
Изминалият месец 
отново предложи раз-
нопосочни емоции за 
всички, които обичат 
“белия” клуб. Първо се 
започна с благород-
ната инициатива да се 
върне достойния вид 
на паметника на пър-
вия председател на 

“Славия”. В навечерие-
то на 96-тата годишни-
на от основаването на 
най-стария роден клуб 
редови слависти на-
правиха така, че отно-
во да бъдем достойни 
за онова, което стори-
ха първопроходците. 
Сетне на връх рожде-

ния ден пък бе освете-
на и “Бялата библия” - 
уникалният документ 
съхранил първите 
години от функцио-
нирането на спортен 
клуб “Славия”. И когато 
всички слависти бяха 
заредени с празнично 
настроение, дойде и 
приземяването в де-
лничната реалност на 
родния футбол. Зани-
заха се поражения и 
така футболният тим 
на “белите” записа по-
редния сезон в графа-
та – загубени. Ред су-
бективни и обективни 
фактори, вече една 
дузина години обусла-
вят жалкото живурка-

не на “Славия” в род-
ната “А” група. Трайно 
се настани средня-
ческият манталитет 
на терена на стадиона 
в полите на Витоша. 

Сменят се изпълни-
телите, треньорите 
също, а си остава едно 
лежерно постоянно 
присъствие в златна-
та среда. По правило 
доста далеч от изпа-
дащите, но и винаги 
на точната дистанция 

от бленуваната и вече 
позабравена Европа. 
Всички се питат, няма 
ли някога празниците 
по славистки да не са 
само свързани с мина-
лото, а и поне малко с 
настоящето?! А отго-
вор няма...  
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Вестник “Славия” има 
вече деветгодишна ис-
тория. Още в първите 
месеци на своето същес-
твуване през 2001 година 
предложихме и вариант 
за абониране за издание-
то. Това даде възможност 
дълги години вестникът 
на славистите да стига до 
всички точки на нашата 
страна. Имаше възмож-
ност дори за разпро-
странение и зад граница. 
След миналогодишното 
качване на всеки брой 

в интернет отпадна тази 
необходимост. Поради 
финансовата недостатъч-
ност на изданието през 
миналата 2008, а и в на-
чалото на тази, нямаше 
абонамент за вестника. 
Сега отново е налице 
тази възможност. За цел-
та всеки, който желае, 
може да се абонира за в. 
“Славия” в най-близкия 
пощенски клон. Добра-
та новина, е че въпреки 
прекъсването от година 
и половина,  “бялото” 

клубно издание запази 
каталожния си номер. 
Той е изключително ле-
сен – 666. Към днешна 
дата може да се направи 
абонамент за времето от 
месец август до края на 
годината. До този пери-
од остава да излезе още 
един брой, през месец 
юни. След това няма да 
има издание през юли, а 
направо ще се подготви 
брой за старта на новия 
футболен сезон на 8 ав-
густ. 

Скъпи приятели, в този брой ви предста-
вяме Теодора Емилова Енева. Макар само 
на 12 години, тя вече тренира джудо и про-
дължава спортната традиция на своето сла-
висткo семейство. Любовта си към “Славия” 
е наследила от дядо си Цветан Братов, кой-
то е сред най-запалените слависти в Козло-
дуй.

Очакваме вашите снимки на малките 
почитатели на “белите” и текст към 
тях. Всички изпратени фотоси до ре-
дакцията ще бъдат публикувани.

Любовта към 
“Славия” е 
безгранична, 
това доказва 
и тази торта 
за рождения 
ден на Трифон 
Индос

Като всички нормал-
ни хора в тази страна и 
ние бяхме потресени и 
шокирани от зверско-
то убийство в нощта на 
Разпети Петък срещу 
Велика Събота на двете 
момчета Кирил Въжа-
ров и Васил Александ-
ров. Само провидени-
ето спаси от сигурна 
смърт и още един чо-
вешки живот. Болката 
ни е двойна, защото 
една от жертвите е и 
със славистко сърце. 
Кирил Въжаров бе не 
просто част от отбора 
на “Славия” по хокей на 
лед, но и истински сла-
вист. Ръката на убиеца 
хладнокръвно, предна-
мерено и жестоко отне 
два човешки живота. 

Цинизмът на гнусното 
деяние е двойно по-
отвратителен, защото 
убийството става пред 
Съдебната палата. Ин-
ституцията призвана 
да бди за сигурността 
на всеки един от нас, 
сега е просто ням сви-
детел на поредното 
гнусно деяние отнема-
що правото на живот. 
Въпросът може да бъде 
само един: Докога?! 
Това не е първият слу-
чай, уви няма да бъде 
и последният. Защото в 
балканската ни псевдо 
държавица, тези които 
ни управляват мислят 
само за себе си и про-
дължават да преяждат 
с власт. А техните деца 
безнаказано дери-

бействат и убиват! За-
това не само слависти-
те, но и свестните хора 
в България питат: До-
кога!? Затова “бялата” 
агитка разпъва транс-
паранти и призовава 
за справедлив процес, 
а не за поредното шу-
робаджанашко цинич-
но протакане и при-
криване на “нашия” 
човек. Дано този път 
наистина има спра-
ведливост. Иначе ще 
бъде прав бащата на 
Кирил Въжаров, Миха-
ил, който в отчаянието 
си вдигна над главата 
си стика на непрежа-
лимия си син и каза: 
“За мен оттук нататък 
справедливостта е 
стика на моя син”!   

Докога ще убиват 
децата на България?!

Отново абонамент за изданието!

Бюлетин

Редакционно броят е приключен на 11 май 2009 г.
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навечерието на мача 
с “Левски” за славис-
тите е сигурно едно 

– любимият им отбор за 
пореден 13-и път остава 
извън европейските тур-
нири. И последният офи-
циален мач на “белите” на 
континента е гостуването 
на “Тирол” в Инсбрук /1:4/ 
през есента на 1996-а го-
дина.

Ясно е и друго – в из-
пълнения с превратности 
сезон “Славия” би трябвало 
да изиграе последните си 
4 шампионатни мача само 
за чест – двете гостувания 
край морето на “Черномо-
рец” и “Черно море” и до-
макинствата на “Левски” и 
“Локомотив” /София/.

Много тъжен факт е, 
че в българския футбол 
като цяло понятията чест, 
достойнство и честна игра 
са размити и обезценени. 
Просто защото в продъ-
лжение на десетилетия 
клубовете така научиха 
запалянковците – да им 
вярват малко или да не им 
вярват въобще. Дори кога-
то всичко е честно. Като в 
приказката за лъжливото 
овчарче.

В родната футболна 
картинка и съдиите са в 
същия капан на доверието. 
Дори когато свирят честно 
малцина им имат доверие. 
И няма как да е иначе, ко-

гато преднамерените ре-
ферски аванти се помнят 
вечно. Като престъпления-
та на Георги Цветанов – Ба-
ничката, Иван Добринов 

и Ангел Ангелов срещу 
“Славия”.

Добавим ли и все по-
честите медиини спекула-
ции с откровени цели да 
се подкрепя един или друг 
от т. нар. “грандове” и 

да се рие в мръсното 
бельо 

на футбола ни, дори кога-
то не е толкова изцапано, 
става ясно защо футбол-
ното общество у нас като 
цяло страда от липса на 
доверие. Това всъщност се 
случва и в цялата държа-
ва...

Разбира се, от цялата 
тази лъжлива или /полу/
вярна история най-много 
губят феновете. И футболът 
като цяло, който се играе 
пред все по-празни трибу-
ни. Като тези на “Овча ку-

пел”... Тук оправданието, че 
славистките запалянковци 
са малко просто не мина-
ва, защото когато отборът 
върви те са много и дават 

обичта си на любимия от-
бор. Исторически справки 
за това колкото щеш...

Но как да си постоянен 
в подкрепата си, когато 
може би вече не си виждал 
своя тим с медали от шам-
пионата, не си го подкре-
пял поне на полуфинал за 
купата или не си викал за 
него в европейските тур-
нири. Всичките тези неща 
вкупом не са се случвали 
на “белите” фенове вече 13 
години. И през десетина 
години аплодират от три-
буните победа на “Славия” 
над ЦСКА или “Левски”. 
Простата сметка показва, 
че момчетата под 20 годи-
ни няма как да си спомнят 
периода отпреди 1996-а, 
защото реалните футбол-
ни емоции стават силни и 
остават в паметта, когато 
си най-малко на десетина 
години.

В същото време тези 
момчета са виждали други, 
много по-различни неща. 
Били са на мачове на “Сла-
вия” с “Родопа”  /Смолян/ 

и “Спартак” /Варна/, след 
които всяка загуба като 
последната от варненци 
в София може да бъде 
поставена под голямо и 

резонно съмнение. Дори и 
да е в мач, събрал накуп 

целия възможен 
футболен малшанс 

за домакините. И дала 
началото на срамна по-
редица от пет поредни 
поражения, в които освен 
несигурна игра наистина 
имаше и уникални про-
пуски на играчите в бяло 
/в Пловдив срещу “Локо”, 
в Перник срещу “Миньор” 
и в София срещу “Пирин”/, 
и съдийски тесли /с ЦСКА 
и в Пловдив/, имаше и 
много голям карък /”Спар-
так” и “Пирин”/. Имаше и 
треньорски обърквания 
и грешки, както и логичен 
израз от трибуните на на-
трупаното и култивирано 
от много фактори недове-
рие на феновете към това, 
което се случва на терена. 
Имаше го и другото – пре-
експониране на възпри-
ятията на запалянковци, 
които търсеха всячески 
подкрепа на предпоста-

вената си теза, че се играе 
симулативно. И дори те да 
не са прави за конкретни-
те случаи, пак са си прави 
по принцип – просто така 

са научени в джунглата на 
българския футбол, част 
от която е и стадионът в 
“Овча купел”.

Нещата може да се 
обърнат само с честно 
отношение, пропуканото 
доверие ще се върне поне 
отчасти, когато “Славия” 
започне да побеждава 
най-успешните отбори у 
нас. Не казвам най-силни-
те, защото с някои свои 
игри и през този сезон 
“белите” /най-вече в Ловеч 
и на “Надежда”/ показаха, 
че са сред най-силните у 
нас, но не отстояха докрай 
мястото си сред тях.

Затова само победи 
срещу “Левски” и “Локо-
мотив” /София/, или поне 
най-малкото видно до-
стойни игри във всичките 
последни четири мача 
може донякъде да спасят 
сезона в душите на фено-
вете. Защото в спортно-
технически аспект всичко 
отдавна приключи. Както 
става вече 13 години...

Николай КРЪСТЕВ

Само победи срещу “Левски” 
и “Локо” ще върнат част 
от изгубеното доверие

Привържениците на “Славия” искат да виждат своите любимци борещи се 
до край за победата и честта на клуба

В
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След издънката със 
“Спартак” (Варна) посред 
96-ия рожден ден на “Сла-
вия” (за нея – на страница 
6) футболистите на “бели-
те” трябваше доста да се 
постараят, за да паднат 
по-ниско в очите на фе-
новете. В последвалите 
срещи с “Локо” (Пловдив), 
“Миньор” (Перник) и “Пи-
рин” (Благоевград) оба-
че те направиха всичко 
възможно да покажат, че 
дъното е много по-надо-
лу, и едва в последните 
два кръга се оттласнаха и 
тръгнаха нагоре. 

Само след девет мину-
ти игра  

домакините 
от “Локо” вече 

водеха в резултата след 
безумна грешка на от-
браната на гостите, поз-
волила на Дани Кики не-
обезпокояван да прати 
топката в мрежата. Неста-
билността у състезатели-
те на “Славия” продължи 
да личи и след попадени-
ето-шедьовър на Павле 
Попара за 1:1, но и “чер-
но-белите” нямаха кой 
знае каква идея как да 
преодолеят Господинов. 
За сметка на това реферът 
Антон Генов знаеше точно 
какво да направи – в 50-
ата минута съдията свири 
една от най-спорните дуз-
пи в тазгодишния шампи-
онат за съприкосновение 

между Йордан Петков и 
Димитър Илиев, в което 
само той видя наруше-
ние. От бялата точка Дак-
сон бе безпощаден – 2:1. 
Все пак футболистите на 
столичани се събудиха и 
натиснаха съперника си, 
но невероятни пропуски 
на Галин Иванов, Ду Бала 
и Бето ги лишиха от ра-
венство и дори победа. 

Докато в Пловдив сла-
вистите показаха някакви 
остатъци от играта, де-
монстрирана в началото 
на полусезона, то

срещу “Миньор” в 
Перник

представянето им бе 
просто отчайващо. Тон за 
слабата продукция даде 
вратарят Йордан Госпо-
динов, който не успя да се 
намеси при нескопосано 
центриране на левия за-
щитник на домакините Ру-
мен Трифонов, при което 
топката се озова в мрежа-
та за 1:0. Преди попадени-
ето чиста възможност се 
откри пред Ортега, който, 
останал сам срещу Чво-
рович, би твърде несери-
озно в ръцете му. За капак 
нигерийският нападател 
се контузи, а след почив-
ката “белите” не сътвори-
ха нищо запомнящо се и 
не застрашиха сериозно 

вратата на “жълто-чер-
ните”. 

Всички очакваха аго-
нията да приключи с ре-
зонна домакинска побе-
да над

“Пирин” 
(Благоевград)

Но и на “Овча купел” 
мъките в бяло не свърши-
ха. “Орлетата” започнаха 
максимално амбицира-
но, а задрямалата защита 
на домакините изпусна 
светкавичен пробив на 
Драги Коцев, завършил 
с пас към Пеев и гол 
– 0:1. Макар и случайно, 
славистите се върнаха в 
мача почти веднага. При 
корнер капитанът Йор-
дан Петков се извиси над 
всички и засече топката с 
глава в долния ляв ъгъл 
на Ганев. Оттук насетне 
възпитаниците на Сте-
вица Кузмановски поеха 
контрола над срещата и 
по нищо не личеше, че 
могат да я изпуснат. Бето 
направи 2:1 със страхо-
тен удар по земя от 25 
метра, а след него Ни-
колов пропусна от пряк 
свободен удар. В доба-
веното време на първата 
част обаче кошмарът се 
завърна. При безобидно 

разиграване в защита 
Йордан Петков направи 
поредната си фатална 
грешка и подари топката 
на Делев, който без да се 
бави я заби в мрежата зад 
Емил Петров – 2:2.

През второто полу-
време натискът на до-
макините бе хаотичен и 
безплоден, като единс-
твено Николай Вълев 
демонстрираше желание 
да играе футбол. Засече-
но от него центриране 
на Николов от корнер се 
отби в дясната греда на 
Ганев. Двубоят вървеше 
към логично равенство, 
когато “Пирин” довър-
ши слабите си опоненти 
– Коцев получи пас в сре-
дата на терена, надбяга 
тромавите Петров и Пет-
ков и с удар по диагонала 
препарира вратаря на 
“белите”. 

Петата поредна загу-
ба (серия, каквато “Сла-
вия” не познава от сезон 
1998/99) накара мнозина 
специалисти да прогно-
зират лесен успех на

“Вихрен” 

в следващия кръг. В реди-
ците на столичани имаше 
куп контузени играчи, 
а фактът, че “зелено-бе-

Минали мачове

Искрица надежда след ужаса
“Белите” загърбиха кошмарната 
серия от пет поредни загуби

Асен Николов е най-добре представящият се играч 
на “белите” в последните мачове

Ду Бала отбеляза красив гол в 
мрежата на “Ботев”

4
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лите” щяха да изиграят 
първи домакински мач в 
Сандански след ремонт 
на стадиона, даде тласък 
на прогнозите за шесто 
поражение на Кузманов-
ски и компания. 

За кой ли път обаче 
“Славия” затвърди впе-
чатлението, че е най-не-
предвидимият отбор у 
нас. Без да блестят с кой 
знае какво, гостите взеха 
трите точки благодаре-
ние на уникален късмет 
в инфарктния финал на 
мача. Още преди почив-
ката си пролича, че спор-
тното щастие е на тяхна 
страна, когато Маладе-
нис, Десислав Русев и Ва-
лери Георгиев не уцелиха 

вратата от отлични пози-
ции. Шансове за “белите” 
имаха Ду Бала и Ортега, 
но все пак на почивката 
нулевото равенство се 
запази. В 58-ата минута 
софиянци най-накрая 
имаха повод за празник 
– страхотен пас на По-
пара намери Ортега сам 
срещу вратаря Лучини, 
той го финтира елегантно 
и насочи топката в мрежа-
та – 0:1. Вместо да довър-
шат своя съперник със 
светкавичните си контри, 
славистите проиграха с 
лека ръка няколкото доб-
ри възможности за втори 
гол. Така се стигна до 90-
ата минута, когато иначе 
скучният мач се взриви. 

Първо Роберт Петров 
сгреши при изчистването 
на една топка и я подари 
на Маладенис, който с 
премерен шут направи 
1:1. В ответната атака, 
буквално 20 секунди след 
попадението, “белите” от-
ново ликуваха – нескопо-
сано отиграване със зад-
на ножица на защитник 
на “Вихрен” прати топката 
на крака на Бето, а той със 
слаб параболичен шут я 
вкара за 2:1. Капитанът 
Йордан Петков не по-
падна в групата за мача, 
тъй като сам пожела да 
си вземе почивка заради 
многото грешки. 

Той не бе сред 18-те и 
за 

домакинството на 
“Ботев”

за което отново се появи-
ха куп слухове и съмне-
ния, че “Славия” ще легне. 
Те се засилиха неимовер-
но много след първото 
полувреме, в което иг-
рачите и на двата тима 
сякаш бяха излезли да се 
припичат на слънце, а не 
да играят футбол. Това 
вбеси треньора Стевица 
Кузмановски, който про-
веде разговор на висок 
глас с възпитаниците си 
на почивката. След нея 
на терена с белите екипи 
сякаш излезе друг отбор, 
вдъхновен най-вече от 
влезлия като резерва 

СТАТИСТИКА
XXI кръг, 11.04.2009 г. 

“Славия” – “Спартак” (Варна) 1:2
“Славия”: 1. Господинов, 21. Дяков, 18. Морац, 35. Петков (46 – 5. 
Кавдански), 3. Р. Петров, 27. Попара (46 – 44. Ристич), 22. Карлос, 28. 
Ду Бала, 33. Г. Иванов, 7. Бето, 11. Ортега (74 – 20. Р. Димитров)
Голмайстори: 0:1 Орлинов (3), 0:2 Моралес (23), 1:2 Карлос (65).
Съдия: Стефан Спасов.
Жълти картони: Морац, Бето.
Червен картон: Морац.
Стадион “Славия”, 1200 зрители.

XXII кръг, 17.04.2009 г. 
“Локомотив” (Пловдив) – “Славия” 2:1

“Славия”: 1. Господинов, 21. Дяков (8 – 2. Вл. Иванов), 35. Петков, 
3. Р. Петров, 5. Кавдански, 22. Карлос, 27. Попара, 17. Керчев, 28. Ду 
Бала, 11. Ортега (73 – 7. Бето), 44. Ристич (70 – 33. Г. Иванов)
Голмайстори: 1:0 Кики (9), 1:1 Попара (24), 2:1 Даксон (50-дузпа).
Съдия: Антон Генов.
Жълт картон: Попара.
Пловдив, стадион “Локомотив”, 2000 зрители.

XXIII кръг, 21.04.2009 г.
“Миньор” (Перник) – “Славия” 1:0

“Славия”: 1. Господинов, 2. Вл. Иванов, 35. Петков, 5. Кавдански, 3. 
Р. Петров, 22. Карлос (55 – 17. Керчев), 27. Попара, 33. Г. Иванов, 20. 
Р. Димитров, (75 – 77. Коприваров), 11. Ортега (33 – 7. Бето), 28. Ду 
Бала.
Голмайстор: 1:0 Трифонов (16).
Съдия: Николай Йорданов.
Жълти картони: Р. Петров, Керчев.
Перник, “Стадион на мира”, 2000 зрители.

XXIV кръг, 25.04.2009 г. 
“Славия” – “Пирин” 2:3

“Славия”: 12. Е. Петров, 21. Дяков, 35. Петков, 10. Николов (83 – 77. 
Коприваров), 3. Р. Петров, 33. Г. Иванов (24 – 20. Р. Димитров), 27. 
Попара, 44. Ристич, 7. Бето, 5. Кавдански, 28. Ду Бала (46 – 9. Вълев).
Голмайстори: 0:1 Пеев (10), 1:1 Петков (16), 2:1 Бето (32), 2:2 Делев 
(45+2), 2:3 Коцев (90+2).
Съдия: Кольо Данев.
Жълти картони: Попара, Р. Димитров.
Стадион “Славия”, 600 зрители.

XXV кръг, 02.05.2009 г. 
“Вихрен” – “Славия” 1:2

“Славия”: 12. Е. Петров, 21. Дяков, 5. Кавдански, 18. Морац, 3. Р. Пет-
ров, 22. Карлос, 27. Попара (75 – 17. Керчев), 7. Бето, 28. Ду Бала (80 
– 2. Вл. Иванов), 10. Николов, 11. Ортега (88 – 9. Вълев).
Голмайстори: 0:1 Ортега (58), 1:1 Маладенис (90+1), 1:2 Бето 
(90+2).
Съдия: Ахмед Ахмед.
Жълти картони: Керчев, Е. Петров.
Сандански, градски стадион, 600 зрители.

XXVI кръг, 08.05.2009 г. 
“Славия” – “Ботев” 4:0

“Славия”: 12. Е. Петров, 21. Дяков, 18. Морац, 5. Кавдански, 14. Вик-
тор, 22. Карлос (44 – 17. Керчев), 10. Николов (81 – 15. И. Иванов), 27. 
Попара, 7. Бето (65 – 20. Димитров), 11. Ортега, 28. Ду Бала.
Голмайстори: 1:0 Керчев (50), 2:0 Николов (55-дузпа), 3:0 Бето (61), 
4:0 Ду Бала (81).
Съдия: Христо Ристосков.
Жълти картони: Морац, Бето.
Стадион “Славия”, 300 зрители.

на контузения Карлос 
Мартин Керчев. Халфът 
направи 1:0 след голямо 
мелле в наказателното 
поле на гостите, а оттам 
нататък мачът потръгна 
за столичани. Малко след 
попадението Попара 
хвърли страхотен пас към 
Ду Бала, който се откъсна 
сам срещу Станев и бе фа-
улиран. Вратарят веднага 
бе изгонен, а появилият 
се под бурните аплодис-
менти на славистката 
публика негов заместник 
Лилчо Арсов бе безпо-
мощен при изпълнената 
от Асен Николов дузпа. В 
61-ата минута пълнички-

ят пловдивски страж вече 
изглеждаше смешно, 
когато слаб удар на Бето 
от границите на пеналта 
мина през ръцете му и се 
оплете в мрежата – 3:0. 
Крайния резултат офор-
ми Ду Бала, който заби със 
страшна сила топката зад 
голлинията след отразен 
от Арсов шут на Керчев. 

Победата, която бе и 
най-голямата за “Славия” 
този сезон, вдъхна ис-
крица надежда, че тимът 
може и да не се превърне 
в боксова круша във фи-
налните си четири срещи 
от първенството. 

Иван ЖИКОВ

След възстановяването си от контузия Бето се пре-
връща в основен футболист за “Славия”

Минали мачове 5

“Славия” – “Спартак”:
“Спартак” ни би с един 

шут и един корнер, а ние 
изпуснахме дузпа и куп 
чисти положения. Обид-
ните скандирания по наш 
адрес са нещо нормално, 
феновете са в правото си 
да се ядосват. Нямам обяс-
нение за загубата – цяла 
седмица подготвяхме 
тима за този мач.” 
“Локо” (Пд) – “Славия”

“Направихме по-добър 
мач от този със “Спартак”. 
Антон Генов не даде дуз-
па в наша полза, сбърка 
и при наказателния удар 
срещу нас. В нападение не 
бяхме на ниво. Натрупаха 
ни се три загуби и това е 
много неприятно.” 

“Миньор” – “Славия”
“Интересен мач, в кой-

то и двата отбора искаха 
трите точки. Домакините 
имаха шанс при гола. Пре-
ди това Ортега бе длъжен 
да вкара, а контузията му 
ни попречи да изравним 
през втората част. Влязох-
ме в лоша серия, ще се 
опитаме да променим не-

щата още срещу “Пирин”.”
“Славия” – “Пирин”
“Неприятна загуба, 

пета поред. Имахме кад-
рови проблеми, а Ду Бала 
и Галин Иванов се конту-
зиха още  в началото. Ко-
гато нападаш – рискуваш, 
затова дойде и третият гол 
на “Пирин”. Сривът при нас 
се получи след загубата от 
“Спартак” (Варна).” 

“Вихрен” – “Славия”
“Заслужена победа, 

макар и постигната в края. 
Стана практика да ни 
вкарват точно в послед-
ната минута, затова беше 
време и ние да нанесем 
решаващия си удар в този 
момент. Хубаво е, че сло-
жихме край на черната се-
рия, вече мислим за мача с 
“Ботев”.” 

“Славия” – “Ботев”
“Проспахме първото 

полувреме, просто бяхме 
пълна трагедия. След раз-
бора, който направихме 
на почивката, всичко си 
дойде на мястото и напра-
вихме това, което всички 
очакваха от нас с оглед 
разликата в класите и в 
моментната форма на два-
та тима.” 

ТреньОръТ
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Страницата подготви Ангел СЛАВЧЕВ

Двубоят срещу „Спар-
так” (Варна) предизвика 
много полемики в медиите, 
сред феновете и като цяло в 
общественото пространс-
тво. Дали мачът е бил ис-
тински или не, не можем да 
твърдим, но ще ви предста-
вим кратка хроника на съби-
тията с кратък коментар 
в края.

Преди МаЧа: 
Формата на тима
„Славия” прави серия от 

добри игри, побеждава „Ли-
текс” с 1:0 като гост и пада от 
ЦСКА с 2:1 след скандално 
съдийство и две несъщест-
вуващи дузпи за домакини-
те. Отборът играе отлично 
срещу „червените”, както и 
в предишните мачове срещу 
„Сливен” (3:1) и „Беласица” 
(5:2). Все още има шанс за ев-
ротурнирите. Клубът праз-
нува своята 96-а годишнина 
ден преди това. „Славия” 
няма проблеми с контузени 
и наказани играчи.

Букмейкърите
Съмненията за нещо 

нередно около двубоя се 
потвърждават с пълна сила 

от букмейкърите. Срещата 
е извадена от големи залож-
ни къщи като „Спортингбет”, 
„Bwin.com” и „Bet365.com”. 
Извадена е и от много други 
европейски и азиатски таки-
ва, а залозите биват спрени 
часове преди мача. Двубоят 
фигурира само в родния „Ев-
рофутбол”, където предлага-
ните коефициенти първона-

чално са шокиращи: 
„Славия” - „Спартак” 
2.15 за „1”, 4.25 за „Х” 
и 1.90 за „2”. „Само 
за този коефицент 
в една бяла държа-
ва биха забранили 
провеждането на 
мача”, коментира 
потребител във фо-
рума на Национал-
ния клуб на славис-
та в интернет. Преди 
началото на сре-
щата, “Еврофутбол” 
променя коефици-
ентите – нормална 
практика, когато 
при един мач се 
залага изключител-
но много с големи 
суми на определен 
знак. Последните 
коефициенти са 
както следва: 1.80 

за „1”, 4.55 за „Х” и 2.20 за „2”.

Медиите
„СИК ще спасява пак 

„Спартак”, „Славия” ще ляга 
в „Овча купел” (sportline.
bg) и „Спартак” ще излезе 
с шестима бивши играчи 
на „Славия” срещу „белите” 
(7sport.net).

Формата
„Белите” записват още 

четири поредни загуби, 
като от борещи се за Евро-
па, остават на седем точки 
над линията на изпадащи-
те при ужасяващо тежка 
програма до края, като ще 
срещнат тимове, борещи 
се за оцеляване и такива с 
претенции за медалите.

Форумът в 
интернет

Трима от 41 участници 
в играта на официалния 
сайт познаха точния ре-
зултат от мача. Още един 
пък позна знака и голова-
та разлика, като прогноза-
та му беше 0:1. Това прави 
10% от всички участващи. 
В запитване преди дву-
боя, отговор на въпроса 
„Кой ще спечели дербито 
на „Спортингбет”?”, 13% 
прогнозират, че това ще 
е „Спартак”, победа за „бе-
лите” предвиждаха 79% 
от запитаните, а едва 7% 
очакваха равенство. В ан-

кетата участваха над 50 
души. След мача повечето 
от коментарите във фору-
ма са неуместни за цити-
ране тук, като мнението 
на абсолютно всички пот-
ребители е едно и също 
– по един или друг начин 
този двубой се е играл, но 
не на терена на стадион 
„Славия”.

Медиите
„Очаквано”: „Славия” 

- „Спартак” (Варна) 1:2, бе-
лите фенове искат остав-
ки (sportal.bg)

„Славия” полегна на 
„Спартак” (Варна) 

(в. „7 дни спорт”)
Пак съмнителен резул-

тат на „Славия” - „Спартак”
(в. „24 часа”)
Мачът на „Овча купел” 

подлуди букмейкърите. От 
тотални фаворити „белите” 
станаха аутсайдери

(в. „Стандарт”)
„Спартак” спечели 

„букмейкърското” дерби
(sportni.bg)

Ние, футболистите от пред-
ставителния отбор на „ПФК 
Славия”, се обръщаме към вас, 
привържениците на клуба и 
отбора, с молба да приемете 
нашите извинения по повод 
бездушната ни и лишена от 
достойнства игра, довела до 
унизителната за нас и за отбо-
ра ни загуба от Спартак (Вар-
на) в срещата от 21-ия кръг на 
„А” група, играна на клубния 
стадион на 11 април 2009 г.

Длъжни сме да заявим най-
отговорно пред вас и спортна-
та общественост в България, 
че нито един от нас не е учас-
твал в задкулисно уреждане 
на мача и не се е договорял, с 
когото и да било за изхода от 
него. Всички, без изключение, 

отдаваме случилото се на ста-
дион „Славия” на нашата не-
дооценка на обстановката на 
терена и извън него и на фак-
та, че не изпълнихме трень-
орските указания и задълже-
нията си като професионални 
футболисти, защищаващи 
цветовете на един от най-ста-
рите и авторитетни футболни 
клубове в България. 

С това свое обръщение 

не търсим оправдание за 
изявите си в срещата със 
„Спартак” (Варна) и не ис-
каме то да доведе до сниз-
хождение на ръководството 
и собствениците на „ПФК 
Славия” към нас. Искрено се 
надяваме доверието на вас, 
феновете на отбора, към 
нас, футболистите от сегаш-
ния състав на „Славия”, да 
не е безвъзвратно загубено, 
като същевременно ви уве-
ряваме, че ще намерим сили 
и воля до края на шампиона-
та да ви радваме с играта си 
и с резултатите на отбора в 
оставащите срещи.

Представителен 
футболен

отбор на „ПФК Славия”

"Славия" - "Спартак" 1:2

От белите рози до тоалетната хартия
Или кратка ретроспекция на събитията

След края на двубоя някой от край-
ните привърженици на „белите” 
демонстративно замериха своите с 
тоалетна хартия     

Обръщение на футболистите от 
представителния отбор на „ПФК Славия”

Каквото и да (не) е станало 
в тази среща, можем да сме си-
гурни в едно – мачът „Славия” 
– „Спартак” не е първият, няма и 
да е последният от този вид. Ис-
тината е, че в изминалите десе-
тина години съмненията в много 
двубои в българския шампионат 
зачестиха, почти всеки път с 
основание, не и без помощта 

на четвъртата власт – медиите 
и изключително големия брой 

поръчкови и субективни спорт-
ни журналисти, по-известни като 
„драскачи”. Но е факт също така, 
че дори и да не е имало никаква 
уговорка в тази среща и отдадем 
победата на варненци на тяхна 

свръх мотивация да се задържат 
в елита, то трудно някой ще убе-
ди най-вече „белите” фенове, че 
отборът на  „Славия” е загубил 
по честен начин, след видяното 
на терена. Каквито и подписки и 
обръщения да пускат играчите, 
колкото и да се кълнат от ръко-
водството, трудно някой трезво-
мислещ ще повярва. 

6

дВуБОяТ
Феновете на „белите” подаряват бели рози на футбо-

листите на „Славия” и на тези на гостите по случай 96-го-
дишнината на тима секунди преди началото на срещата. 
Oще в четвъртата минута дошлият от „Овча купел” Орлин 
Орлинов с точен удар от около 25 метра изпраща топка-
та неспасяемо в левия долен ъгъл на Йордан Господинов 
за 0:1. Веднага след гола, 20-годишният Орлинов сваля 
демонстративно фланелката си и започва да обикаля по 
лекоатлетическата писта, което му донася жълт картон. 
Петнайсет минути по-късно, след изпълнение на ъглов 
удар, бразилецът Даниел Моралес, оставен непокрит в 
наказателното поле, от два-три метра с глава отбеляза 
втория гол - 2:0 за Спартак. Феновете започват да приби-
рат своите знамена и трансперанти. В следващите минути 
домакините се активизират, като Дубала прави пропуск. 
В края на полувремето съдията Стефан Спасов отсъжда 
спорна дузпа за „Славия” за нарушение срещу Дениран 
Ортега. Капитанът Йордан Петков застава зад топката, но 
отправя анемичен удар, който е спасен от Зоран Банович. 
През втората част славистите връщат едно попадение, 
дело на Карлос, след разбъркване в защитата на гостите. 
Точно минута след това обаче Митя Морац си изкарва 
червен картон и убива всякакви надежди на феновете на 
най-стария роден клуб за победа в този двубой. След пос-
ледния съдийски сигнал нападателят на гостите Николай 
Петров, който също е бивш играч на „Славия”, отправя не-
приличен жест към скамейката на доскорошния си отбор, 
а недоволните привърженици на домакините скандират 
„Горчиво!” и „Оставка!”. В самия край на спектакъла, когато 
футболистите на „белите” се запътват към съблекалните, 
ултрасите ги засипват с тоалетна хартия – символ на това, 
което играчите сътвориха ден след най-святата дата в ис-
торията на „Славия”.

СЛед МаЧа: 

КОМенТар
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Легендарният плеймей-
кър на българския нацио-
нален отбор по футбол и 
„Щутгарт” Красимир Балъков 
тотално промени играта на 
своя тим. Бургазлии победи-
ха европретендента „Литекс” 
с 3:1 и загубиха от ЦСКА с ми-
нималното 0:1 в доста съмни-
телен двубой. Най-култовият 
играч на отбора от Бургас 
Мишел Платини реализира 
хеттрик за успеха с 3:0 срещу 
борещия се за спасение тим 

на „Спартак” (Варна). Плати-
ни игра смело и удари греда 
срещу „Левски” на стадион 
„Георги Аспарухов”, когато 
морския тим загуби с 3:1. В 
тима на „акулите” се присъе-
дини и венецуелският нацио-
нал Виктор Гонсалес с над 50 
мача за „А” отбора на своята 
страна. Той играе като десен 
офанзивен или дефанзивен 
халф. В момента черномор-
ци са осми на две точки от 
„Славия”. 

Невероятно трудно ще им 
е на футболистите на „Славия” 
срещу борещия се за титла и 
намиращ се в отлична форма 
тим на „Левски”. След победа-
та над вечния си съперник 
ЦСКА „сините” ще се чувстват 
окрилени и ще се борят със 
всички футболни и недотам 
футболни средства, за да 
постигнат четири победи в 
останалите четири кръга.

„Черно море” излъга като 
гост тима на Йордан Лечков 
„Сливен” с крехкото 0:1 с гол 
в 93-ата минута и от четири 
кръга няма загуба. Последно 
„моряците” паднаха от „Локо-
мотив” (София) с 2:3, а след 
това направиха равенство с 
„Литекс”. Александър Алек-

сандров – 
Кривия виси с 
четири жълти 
картона и при 
нов такъв има 
вероятност да 
пропусне дву-
боя с „белите”. 
Варненци са 
един от трите 
тима борещи 
се за участие 
в Европа, като 
за момента 
са на трето 
място с точ-
ка преднина 
пред столич-
ните „желез-
ничари”. Само 
тимът от квар-
тал „Подуене” 
има по-малко 
допуснати го-
лове от „мо-
ряците”, които 

са инкасирали едва 17 гола 
през този сезон. 

При все че отборът на „Ли-
текс” едва ли ще хвърли сили 
в битката за бронза - „оран-
жевите” ще се борят за купа-
та на България – борбата за 
третото място се изостря до 
краен предел, а славистите 
ще срещнат поредния пре-
тендент в следващия, пос-
леден кръг от шампионата. 
Двубоите срещу „Локомотив” 
(София) носят огромен заряд 
за феновете и на двата тима 
през последните години и 
едва ли ще е изключение и 
този път. Повечето привър-
женици са на мнение, че от 
четирите срещи до края „бе-
лите” футболисти ще спечелят 
между две и шест точки, като 
голяма част от тях се надяват 
успехите на славистите да са 
от мачовете със столични-
те тимове. След страхотната 
победа на „червено-черните” 
над „сините” от „Герена” пос-
ледвалият успех над прекия 
съперник „Черно море”, ло-
комотивци сякаш се сринаха 
– те загубиха дербито срещу 
„Литекс” с 1:2, а преди това 
паднаха и като домакини от 
съименниците си от Пловдив 
със същия резултат. Отборът 
от квартал „Надежда” има до-
ста тежка програма до края, 
включваща и гостуване на 
стадион „Българска армия” 
срещу ЦСКА. Мотивацията 
на момчетата на Драгомир 
Окука ще е в пъти по-голяма 
и по-силна от тази на играчи-
те на Стевица Кузмановски. 
Въпреки това, именно този 
двубой ще е от ключово зна-
чение за много фенове, кои-
то с удоволствие биха се на-
сладили на една категорична 
победа срещу софийския си 
съперник. Много трудно „бя-
лата” несигурна отбрана ще 
се справи с топ-острието и 
машината за голове на „Ло-
комотив” Мартин Камбуров, 
отбелязал историческия хет-
трик във врата на Георги Пет-
ков за 3:0 срещу „Левски”.

„Славия” наистина ще е 
фактор в този шампионат, но 

за съжаление на изстрада-
лите „бели” фенове, няма да 
решава своето бъдеще. Най-
старият роден клуб отдавна 
изпорти всички свои шансове 
за каквото и да било и от тук 
нататък остана само да опре-
дели кой в крайна сметка ще 
стане шампион и кой ще тру-
па слава и престиж в Европа.

Ангел СЛАВЧЕВ

СТАТИСТИКА И 
ПрогрАмА:

XXVII кръг – 16 май (събота),
20:00 ч., стадион „Лазур”

„Черноморец-Бургас” – „Славия”
(през есента – 0:2)

В последните 5 сезона:
сезон                  Бургас         София
2003-2004 - -
2004-2005 - -
2005-2006 - -
2006-2007 - -
2007-2008 2:0 1:1

XXVIII кръг - 23 май (събота),
18:00 ч., стадион „Славия”

„Славия” – „Левски”
(през есента – 0:1)

В последните 5 сезона:
сезон                    есен           пролет
2003-2004 1:2 0:1
2004-2005 0:3 0:2
2005-2006 0:5 2:2
2006-2007 0:2 0:3
2007-2008 0:0 1:2

XXIX кръг – 31 май (неделя), 
17:45 ч., стадион „Тича”

„Черно море” – „Славия”
(през есента – 2:0)

В последните 5 сезона:
сезон                    Варна          София
2003-2004 0:3 0:2
2004-2005 1:1 1:3
2005-2006 1:0 0:1
2006-2007 0:0 0:1
2007-2008 1:0 1:3

XXX кръг – 13 юни (събота), 
18:00 ч., стадион „Славия”

„Славия” – „Локомотив” (София)
(през есента – 1:0)

В последните 5 сезона:
сезон  Есен         Пролет  
2003-2004 2:2 2:0
2004-2005 0:1 1:0
2005-2006 2:0 1:2
2006-2007 1:1 1:2
2007-2008 2:1 0:0

„Славия” ще определи шампиона
и ще разпредели местата в Европа

В оставащите двубои 
до края на шампионата 
„белите” няма за как-
во да се борят, освен за 
честта си. Три от чети-
рите им съперника обаче 
гонят ясно поставени 
цели, а четвъртият e 
негостоприемният от-
бор на Красимир Балъков 
- „Черноморец-Бургас”. 
Славистите или ще обър-
кат нечии сметки или 
безславно и тихомълком 
ще завършат поредния 
сезон в златната среда 
на „А” група. За привър-
жениците на най-стария 
роден клуб столичните 
дербита ще носят най-
голям заряд.

„Белите” пак не надскочиха себе си, но имат 
шанс за достоен завършек на сезона – победи в 
столичните дербита

Предстоящи мачове 7
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Историята е катего-
рична първият мач меж-
ду “Славия” и “Левски” се 
състои на 1 април 1915 
година. Славистите са 
батковци и са основани 
на 10 април 1913. На след-
ната 1914 на 24 май пола-
гат началото си и техните 
съперници. Не закъсня-
ват и първите контакти 
между двата клуба. Уго-
ворен е и мач. Срещата 
протича изключително 
оспорвано, но все пак по-
бедата извоюва “Славия” 
с 1:0. Поставено е начало-
то на един двубой, който 
дълги години ще бъде в 
центъра на футболния 
живот в страната. Футбо-
листите, които носят тази 
първа победа са: Стефан 
Лалов, Павел Грозданов, 
Асен Дишков, Ангел Ата-
насов, Емануил Гешев, То-
дор Калканджиев, Георги 
Григоров, Стефан Чумпа-

лов, Тодор Владимиров, 
Владимир Йерусалимов и 
Л. Тодоров.

Само след месец на 1 

май има втори двубой, 
тук “бялата” лавина прос-
то помита съперника 
си – 4:0. В последвалите 

приятелски по своя ха-
рактер мачове “белите”, 
не само доказват своето 
превъзходство, но и ги 

р г а н и з и р а н и я т 
спортен живот в 
София започва на 

2 септември 1921  година. 
Тогава стартира футбол-
ният шампионат на сто-
лицата. Старият опонент 
„Левски” е сломен катего-
рично – 2:0 в първия офи-
циален мач между двата 
утвърдени съперника, 
игран на 9 октомври: “Ча-
сът е едва три и половина, 
а публиката е изпълни-
ла всички пространства 
около игрището. В четири 
часа тя стана толкова мно-
го, колкото никога в никое 
българско състезание и 
въобще игри от този род 
преди...Славистите пече-
лят заслужено...Вече се бе 
стъмнило, когато клубът 
победител, с факли, песни 
и “Ура”, нареден в стройни 
колони премина в марш 
през булевард “Цар Осво-
бодител” на път към игри-
щето си.” (в.“Спортен лист” 
- бр.15/13.Х.1921 г.). В пос-

ледвалите мачове за сто-
лично първенство “бели” 
и “сини” правят зрелищни 
мачове и много често от 

тези двубои се определя 
кой ще представлява Со-
фия в държавното пър-
венство. Тук интересен 

момент дезертирането 
на левскарите от терена 
в шампионатния мач от 
2 юли 1922 година, естес-

твено при резултат 1:0 в 
полза на “Славия”. Следва 
и разцепление на спорт-
ната организация в София, 
като съпрениците създа-
ват алтернативн спортен 
съюз. Отново благодаре-
ние на слависткото джен-
тълменство се стига до 
връщане на “синия” тим 
в редовете на софийска-
та спортна организация. 
Устроен е приятелски 
мач между двата тима, с 
което е сложен край на 
разкола. 

В изиграните срещи 
в годините предшества-
щи формирането на “А” 
група има пълен паритет. 
Най-легендарни са ма-
човете за Царската купа 
през октомври 1943 го-
дина. Тогава славистите 
два пъти печелят с по 1:0, 
стават шампиони и за-
винаги печелят ценния 
трофей. 

Тази година българският футбол отбелязва своя вековен юбилей. 
През годините се е съхранило и автентичното съперничество, меж-
ду два тима, което дава отражение на родния спорт като цяло. Това 
е двубоят между “Славия” и “Левски”. Към днешна дата няма друго де-

рби, което да противопуставя два тима с имена, традиции и исто-
рия, каквито са били и преди почти век. В днешния брой ще ви припом-
ним, някои от акцентите маркирали това най-старо съревнование у 
нас. Поводът, разбира се е поредното издание на бяло-синия дуел.

Българското дерби

В първите срещи левскарите 
не бележат дори гол  

Играчите на “Славия” през 1919 година бият “Левски”, колкото пъти играят двата тима. 
отляво надясно: първи ред – Стефан Чумпалов (Чумпала), георги григоров (Фурланата), 
Тодор Владимиров (Сан), Ангел Атанасов (Аго) и Л. Тодоров; в средата – Емануил гешев 
(манчо), Никола Чапкънов и Тодор Калканджиев (Джон); горе – Константин Крапчански 
(Кочо), георги Топалов (Топата) и Асен Дишков.

отборите на “Славия” и „Левски” преди мача на добра воля между двата тима проведен на 
23 септември 1923 година и завършил - 2:3. Играчите на “Славия” са с бели екипи. от ляво на 
дясно първи ред - седнали: Никола Калканджиев (Колата), Константин Крапчански (Кочо), То-
дор Владимиров (Сан) и Димитър манолов (Найдо, Боянската мечка). Втори ред прави: Борис 
Николов, григор Стоянов (гичо), Велчо Стоянов, Александър Филипович (Саша) и вратарят 
Ангел Андреев (Катастрофата)

до 1948 година пълен паритет

печелят всичките. Ин-
тересни са два от тях. 
Първият е изигран на 
7 септември 1919 годи-
на. Тук “Славия” записва 
своята най-голяма по-
беда в съперничеството 
с “Левски” – 6:0, след 4 
гола на П. Цолов. На 12 
октомври същата година 
двата тима отново изли-
зат един срещу друг, като 
това е първата спортна 
проява в България, за ко-
ято се продават и входни 
билети. Отново славист-
ки успех, този път “само” 
с 1:0. До старта на Софий-
ската спортна лига двата 
тима играяят общо шест 
приятелски мача и шест-
те спечелени от “Славия”. 
В последвалите почти 
95 години се провеждат 
още над 40 приятелски 
срещи. Но тук маркира-
ме само тези, които са 
играни преди началото 
на организирания спор-
тен живот у нас.  

О

8
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Жребият противо-
поставя през години-
те “Славия” и “Левски” 
цели 11 пъти в тур-
нирите за купата на 
Съветската армия и 
тази на България. За 
наша гордост в осем 
от тези сблъсъци сла-
вистите са излизали 
крайни победители. 
Сред великите “бели” 
труимфи се открояват 
четирите полуфинал-
ни мача с “Левски” 
през 1963 и 1964. То-
гава славистите не 
губят нито веднъж и 
продължават напред, 
като накрая заслуже-
но ликуват и два пъти 
с купата. В тези памет-
ни срещи, играли се 
пред над 50 000 зрите-
ли всеки път, пет гола 
в „синята” мрежа реа-
лизира легендарното 
дясно крило на “Сла-
вия” Михаил Мишев 
(Горнобанският кмет).

Емблематичен ус-
пех за славистите е и 
този през 1972 година. 
Двубоят със “сините” е 
истински трилър. Ре-
довното време завър-
шва –1:1. Продълже-
нията не донасят нова 
развръзка. Предстои 
драмата на дузпите. 

Славистите издържат 
на огромното напре-
жение и печелят с 10:9. 
Герой на двубоя става 
вратарят Георги Ил. 
Гугалов, който първо 
разколебава “сините” 
и спасява два едина-
десетметрови удари, 
а после сам вкарва и 
победната дузпа.

През пролетта на 
1990 година стари-
те съперници отно-
во кръстосват шпаги 
по волята на жребия. 
Първият четврътфина-

лен мач е на “Герена” 
на 27 март. Срещата 
започва с натиск на 
домакините, но след 
корнер Валентин Иг-
натов извежда напред 
славистите. После 
идва часът на нестан-
дартния халф Нико-
лай Костов, който 
след пряк свободен 
удар и дузпа довеж-
да резултата до 3:0 за 
“Славия”! В средата 
на второто полувре-
ме е върнат един гол, 
но Илия Карадалиев 

оформя крайното 4:1 
за “бялата” лавина. 

А какво да кажем за 
финала на 1 май 1996 
година...когато при 
1:0 за “Славия” прези-
дентът на “Левски” То-
мас Лафчис позорно 
извади тима си от те-
рена в 76-ата минута?! 
Последният звучен 
„шамар” за тима от По-
дуяне в това състеза-
ние е от 1998 година. 
След загуба 0:2 в пър-
вия осминафинал, на 
реванша славистите 
изнасят истинска лек-
ция на своя опонент 
и влизат в аналите с 
един от най-сладките 
„бели” триумфи. Чу-
десната игра на це-
лия отбор на “Славия” 
води до три безответ-
ни гола и 3:0. 

Най-много мачове 
“Славия” и “Левски” 
записват на ниво “А” 
група. Елитната ни ди-
визия е сформирана 
през есента на 1948 го-
дина. Дълго време де-
рби мачовете са много 
равностойни и до про-
летта на 1982 година, 
“белите” имат само три 
победи по малко от 
своя съперник! В пос-
ледвалите десетилетия 
балансът е влошен зна-
чително. Особено се-
риозен е “приносът” на 
последните 20 години. 
За 42 изиграни мача в 
този период славис-
тите взимат едва 3 по-

беди. Редица срещи са 
по-скоро протоколни, 

има поне десети-
на мача, в които 
откровено има 
полягане от стра-
на на най-стария 
роден тим, а в 
още поне десет 
мача съдийски 
произвол даря-
ва победата на 
тима от “Подуя-
не”. Дали някога 

ще се върне очарова-

нието на най-старото 
родно дерби е трудно 
да се прогнозира. 

Най-убедителният 
успех над “сините” на 
ниво “А” група е този 
през сезона 1958/59 
година. Тогава “Левс-
ки” направо е пометен 
– 4:1! Преди този дву-
бой “белите” записват 
и една уникална серия 
от девет мача подред 
без загуба! А общо в 
тринайсет двубоя от 
1953 до 1960 “Славия” 
губи само веднъж! В 
споменатата среща за-
вършила 4:1 “бялото” 
нападение в състав: 
Добромир Ташков, 

Георги Бор. Гугалов 
и Александър Васи-
лев прави каквото си 
иска с отбраната в си-
ньо и само липсата на 
късмет не позволява 
да паднат нови голове. 
Особен привкус имат и 
двойните победи над 
съперника в рамките 
на един сезон. И есен 
и пролет славистите 
ликуват за сефте през 
1954 година, а послед-
но преди три десети-
летия в сезон 1978/79. 
В още 15 пъти пък “бе-
лите” не допускат загу-
ба и в двата си мача с 
“Левски”, за последно 
през сезон 1998/99. 

дълго време равностойно и в “а” група
Дълги години мачо-
вете между “бели” 
и “сини”, са крайно 
оспорвани, не прави 
изключение и този 
от есента на 1959 
година  

“Бял” терор над “Левски” за купата

Славистите отстраняват през 60-те години на ХХ век два пъти своите опоненти, но 
това не пречи на приятелството между играчите. Тук двата тима са при закриването 
на сезон 1965/66 година. Славистите са с бели екипи от ляво на дясно: първи ред - клекна-
ли: Цветан Веселинов (меци), Александър манолов, георги Харалампиев (Ампето), Христо 
Илиев (Патрата), михаил мишев (мишката), Симеон Николов (Картофа), Петър Пана-
гонов (Панагона), Богомил манов (Богеца), георги манолов (гьорето), Стефан Абаджиев 
(Теко) и Любен Тасев. Втори ред - прави: георги георгиев (Дълга мара), георги Каменски, 
Йордан Жежов, Борис Александров, методи Бончев (мето), георги Златков (Бегача), Иван 
Попов, Димитър Костов (Яшко), Емануил манолов (Еми), георги Стоянов (Джеси), малин 
Иванов, Иван Арсов, Стоян Алексиев (Стойката), Веселин Личев, Иван Здравков (Джак 
раби) и георги гугалов (гугала)

Българското дерби

СТАТИСТИКА
Вид м п р з г-р
А РФГ 126 24 43 60 133-213
СП 43 18 7 18 67-80
КСА 9 3 3 3 10-8
ПР 6 6 0 0 15-0
КБ 6 3 1 2 14-7
НД 6 3 0 3 8-10 
ДП 4 2 0 2 5-5
КУС 3 0 0 3 3-6
Всичко 203 59 74 91 255-329
Легенда: СП-Столично първенство, КСА-Купа на Съветска-
та армия, ПР-приятелски мачове преди старта на органи-
зирания футбол у нас, КБ-Купа на България, НД-Национална 
дивизия, ДП-Държавно първенство, КУС-Купа Улпия Серди-
ка.
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На 10 април 2009 г. 
в столичната черква 
“Свети Георги Побе-
доносец” “Славия” ос-
вети историята си. Ри-
туалът извърши отец 
Тома в присъствието 
на над стотина сла-
вистки сърца. Но това 
бе дело, посветено на 
всички слависти.

На тези, които пре-
ди 96 години създа-
доха първия истински 
организиран и подре-
ден според законите 
на страната футболен 
клуб. На тези, които 
измислиха великото 
име “Славия” и писаха 
девет години 200-те 
страници на Първата 
протоколна книга на 
“белите”. На тези, кои-
то носиха с чест бяла-

та фланелка през тези 
96 години. На тези, 
които през същото 
време не спряха да 
ги подкрепят и да са с 
тях както в минути на 
радост, така и в тъга. 
На тези, които вече не 
са между живите и от 
едните, и от другите, 
но са оставили ярък 
спомен у близки, род-

нини и приятели, че 
са били добри хора, 
че са били истински 
слависти.

Затова всички сла-
висти, техните емоции 
и духът им, събрани в 
т. нар. Бяла библия, 
бяха главното дейс-
тващо лице този ден 
в  черквата “Свети Ге-
орги”. Защото вехтата 
книга всъщност по-
казва и доказва защо 
славизмът е нещо по-
вече от спорт, а “Сла-
вия” – много повече 
от обикновен отбор. 
“Бялата библия” е 
събрала в едно мора-
ла, честността, чове-
щината и добротата 
на първите слависти, 
поставили начало-
то на клуба. Първата 

протоколна книга на 
практика маркира 
славното начало на 
“Славия”, а и на ор-
ганизирания, според 
каноните в държавата 

български спорт. И се 
превръща в истинска 

епопея и непреход-
на еманация на вече 
вековните славистки 
ценности – изповяд-
вани, както от пър-
вопроходците на “бя-

лата” идея, така и от 
“белите” фенове днес.

На 10 април 2009 
спортен клуб “Славия” 
отпразнува 96-ата го-
дишнина от създаване-
то си. По този повод в 
столичния храм “Свети 
Георги Победоносец” 
бе извършена тър-
жествена церемония 
по освещаването на 
т.нар. “Бяла библия” 
– Протоколна книга 
на тима, съдържаща 
изключително ценни 
данни за учредяването 

му и първите години 
от съществуването му. 
Документът, който се 
озова на “Овча купел” 
след куп перипетии и 
случайности миналата 
година, е уникален по 
рода си. Той дава право 
на славистите да пре-
тендират, че именно 
те, а не “Черно море” 
или “Ботев” (Пловдив) 
например са най-ста-

рият все още действащ 
отбор у нас. Президен-
тът на ПФК “Славия” 
– 1913 АД Венцеслав 
Стефанов отсъстваше 
по уважителни причи-
ни, защото бе извън 
страната. Играчите и 
треньорите също не 
дойдоха заради анга-
жименти покрай пред-
стоящото домакинство 
на “Спартак” (Варна). 

Иначе в църквата се 
събраха десетки запа-
лянковци и легенди 
на “белите”, сред които 
бившият шеф на “Сла-
вия” и БФС, и капитан 
на националния отбор 
Димитър Ларгов, авто-
рът на победния гол за 
юношеските първенци 
на Европа през 1959 
Антон Кръстев, двук-
ратния номер едно за 

годината в България 
Александър Шалама-
нов и Емануил Мано-
лов участник в отбора 
на “белите” европейски 
полуфиналисти през 
1967 година. Тържест-
веният ритуал в храма 
бе организиран от еки-
па на в.”Славия”.

Страницата 
подготви 

Николай КРЪСТЕВ

Бялата магия

“Бялата библия” вече 
е и осветена 

“Славия” освети историята си

Първият, който отец Тома поръси за здраве бе 
големият Димитър Ларгов (в средата) 

Слависти от три поколения уважиха събитието

Легендата Александър 
Шаламанов също бе в 
храма  

Слависти от три поколения изпълниха храма "Св. георги" при освещаването на “Бялата библия”   
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Че славистите са 
хора, които държат на 
традициите си е всеиз-
вестен факт. В навече-
рието на 96-ия рожден 
ден на “белия” клуб, 
освен освещаването 
на първата протоколна 
книга, бе осъществена 
още една проява, в ко-
ято своята роля отново 
има и вестник “Славия”. 
Още през месец септем-
ври 2007 година в брой 
78 на “бялото” клубно 
издание алармирах-
ме за недопустимото 
състояние, в което се 
намира бюст-паметника 
на първия председател 
на “Славия” Димитър 
Благоев (Пальо). Уви, за 
наше учудване не пос-
ледва никаква реакция 
от страна, нито на спор-
тния, нито от футболния 
клуб на “белите”. Естест-
вено не бе предприето 
и нищо да се преведе в 
достоен вид монумен-
та на един от първо-
проходците на родния 
спорт. Нещо повече, Па-
льо Благоев е не просто 
първият ръководител 
на “бялото” дружество, 

но и герой от войните 
за национално обеди-
нение на България. Той 
оставя костите си на 17 
септември 1918 година 
по време на Първата 
световна война в сви-
реп бой при Кучкин ка-
мък. Всичко това явно, 
може да трогне само 
истинските слависти, а 
не временните служи-
тели на “Овча купел”. 
Затова група привър-
женици на “белия” клуб 
спонтанно решиха и на 
4 април тази година със 
собствени сили се заеха 
с благородната мисия, 
да върнат достойния 
вид на монумента на 

първия председател на, 
доказано най-стария 
роден клуб. Прекрас-
ната инициатива на 
тези редови слависти 
завърши с успех. След 
тяхната намеса обрас-
лият с години мемори-
ал на Димитър Благо-
ев (Пальо) отново е в 
прекрасно състояние. 
Откритият на 10 април 
1973 година паметник 
пак ще се превърне в 
място за отдаване на 
почит за всеки славист. 
Какъв по-голям дар за 
“белия” клуб в наве-
черието на 96-ата му 
годишнина. Интересен 
епизод се случва, дока-

то славистката бригада 
се бори с ужасяващите 
десетилетни бурени. 
Покрай работната пло-
щадка минават малките 
футболисти на треньо-
ра Здравко Колев. Заин-
тригувани малчуганите 
спират пред монумен-
та. Следва кратка бесе-
да за ролята на човека, 
чиито паметник се по-
чиства. Вдъхновени от 
слависткия дух “белите” 
печелят предстоящата 
им среща с връстници-
те им от “Левски” с 2:1 

и горди се снимат след 
мача пред монумента 
на първия председател.  

Сега вече топка-
та отново е в полето 
на ръководствата на 
ОСК “Славия” и ПФК 
“Славия” – 1913 АД. 
Нека този път и те на-

Бялата магия

Паметникът на Пальо Благоев 
отново в достоен вид правят нещо за своя 

бележит предшестве-
ник. Крайно време е 
пространството около 
паметника да се пре-
върне в кокетна гра-
динка с пейки и алеи. 
За да стане това място 
любим кът на всички 
слависти, които идват 
на някое от спортните 
мероприятия случва-
щи се в спортния ком-
плекс “Славия”. Ние от 
вестника, а и всички 
слависти за пореден 
път информираме ръ-
ководителите за нещо, 
което е тяхно задълже-
ние, но е оставено на 
произвола на съдбата 

вече десетилетия. Ако 
сегашните шефове на 
“белия” клуб пак отми-
нат с лека ръка това, 
ние славистите ще 
го направим отново 
сами. И сили имаме, а 
и любов към “Славия” 
не ни липсва...  

Тече усилена работа по почистване на паметника       

След победата над връстниците им от “Левски” с 2:1 гордите млади сла-
висти строени пред монумента на Димитър Благоев (Пальо) 

Истински обичащи своя клуб тези редови сла-
висти върнаха достойния вид на паметника на 
първия председател 
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La Vecchia Scuola” 
или в превод от ита-
лиански „Старата 
Школа” е най-но-
вата ултрас-фрак-
ция сред фено-
вете на доказано 
най-стария роден 
клуб. Свързахме се 
с един от основа-
телите на агитката, 
който разказа пове-
че подробности за 
целите, философи-
ята и хората, които 
стоят зад идеята.

Фракцията „La 
Vecchia Scuola” е създа-
дена през 2008 година 
от четирима при-
върженици на 
„ С л а в и я ”, 
известни 
с псевдо-
нимите 
си  във 
ф о р у -
ма към 
уебсайта 
на Нацио-
налния клуб 
на слависта 
като jordas, 
I tal ianeca, 
Gumata и Slavista. 
Именно jordas бе чо-
векът, който разкри 
специално за читате-
лите на вестник „Сла-
вия” подробности от 
кухнята на ултрас-фор-
мированието. 

“Намерението да се 

подкрепя отборът ор-
ганизирано води свое-
то начало от така наре-
чената „Втора aгитка” 
или „Долна агитка” 
- aгитката, която за-
почва да се формира 
през сезон 2007-2008 
от дясната страна нис-
ко долу в сектор „А”  на 
стадион „Славия”. Там 
се ражда идеята да 
бъде създадена втора-
та ултрас фракция на 
„белите” фенове, след 
тази на „BoyS Sofia”. 
Официално четирима 
човека полагат нача-
лото, като в течение на 
близо една година ор-
ганизацията „La Vecchia 

Scuola” се доказва 
по безброй на-

чини, както 
на трибуни-
те, така и в 
много дру-
ги аспекти 
с в ъ р з а н и 

пряко или 
косвено с лю-

бимия отбор. 
В момента 
фракци ята 
н а б р о я в а 

над трийсет души. Как-
то всяка ултрас-ор-
ганизация и тук има 
ясно обособено ядро 
от лидери, които се 
стремят да допринесат 
за развитието и пови-
шаването на фенската 
културата сред „бели-

те” запалянковци. 
Ние сме изцяло фи-

нансово независими и 
всичко, което правим, 
става с наши лични 
средства. Вижданията 
ни съвпадат с ултрас-
културата по света и 
нямаме политически 
интереси, защото за 
нас политиката няма 
място на стадиона” 
– споделя jordas. 

Името „La Vecchia 
Scuola” се обуславя с 
богатата история на 
„Славия”, датираща 
от далечната 1913 го-
дина. Двете основни 
цели пред фракция-
та са на първо място 
да върне хората на 
стадиона и на второ 
да повиши нивото на 
подкрепа. Под фра-
зата „да върне хората 
на стадиона”, основа-
телите имат предвид 
завръщане на хора в 
агитката. За никого от 
привържениците на 
„Славия” не е тайна, 
че в последните де-
сет-дванайсет години 
отливът на фенове 
от „бялата” публика е 
огромeн. „Дали зара-
ди липсата на успехи 
или просто заради 
безумния ни футбол, 
налагащ два псевдо-
гранда, много хора 
престанаха да идват 
на мачовете на люби-
мия клуб. Нашата фи-
лософия не е тайна за 

никого - преди всичко 
приоритет е добрата 
атмосфера по трибу-
ните, а чак след това 
идват прозаичните 
неща като класиране 
и ниво на игра” – ко-
ментира още jordas. 

Фракцията „La 
Vecchia Scuola” (или 
накратко LVS), по 
всеобщо мнение на 
„белите” фенове, из-
ненадва с темповете 
на своето развитие. 
Поредният сюрприз, 

който ултрасите под-
готвят, е създаване на 
свой собствен сайт с 
богато съдържание и 
много архивни кадри. 
Ултрасите са готови 
да приемат нови чле-
нове по всяко време. 
Лесно могат да бъдат 
разпознати на стади-
она, защото са обле-
чени в черни анораци 
с логото на LVS, спе-

циално направени по 
поръчка. Друг вариант 
е да бъдат потърсени 
в интернет-форума. 
Всяка седмица сърат-
ниците се събират на 
определено място да 
обсъждат актуалното 
състояние на тима, 
както и подробности 
около предстоящите 
домакинства и подго-
товката за двубоите.

Друг водещ при-
нцип във философия-
та на LVS ще е тясното 
им сътрудничество с 
„BoyS Sofia”. Заедно, 
двете организации 
ще се стремят посте-
пенно да трансфор-
мират „бялата” публи-
ка във все по-голям 
фактор. Фактор, с кой-
то да се съобразяват 
всички, включително 
и ръководителите на 
футболен клуб „Сла-
вия”. Сред акциите на 
момчетата е и подаре-
ният плакет на Благой 
Георгиев и транспе-

рантът в негова чест 
на двубоя с „Локомо-
тив” (София) миналата 
есен.

За финал, jordas 
споделя познатото на 
всички ни мото, което 
и те са възприели за 
основен стълб на тях-
ната идеология: „Ви-
наги верни на „Сла-
вия”!!!”

Ултрас Зона

„La Vecchia Scuola” ще се опита
да върне хората по трибуните

LVS и „BoyS Sofia” подкрепяха тима до последно 
и неколкократно заглушиха феновете на „черве-
ните” на собствения им стадион      

Официалната емб-
лема на „La Vecchia 

Scuola”

Членовете на фракцията не пропуснаха госту-
ването на “белите” и в Ловеч 
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Два гола на бившия цен-
трален нападател на „Сла-
вия“ Мартин Кушев доне-
соха жизненоважна точка 
на „Амкар“ при гостуването 
на „Терек“ в мач, който може 
да бъде определен като 
„слависткото дерби“ в Ру-
сия. Кушев вкара първите 
си попадения през сезона и 
помогна на тима си да обър-
не резултата от 0:1 до 2:1. В 
края на срещата румънецът 
Панку след пас на любиме-
ца на „бялата“ агитка Благой 
Георгиев фиксира крайното 
2:2. Благо участва в комби-
нацията и при първия гол 
в двубоя, отбелязан отново 
от Панку. Родният национал 
беше спънат в наказателно-
то поле и съдията веднага 
посочи бялата точка. След 
попадението на Панку „Ам-
кар“ взе инициативата и в 
28-ата минута Мартин Ку-
шев вкара първия „българ-
ски“ гол в Премиер лигата 
от началото на годината. В 
самия край на полувремето 
таранът се разписа отново, 
този път засичайки перфек-
тно центриране на Захари 
Сираков отдясно. Настав-
никът на „Терек“ Вячеслав 
Грозни реагира с две смени, 
които освежиха играта на 
отбора, но защитата на „Ам-
кар“ действаше сигурно. 
Така се стигна до 84-ата ми-
нута, когато Георгиев наме-
ри с точно подаване Панку и 
румънецът спаси точката за 
„Терек“. В класирането след 
8-мия кръг тимът от Грозни 
е на 10-о място с 9 точки, а 
„Амкар“ е 13-и с едва 7 и 
има само един пълен успех 
през сезона. Марто Кушев 
имаше и много силни изя-
ви при гостуването на тима 
му на гранда „Зенит“. В са-
мия край на двубоя при 0:0 
той получи възможност 
да стреля в наказателно-
то поле и уцели гредата, 
с което пропусна да под-
несе сензацията на кръга.  
Благой Георгиев също има-
ше силни изяви с екипа на 
„Терек“ през последния 
месец. При домакинското 
поражение с 1:2 от шампи-
она „Рубин“ Благо асистира 

на Лахиялов и той вкара 
гола на честта за „Терек“. 
В мача срущу „Сатурн“, за-
вършил 1:1, Георгиев беше 
най-активният футболист в 

състава на Вячеслав Грозни 
и можеше да се превърне в 
герой за тима си, но в края 
на мача силен негов удар 
профуча на сантиметри от 
гредата. Атаките на дома-
кините в тази среща се раз-
виваха основно по левия 
фланг, където действаше 
Благо Георгиев. Българ-
ският национал отправи 
няколко далечни удара, но 
Кински беше на мястото 
си. В интервю за журналис-
тите в Грозни бившият сла-
вист обясни защо е избрал 
офертата на „Терек“ пред 
евентуално завръщане в 
Бундеслигата.  „Играх една 
година в Германия с екипа 
на „Дуисбург“ и не мога да 
се оплача. Отборът изпад-
на, но аз направих добър 
сезон. Всичко беше чудес-
но - силно първенство, ху-
бав стадион, невероятни 
привърженици. Хората се 
отнасяха отлично към мен, 
но я няма тази топлота и 
сърдечност в отношенията, 
характерна за славянските 
народи. Затова и избрах „Те-
рек“. Важен беше и фактът, 
че тук играе сънародникът 
ми Вальо Илиев, който ми 
разказа за високите амби-
ции на отбора. Опитвам се 
да бъда добър християнин 
и спазвам постите преди 
празници като Великден. 
Никой не ме е задължавал 

да го правя, родителите ми 
например не постят. Но аз 
чувствам нещата по този на-
чин“, сподели Благо. 

Звездата на „Енерги“ 
(Котбус) и бивш футболист 
на „Славия“ - Димитър Ран-
гелов, пък  получи непри-
ятна контузия, изкълчвайки 
глезена на левия си крак 
при загубата с 1:3 срещу 
„Байерн“ (Мюнхен). „Ранге-
лов има проблеми с глезена 
и не се знае колко време 
ще отсъства от терените“, 
заяви докторът на котбусци 
Хартмуд Тамке. Старши тре-
ньорът на „Енерги“ Котбус 
Боян Прашникар сподели, 
че все пак се надява да може 
да използва контузения на-
падател в мача с „Борусия“ 
(Мьонхенгладбах). „Има ма-
кар и минимален шанс за 
участието на Рангелов. Към 
днешна дата обаче не мога 
да го използвам”, заяви сло-

венският специалист. Иначе 
Митко бе влязъл в неверо-
ятна форма и в средата на 
април той и съотборника 
му Станислав Ангелов съ-
твориха българско шоу в 
дерби двубоя срещу „Арми-
ния“ (Билефелд). „Енерги“ 
победи с 2:1 с голове на 
двамата българи - първо 
Рангелов откри резултата, 
а Пелето вкара решаващия 
гол при резултат 1:1. В 31-
вата минута Митко се опита 
да пробие отбраната на гос-
тите, но веднага беше бло-
киран от двама защитници. 
В 33-ата минута отново бъл-
гаринът изведе хубаво Иви-

ца Илиев в наказателното 
поле на „Арминия“, той се 
колеба прекалено дълго и 
в крайна сметка прати топ-
ката над вратата. В 43-ата 
минута Рангелов не сбърка 
при първото по-сериозно 
грешка на гостите. При цен-
триране на Рост българинът 
беше оставен непокрит и с 
красива странична ножица 
от осем метра прати топката 
във вратата. Второто полув-
реме започна с попадение 
на гостите, които изравниха 
резултата. „Енерги“ веднага 
отвърна на удара и в 59-ата 
минута след българска ком-
бинация за тима от Котбус 
Станислав Ангелов даде 
преднина на своите. Илиев 
центрира към Рангелов, 
той свали с глава за Скела, 
неговият удар беше избит 
от вратаря, за да стигне топ-
ката до Ангелов, който не 
сбърка. 

Митко игра блестящо и 
при домакинската победа 
на „Енерги“ с 2:0 над лидера 
„Волфсбург“. Рангелов, кой-
то бе един от най-добрите 
на терена, отбеляза първо-
то попадение във вратата 
на „вълците“. Така бившият 
играч на „Славия“ вече има 

девет гола в Бундеслигата 
за сезона. Мачът започна 
доста динамично, като пър-
во Кагдас пробва удар от 
фаул, а малко по-късно гол 
на Рангелов бе отменен по-
ради засада. В 53-ата мину-
та Дзеко пропусна страхо-
тен шанс да изведе своите 
наред. 

В следващата атака пък 
Рангелов бе съборен от 
Дзакардо на границата на 
наказателното, при кое-
то останаха съмнения за 
дузпа, но реферът Хелмут 
Флайшер отсъди пряк сво-
боден удар. „Енерги“ про-
дължи да действа много 
активно в предни позиции, 
като най-деен бе българ-
ският национал Димитър 
Рангелов, който участваше 
във всяка атака на тима 
си. В 72-рата минута логич-
ното се случи и бившият 
нападател на „Славия“ се 
озова в прегръдките на 
съотборниците си, след 
като засече с глава центри-
ране на Илиев и от няколко 
метра не остави шансове 
на Беналио. В 86-та минута 
Скела сложи окончател-
но точка на спора с второ 
попадение във вратата на 
„Волфсбург“. След този дву-
бой Рангелов получи много 
позитивни оценки за игра-
та си. Юношата на „Славия” 
попадна в почти всички 
идеални отбори на кръга в 
Бундеслигата, включител-
но и в най-авторитетния 
- този на списание “Кикер”. 
Това бе второ присъствие 
за Рангелов в него. „Митко 
е изключително ценен фут-
болист за нас”, възкликна 
след мача президентът на 
„Енерги” Улрих Лепш. “Ран-
гелов се показа като голям 
борец”, каза пък треньорът 
Боян Прашникар.

Бели легионери

Кушев вкара двa гола в „слависткото“ дерби, 
рангелов се контузи в двубоя срещу „Байерн“

мартин Кушев спаси 
главата на Херо с двете 
си попадения

Димитър рангелов направи страхотни мачове преди 
да се контузи
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СТАТИСТИКА
дуБЛираща ГруПа

XXI кръг
12 април 2009 г.
„Беласица” - „Вихрен”    0:0
13 април 2009
„Спартак” (Вн) - „Славия” 1:2
13 април 2009 г.
ЦСКА - „Миньор” 3:1
„Локомотив” (Сф) - „Левски” (Сф) 0:5
„Локомотив” (Мз) - „Ботев” (Пд) 4:4
13 април 2009 г.
„Литекс” - „Черноморец” 2:3
14 април 2009 г.
„Сливен 2000” - „Пирин” 0:2
15 април 2009 г.
„Локомотив” (Пд) - „Черно море” 1:2

XXII кръг
18 април 2009 г.
„Славия” - „Локомотив” (Пд) 3:1
20 април 2009 г.
„Миньор” - „Спартак” (Вн)   5:1
„Черно море” - „Локомотив” (Сф) 3:0
„Пирин” - ЦСКА 1:2
„Ботев” (Пд) - „Беласица” 8:2
„Левски” - „Литекс” 3:0
21 април 2009 г.
„Вихрен” - „Сливен 2000” 6:1
„Черноморец” - „Локо” (Мз) 7:0

XXIII кръг
22 април 2009 г.
„Славия” - „Миньор” 2:0
23 април 2009 г.
„Локо” (Пд) - „Локомотив” (Сф) 2:1

24 април 2009 г.
„Спартак” (Вн) - „Пирин” 0:7
„Литекс” - „Черно море” 4:1
ЦСКА - „Вихрен” 5:2
25 април 2009 г.
„Беласица” - „Черноморец” 1:1
„Локомотив” (Мз) - „Левски” 1:6
„Сливен 2000” - „Ботев” (Пд) 5:0

XXIV кръг
27 април 2009 г.
„Миньор” - „Локомотив” (Пд) 0:4
„Пирин” - „Славия” 3:2
„Вихрен” - „Спартак” (Вн) 3:1
„Локомотив” (Сф) - „Литекс” 0:3
28 април 2009 г.
„Ботев” (Пд) - ЦСКА 0:0
„Левски” - „Беласица” 2:0
29 април 2009 г.
„Черноморец” - „Сливен 2000” 1:1
„Черно море” (Вн) - „Локо” (Мз) 1:1

XXV кръг
3 май 2009 г.
„Беласица” - „Черно море” 0:2
4 май 2009 г.
ЦСКА - „Черноморец” 3:1
„Славия” - „Вихрен” 4:2
„Локомотив” (Пд) - „Литекс” 0:4
„Миньор” - „Пирин” 0:5
5 май 2009 г.
„Сливен 2000” - „Левски” 1:4
„Локомотив” (Мз) - „Локо” (Сф) 2:4
6 май 2009 г.
„Спартак” (Вн) - „Ботев” (Пд) 1:5

XXVI кръг
10 май 2009 г.

„Ботев” (Пд) - „Славия” 3:4

Класиране:
отбор м п р з г.р. т.
 1. „Левски” 25 18 4 3 75-26 58
 2. ЦСКА 25 16 6 3 60-25 54
 3. „Славия” 26 16 5 5 62-35 53
 4. „Пирин” 25 14 5 6 65-34 47
 5. „Черном.” 25 14 3 8 65-41 45
 6. „Локо” (Мз) 25 13 4 8 65-57 43
 7. „Литекс” 25 13 4 8 51-36 43
 8. „Ч. море” 25 12 4 9 37-45 40
 9. „Локо” (Пд) 25 10 2 13 55-61 32
10. „Локо” (Сф) 25 9 4 12 44-53 31
11. „Сливен 2000” 25 9 4 12 47-57 31
12. „Вихрен” 25 8 3 14 43-54 27
13. „Ботев” (Пд) 26 8 2 16 56-56 26
14. „Миньор” 25 6 1 18 36-77 19
15. „Спартак” (Вн) 25 5 2 18 22-78 17
16. „Беласица” 25 1 5 19 14-62 8

Юноши старша възраст „а”
(родени 1990 г.)

X кръг
5 март 2009 г.
„Рилски спортист” - „Балкан” 1:1
„Левски” - ЦСКА  4:1
„Спортист” - „Чавдар” 1:2
„Славия” - „Локомотив” 2:0
„Академик” - почива

XI кръг
12 март 2009 г.
„Чавдар” - „Левски” 1:1
„Балкан” - „Академик” 1:1
30 март 2009 г.
ЦСКА - „Рилски спортист” 4:1
20 април 2009 г.
„Локомотив” - „Спортист” 6:2
„Славия” - почива

XII кръг
19 март 2009 г.
„Академик” - ЦСКА 1:2
„Левски” - „Локомотив” 5:0
„Спортист” - „Славия” 1:2
13 април 2009 г.
„Рилски спортист” - „Чавдар” 0:3
„Балкан” - почива

XIII кръг
26 март 2009 г.
„Славия” - „Левски” 0:3
„Локомотив” - „Рилски спортист” 6:1
„Чавдар” - „Академик” 1:0
ЦСКА - „Балкан” 2:1
„Спортист” - почива

XIV кръг
2 април 2009 г.
„Балкан” - „Чавдар” 0:2
„Академик” - „Локомотив” 0:2
„Рилски спортист” - „Славия” 0:4
„Левски” - „Спортист” 6:0
ЦСКА - почива

XV кръг
9 април 2009 г.
„Спортист” - „Рилски спортист” 2:0
„Славия” - „Академик” 3:1
„Локомотив” - „Балкан” 3:0
„Чавдар” - ЦСКА  4:0
„Левски” - почива

XVI кръг
16 април 2009 г.
ЦСКА - „Локомотив” 4:0
„Балкан” - „Славия” 0:5
„Академик” - „Спортист” 4:1
„Рилски спортист” - „Левски” 1:4
„Чавдар” - почива

XVII кръг
23 април 2009 г.
„Левски” - „Академик” 4:0
„Спортист” - „Балкан” 0:1
„Славия” – ЦСКА 3:2
„Локомотив” - „Чавдар” 6:3
„Рилски спортист” - почива

XVIII (последен) кръг
30 април 2009 г.
„Чавдар” - „Славия” 2:3
ЦСКА - „Спортист” 9:0
„Балкан” - „Левски” 1:5
1 май 2009 г.
„Академик” - „Рилски спортист” 0:3
„Локомотив” - почива

Крайно класиране:
отбор м п р з г.р. т.
1. „Левски” 16 14 1 1 63-8 43
2. „Славия” 16 13 0 3 46-15 39
3. ЦСКА 16 11 1 4 52-20 34
4. „Локо” 16 8 2 6 40-28 26
5. „Чавдар” 16 8 2 6 34-21 26
--------------------
6. „Академик” 16 5 4 7 33-24 19
7. „Балкан” 16 2 4 10 7-56 10
8. „Спортист” (Сг) 16 1 2 13 7-59 5
9. „Р. спортист” 16 1 2 13 10-61 5

Забележка: Първите пет отбора 
се класират за квалификациите за 
републиканско първенство.

Резервът

Юношите старша възраст (родени 1990 г.) приключиха 
участието си в столичното първенство на втора позиция. 
„Белите” загубиха само веднъж тази пролет - от „Левски” с 0:3 
у дома, а в останалите си срещи регистрираха победи. Сла-
вистите окончателно се утвърдиха на сребърната позиция 
след успеха си срещу ЦСКА у дома с 3:2 в предпоследния XVII 
кръг. След титлата на набор 1989 г. в столицата през мина-
лия сезон, техните наследници отново достойно защитиха 
честта на бялата фланелка.

В същото време дублиращият отбор на „белите” продъл-
жи да се представя много по-успешно от първия състав. Сла-
вистите записаха 5 победи и само една загуба в последните си 
6 мача, които ги утвърдиха на третото място. Любопитно 
е, че тази формация на „белите” успява да наложи волята си 

след много силна игра и голове през вторите полувремена. В 
мача срещу „Локомотив” (Пд) у дома решителни два гола на 
Гущеров през втората част наклониха везните в полза на 
столичани, след като първото полувреме бе завършило на-
равно - 1:1. Срещу „Вихрен” гостите водеха в резултата до 
85-ата минута, след което „белите” само в рамките на 3 
минути стигнаха категорично до пълен обрат! Драматично 
бяха спечелени и трите точки в Пловдив срещу „Ботев”. 
„Славия” изоставаше в резултата с 2:3 на полувремето, 
но две попадения през втората част донесоха поредната 
„бяла” победа. Единствената загуба на „Славия” дойде от 
„Пирин” на стадион „Христо Ботев” в Благоевград в мач, в 
който „орлетата” рано взеха гол аванс и го поддържаха до 
края на срещата.

Набор 1990 остана на второ място в София
дубълът на „Славия” се утвърди в челната тройка
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Юношата на „Сла-
вия” и най-голяма 
звезда на българс-
кия волейбол Матей 
Казийски отново ще 
се опита да спечели 

титлата в ита-
л и а н с к о т о 
п ъ р в е н с т в о 
Серия А1. 
Матей, който 
през послед-
ните два се-
зона успеш-
но защитава 
цветовете на 
„Итас Диатек” 
(Тренто), за 
втора поредна 
година играе 
на финал  и е 
много близо 
до „скудетото”. 
Отборът, во-
ден от бившия 
старши трень-
ор на „белите” 
Радостин Стой-
чев,  изостава 
с 1:2 победи 

във финалната серия 
срещу „Копра Норд-
меканика” (Пиаченца), 
но все още има всич-
ки шансове да обърне 
развоя в своя полза. 

След като спечели 
първата среща от фи-
нала с 3:2 гейма у дома  
отборът от Тренто до-
пусна две загуби с 1:3 
като гост и с 2:3 като 
домакин от Пиаченца. 
Казийски отново бе 
сред най-добрите в 
мачовете до момента 
и заслужи множество 
похвали от специалис-
тите в Италия заради 
играта си. 

Както е известно 
„Итас Диатек” спечели 

титлата в италианс-
кото първенство ми-
налия сезон, а преди 
месец триумфира като 
шампион и на Европа. 
В състава от Тренто 
играе и триумфирали-
ят като първенец на 
България със „Славия” 
през 1998 година Кра-
симир Стефанов. 

М е ж д у в р е м е н н о 
стана ясно, че друг 
волейболист, тръгнал 
за големия волейбол 
от зала „Панайот Пон-

далов” Пламен Конс-
тантинов ще напусне 
гръцкия „Ираклис”. 
Освен, че е шампион 
със Славия” през 1996 
година Константинов 
е печелил титлата на 
Гърция с четири раз-
лични отбора – ПАОК, 
„Олимпиакос”, „Пана-
тинайкос” и „Ираклис”. 
Все още не е ясно 
къде българският на-
ционал ще продължи 
своята състезателна 
кариера.

Националния от-
бор по волейбол на 
България за девойки 
до 20 години си оси-
гури участие на све-
товното първенство 
през юли в Мекси-
ко. На квалифика-
ционния турнир в 
Габрово българките 

записаха три побе-
ди, както следва: 3:0 
срещу Австрия, 3:1 
със Сърбия и 3:2 с 
Белгия. В българс-
кия отбор личаха 
имената на основни-
те състезателки на 
„Славия” Емилия Ни-
колова, Десислава 

Николова и Виолина 
Николова. Емилия 
Николова започна 
като титуляр в пър-
вите два мача на Бъ-
лгария, но получи 
неприятна контузия 
в коляното по време 
на втората среща и 
поради тази причи-

на не успя да вземе 
участие в решител-
ния двубой с бел-
гийския отбор. Де-
сислава Николова и 
Виолина Николова 
пък се появиха като 
резерви в мача сре-
щу Белгия и също 
помогнаха за труд-

ния успех. Очаква 
се трите талантливи 
състезателки да бъ-
дат част от отбора 
и по време на учас-
тието му на шампи-
оната на планетата, 
който ще се проведе 
през втората поло-
вина на месец юли.

девойките на България до 20 години 
се класираха на световно първенство

Волейбол

Матей Казийски отново се цели в титлата на италия

„Третият мач е реша-
ващ и в него ще се види 
разликата”, каза Радос-
тин Стойчев. “Защото, 
който победи ще има 

възможност в следва-
щата среща да спечели 
и скудетото. Поради тази 
причина е много важно 
да си върнем доброто 
ниво. Ефективната ни 
игра ще бъде ключа 
към успеха. Няма да ни 
е лесно, защото Пиачен-
ца се намира в отлична 
форма и ще пуснат най-
добрите си играчи на 

полето. Във втория мач 
имахме сериозни про-
блеми в посрещането и 
оттам се родиха всички 
други неприятности. 
Блокадата не успя да си 
свърши своята работа, 
но това е тясно свърза-
но с ефективността на 
сервиса ни и лошото ни 
посрещане. Играта ни не 
беше гладка и трябва да 

си я върнем, ако искаме 
да се противопоставим 
на Пиаченца и да продъ-
лжим напред”, завърши 
българският специалист, 
водил мъжкия отбор на 
„Славия” между 2003 и 
2005 година.

Страницата 
подготви 

Асен ДАСКАЛОВ

Матей Казийски:  „Публиката ще ни
 помогне да играем по-добре”

”Претърпяхме тежка загуба от Пиаченца във финал №2”, ко-
ментира Матей Казийски представянeтo на неговия ”Итас Диатек” 
(Тренто) във финала на първенството на Италия по волейбол. „Тога-
ва нашите съперници бяха сериозно притиснати до стената преди 
двубоя да не допуснат втора поредна загуба. Неуспехът във втора-
та финална среща сега ни тежи на нас, но аз вярвам, че вече нещата 
ще се развият по различен начин. Ние играем у дома и ще имаме 
силната подкрепа на нашата вярна публика, която със сигурност 
ще ни помогне да покажем по-добра игра срещу Пиаченца”, каза 
още Казийски пред медиите в Италия.

Специалистите в Италия отново 
засипаха с похвали юношата на “бе-
лите” Матей Казийски

„ефективната ни игра ще 
ни помогне срещу Пиаченца”

Радостин 
Стойчев: 

Бившият треньор на 
“Славия” Радостин 
Стойчев показва на сво-
ите състезатели как да 
изненадат защитата на 
противника 
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Откакто славистките 
направиха своя шампион-
ки хеттрик в началото на 
века, баскетболистките 
на най-титулувания роден 
клуб, остават винаги извън 
първите три тима в под-
реждането. Не направи из-
ключение и този сезон.  

В поредния кръг от Вто-
рата петица в женското 
първенство “Берое 07” по-
беди като гост “Славия Тер-
мострен”. Мачът се изигра в 
залата на НСА в столицата, а 
крайният резултат бе 62-85.  
Гостуващият отбор от са-
мото начало наложи своя 
стил на игра и закономерно 
поведе срещу младия и по-
неопитен състав на столи-
чанки. До края на първата 
четвърт “Берое 07” вкараха 
23 точки срещу едва 3 за 
съперника и така дръпнаха 
с 11-28 само след 10 минути. 
През втората четвърт се слу-
чи нещо малко неочаквано. 
Младите баскетболистки 
на двукратните европейски 
шампионки реализираха 27 
срещу 12 точки, връщайки 
си за разгромната първа 
част. Така разликата на по-
чивката бе едва 2 в полза 
на старозагорки – 38-40, 
което предвещаваше ин-
тересно второ полувреме. 
След паузата по-опитният 
състав на треньора Геор-

ги Божков направи бър-
за серия от 5 точки, за да 
натрупа в последвалите 
минути отново комфортен 
аванс. През последната част 
мачът се доигра, а за “бе-
лите” влязоха момичетата, 
които получават по-малък 
шанс за изява. В крайна 
сметка разултатът стигна 
до категоричното 62-85. 
За домакините най-добра бе 
Тонка Тенчева с 20 точки. Ви-
соката Лиляна Илиева пък 
записа дабъл дабъл от 14 
точки и 11 борби, а Стефка 

Николова добави 
11 точки и 4 борби. 
В следващия кръг 
“Славия Термос-
трен” се наложи 
убедително в сто-
личното дерби с 
“НСА Делта”. В за-
лата на НСА, която 
в момента е “до-
машна” и за двата 
отбора, момиче-
тата на Надка Гол-
чева победиха със 
71-53, след като 
през цялото вре-
ме водеха с голяма 
разлика. Тя стигна 
и до 30 и повече 
точки в края на 
третата и начало-
то на последната 

четвърт. Само от-
пускането на сим-
воличните домаки-
ни и участието на 

по-млади състезателки в 
състава им в последните 10 
минути позволи на студент-
ките да стопят част от паси-
ва си и да загуби с по-при-
емливите 18 точки разлика. 
Четири момичета от старто-
вата петица на “белите” се от-
личиха с двуцифрен точков 
актив. Отново Тонка Тенчева 
бе най-резултатна с 16 точ-
ки, Лиляна Илиева и Анна-
Мария Божкова вкараха по 
14, а Ренета Дикова добави 

12 за победата. В мача меж-
ду втория и третия във вре-
менното класиране от Вто-
рата петица на А група при 
жените “Рилски спортист” се 
наложи като домакин над 
“Славия Термострен” с 86-65. 
Между 8-ата и 36-ата минута 
на мача преднината на дома-
кините се колебаеше между 
5 и 12 точки. Софиянки наис-
тина се бореха смело през 
цялото време и намаляваха 
разликата, като не оставя-
ха съперничките си да си 
отдъхнат и да стигнат до 
победата без много усилия. 
Уви славистките не можаха 
да стигнат до пълен обрат в 
нито един момент. Напротив, 
в крайна сметка се стигна до 
доста по-убедителен успех 
на отбора от Самоков, след 
като гостуващият тим се от-
каза да гони невъзможното 
и от резултат 68-58 инкасира 
18 точки, а отбеляза само 
7 в последните 4 минути. 
За петнайсеткратните шам-
пионки този път най-резул-
татна бе Лиляна Илиева с 
22 точки. Тонка Тенчева бе 
най-полезна за столичанки, 
записвайки 16 точки, 5 бор-
би и 4 асистенции, а гардът 
Стефка Николова завърши с 
9 точки и 9 борби.

В последния си мач от 
редовния сезон момичета-
та на “Славия Термострен” 

сломиха сливенския “Тони 
7” - 73-63. Мачът се игра 
в залата на НСА в столи-
цата, където славистките 
напоследък посрещат 
госуващите им отбори.  
Първата четвърт от мача 
бе най-оспорвана, а моми-
четата и от двата отбора 
показваха много добри 
изяви и желание за игра. 
В крайна сметка, след сил-
на игра на “Славия Тер-
мострен” в края на част-
та, резултатът от нея бе 
24-17 в полза на софиянки. 
Отново силна серия в бяло 
имаше в началото на трета-
та четвърт. Тогава домаки-
ните направиха 8-0, с което 
увеличиха преднината си 
до цели 19 точки. Това им 
даде много добри шансове 
за крайна победа и до края 
“белите” не допуснаха гос-
тенките да направят обрат.  
За победителките най-ре-
зултатна бе Лиляна Илиева 
със 17 точки, като добави 
и 7 борби. Тонка Тенчева 
се отчете с 16 точки, а Сте-
фка Николова – 11, плюс 7 
борби. След тази си побе-
да славистките останаха 
на трето място във Втората 
петица с актив от 34 точки 
и на плейофите срещнаха 
втория от Първата четвор-
ка – “Лукойл Нефтохимик” 
(Бургас).

Баскетбол 

Едва ли някой е очаквал 
от младите славистки под-
виг срещу един от най-доб-
ре финансираните отбори 
у нас в последните години 
“Лукойл Нефтохимик”. Как-
то миналият сезон така и 
през настоящия “белите” 
приключиха участието си 
в държавното първенство 
на ниво четвъртфинал За 
традициите на “бялото” 
дружество това едва ли е 
повод за гордост, но ситу-
ацията в днешния българ-
ски спорт все по-малко се 
ръководи от исторически 
дадености, а от финансови 
параметри. Най-важното в 
този момент е да се даде 
дължимото на хората, ко-
ито подпомагат матери-
ално “белия” баскетбол. 
И това са на първо място 
президентът на клуба Ва-
сил Йотов и другият голям 
славист в ръководството 
Илиян Петров. Без тях два-

мата София нямаше да има 
елитен представител при 
дамите в баскетбола. Тук 
естествено се изключва 
държавния университетс-
ки тим на НСА.

През сезона тимът на 
“Славия Термострен” пре-
живя различни колизии, 
но въпреки това оцеля. 
Първо средствата давани 
от основния спонсор “Тер-
мострен” значително се 
редуцираха. Сетне някол-
ко основни състезателки 
напуснаха тима, като капи-
танката Христина Деянова-
Горецова и гарда Бистра 
Аладжова. После настъпи 
и треньорската рокада на 
Борислава Мандур с Над-
ка Голчева, последвана от 
бойкота на други две със-
тезателки на “белите” Цве-
телина Николова и Дание-
ла Делева. Въпреки всичко 
това отборът не само бе 
запазен, но и завърши 

достойно участието си в 
родния елит. Към положи-
телните неща през този 

сезон може да се по-
сочи утвърждаването 
на редица млади със-
тезателки като Стефка 
Николова, Тонка Тен-
чева, Лиляна Илиева, 
Анна-Мария Божкова 
и други. Най-опитната 
в състава Ренета Ди-
кова пък направи най-
силния си сезон Дано 
само, не се повтори 
практиката от пред-
ходните години да се 
разпилява ядрото от 
млади и способни бас-
кетболистки на “Сла-
вия”. Наложително е 
да се потърсят и още 
средства, а с тяхна по-
мощ да се привлекат 
към състава и една-
две по-опитни 
състезателки, 
които да да-
дат нужното 

самочувствие на 
младите славистки. 

Защото вече е време пет-
найсеткратните шампион-
ки да помислят и за нещо 
повече от участие в елита. 
Трябва да се потърси вари-
ант “белите” отново да се 
върнат и в домашната си 
зала “Триадица”, която все 
още помни техните евро-
подвизи. И не на последно 
място да се възобнови кон-
тактът и с “бялата” торсида, 
която знае как да бъде така 
важния шести играч. Това 
са все въпроси, на които 
всички, които обичат най-
успешния отбор в славист-
кото семейство, се надяват 
от ръководството на клуба 
да намерят решение още в 
предстоящия сезон.   

Камен ОГНЯНОВ  

Отново само за протокола

И по две славистки се налагаше да бло-
кират тежката Латаша Байерс                   

снимки: bugarianbasket.com

Славистките спрени на четвъртфинала

Четвъртфинал:
“Лукойл Нефтохимик” (Бургас) - “Славия 
Термострен” - 101-61
“Славия Термострен” - “Лукойл Нефтохи-
мик” (Бургас) - 62-95

Лиляна Илиева остави отлични 
впечатления с играта си с екипа 
на “белите” през сезона
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По-малко от седмица 
след края на световното 
първенство по хокей в 
София, един от най-добре 
представилите се хокеис-
ти - младият вратар Кирил 
Въжаров, бе убит с нож в 
центъра на столицата. 
Убийството бе в непос-
редствена близост до 
Съдебната палата. Освен 
него загива и неговият 

приятел Васил Александ-
ров, който е намушкан със 
същия нож в гръб. Въжа-
ров излязъл с компания 
да празнува рождения 
ден на своя приятел Вас-
ко в клуб „Соло” в петък 
срещу събота. В ранните 
часове на съботния ден 
групата си тръгнала от 
заведението и малко след 
излизането се случва 

непоправи-
мото. „Това 
не е просто 
убийство, а 
нещо много 
по-лошо. Ако 
имаш нещо за 
делене, тряб-
ва да го на-
правиш очи 
в очи, така 

правеше винаги и Кирил” 
- споделя баща му Михаил 
в интервю след трагедия-
та. А трагедията е голяма, 
не само семейна. Всички в 
хокейния клуб на „Славия” 
са попарени, когато науча-
ват новината и не могат 
да повярват. Броени дни 
по-рано Въжаров изигра-
ва страхотен мач срещу 
Мексико с националния 
екип, в който с блестяща 
игра доказва кой ще бъде 
достоен заместник на ве-
терана Косьо Михайлов 
в националния отбор. За 
този мач бащата му е ка-
тегоричен: „Беше изклю-
чително важен - падна му 
се голяма отговорност. 
И Кирил намери сили и 
кураж и се справи по най-
добрия начин!”.

Още същия ден, в кой-
то се разчува страшната 
вест всички се събират на 
хокейния стадион. Там, къ-
дето премина животът на 
техния съотборник, тре-
ньор и приятел. Два дни 
по-късно хокейният клуб 

организира прощаване 
в съблекалнята. Фланел-
ката с номер 20, с която 
Киро игра в националния 
отбор и „Славия” е поло-
жена, заедно с негови 
снимки. На прощаването 
се събира цялата хокейна 
общественост в България. 
Присъстват и всички от 
клуба на „белите”, вклю-
чително целия женски 
хокеен отбор, за когото 
Въжаров бе не само тре-
ньор, но и приятел. До-
шли са още и фигуристи, 
състезатели и треньори 
по шорттрек, привърже-
ници на „белите”. Стотици 
цветя са положени в „бя-
лата” съблекалня.

По-късно е устроен 
и специален кът с части 
от екипа му на входа на 
фоайето. В клуба взимат 
решение никой повече да 
не носи фланелка с този 
номер.

Георги Миланов, ше-
фът на хокеен клуб „Сла-
вия” и треньор на Въжа-
ров, е един от тези, които 
трудно понасят загубата: 
„Киро бе много добро и 
умно момче, хокеист от 
10 години и е играл само 
в „Славия”, където преми-
на от децата до мъжете. В 
националния отбор игра-
еше от 2 сезона. Изклю-
чително трудолюбив и в 
никакъв случай конфлик-
тен човек. Интересуваше 

се много от игра-
та на канадските 
вратари и може да 
се каже, че Патрик 
Роа му бе идол. 
Опитваше се да 
играе в новия стил 

„бътерфлай”. В хокея вра-
тарите показват най-доб-
рото от себе си по-късно 
- на 27-28 г., а той бе само 
на 21. Кирил бе в период 
на подем в кариерата си 
и точно трябваше да по-
каже за какво е тренирал 
толкова години. Как изо-
бщо е възможно това? 
Кой има право да отнема 
човешки живот, пита се 
старши-треньорът на „бе-
лите вълци”.

Седмица след убийс-
твото на стадион „Сла-
вия” се състоя мач на 
най-малките от хокейна-
та школа, в памет на вра-
таря. По време на среща-
та бяха опънати плакати 
от агитката на „белите”. 
След мача бе съобщено, 
че се учредява фонд на 
името на Кирил Въжа-
ров за подпомагане на 
млади таланти в хокея. 
Първото дарение е от 
родителите на загина-
лия вратар, които дават 
спечелената  премия за 
участието му в светов-
ното първенство.

Каквото и да се каже, 
напише или изговори, то 
няма да промени реал-
ността - един изключи-
телно симпатичен млад 
човек вече не е сред 
нас. Едно е сигурно - той 
никога няма да бъде за-
бравен! Киро, ти винаги 
ще живееш в сърцата 
ни, почивай в мир!

Свободан
АЛЕКСАНДРОВ

ВИЗИТКА
Кирил Въжаров е 

роден на 18 февруари 
1988 г. в София. Отра-
съл и живял в славист-
кия квартал в близост 
до стадиона и пързал-
ката, той започва да 
тренира хокей от ран-
на детска възраст. 
Преминава през всички 
възрастови групи на 
школата на „Славия”, 
за да стигне до пред-
ставителния отбор. 
Шампион с мъжкия 
отбор за 2008 и 2009 
г. и носител на купата 
за 2008 г. Национален 

състезател в юношеския и младежкия от-
бор, с които ежегодно е участвал на световни 
първенства. Дебютира за мъжкия национа-
лен отбор през 2008 г. След двубоя България 
- Мексико (10:3) на световното първенство в 
София през миналия месец, Въжаров получи 
наградата за играч на мача от българския 
отбор. В последните 2 години се занимаваше 
и с треньорска работа с аматьорите, жени-
те и децата от школата на „Славия”. Сту-
дент 2-ри курс в СУ „Св. Климент Охридски”, 
специалност „Геология”.

„Славия” осиротя навръх Великден...
21-годишният вратар Кирил Въжаров 
бе убит зверски в центъра на София

мемориален 
кът бе подреден 
точно до цент-
ралния вход на 
зимния стадион

Братята Ки-
рил (вляво) и 
Васил Въжа-
рови след мач 
на аматьо-
рите

Кирчо направи първите 
си стъпки и като 
треньор 
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ад 500 души 
се включиха в 
шествието в па-

мет на убития хокеист 
Кирил Въжаров и не-
говия приятел Васил 
Александров, което 
мина на 22 април ве-
черта през София. То 
тръгна от ледената 
пързалка на стадион 
“Славия”, където мла-
дият хокеист е трени-
рал, и продължи по 
бул. “Цар Борис” до 
Съдебната палата, къ-
дето бе лобното място 
на младежите. Снимки 
на момчетата, много 
цветя и плакати с над-
писи “Вярваме в спра-
ведлив процес”, “Вас-
ко завинаги в сърцата 
ни”, “Добрите хора си 
отиват бързо, докато 
лошите се разхождат 

по улиците” носеше 
тълпата в траурния 
си поход. В шествието 
участваха съотбор-
ниците на Кирил от 
“Славия”, както и хоке-

исти от националния 
отбор, много роднини 
и приятели на двете 
момчета, както и фе-
нове на “белия” отбор. 
Гражданите, участва-
ли в мирното шествие, 
коленичиха в знак на 
почит към паметта 
на убитите младежи. 
Тяхната форма на про-
тест се подкрепя и от 
студентското движе-
ние СРОКСОС, които 
възнамеряват да про-
дължат с протести-
те. Кънчо Драгнев от 
движението каза, че 

има големи пропуски 
в съдебната система 
в България, а в МВР 

няма воля за промя-
на и това се доказва 
от поредното знаково 

убийство в центъра на 
столицата до Съдеб-
ната палата. Той посо-
чи, че никой от управ-
ляващите досега не е 
поел отговорност. „От-
ново виждаме заме-
сени хора от висшите 
ешалони на властта, 
което показва, че хо-

рата, които ни управ-
ляват, дори не умеят 
да възпитат децата 
си”, каза той. Братът 
на убития в Студент-
ски град студент Сто-
ян Балтов - Борислав 
също участва в шест-
вието. Той посочи, че 
през изминалите ме-
сеци сме станали сви-
детели на голям брой 
убийства на млади 
хора и въпреки това 
мерки не се вземат.

На 20 април в дво-
ра на ледената пър-
залка  “Славия” на 
мълчаливо бдение 
се събраха близки, 
приятели и съот-
борници на убития 
пред столичния 
клуб „Соло” вратар 
на националния от-
бор по хокей и със-
тезател на “Славия” 
Кирил Въжаров. Те 
поднесоха цветя 
в съблекалнята на 
хокейния отбор и ги 
положиха до екипа 
на Въжаров. 

Неговите съот-
борници разказаха, 

че Кирил никога не 
е бил конфликтен. В 
събота вечерта той е 
трябвало да излезе 
с тях, но не го е на-
правил и е излязъл 
с друга компания. 
„Кирил не пиеше 
толкова много, за 
да изпада в някакви 
състояния, в които 
да се заяжда с хо-

рата, за наркотици 
въобще не можем да 
говорим и не беше 
агресивен”, казаха 
още опечалените. 

В съблекалнята 
на отбора по хокей 
на лед беше отделен 
специален кът в па-
мет на 21-годишния 
спортист. Там бяха 
изложени неговата 
фланелка и хокей-
ният му стик. Това е 
мястото на скамей-
ката където е седял 
техният съотборник. 
За вбъдеще никой 
повече няма да сяда 
там.

In memoriam

В тази съблекалня 
никога вече няма да е 
същото...

Стотици почетоха паметта 
на убитите момчета...

н

На прощаване... 

Те искат 
справедливост...  

Стотици почетоха паметта 
на убитите момчета

Последно сбогом...

Специален кът в съблекалнята на “Славия” 
завинаги ще напомня за Кирил Въжаров
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Най-старото родно дерби има вече почти веков-
на история. Десетилетия наред двубоят между 
“бели” и “сини” определя дневния ред в българ-
ския футбол. макар и избледнял в последните 
години сблъсъкът между “Славия” и “Левски” 
има своето очарование и днес. 

Основните акценти за най-старото дерби през 
годините на стр. 8-9

Фотоехо

Женският отбор на “Славия” по водна топка спечели купата на страна-
та за 2009 година. момичетата на треньора Андрей Сушков бяха безапе-
лационни и заслужено ликуваха с ценния трофей. Това е първо отличие 
в историята на “белия” клуб, което прави спечелването на трофея още 
по-значимо.  
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