории от тези 
събирания!

Спомням си интересен 
случай в Ново село през 
януари 1975 година. Ре-
сторантът бе пълен с над 
300 гости като от Видин, бе 
дошъл и председателят на 
Окръжния Съвет на Българ-
ската Федерация по Футбол. 
Всеки гост приветстваше 
домакините с хвалебствени 
думи, само председателят 
на ОС на БФФ отправи кри-
тика към „Славия” (София), 
която най-общо се синте-
зираше в следното: „Нямате 
принос към националния 
спорт, ЦСКА е над всички.” 
Домакините забиха глави в 
земята, тук-там само се чу-
ваха разни протестни слова 
срещу госта и думите „Не е 
вярно!”. Тогава моят приятел 
от София Георги Апостолов, 
също деятел гост, насърчен 
от Курчо и мен, поиска ду-
мата за отговор: „Знае ли 
другаря Председател... ( не 
искам да си спомням името 
му), че когато ЦСКА, а и мно-
го други клубове в София и 
страната не са съществува-
ли въобще, тук в Ново село 
е имало организирано физ-
културно движение, с два 
футболни клуба „Славия” и 
„Радецки”, а пък софийската 
„Славия” по терените изнася 
лекции как се играе англий-
ски футбол?! Да не изреж-
дам сетне, че баскетболист-
ките на „Славия” (София) 
са първият роден отбор 
Европейски шампион и т.н.” 
Последваха истински бурни 
ръкопляскания. Тогава на-
шият гост от Видин напусна 
залата и повече не се появи 
в Ново село. 

Но да се върна на спо-
мените ми за бай Мито. 
Като дете той няма добро 
детство, защото от малък 
остава сирак с по-малкия 
си брат. Това го принуждава 
да стане ратай в еврейско 
семейство във Видин. Ско-
ро майка му и роднините 
решават да го изпратят в Со-
фия да учи занаят. За него, 
най-подходяща се оказва 
работата в стъкларска фа-
брика на Горнобански път, 
като „майстор-духач”. Там 
възмъжава като прогреси-
вен работник. По времето 
на бомбардировките над 
София от американците, 
фабриката се мести в Нови 
пазар. Където попада на 
германска зенитна част с 
трима съветски пленници, 
обслужващи висши немски 
началници. Следват контак-

ти с пленниците, снима ги 
пред една купа сено и орга-
низира бягството им. След 
края на Втората световна 
война, чрез руския червен 
кръст през 1970 година бай 
Мито откри солдатите. Той 
покани у нас останалите тога-
ва двама живи и те посетиха 
Нови пазар и Ново село. На 
една от срещите присъствах 
и аз. На нашите приятели от 
Московска област връчих-
ме членски карти на „белия” 
клуб. Първите думи, които 
научиха на български пък 
бяха „само „Славия”. Остана 
незабравима и незапомнена 
среща за „вечна дружба”.

Под бялото крило на бай 
Мито израснаха и се разви-
ха на местно, окръжно и на-
ционално ниво цяла плеяда 
талантливи спортисти. Като 
футболистите Слави Бузов 
и Венелин Колицов (Вицко) 
играха години наред в „Ака-
демик” (Свищов) и са негови 
голмайстори. Друг голям 
талант Огнян Маринов (Ти-
хата стъпка) игра в „Берое” и 
„Спартак” (Пловдив), а после 
и във Видин, като със 108 
гола за „Бдин” е голмайстор 
за всички времена. Още една 
рожба на Ново село е Пен-
ко Ляев. Той отива войник в 
Сливен и веднага заиграва 
като дясно крило. Между 
впрочем, неговата леля Мара 
Ляева и нейната приятелка 
Перка Баулова, са били голе-
ми фенки на футбола в Ново 
село. Освен на мачове на 
отбора, посещавали и тре-
нировките на тима. Веднъж 
запитани: „Защо носите чадъ-
ри?”, отговарят: „за всеки 
случай, да се защитаваме”. И 
действително се наложило 
да използват чадърите. Но 

не да се защитават, а да на-
падат съдията на мача за 
„Б” група между Ново село 
и Пордим, където реферът 
свирил пристрастно за го-
стите. Само намесата на 
милицията и Граничните 
войски спасиха рефера от 
сериозни травми. Да се 
върна на Пенко Ляев. Той 
живее от години със семей-
ството си в Сливен, но ни-
кога не забрави произхода 
си и къде е научил азбуката 
за вкарване на голове. Сега, 
няколко пъти, съобразно 
възможностите си и бизне-
са, дава пари, и материали 
за ФК „Славия” (Ново село). 
Чест му прави! Благодарим 
ти Пенко, ти си мъжко мом-
че!

Гордеем се и с един по-
пулярен спортист. Това е 
Михаил Борисов, известен 
сетне и като прочут между-
народен съдия по борба 
свободен стил. Мишо Бори-
сов става студент във ВИФ 
(сега НСА) и е забелязан от 
светилото Райко Петров. 
И само след една година 
вече е шампион на Бълга-
рия в своята категория. На 
Олимпиадата в Хелзинки 
през 1952 година пече-
ли бронзов медал. Само 
младостта и неопитността 
лишават Мишо от златото. 
Започват години на възход 
на борбата в България, за 
което има заслуга и наши-
ят Мишо. Той заедно с пре-
зидента на ФИЛА Милан 
Ерцеган, често гостуваха на 
бай Димитър в Ново село, 
на риба моруна и „Ново-
селска Гъмза”. За отбеляз-
ване е, че неговата дъщеря 
Дора израсна на стадион 
„Славия”, само уличното 

платно делеше блока й от 
входа на Зимната пързалка. 
От дете тренира волейбол 
и стана много добра състе-
зателка по волейбол на со-
фийската „Славия”. Така, че 
и наследницата на Мишо 
има принос във волейбола 
за „Славия”. Радвам се, че 
мога да ви разкажа и за друг 
наш кадър от „Славия” (Ново 
село) подсилил редовете на 
софийския съименник. Това 
е д-р Слави Гилов, зарязал 
футбола, за да учи медицина 
и да стане много известен 
лекар травматолог в ГУСВ 
– поликлиника. Като добър 
специалист стана лекар на 
футболния тим по времето 
на Атанас Пържелов. Този 
треньор въведе много ново-
сти във футбола в „Славия”. 
Пак по негово предложение 
назначиха Трендафил Тер-
зийски от треньор по лека 
атлетика, като наставник по 
физическа подготовка на 
представителния тим. И още 
нещо любопитно, бе това, че 
професор-психолог работи 
с отбора на Наско Пърже-
лов, за да може съставът да 
се мотивира максимално 
преди мача. Опитът с този 
професор не се получи по-
ради възрастта му, но днес 
подобна практика е често 
срещана, а тогава си бе ис-
тинско новаторство. Пенко 
Кирилов, друг наш известен 
футболист на „Славия” (Ново 
село) и „Бдин” (Видин), след 
приключване на футболна-
та кариера, дълги години 
ръководи футбола в окръга, 
в Окръжния съвет на БФС. 
Като такъв се справи много 
добре със задълженията си. 

Не бих искал да се забра-
вят имената и на по-младите 
футболисти от тима, които 
също имат своя личен при-
нос за успеха на футбола 
и спорта въобще в Ново 
село. Това са: Сашо Илиуцов 
(Сърцъ), Харалампи Ангелов 
(Ампето), Лилко Козаров, 
Серафим Чечин, Боби Боев, 
който остана куц от футбо-
ла, Буки – също пострада от 
футбола, Бъзък, Съра, Лилко 
Манджуков и много, много 
други. Да ме извинят не спо-
менатите.

Накрая завършвам с 
футбола, като поздравявам 
Сашо Ортов, авторът на кни-
гата за футбола в Ново село 
„На футболния Олимп”, за 
смелата и правдива критика 
срещу такъв известен жур-
налист от София, какъвто 
бе Димитър Попдимитров. 
Който подвежда своите чи-
татели в книгата „Върховете 
на българския футбол”, че 
званието „Републикански 
Селски Шампион” за 1954 г. 
е за село „Брегово”, а не за 
състава на Ново село. Да, 

ама не е Брегово, а Ново 
село! Доказателство за това 
е финалният мач „Ново село” 
- „Бобошево” завършил 2:0 
на стадион „Васил Левски”. 
Снимка от този триумф видя-
ха читателите на в. „Славия” 
в миналия брой. Вероятно 
тогава, от преди трийсетина 
години, ръководни фактори 
от издателство „Медицина 
и физкултура” правят реве-
ранс към шефа на протоко-
ла на Тодор Живков, който 
бе родом от Брегово. 

На второ място след фут-
бола, добри условия в Ново 
село имаше и за развитие 
на баскетбола. Имаше две 
основни училища, прогим-
назия, гимназия. Игрища 
във всяко школо, а на пло-
щада в центъра баскетболна 
площадка с нощно осветле-
ние, където се играеше на 
воля. Нашите състезатели 
се представяха на ниво в 
големи райони, окръжни и 
национални първенства и 
спартакиади. Целият състав 
на „Химик” (Видин), когато 
отборът играеше в „А” група 
бяха от Ново село. Големи и 
талантливи играчи имахме 
още и в „Балкан” (Ботевград). 
Голяма звезда изгря от дам-
ския екип на Ново село в 
силния състав на „Миньор” 
(Перник) и националния от-
бор М. Туцова.

За финал ми се иска да 
споделя още нещо за на-
шия ненадминат славист и 
мой личен приятел Димитър 
Котърцаров, от когото се на-
учих как да работя за „иде-
ологията „Славия”, че ще го 
запомня така:

Като последния от живи-
те учредители на „Славия” 
(Ново село) през далечна-
та вече 1928 година. Като 
първият създател и творец 
на приятелството, сътруд-
ничество, и живите контак-
ти между двете Славии. Той 
не се биеше в гърдите, не 
афишираше, че е „славист”, а 
работеше къртовски за тази 
великата „бяла” идея. Рад-
ваше се като малко дете за 
успехите и победите на „Сла-
вия”. А ако Ви разкаже са 
първия мач между „Спартак” 
(Москва) и „Славия” (София) 
на игрище „Юнак” през 1940 
г., ще се убедите, че и вие сте 
били на тази среща.

Той бе „Ангел Вестител” 
за добри приятелски отно-
шения между човеците, как-
то казваше: „Помогни, ако 
можеш, но не вреди!”

Животът на „Човека сла-
вист” е кратък, а само жи-
вотът на „Славия” е вечен!

Софрони ИВАНОВ
дългогодишен деятел 

на „Славия”

Слависткият дух ще живее вечно в Ново село
Уважаеми читатели, навярно си спомняте начало-

то на материала, който поместихме в миналия броя. 
Повод за неговото публикуване бе желанието да се от-
даде дължимото на един от големите деятели на „бе-
лия” клуб Димитър Котърцаров (Курчо). Бай Мито си 
отиде на достойната възраст от 96 година. Той бе по-
следният от основателите на спортен клуб „Славия” 
(Ново село). В следващите редове ще ви предложим още 
интересни случки свързани с него и със славистката 
традиция, който той основа и завеща на следващите 
поколения във видинския край.   

Футболният отбор на „Славия” (Ново село) от 1965 година преди 
поредния мач от шампионата на Северозападната „В” РФГ 



Бр. 8 (119), октомври 2011 г.

На 18 септември от ПФК „Славия” 1913 АД 
организираха тържество за юбилеите на две от 
най-големите си фигури в миналото Димитър Лар-
гов и Александър Шаламанов. Повод за празника бе 
75-тия юбилей на бившия капитан и председател 
на клуба Димитър Ларгов и 70-тата годишнина на 
двукратния футболист №1 на България Александър 
Шаламанов. На юбилярите бяха връчени много на-
гради, а от името на „белия” клуб изпълнителният 
директор Веско Събев отличи славните ветерани с 
почетни призове и флагове.

Още за тържеството на стр. 7
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Точно преди 15 години играчите на „Славия” пре-
мериха сили с футболистите на прочутия „Реал” 
(Мадрид). Срещата бе по покана на „Кралския 
клуб” и се игра в испанския град Логроньо. Флагът 
от този двубой и днес се пази в „Бялата къща”.

Още за мача на славистите 
с „Белия балет” на стр. 10-11

Детският отбор на „Славия” заслужи трофея в традиционния турнир по 
футбол за купата на „Софийска вода“. Надпреварата се проведе на 19 и 20 сеп-
тември в комплекс “Спортна София” в Борисовата градина. Участие в проява-
та взеха деца от столичните клубове родени през 1999-2000 година. 

На финала славистите победиха убедително състава на „Септември” с 4:1. 
Наставник на шампионите е Иво Градев, който спечели и индивидуалната на-
града за най-добър треньор на турнира. На трето място останаха малките 
футболисти на ЦСКА. По-нататък класирането оформиха: „Левски”, „Локо-
мотив”, „Люлин”, ”Обеля” и „Академик” . 

Още новини от бялата школа на стр. 13-15

От миналата година представители от агитката на „Славия” поддър-
жат връзки с хора от фракцията „ВК-84” на феновете на „Йънг Бойс”. 
Контактите са доста интензивни и не само в интернет. Дори вече е осъ-
ществена визита на няколко фена от Берн в София. При посещението си 
те са подарили знаме с емблемите на двата клуба и девиз, чиито превод от 
английски гласи: „Едно тяло, един дух, един живот, една кръв!”. Очаква се 
през декември славистите също да върнат гостуването и да посетят мест-
ното дерби със „Сион”. 




