
На прага на сезон 
2010/2011 въпро-
сителните около 

състава на „Славия” не са 
никак малко. Причините за 
това са много и комплексни. 
Натрупани са през послед-
ното десетилетие, в което 

„Славия” не прилича на себе 
си. Ще се появи ли най-после 
фигурата, която да помогне 
за възвръщането на загу-
бените позиции на клуба в 
родния футбол? Ще се за-
върне ли на стадиона поне 
част от многобройната пуб-

лика, която да помогне чрез 
подкрепата си на футболис-
тите в решителните мачове? 
Въпроси, чиито положител-
ни отговори засега не идват. 
Новият старши треньор 
Емил Велев не бе посрещнат 
с голям ентусиазъм от сла-

вистката общност, но може 
би точно това е най-силният 
му коз. Поне в началните 
кръгове на новото първенс-
тво Велев със сигурност ще 
има пълната подкрепа от 
страна на публиката и необ-
ходимото му спокойствие, за 
да преобрази „белите”.

Ще заприлича ли „Славия” 
отново на себе си? Най-вече 
в мачовете срещу „Левски” 
и ЦСКА. Това е въпросът, от 
който се интересуват всички 
слависти. Ще успеят ли иг-
рачите в бели екипи отново 
да започнат да побеждават 
изкуствено фаворозираните 
„грандове”? Редицата успе-
хи срещу „сини” и „червени” 

през годините винаги са 
имали особен привкус за 
всеки запалянко на най-ста-
рия клуб в България. Някои 
футболисти от миналого-
дишният отбор на „Славия” 
заслужено бяха освободени 
от Емил Велев. На тяхно мяс-
то дойдоха други – дано е за 
добро. В представителния 
тим бяха включени и някои 
от юношите на клуба. На 
първо четене това предпо-
лага, че първият отбор ще 
има съвсем различно лице в 
сравнение с това от миналия 
сезон.

Поредното ново начало 
за отбора е факт. Дано този 
път то донесе много повече 
поводи за радост на всички, 
свъзрани с идеята „Славия”.
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Привържениците на 
„белите” се включиха в 
почистването на стадио-
на на няколко пъти през 
лятната пауза. Те почис-
тиха секторите „Б” и „А” на 
съоръжението. В част от 
сектор „А” по-късно бяха 
монтирани нови пластма-
сови седалки на мястото 
на захабените и счупени-

те. Хидроизолацията на 
волейболната и баскет-
болната зала, които се 
намират под този сектор, 
също бе завършена.

В почистването се 
включиха и състезате-
ли от клуба по хокей на 
трева на „Славия”. В два 
блока от сектор „В" бяха 
поставени нови пласт-

масови седалки с обле-
галки. Нови вътрешни 
и външни огради за ста-
диона също бяха мон-
тирани. Всеки от секто-
рите вече разполага и с 
химически тоалетни.

Стадионът на „бели-
те” е едно от малкото 
съоръжения у нас, което 
покри изискванията на 
БФС за сезон 2010/2011 
и на него ще се играят 
мачове в „А” група.

На ц и о н а л н и я т 
клуб на славис-
та съобщава на 

своите членове, че от но-
вия сезон няма да издава 
членски карти, които да 
служат и за пропуск за ма-
човете на „Славия”. През 
последните два сезона 
НКС и ПФК „Славия” бяха 
договорили безплатен 
вход за всички пенсионе-
ри - членове на фенклуба, 
както и преференциални 
цени за останалите при-
върженици с платен член-
ски внос. През настоящия 
сезон тези възможности 
отпадат и всеки, който же-
лае да наблюдава наживо 
мачовете на отбора тряб-
ва да си закупи билет от 
касите на стадиона.

Клубни вести
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Уважаеми читатели, навярно си спомняте нашата 
дългогодишна рубрика „Децата” на „Славия”. Оказ-
ва се, че любовта към „белия” отбор е силна и сред 
домашните любимци. Това доказва красивата Ласи. 
Единайсетгодишното Коли не крие симпатията си 
към „Славия”, може би защото и самата тя по рожде-
ние е обагрена в черно-бяло.

Всички обичат "Славия"

Първият брой на
в. "Сла вия" излиза на 
10 април 2001 година

ISSN 1312-2320
Излиза 10 пъти годишно

През втората поло-
вина на 2010 година всич-
ки желаещи отново ще 
могат да се снабдяват 
с любимия си вестник 
чрез Български пощи. 
Каталожният номер 

на изданието отново е 
същият - 666. Цената на 
вестника при абониране 
се запазва 1 лев. Абонира-
нето може да стане във 
всяка пощенска станция 
до 15-о число.

Вестник „Славия” 
отново с абонамент

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев, Илиян 
Петров, Васил Йотов, Борислав Стоянов, 
Владимир Симеонов, Лазар Ханджиев, 

Йордан Томов, Георги Личев, Антон 
Вълков и Александър Вуйчев за помощта и 

съпричастността по осигуряването излизането 
на в. "Славия" през 2010 г.

И през новия сезон игрите във форума на Наци-
оналния клуб на слависта ще излъчат „Любимец на 
публиката” сред футболистите и победител в играта 
за познаване на резултатите от срещите на „бели-
те”. На снимката: зам. председателят на НКС Васил 
Йотов връчва златна значка на „Славия” на Павел 
(White Avalanche) - победител в играта с резултати-
те за сезон 2008/2009.

Стадион „Славия” е готов
да приеме мачове от „А” ПФГ

Очакваме вашите снимки на малките по-
читатели на „Славия” или на домашните ви 
любимци, прегърнали „бялата” идея, както и 
текст към тях. Всички изпратени фотоси до 
редакцията ще бъдат публикувани.

„Белите” 
привърженици 
хвърлиха 
много усилия в 
отстраняването на 
парчетата бетон 
от сектор „Б”

Без привилегии за членовете на НКС за 
двубоите на „белите” за новия сезон
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Вестник „Славия” 
навлезе в десе-
тата си година. 

Заедно с вас, читатели-
те, и ние, журналистите 
от вестника, преминах-
ме през девет футболни 
първенства. От които, за 
съжаление, нямаме гло-
бално добри спомени.

За този период „бели-
те” нямат медал, не са иг-
рали на финал за купата, 
а когато стигнаха вед-
нъж на крачка от полу-
финала, паднаха гръмко 
с дузпи от Етрополе. За 
европейски турнири да 
не говорим. Победили 
са веднъж „Левски” и 
веднъж ЦСКА, а от „чер-
вените” сега имат 16 по-
редни загуби... Свежият 
полъх дойде само от 
двете титли на юношите 
през 2008-а и 2009-а.

Ето, това в момента е 
„Славия” – сянка на са-
мата себе си. Клубът с 
най-славната история, 
който 

цяло десетилетие 
имаше само 
мъждукащи 
амбиции

поразпалени за кратко 
през последния сезон. 
И бързо охладени в Ет-

рополския Балкан...
Защо казвам всичко 

това? Защото искам да 
е ясно на всички - от 
най-големите шефове 
в клуба до най-младия 

запалянко на „белите”, 
който не помни нито 
участие на любимия си 
отбор в Европа, нито 
победа над „Левски” 
или над ЦСКА - кол-
ко много хъс и любов 
трябва, за да си при-
върженик на „Славия”. 
Или да продължаваш 
година след година да 
финансираш, списваш, 
редактираш и издаваш 
единственият незави-
сим клубен вестник у 
нас.

Много по-лесно 
щеше да бъде и на тези 
по трибуните, а и те 
щяха да бъдат много 
повече (спомнете си 
пак Етпороле), и на нас 
във вестника, ако „Сла-

вия” имаше по някой и 
друг успех през някол-
ко години. Но, продъ-
лжаващата повече от 
десетилетие суша 

изстисква 
живителните 
сокове на „бялата” 
идея

независимо от вече 
близо стогодишните й 
корени.

Затова с тези редо-
ве на прага на новия 
сезон се обръщам към 
клубния президент Вен-
цислав Стефанов, към 
силния човек в клуба 
Младен Михалев, към 
новия треньор Емил Ве-
лев, към всички играчи 
в „Славия” – досегашни 
и новодошли: Направе-
те така, че клубът най-
после да тръгне нагоре. 
И в класирането, и като 
игра. За да се събуди 
славистката искра в сър-
цата на феновете, която, 
повярвайте, никога не 
е изчезвала. Просто у 
мнозина е застинала 
или е прибрана на за-
вет, за по-добри дни на 
„белите”, които всички 
все чакаме да дойдат.

И да не забравяме, 
че 

идва 
стогодишнината 
на най-стария 
български 
футболен отбор

А това означава, 
че през 2013-а годи-
на отборът трябва да 
бъде много по-силен 
от сега, да се бори със 
сигурност за титлата и 
за купата. Защото това 
ще е първият сезон на 
столетник в българския 
футбол и подготовката 

за него вече трябва да 
започва. Това, което за-
виси от нас, за юбилея 
– ние ще го направим.

Затова – дори и във 
времена на криза, в за-

почващия сезон, трябва 
да бъде заложена сила-
та на този отбор на „Сла-
вия”, който ще играе 
като стогодишен в пър-
венството 2012/2013 
година.

Ето за това става 
дума, господа Михалев, 
Стефанов и Велев, и гос-
пода футболисти. Става 
дума за първото чест-
ване у нас на официал-
ната стогодишнина на 
футболен клуб. Защото 
това, което ще се случва 
под тепетата или край 
морето малко или по-
вече ще е изнасилено и 
поизмислено. Докато 

„Славия” е единстве-
ната, която знае своята 
история и я отстоява. 
Нека я отстояваме заед-
но и на терена, и извън 
него. Защото ще сме 
първите в България, 
които ще имат възмож-
ност легитимно и заслу-
жено да отбележат един 
век на своя любим от-
бор. Нека го направим 
заедно и достойно. И 
пак повтарям – никак не 
е рано за този призив. 
Защото 

въпросното 
юбилейно 
първенство е само 
след два сезона

Дано дотогава и ни 

се наложи да напишем 
във в. „Славия” за успех 
срещу „Левски” и ЦСКА... 
Стане ли това, бас дъ-
ржа, и стадионът ще 
бъде много по-пълен.

Тук не може да се го-
вори само за един мач, 
или дори за полусе-
зон, или за цял шампи-
онат. А за стогодишна 
история, която трябва 
да бъде увенчана до-
стойно. Но, за да се 
случи всичко, трябва 
да започне отсега.

В този контекст 
на мисли е добре, че 
Емил Велев дойде с 
големи амбиции и не 
се притеснява да обя-
ви, че ще гони място в 
тройката, което озна-
чава и участие в евро-
турнирите. Защото той 
разполага с набор от 
добри футболисти, по-
вечето от които вече 
играят доста време 
заедно. А това е пред-
поставка отборът да е 
по-сработен и по-мо-
жещ.

Николай КРЪСТЕВ

Стягайте се, иде 
СтоГодишнинАтА!

Посоки 3
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Славия”  отново 
обяви цел мяс-
то в топ 3 на „А” 

група и за предстоящия 
сезон, но представя-
нето на „белите” в под-
готовката постави куп 
въпросителни около 
нейното изпълнение. 
Треньорът Емил Велев 
е категоричен, че от-
борът може да се бори 
дори за титлата, като 
същевременно с това 
налага собствени кадри 
в първенството. Мно-
зина се усъмниха, че 
двете неща си противо-
речат, а фактът, че поне 
още шест клуба гонят 
позиции в челото на 
таблицата, усложнява 
още повече задачата на 
новия наставник. Факт 
е, че „Славия” изигра и 
силни мачове в подго-
товката. Двете загуби 
в контролите обаче 
– срещу „Черно море” и 
„Макаби” (Хайфа), пока-
заха, че тимът има твър-
де много пробойни, за 
да демонстрира високи 
амбиции.

Първата контрола 
бе  срещу добре 
познатия „Чавдар” 
(Етрополе)

Успехът с 3:0 бе 
сладък, макар и да бе 
прекалено малък, за да 
измие историческия 
срам в турнира за Купа-
та на България, постиг-
нат от Велислав Вуцов и 
компания миналия се-
зон. Неофициални де-

бюти записаха Божов, 
Цачев, Павлов и Генев, 
появи се и дошлият 
на проби французин 
Франклин.

Тодор Колев демонс-
трира отлична форма и 
във втория мач, като от-
ново се разписа срещу 
пернишкия „Миньор”. 
Като цяло обаче, „бели-
те” изиграха слаб мач и 
трябва да са щастливи, 
че не паднаха срещу 
„чуковете”. Те проспаха 
цялото първо полувре-
ме, в което единстве-
ните възможности бяха 
пропилени от юношата 
Спас Георгиев и Фран-
клин, а изравнително-
то попадение дойде от 
грешка на цялата защи-
та.

Два дни по-късно 
„Славия” изигра 

един от най-
силните си мачове 

от доста време насам. 
Срещу прехвалената 
нова селекция на „Ло-
комотив” (Пловдив), 
устремил се към ев-
ротурнирите през но-

вия сезон, столичани 
тотално доминираха и 
заслужено спечелиха с 
разгромното 3:0. Иван 
Цачев изпусна няколко 
изгодни положения, за 
да се стигне до прекра-
сен гол на Пеев след 
половин час игра. Мал-
ко по-късно юношата 
на „Локомотив” (София) 
бе изгонен с червен 
картон. Заменилият го 
Илия Илиев също де-
монстрира класа. След 
няколко пропуска на 
Галин Иванов и Спас Ге-
оргиев халфът направи 
2:0, като развинти бра-
нител на пловдивчани 
и с мощен шут разстре-
ля Акалски. Светкавич-
на контраатака в пос-
ледните секунди пък 
позволи на Жуниор да 
отбележи първото си 
попадение за лятото 
– 3:0.

М е ж д у в р е м е н н о 
французинът Франк-
лин си отиде, след като 

не впечатли Велев с ка-
чествата си, а на негово 
място дойде да се про-
бва друг дефанзивен 

халф – латвиецът Ла-
уринас Римавичус. Той 
се включи в следваща-
та проверка срещу „Пи-

Преди сезона4

Куп въпросителни след 
Загубите от „Черно море” и „Макаби” 
(Хайфа) показаха, че в тима на 
„Славия” има много пробойни

Атанас Дреновички и съотборниците му бяха трагични 
срещу „Макаби” (Хайфа)

Радослав Димитров преминава покрай защитника на 
„Черно море" Танко Дяков
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рин” (Разлог), спечелена 
леко с 3:1 от резервите 
на славистите, и дори 
отбеляза първия гол за 
отбора, дал началото 
на обрата от 0:1.

Първото 
поражение в 
подготвителния 
период дойде 
срещу „Черно 
море”

На стадион „Свети 
Петър” в Банско „бе-
лите” изобщо не при-
личаха на себе си и 
логично бяха наказани 
от селекцията на Вели-

зар Попов. Варненци 
се възползваха от две 
изключително груби 
грешки в отбраната и 
набързо поведоха с 2:0, 
след което в типичния 
си стил се прибраха в 
защита и разчитаха на 

контраатаки. „Славия” 
така и не намери път 
към тяхната врата, а 
„моряците” изпуснаха 
още куп възможности, 
за да се стигне до 58-
ата минута, когато Да-
ниел Георгиев заби тре-
ти гол. „Белите” все пак 
показаха зъби в края на 
срещата, но отличният 
вратар на „Черно море” 
Денчев спаси шут на 
Цачев, след което отра-
зи и дузпа, изпълнена 
от Галин Иванов.

Емил Велев с право 
разкритикува играчите 
за несериозния подход 
към срещата. Това даде 

резултат и още в следва-
щия си мач те показаха 
по-хубавото си лице. 
„Вихрен” от Сандански 
бе отнесен с 4:0 с попа-
дения на Божов, Илиев, 
Колев и Павлов, а ре-
зултатът можеше да е и 

8:0, ако не бяха мно-
гобройните пропус-
ки пред вратата на 
втородивизионния 
тим. Междувремен-
но Велев отпрати и 

Римавичус, а в отбора 
акостира израелецът с 
български корени Том 
Маншров. Той се понра-
ви с отиграванията си 
още в следващата кон-
трола срещу изпадна-
лия от елита „Спортист”. 
Мачът завърши с раз-
громното 6:0, като със 
силна игра се отличиха 
и новите попълнения 
Павлов и Божов, заби-
ли общо 3 попадения. 
Първи мач за лятото с 
бялата фланелка изиг-
ра и завърналият се 
след неуспешни проби 
в Китай и Турция Павле 

Попара, който също се 
отчете с гол. Следобед 
на същия ден юношите 
и резервите на „Славия” 
не успяха да победят 
аматьорския “Сливниш-
ки герой” (0:0).

Иван ЖИКОВ

Загубите от „Черно море” и „Макаби” 
(Хайфа) показаха, че в тима на 
„Славия” има много пробойни

Преди сезона 5
СТАТИСТИКА

30 юни 2010 г.
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 3:0

„Славия”: Е. Петров, Р. Димитров, Генев, Й. Петков, Дениран, Дюл-
геров, Г. Иванов, Алберони, Жуниор, Мечев, Т. Колев (Кунчев, Ка-
расинкеров, Богданов, Дреновички, Рангелов, Павлов, Франклин, 
Пеев, Илиев, Божов, Цачев)
Голмайстори: 1:0 Колев (29), 2:0 Пеев (63), 3:0 Илиев (87)
Съдия: Александър Костадинов
Жълти картони: Жуниор, Дюлгеров
Самоков, ст.  „Искър”, 50 зрители

5 юли 2010 г. 
„Славия” – „Миньор” 1:1

„Славия”: Кунчев, Дяков, Петков, Генев, Дреновички, Дюлгеров, С. 
Георгиев, Франклин, Колев, Цачев, Жуниор (Е. Петров, Димитров, 
Павлов, Алберони, Ренет, Дениран, Илиев, Пеев, Божов)
Голмайстори: 1:0 Колев (64), 1:1 Стоев (66)
Съдия: Стефан Апостолов
Жълт картон: Ренет
Банско, 70 зрители

7 юли 2010 г. 
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив) 3:0

„Славия”: Кунчев, Димитров, Ренет, Петков, Дреновички, Дюлге-
ров, Дяков, Пеев, Г. Иванов, Колев, Цачев (Генев, Алберони, Илиев, 
Жуниор, Дениран, Павлов, Георгиев)
Голмайстори: 1:0 Пеев (30), 2:0 Илиев (79), 3:0 Жуниор (90)
Съдия: Ивайло Стоянов
Жълт картон: Пеев
Червен картон: Пеев
Банско, 100 зрители

9 юли 2010 г.
„Славия” – „Пирин” (Разлог) 3:1

„Славия”: Зарев, Карасинкеров, Богданов, Огнянов, Рангелов, 
Мартинов, Римавичус, Георгиев, Мечев, Ахмед (Дениран, Цачев, 
Алберони, Генев, Павлов)
Голмайстори: 0:1 Карасинкеров 32-авт, 1:1 Римавичус 45, 2:1 Бо-
жов 66, 3:1 Мечев 76
Белица, 50 зрители

10 юли 2010 г. 
„Славия” – „Черно море” 0:3

„Славия”: Петров, Дяков, Петков, Генев, Дреновички, Римавичус, 
Дюлгеров, Димитров, Пеев, Г. Иванов, Колев (Дениран, Павлов, Ал-
берони, Цачев, Божов)
Голмайстори: 0:1 Тиаго (16), 0:2 Адемар (18), 0:3 Георгиев (58)
Съдия: Николай Йорданов
Банско, 60 зрители

14 юли 2010 г. 
„Славия” – „Вихрен” 4:0

„Славия”: Петров, Дяков, Генев, Петков, Дреновички, Дюлгеров, 
Илиев, Пеев, Алберони, Цачев, Божов (Кунчев, Богданов, Г. Иванов, 
Мечев, Димитров, Карасинкеров, Колев, Рангелов)
Голмайстори: 1:0 Божов (16), 2:0 Илиев (45), 3:0 Колев (81), 4:0 Пав-
лов (89)
Съдия: Мирослав Максимов
Банско, 60 зрители

18 юли 2010 г. 
„Славия” – „Спортист” 6:0

„Славия”: Кунчев, Димитров, Генев, Петков, Дреновички, Дюл-
геров, Попара, Пеев, Илиев, Георгиев, Божов (Е. Петров, Огнянов, 
Маншров, Дениран, Карасинкеров, Павлов)
Голмайстори: 1:0 Попара 33, 2:0 Георгиев 40, 3:0 В. Димитров 65-
авт, 4:0 Павлов 68, 5:0 Божов 69, 6:0 Павлов 77
Банско, 80 зрители

18 юли 2010 г. 
„Славия” – „Сливнишки герой” 0:0

„Славия”: Зарев, Карасинкеров, Огнянов, Богданов, рангелов, 
Мартинов, Георгиев, Маншров (Дениран), Павлов, Ибрям, Мечев
Банско, 20 зрители

22 юли 2010 г. 
„Славия” - „Макаби” (Хайфа) 0:3

„Славия”: Петров, Димитров, Генев, Петков, Дреновички, Дюлге-
ров, Маншров, Г. Иванов, Попара, Пеев, Божов (Кунчев, Колев, Ал-
берони, Георгиев, Карасинкеров, Мечев, Рангелов, Богданов)
Голмайстори: 0:1 Рефаелов (31), 0:2 Бокали (51), 0:3 Генев (68-авто-
гол)
Съдия: Стефан Спасов
София, ст. „Славия”, 300 зрители

Общо 9 мача, 5 победи, 2 равенства, 2 загуби, голова разлика 20-8

подготовката

Black cyan Magenta Yellow M

KY

c

Black cyan Magenta Yellow
M

KY

c

Представяне-
то на отбора 
срещу „Ма-

каби” (Хайфа) пък се 
превърна в истинска 
катастрофа. „Белите” 
бяха абсолютно без-
помощни срещу вто-
рия от израелското 

първенство, а като 
изключим няколко 
добри атаки в нача-
лото на мача и един 
опасен удар на Тодор 
Колев пет минути 
преди края, липсата 
на каквато и да е идея 
в играта бе стряскаща 

за привържениците. 
Остава да се надя-
ваме, че от това 0:3 
не могат да се вадят 
генерални изводи, и 
че през новото пър-
венство „Славия” ще 
покаже, че може да 
играе силен футбол. 

Срещу бившия 
славист Мартин 

Керчев Николай 
Дюлгеров и другите 

от състава на 
„белите" изиграха 

най-силния си мач от 
доста време насам



Бр. 6 (107), юли 2010 г.

- Имах желание да 
играем с „Пирин” (Бла-
гоевград). Имат здрав 
отбор и когато среща-
ме подобни съперници 
трябва да имаме подоб-
рение в играта. Нашите 
футболисти трябва да 
бъдат по-близо до хора-
та в средната линия на 
съперника.

- Доволен ли сте от 
направената селекция 
и подготовка?

- Павле Попара се за-
върна след проби. Жозе 
Жуниор има картотека 
за новия сезон. Извес-
тно, е че селекцията е 
свързана с пари. Търсим 
още един централен за-
щитник и един халф. На 
проби са Сашко Пандев 

и Том Машрав. До нача-
лото на първенството 
ще реша дали те да оста-
нат в отбора. Плюс беше, 
че играхме с по-силен 
отбор в официалното 
представяне. Можеше да 
победим безпроблемно 
някой отбор от „Б” гру-
па и да си помислим, че 
всичко в отбора е наред. 
В мача с „Макаби” видях-
ме слабостите на тима 
на „Славия”. В първите 
дни след края на лагера 
в Банско футболистите 
имаха нужда от аклима-
тизация към новите ус-
ловия. Най-важното е да 
бъдем във форма и да 
бъдам подготвени, ко-
гато започнат мачовете 
от първенството. Тогава 

резултатите ще бъдат 
най-важното. Трябва да 
сглобим отбора за нача-
лото на шампионата и да 
наберем необходимата 
скорост.

- Може ли още юно-
ши да бъдат включе-
ни в първия състав на 
„Славия”? 

- Има още 6-7 играчи, 
чието развитие следим 
ежедневно. Те може да 
се включат в първия от-
бор по всяко време. Това 
е отворен процес. Ако 
имат качества, ще игра-
ят в представителния 
отбор. Помощник-тре-
ньорът Владимир Ива-
нов познава децата. Аз 
също имам поглед вър-
ху изявите им. Нормал-

но е един млад футбо-
лист да бъде притеснен 
от влизането в първия 
състав. Ако някой играч 
е по-качествен, тогава 
по-лесно ще се адапти-
ра към новата обстанов-
ка. „Славия” разполага с 
отлични условия за ра-
бота на юношите. Пра-
вят се подобрения и по 
стадиона. До следващия 
сезон клубният стадион 
ще има и осветление. 
Всичко зависи от полу-
чаването на определени 
финанси. Президентът 
Венцеслав Стефанов 
иска базата и стадионът 
да бъдат още по-добри.

- „Славия” е един 
от малкото отбори в 
България, които при-

интервю6

Сезон 2010-2011 
отново е белязан от 
ново начало за „Сла-
вия”. С привличането 
на новия старши тре-
ньор Емил Велев клуб-
ното ръководство ще 
се опита да промени 
ситуацията в клуба 
с оглед последното 
десетилетие. Велев 
постави за цел пред 
„белите” класиране в 
челната тройка. Ня-
колко дни преди нача-
лото на новия сезон 
специалстът се съгла-
си да говори пред вес-
тник „Славия” за всич-
ки въпроси, свързани с 
подготовката на от-
бора и с предстоящо-
то първенство. 

- Г-н Велев, плюс или 
минус е, че подготов-
ката за новия сезон се 
проведе изцяло в Бъл-
гария?

- Проведохме една 
добра подготовка. 
Изиграхме 6-7 контрол-
ни мача и исках послед-
ната проверка да бъде 
с много добър отбор, 
като „Макаби” (Хайфа). 
Градирах приятелските 
мачове по класата на 
съперниците, за да ви-
дим какви са ни греш-
ките и в какво трябва да 
има подобрение. Резул-
татите нямат значение, 
важно бе да изчистим 
играта от пропуските и 
да се подготвим за но-
вия сезон. Резултатът в 
срещата с „Макаби” (0:3) 
не ме удовлетворява. 
Добре е, че след този 
контролен мач ще мо-
жем да вземем мерки 
подобни неща да не се 
получават в двубоите за 
първенство. 

- Имаше ли някой 
отбор, с който сте ис-
кали да играе „Славия” 
по време на подготов-
ката, но до мач не се е 
стигнало?

„дано публиката на „Славия” се 
завърне на стадиона по мое време” 

Целта ми е да класирам отбора в тройката, 
категоричен е специалистът

Емил
 Велев:

Емил Велев (на преден план) не крие амбициите си да спечели медал начело на „Славия”
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тежават добра база и 
стадион. Имате ли опа-
сения от по-лошите ус-
ловия на много места 
у нас?

- Условията са еднак-
ви за всички. Това няма 
как да бъде оправдание. 
Трябва да умеем да се 
аклиматизираме абсо-
лютно навсякъде, спо-
ред ситуацията. 

- Много се говори и 
за съдийството. Мина-
лата година на някол-
ко пъти „белите” бяха 
ощетени?

- Няма да коментирам 
съдиите. Навсякъде ста-
ват грешки, но съм си-
гурен, че няма тенден-
ция и пропуските не са 
умишлени. Видяхте на 
световното първенство 
в Република Южна Аф-
рика какви неточности 
допуснаха реферите. В 
мача между Германия и 
Англия топката бе мина-
ла на почти един метър 
зад голлинията на гер-
манската врата, но гол 
не беше зачетен.

- Лесно ли се съгла-
сихте да застанете на-
чело на „Славия”?

- Приех бързо и не 
съм се колебал. Знам, 
че добрите резултати 
няма да дойдат лесно, 
но обичам новите пре-
дизвикателства. Винаги 
имам цели и сега целта 
ми е да класирам отбо-
ра в тройката. Надявам 
се футболистите да раз-
берат това много бързо. 
„Славия” няма участие 
в европейските клубни 
турнири от 1996 година 
насам. Имал съм разго-
вори с всички играчи, 
заедно или поотделно. 
Те трябва да знаят кои 
неща са важни и за мен, 
и за тях. Целта е да се 
класираме сред първи-
те три отбора в „А” група. 
Дано самите играчи раз-
берат това. Йордан Пет-
ков, Тодор Колев, Илия 
Илиев, Даниел Пеев и 
Емил Петров помагат 
много на по-младите в 
процеса на работа. Ху-
баво е в състава да има 
футболисти с техния 
опит.

- Може ли отборът 

най-после отново да 
започне да печели 
точки срещу „Левски” 
и ЦСКА?

- Амбициозен съм и 
винаги искам да пече-
ля. Победите винаги са 
били целта в моята ка-
риера. Футболистите на 
„Славия” не би трябвало 
да бъдат обременени 
от мисълта за задъл-

жителна победа в тези 
мачове. Точно това би 
трябвало да им помогне 
срещу „Левски” и ЦСКА, 
където победите ви-
наги са задължителни. 
Срещу „сини” и „черве-
ни” играчите трябва да 
бъдат освободени и да 
демонстрират всичко 
най-добро, на което са 
способни. 

- Има ли разлика 
между сегашния от-
бор на „Славия” и този 
от времето, когато вие 
бяхте футболист?

- Когато бях футбо-
лист на „Левски” мачо-
вете със „Славия” винаги 
бяха много оспорвани. В 
много случаи и „Славия” 
печелеше. По времето, 
когато бях треньор на 
„сините”, победихме на 
два пъти трудно с по 1:0 
срещу „Славия”.

- Вие сте поредният 
от бившите футболис-

ти на „Левски”, след 
Наско Сираков, Борис-
лав Михайлов, Стани-
мир Стоилов, който 
има възможност да 
работи в „Славия”. Как 
приемате това с оглед 
на старото съперни-
чество между двата 
столични отбора?

- Ръководството на 
„Славия” разсъждава 

трезво. Хората търсят 
човек, който да им свър-
ши работа. Няма значе-
ние дали някой е играл 
в „Левски”, ЦСКА или 
„Славия”. Важно е той да 
бъде професионалист и 
да върши добре рабо-
тата си, заради която е 
назначен.

- Кои са фаворитите 
за челната тройка през 
новото първенство?

- Това ще бъдат ре-
довните заподозрени. 
Надявам се и „Славия” 
да бъде сред тях. Обя-
вил съм целите. Ако не 
вярвах, че можем да ги 
постигнем, нямаше да се 
захващам с отбора. 

- Играли сте дълго 
време в Израел. Каква 
е разликата между 
футбола там и този в 
България?

- В Израел са много 
по-напред по отноше-
ние на организацията. 

Имат хубави трени-
ровъчни терени и ста-
диони. Школите им са 
на много по-високо 
ниво. Футболистите са 
напълно подготвени за 
първите отбори.  Работи 
се отлично с тях докато 
стигнат до представи-
телните тимове. Правят 
обмен с холандски и с 
френски школи. В Изра-

ел идват и лектори от 
развитите във футболно 
отношение страни. 

- Каква е разликата 
между футбола сега и 
когато вие бяхте про-
фесионален играч?

- Тогава се играеше 
много по-грубо в срав-
нение с мачовете сега.

- Защо според вас 
има отлив на публика-
та в България?

- Нормално е, хората 
искат да гледат красив и 
качествен футбол. Ниво-
то на играта не е такова, 
каквото искат феновете. 
Причината за празните 
трибуни не е в цената 
на билетите. Ако един 
отбор има хубав стади-
он, покрити трибуни и 
осветление, с ресторан-
ти и заведения, тогава 
запалянковците ще 
се чувстват по съвсем 
различен начин. Кога-
то един мач се играе на 

осветление играта е по-
бърза и по-атрактивна 
за зрителите. 

- При „Славия” има 
дългогодишен отлив 
при публиката.

- Моята надежда е да 
върнем на стадионите 
публиката на „Славия”. 
С добра игра и побе-
ди това ще се случи. 
Задължително трябва 

да печелим мачовете, 
защото победата е най-
важното нещо в спорта. 
Ако не играем за по-
беда, всичко останало 
губи смисъл. Надявам 
се публиката на „Славия” 
да се върне на стадиона 
по мое време. Ако фут-
болистите играят така, 
както трябва, рано или 
късно феновете ще се 
завърнат.

- Какво е пожелани-
ето ви към привърже-
ниците на „Славия”?

- Нека първо да бъдат 
търпеливи и толерантни 
към футболния клуб. В 
днешното трудно време 
се отделят много средс-
тва за нуждите на клуба. 
Нека имат предвид тези 
неща, когато подкрепят 
отбора.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Асен ДАСКАЛОВ

Почти изцяло обновеният треньорски щаб (от ляво надясно: Емил Велев, 
Владимир Иванов, Николай Митов и Валентин Захариев) трябва да научи „бе-

лите” отново да побеждават „Левски” и ЦСКА
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„А” ПФГ - есен 2010

I кръг
31.07.2010 г., събота, 18:00 ч.
„Славия” - „Калиакра”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
„Черно море” - „Пирин”
„Видима-Раковски” - „Локомотив” (Пд)
„Сливен” - „Берое”
31.07.2010 г., събота, 21:00 ч.
„Литекс” – „Миньор” (Пк)
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
01.08.2010 г., неделя, 18:00 ч.
„Монтана” - „Локомотив” (Сф)
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
01.08.2010 г., неделя, 21:00 ч.
ЦСКА - „Левски”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
02.08.2010 г., понеделник, 21:00 ч.
„Черноморец” - „Академик” (Сф)
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)

II кръг
07.08-2010 г., събота, 18:00 ч.
„Локомотив” (Пд) - „Черно море”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
„Миньор” (Пк) - „Славия”
„Пирин” - „Сливен”
„Академик” (Сф) - „Видима-Раковски”
07.08.2010 г., събота, 21:00 ч.
„Калиакра” - „Монтана”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
08.08.2010 г., неделя, 18:00 ч. 
„Берое” - „Литекс”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
08.08.2010 г., неделя, 21:00 ч.
ЦСКА - „Черноморец”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
09.08.2010 г., понеделник, 21:00 ч.
„Левски” - „Локомотив” (Сф)
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)

III кръг
14.08.2010 г., събота, 18:00 ч.
„Видима - Раковски” - ЦСКА
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
„Сливен” - „Локомотив” (Пд)
„Черно море” - „Академик” (Сф)
„Монтана” - „Миньор” (Пк)
14.08.2010 г., събота, 21:00 ч.
„Литекс” - „Пирин”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
15.08.2010 г., неделя, 18:00 ч.
„Славия” - „Берое”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
15.08.2010 г., неделя, 21:00 ч.
„Черноморец” - „Левски”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
16.08.2010 г., понеделник, 21:00 ч.
„Локомотив” (Сф) - „Калиакра”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)

IV кръг
21.08.2010 г., събота, 18:00 ч.
„Локомотив” (Пд) - „Литекс”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
„Пирин” - „Славия”
„Берое” - „Монтана”
„Академик” (Сф) - „Сливен”
21.08.2010 г., събота, 21:00 ч.
„Черноморец” - „Видима-Раковски”

(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
22.08.2010 г., неделя, 18:00 ч.
„Левски” - „Калиакра”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
22.08.2010 г., неделя, 21:00 ч.
ЦСКА - „Черно море”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
23.08.2010 г., понеделник, 18:00 ч.
„Миньор” (Пк) - „Локомотив” (Сф)
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)

V кръг
28.08.2010 г., събота, 18:00 ч.
„Черно море” - „Черноморец”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
„Славия” - „Локомотив” (Пд)
„Монтана” - „Пирин”
28.08.2010 г., събота, 21:00 ч.
„Литекс” - „Академик” (Сф)
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
29.08.2010 г., неделя, 18:00 ч.
„Сливен” - ЦСКА
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
29.08.2010 г., неделя, 21:00 ч.
„Локомотив” (Сф) - „Берое”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
30.08.2010 г., понеделник, 18:00 ч.
„Видима-Раковски” - „Левски”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)
30.08.2010 г., понеделник, 21:00 ч.
„Калиакра” - „Миньор”
(PRO.BG и онлайн на www.ring.bg)

VI кръг
„Левски” - „Миньор” (Пк)
„Берое” - „Калиакра”
„Пирин” - „Локомотив” (Сф)

„Локомотив” (Пд) - „Монтана”
„Академик” (Сф) - „Славия”
ЦСКА - „Литекс”
„Черноморец” - „Сливен”
„Видима-Раковски” - „Черно море”

VII кръг
„Черно море” - „Левски”
„Сливен” - „Видима-Раковски”
„Литекс” - „Черноморец”

„Славия” - ЦСКА
„Монтана” - „Академик” (Сф)
„Локомотив” (Сф) - „Локомотив” (Пд)
„Калиакра” - „Пирин”
„Миньор” (Пк) - „Берое”

VIII кръг
„Левски” - „Берое”
„Пирин” - „Миньор” (Пк)
„Локомотив” (Пд) - „Калиакра”
„Академик” (Сф) - „Локомотив” (Сф)
ЦСКА - „Монтана”
„Чернономорец” - „Славия”
„Видима-Раковски” - „Литекс”
„Черно море” - „Сливен”

IX кръг
„Сливен” - „Левски”
„Литекс” - „Черно море”
„Славия” - „Видима-Раковски”
„Монтана” - „Черноморец”
„Локомотив” (Сф) - ЦСКА
„Калиакра” - „Академик” (Сф)
„Миньор” (Пк) - „Локомотив” (Пд)
„Берое” - „Пирин”

X кръг
„Левски” - „Пирин”
„Локомотив” (Пд) - „Берое”
„Академик” (Сф) - „Миньор” (Пк)
ЦСКА - „Калиакра”
„Черноморец” - „Локомотив” (Сф)
„Видима-Раковски” - „Монтана”
„Черно море” - „Славия”
„Сливен” - „Литекс”

XI кръг
„Литекс” - „Левски”

„Славия” - „Сливен”
„Монтана” - „Черно море”
„Локомотив” (Сф) - „Видима-Раковски”
„Калиакра” - „Черноморец”
„Миньор” (Пк) - ЦСКА
„Берое” - „Академик” (Сф)
„Пирин” - „Локомотив” (Пд)

XII кръг
„Левски” - „Локомотив” (Пд)

„Академик” (Сф) - „Пирин”
ЦСКА - „Берое”
„Черноморец” - „Миньор” (Пк)
„Видима-Раковски” - „Калиакра”
„Черно море” - „Локомотив” (Сф)
„Сливен” - „Монтана”
„Литекс” - „Славия”

XIII кръг
„Славия” - „Левски”
„Монтана” - „Литекс”
„Локомотив” (Сф) - „Сливен”
„Калиакра” - „Черно море”
„Миньор” (Пк) - „Видима-Раковски”
„Берое” - „Черноморец”
„Пирин” - ЦСКА
„Локомотив” (Пд) - „Академик” (Сф)

XIV кръг
„Левски” - „Академик” (Сф)
ЦСКА - „Локомотив” (Пд)
„Черноморец” - „Пирин”
„Видима-Раковски” - „Берое”
„Черно море” - „Миньор” (Пк)
„Сливен” - „Калиакра”
„Литекс” - „Локомотив” (Сф)
„Славия” - „Монтана”

XV кръг
„Монтана” - „Левски”
„Локомотив” (Сф) - „Славия”
„Калиакра” - „Литекс”
„Миньор” (Пк) - „Сливен”
„Берое” - „Черно море”
„Пирин” - „Видима-Раковски”
„Локомотив” (Пд) - „Черноморец”
„Академик” (Сф) - ЦСКА

Жребият8

Уважаеми читатели, както 
всяка година в броя на вес-
тник „Славия” преди старта 
на новото първенство щях-
ме да публикуваме пълна-
та програма на „А” група за 
есенния дял на шампионата. 
И този път имахме голямо-
то желание да го направим, 
но за съжаление то се оказа 
неизпълнимо. Причината 
- за първи път, откакто се 
провежда републиканско 
първенство в този му фор-
мат, не бе обявена пълната 
програма за първия дял от 
шампионата преди негово-
то начало! Малко повече от 
седмица преди началото бе 

публикувана единствено 
програмата по дни и часове 
само до петия кръг. Почти 
сме сигурни, че програмата 
най-вероятно е изготвена, 
но умишлено не е предо-
ставена на средствата за 
масова информация. Спо-
ровете между БФС и теле-
визиите, които притежават 
правата за излъчване на 
срещите (PRO.BG, RING.BG, 
bTV), се сочат като причина 
за безпрецедентната липса 
на информация. Същата е 
ситуацията и с програмите 
на юношеските първенс-
тва. Репортер на вестника с 
очите си видя готовата про-

грама на елитната дивизия 
при 19-годишните, но в зо-
налния съвет на БФС му бе 
отказано информацията да 
бъде разпространена! От го-
дина на година проблемите 
на ръководения от така на-
речените „четвърти в све-
та” футболен съюз вместо 
да намаляват се увеличават 
със страшна сила. Станахме 
свидетели и на поредния, 
но вероятно - съвсем не 
последен абсурд - да няма 
програма на целия есенен 
дял. Остава ни да се надя-
ваме, че идният шампионат 
не само ще започне, но и 
ще успее да завърши...

Хаосът властва в БФС и 
води футбола ни надолу!
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Апетитът идва с ядене-
то и точно една стабилна 
закуска срещу тима на 
рок-кмета на България 
Цонко Цонев „Калиакра” 
(Каварна) би дала нужния 
тласък и самочувствие на 
играчите на Емил Велев. 
За треньора на славис-
тите също ще е важно да 
вземе трите точки пред-
вид недотам големия 
кредит на доверие, който 
има от страна на фенове-
те на „белите”. Цонко Цо-
нев сам обяви пред меди-
ите какви ще са целите на 
тима – оставане в елита и 
по възможност отборът 
му „да не бъде бит като 
тъпан”. Всички контроли, 
които „Калиакра” изигра, 
бяха срещу второразред-
ни тимове, като „Ком-Ми-
ньор” (2:0), „Лудогорец” 
(2:1), „Доростол” (2:0) и др. 
Единственият по-стой-
ностен двубой бе срещу 
„Видима-Раковски”, за-
вършил 1:1. Така трудно 
може да се добие пред-
става за облика на ка-
варненци, макар че след 
загубата от „Светкавица” 
(Търговище), самият Цон-
ко Цонев призна, че не е 
имало никаква идея в иг-
рата на отбора му. В „Ка-
лиакра” са преотстъпени 
футболистите на „Славия” 
Йордан Господинов и 
Иван Здравков, там ще се 
подвизава вече и Нико-
лай Петров.

Все още няма яснота 
дали „Славия” ще госту-
ва на негостоприемния 
стадион на „Миньор” в 
Перник или това ще стане 
в Кюстендил във втория 
кръг. Причината е про-
дължаващият ремонт на 
стадиона на „чуковете” 
- това обяви наставникът 
на „жълто-черните” Антон 
Велков. Ръководството 
на „миньорите” пък не 
постави конкретни цели 
на тима, освен да играе 
добър и стойностен фут-
бол. Перничани победиха 
с 2:1 „Академик” (София) 
в представянето на тима 
си, като резултатът в 35-
ата минута откри люби-
мецът на „бялата” агитка 
от преди години Велимир 

Иванович. В останалите 
контроли „Миньор” срещ-
на български и румънски 
тимове, като завърши 
наравно 1:1 именно с 
най-стария роден клуб, 
загуби от „Монтана” и 
„Локомотив” (София) и 
катастрофира с 0:4 сре-
щу „Глория Бистрица”. 

След добра подготов-
ка в Словения и няколко 
контроли в България, 
„Берое” се концентри-
ра изключително върху 
евроучастието си срещу 
„Рапид” (Виена) в Лига 
Европа. Илиан Илиев 
се върна при заралии 
и продължава да води 
тима, който падна в про-
верка от „Славен Белу-
по” с 0:2, но победи вто-
родивизионен тим на 
лагера си зад граница. 
Голмайсторът на тима 
Георги Андонов отиде в 
„Черноморец”, а бивши-
ят футболист на „Славия” 
Александър Томаш под-
писа с „Берое” и от новия 
сезон ще защитава тех-
ните цветове.

„Пирин” се явява 
като „препъни-камък” 

за „белите” в последните 
няколко сезона, макар 
че тази година „орлетата” 
ще са далеч от формата 

си от края на миналия 
шампионат. И те заложи-
ха предимно на провер-
ки с треторазредни бъл-
гарски отбори, макар че 
победиха и „Локомотив” 
(Пловдив) с 3:1 и новака 
от столицата „Академик” с 
1:0. На лагера си в Банско 
благоевградчани запи-
саха общо шест победи 
и само една загуба – от 
тима на „Вихрен” (Сандан-
ски). Финансовото поло-
жение далеч не е розово, 
но според ръководството 
сезонът е осигурен. Стар-
ши треньорът на тима 
Йордан Боздански споде-
ли, че отборът му ще цели 
да играе хубав футбол, 
конкретни цели няма.

Славистите ще мерят 
сили в петия кръг със 
„смърфовете” на стади-
она в полите на Витоша. 
Мачовете от лятната под-
готовка на „Локомотив” 
(Пловдив), които най-
ярко изпъкват, включват 
тежката им загуба с 0:3 
именно от „Славия” по 
време на лагера в Бан-
ско и драматичното им 
равенство срещу „желез-
ничарите” от София – 3:3. 
В мача срещу „белите” си 
пролича по-слабата им 
физическа подготовка, 
докато в двубоя със съи-
менниците си водеха до 
78-ата минута с 3:1, но 
допуснаха два гола в рам-
ките на две минути между 
83-а и 85-а и така се про-
стиха с победата.

Прогнозите от тук на-
татък са ясни: сезонът ще 
приключи рано-рано, ако 
„белите” отново не се въз-
ползват недотам претен-
циозните си съперници и 
загубят ценни точки още 
в началото. Нещо, което 
няма да изнанада никого.

Ангел ГЕОРГИЕВ

отново приемлива програма,
„белите” започват срещу новак

За добро или за лошо, „Славия” отново извади късмет и програ-
мата за новия шампионат е доста удобна, поне в началото. „Бели-
те” ще мерят сили срещу новака „Калиакра” в първия кръг, а после 
се сблъскват с тимове от златната среда на „А” група. За съжале-
ние точно такива „приятни” съперници най-старият роден клуб 
имаше и миналата година, когато не успя да победи „Спортист” 
(Своге) в първия кръг в квартал „Надежда” и загуби от „Пирин” в 
Кюстендил. Така, вместо да има комфортна преднина и стабилен 
точков актив преди мачове с преки конкуренти за място в челото, 
„Славия” се лъкатушеше някъде в „златната” среда, без самочувс-
твие, без амбиции, без апетит.

                  I кръг - 31 юли (събота),
 18:00 ч., стадион „Славия”
„Славия” - „Калиакра” (Каварна)
В последните 5 сезона:

               Не са се срещали

                 II кръг - 7 август (събота),
18:00 ч., стадион „Миньор”
„Миньор” (Перник) - „Славия”

В последните 5 сезона:
Сезон  Перник София
2005-2006 - -
2006-2007 - -
2007-2008 - -
2008-2009 1:0 1:1
2009-2010 0:1* 0:1

                 III кръг - 15 август (неделя),
18:00 ч., стадион „Славия”
„Славия” – „Берое” (Ст. Загора)

В последните 5 сезона:
Сезон София Стара Загора
2005-2006 4:2 2:3
2006-2007 2:1 2:1
2007-2008 2:0 2:2
2008-2009 - -
2009-2010 3:1 1:0

IV кръг - 21 август (събота),
18:00 ч., стадион „Христо Ботев”
„Пирин Благоевград” - „Славия”
В последните 5 сезона:

Сезон                    Благоевград София
2005-2006  0:1 1:3
2006-2007  - -
2007-2008  1:0 0:1
2008-2009  3:2 3:2
2009-2010  1:0** 0:0

V кръг - 28 август (събота),
18:00 ч., стадион „Славия”
„Славия” - „Локомотив” (Пловдив)
В последните 5 сезона:

Сезон               София            Пловдив
2005-2006  0:1 0:3
2006-2007  1:0 0:0
2007-2008  1:0 1:1
2008-2009  2:0 1:2
2009-2010  1:3 2:0***

Забележка:
* Мачът през пролетта на 2010 г. между „Минь-
ор” и „Славия” се проведе на ст. „Българска армия” 
в София поради наказание на пернишкия клуб.
** Двубоят между „Пирин” и „Славия” през есента 
на 2009 г. се състоя в Кюстендил поради ремонт 
на съоръжението в Благоевград.
*** Срещата между „Славия” и „Локомотив” (Пд) 
при домакинството на пловдивчани през есен-
та на 2009 г. се изигра на стадиона на „белите” 
поради наказание с лишаване от  домакинство 
на съперника.

През миналия сезон „белите” и „Миньор” се срещ-
наха на ст. „Българска армия”, а на старта на 

новото първенство има голяма вероятност да пре-
мерят сили в Кюстендил.

СТАТИСТИКА И ПРогРАМА:
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Раис М’Боли
Роден на 25 април 1986 г. 
Позиция: вратар
Официален дебют с 
бялата фланелка в 
“А”ПФГ: 13.06.2009 г. в 
мача от XXX кръг „Славия” 
– „Локомотив” (София) 2:2
Мачове за „Славия” в “А” 
ПФГ: 26

No. 12
Емил Петров
Роден на: 22 юли 1983 г.
Позиция: вратар
Официален дебют с бя-
лата фланелка в “А” ПФГ: 

13 чакат дебют в „Славия”
През този сезон юношите на „белите” 
ще са важна част от отбора

Общо 13 футболисти 
на „Славия” чакат да за-
пишат дебют с бялата 
фланелка в предстоящия 
сезон в „А” група. Врата-
рите Стефано Кунчев и 
Людмил Зарев, юношите 
Кирил Огнянов, Цанис-
лав Карасинкеров, Емил 
Мартинов, Спас Георгиев, 
Себахтин Ахмед и Си-
меон Мечев и новоприв-
лечените Том Маншров 
(от Израел, все още на 
проби), Виктор Генев (от 
„Левски”), Иван Цачев (от 
„Левски”), Антонио Пав-
лов (от „Видима Раковс-
ки”) и Николай Божов (от 
„Академик”) досега не са 
имали честта да играят 
официален мач за столи-
чани.

По всичко личи, че през 
новото първенство Емил 
Велев ще разчита много 
на юношит от школата 
на „Овча купел”. Освен го-
реизброените за място в 
състава ще се борят все 
още неопитните Галин 
Богданов, Виктор Дени-
ран и Атанас Дреновички, 
а не е изключено в скоро 
време в първия състав да 
бъдат привикани и още 
кадри от ДЮШ. 

02.03.2002 г. в мача от ХХI 
кръг „Спартак” (Варна) 
– „Славия” 1:2
Мачове за „Славия” в “А” 
ПФГ: 44

No. 1
Стефано Кунчев

Роден на: 20.04.1991 г.
Позиция: вратар
Предстои му дебют с бяла-
та фланелка в „А” ПФГ

No. 23
Людмил Зарев

Роден на: 12 януари 1990 г.
Позиция: вратар
Предстои му дебют с бяла-
та фланелка в „А” ПФГ

No. 21
Богомил Дяков
Роден на: 12 април 1984 г.
Позиция: защитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в “А” ПФГ: 
12.08.2007 г. в мача от I кръг 

„Славия” – „Берое” 2:0
Мачове за „Славия” в “А” 
ПФГ: 58

No. 20
Радослав Димитров

Роден на: 12 август 1988 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в “А” ПФГ: 
09.03.2009 г. в мача от XVI 
кръг „Литекс” – „Славия” 0:1
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 19

No. 27
Стив Ренет

Роден на: 2 декември 1983 
г.
Позиция: защитник
Официален дебют с бяла-
та фланелка: 10.08.2009 г. 
в мача от I кръг „Спортист” 
– „Славия” 1:1
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 18

No. 35
Йордан Петков

Роден на: 11 март 1976 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в “А” ПФГ: 
04.08.2001 г. в мача от I кръг 
„Черно море” – „Славия” 0:1
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 169
Голове за „Славия” в „А” ПФГ: 
8
No. 15
Галин Богданов

Роден на: 6 септември 1990 
г. 
Позиция: защитник
Официален дебют бяла-
та фланелка в „А” ПФГ: 
26.09.2009 г. в мача от VII 
кръг „Ботев” – „Славия” 
0:1
Мачове за „Славия” в “А” 
ПФГ: 4

No. 2
Атанас Дреновички

Роден: 19 юни 1990 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 

05.10.2008 г. в мача от VIII 
кръг „Славия” – „Миньор” 
1:1
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 11

No. 3
Кирил Огнянов

Роден на: 12 юли 1992 г. 
Позиция: защитник 
Предстои му дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ

No. 4
Цанислав Карасинкеров

Роден на: 07 август 1992 г.
Позиция: защитник
Предстои му дебют с бяла-
та фланелка в „А” ПФГ

No. 22
Виктор Генев

Роден на: 27 октомври 
1988 г.
Позиция: защитник
Предстои му дебют с бяла-
та фланелка в „А” ПФГ
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Роден на: 05 февруари 1991 
г.
Позиция: нападател
Предстои му официален 
дебют с бялата фланелка в 
„А” ПФГ

No. 10
Тодор Колев

Роден на: 8 февруари 1980 
г. 
Позиция: нападател
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
13.08.2005 г. в мача от II кръг 
„Черно море” – „Славия” 1:0
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 90
Голове за „Славия” в „А” ПФГ: 
44

No. 17
Николай Божов

Роден на: 18 юли 1977 г.
Позиция: нападател
Предстои му дебют с бяла-
та фланелка в „А” ПФГ

No. 19
Жозе Жуниор
Роден: 18 юли 1985 г.
Позиция: нападател

11
No. 25
Виктор Дениран

Роден на: 27 май 1990 г.
Позиция: защитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
09.08.2008 г. в мача от I кръг 
„Славия” – „Литекс” 0:3
Мачове за “Славия” в „А” 
ПФГ: 14
Голове за “Славия” в „А” ПФГ: 1

No. 14
Емил Мартинов

Роден на: 15 април 1992 г.
Позиция: полузащитник
Предстои му официален 
дебют с бялата фланелка в 
„А” ПФГ

No. 18
Радослав Рангелов

Роден: 18 септември 1985 г. 
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
18.09.2004 г. в мача от VI 
кръг „Славия” – „Нафтекс” 
1:0
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 59
Голове за „Славия” в „А” ПФГ: 
4

No. 11
Франсиско Алберони
Роден на: 16 май 1984 г. 
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бялата 
фланелка в „А” ПФГ: 27 фев-

руари 2010 г. в мача от XVI 
кръг „Славия” – „Спортист” 
(Своге) 1:0
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 1
Голове за „Славия” в „А” ПФГ: 
1

No. 7
Илия Илиев

Роден на: 20 декември 1974 
г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в “А” ПФГ: 
06.08.2006 г. в мача от I кръг 
„Беласица” – „Славия” 1:3
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 58
Голове за „Славия” в „А” ПФГ: 
7

No. 8
Антонио Павлов

Роден на: 2 септември 1988 
г.
Позиция: полузащитник
Предстои му официален 
дебют с бялата фланелка в 
„А” ПФГ

No. 77
Даниел Пеев
Роден на: 6 октомври 1984 
г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бялата 
фланелка в „А” ПФГ: 27 фев-
руари 2010 г. в мача от XVI 

кръг „Славия” – „Спортист” 
1:0
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 14
Голове за „Славия” в „А” ПФГ: 
1

No. 33
Галин Иванов

Роден на: 15 април 1988 г. 
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
23.03.2008 г. в мача от ХХ 
кръг „Ботев” – „Славия” 3:0
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 52
Голове за „Славия” в „А” ПФГ: 
5

No. 44
Симеон Мечев

Роден на: 16 март 1990 г.
Позиция: полузащитник
Предстои му официален 
дебют с бялата фланелка в 
„А” ПФГ

No. 9
Себахтин Ахмед

Спортно-технически щаб
Медицински екип:
Николай Пенков - рехабилитатор
Антон Тушков - рехабилитатор
Жоро Грозев - рехабилитатор
д-р Любен Ангелов - лекар

Георги Мидилев - административен директор
Емил Петрунов - домакин

Треньорски екип:
Огнян Макавеев - кондиционен треньор
Валентин Захариев - треньор на вратарите
Николай Митов - помощник треньор
Владимир Иванов - помощник треньор
Емил Велев - старши треньор

Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
10.08.2009 г. в мача от I кръг 
„Спортист” (Своге) - „Сла-
вия” 1:1
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 28
Голове за „Славия” в „А” ПФГ: 
12

No. 24
Иван Цачев

Роден на: 18 януари 1989 г.
Позиция: нападател
Предстои му дебют с бяла-
та фланелка в „А” ПФГ

No. 26
Спас Георгиев

Роден на: 1 юни 1991 г. 
Позиция: нападател
Предстои му дебют с бяла-
та фланелка в „А” ПФГ
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ЖРЕБИЙ

Юноши старша възраст „А” 
(род.1992 г.)
(треньор на „Славия” - Красимир 
Мечев)
Елитна група, есен 2010/11

I кръг
2 август, понеделник, 18:00 ч
„Берое” – „Сливен”
„Локомотив”(Сф) – „Славия”
„Локомотив” (Пд) – „Черно море”
„Левски” – „Любимец”
„Етър” - ЦСКА
„Литекс” – „Видима-Раковски”
„Добруджа” – „Черноморец”
„Чавдар” – „Пирин 2001”
„Ботев 2002” – „Пирин”

II кръг
„Сливен” – „Пирин”
„Пирин 2001” – „Ботев 2002”
„Черноморец” – „Чавдар”
„Видима-Рак.” – „Добруджа”
ЦСКА – „Литекс”
„Любимец” – „Етър”
„Черно море” – „Левски”
„Славия” – „Локомотив”(Пд)
„Берое” – „Локомотив”(Сф)

III кръг
„Локомотив”(Сф) – „Сливен”
„Локомотив”(Пд) – „Берое”
„Левски” – „Славия”
„Етър” – „Черно море”
„Литекс” – „Любимец”
„Добруджа” - ЦСКА
„Чавдар” – „Видима-Рак.”
„Ботев 2002” – „Черноморец”
„Пирин” – „Пирин 2001”

IV кръг
„Сливен” – „Пирин 2001”
„Черноморец” – „Пирин”
„Видима-Рак.” – „Ботев 2002”
ЦСКА – „Чавдар”
„Любимец” – „Добруджа”
„Черно море” – „Литекс”
„Славия” – „Етър”
„Берое” – „Левски”
„Локо”(Сф) - „Локо”(Пд)

V кръг
„Локомотив”(Пд) - „Сливен”
„Левски” – „Локомотив”(Сф)
„Етър” – „Берое”
„Литекс” – „Славия”
„Добруджа” – „Черно море”
„Чавдар” – „Любимец”
„Ботев 2002” - ЦСКА
„Пирин” – „Видима-Рак.”
„Пирин 2001” – „Черноморец”

VI кръг
„Сливен” – „Черноморец”
„Видима-Рак.” – „Пирин 2001”
ЦСКА – „Пирин” 
„Любимец” – „Ботев 2002”
„Черно море” – „Чавдар”
„Славия” – „Добруджа”
„Берое” – „Литекс”
„Локомотив”(Сф)- „Етър”
„Локомотив”(Пд)- „Левски”

VII кръг
„Левски” – „Сливен” 
„Етър” – „Локомотив” (Пд)
„Литекс” – „Локомотив”(Сф)
„Добруджа” – „Берое”
„Чавдар” – „Славия”
„Ботев 2002” – „Черно море”
„Пирин” – „Любимец”

„Пирин 2001” - ЦСКА 
„Черноморец” – „Видима-Рак.”

VIII кръг
„Сливен” – „Видима-Рак.”
ЦСКА – „Черноморец”
„Любимец” – „Пирин 2001”
„Черно море” – „Пирин”
„Славия” – „Ботев 2002”
„Берое” – „Чавдар”
„Локомотив” (Сф – „Добруджа”
„Локомотив” (Пд) - „Литекс”
„Левски” – „Етър”

IX кръг
„Етър” – „Сливен”
„Литекс” – „Левски”
„Добруджа” – „Локомотив”(Пд)
„Чавдар” – „Локомотив”(Сф)
„Ботев 2002” – „Берое”
„Пирин” – „Славия”
„Пирин 2001” – „Черно море”
„Черноморец” – „Любимец”
„Видима-Рак.” - ЦСКА 

X кръг
„Сливен” - ЦСКА 
„Любимец” – „Видима-Рак.”
„Черно море” – „Черноморец”
„Славия” – „Пирин 2001”

„Берое” – „Пирин”
„Локомотив”(Сф) - „Ботев 2002”
„Локомотив”(Пд) - „Чавдар”
„Левски” – „Добруджа”
„Етър” – „Литекс”

 XI кръг
„Литекс” – „Сливен”
„Добруджа” – „Етър”
„Чавдар” – „Левски”
„Ботев 2002” – „Локомотив” (Пд)
„Пирин” – „Локомотив”(Сф)
„Пирин 2001” – „Берое”
„Черноморец” – „Славия”
„Видима-Рак.” – „Черно море”
ЦСКА – „Любимец”

XII кръг
„Сливен” – „Любимец”
„Черно море” - ЦСКА
„Славия” – „Видима-Рак.”
„Берое” – „Черноморец”
„Локомотив” (Сф)- „Пирин 2001”
„Локомотив” (Пд)- „Пирин”
„Левски” – „Ботев 2002”
„Етър” – „Чавдар”
„Литекс” – „Добруджа”

XIII кръг
„Добруджа” – „Сливен”

„Белите” излизат срещу „Локомотив” (Сф) в
дебюта на елитната група при 19-годишните

Младите надежди на 
„Славия” ще започнат с 
оптимизъм и повишени 
надежди сезон 2010/2011. 
Миналата година всички 
формации от „бялата” шко-
ла играеха атрактивен и 
резултатен футбол и доми-
нираха в столичните пър-
венства, но на републикан-
ско ниво младите слависти 
не успяха да реализират 
големия си потенциал и да 
го подплатят с титли и купи. 
Сега отборите от школата 
на „Славия” са готови да 
продължат възходящото си 
развитие и да се преборят 
със сериозната конкурен-
ция от силни клубове, за да 
зарадват феновете на най-
стария столичен тим с нови 
успехи. Първи подготовка-
та за новия сезон започнаха 
представителите ни в двете 
елитни юношески групи 
– юноши до 19 г., водени от 
Красимир Мечев, и юноши 

до 17 години, начело с Мил-
чо Евтимов. Юноши старша 
„А” започнаха с успехи учас-
тието си на международ-
ния турнир „Манзаров”, а 
младша „А” изиграха някол-
ко контроли за обиграване 
на състава. Свързахме се с 
наставниците на двата от-
бора, за да разберем какви 
са очакванията им за новия 
сезон и какъв е желаният 
игрови облик, който трябва 
да бъде демонстриран от 
„момчетата в бяло”

Красимир Мечев: 
„ПЪРВОТО МяСТО Е 
ЕДИНСТВЕНАТА НИ 
ЦЕЛ”

- Господин Мечев, как-
ви са целите на юношеска-
та формация на „Славия” 
за сезон 2010/2011?

- Ще преследваме само и 
единствено първото място 
и титлата в републиканската 
група. Такива са амбициите 

на „Славия”, второто място 
не ни устройва. Основните 
ни конкуренти в групата 
ще бъдат „Левски”, „Литекс”, 
„Черноморец”, тимовете от 
Благоевград, пловдивски-
те отбори. В националната 
група няма да има слаби от-
бори, но сме длъжни да по-
бедим всички, всяко място 
освен първото ще бъде рав-
носилно на провал. Програ-
мата ни е добра, през пър-
вия полусезон гостуваме 
на всички водещи отбори и 
трябва да си вземем точките 
навън, а напролет трябва да 
сме безкомпромисни до-
макини. Това е последния 
сезон като юноши на тези 
момчета и сега е моментът 
те да докажат, че имат място 
в професионалния футбол.

- Промени ли се 
съставът ви спрямо мина-
лата година, има ли нови 
момчета в тима и как ще 
изглежда съставът?

- Искам тимът ми да 
бъде по-рационален и 
прагматичен на терена. Ще 
преследваме победата от 
първата до последната ми-
нута, атракциите ще останат 
на заден план. Имаме нови 
попълнения, които вдигна-
ха качеството на състава. От 
„Видима-Раковски” привля-
кохме Васил Петров, от „Лев-
ски” - Иван Цечев и Мартин 
Александров, от „Литекс” 
привлякохме добър вратар. 
Някои от тях са национални 
състезатели и сега съставът 
ни е по-балансиран, след 
като запазихме гръбнака 
на отбора. Огнянов, Цанков 
и Георгиев ще тренират с 
мъжкия състав, но ще иг-
раят мачове в нашия тим. 
По правилник можем да 
използваме и четирима по-
възрастни футболисти, но 
аз настоях пред ръководс-
твото на „Славия” да разчи-
таме само на футболисти от 

възрастта, въпреки че това 
крие рискове от негативни 
резултати.

- Какъв футбол искате 
да играе „Славия” през 
сезона, ще промените ли 
тактическата постройка 
на тима ви?

- Имаме две основни 
схеми на игра, ще ги въртим 
в мачовете в зависимост от 
противника. Постоянно 
има детайли от играта, ко-
ито трябва да коригираме, 
но с повече тренировки, 
желание и себераздаване 
вярвам, че ще успеем. Ви-
наги можем и да направим 
слаб мач, но вярвам, че 
момчетата ще играят посто-
янно и ще постигат добри 
резултати. Подготвяме се 
и психологически, важно е 
да имат мотивация за успех, 
да бъдат в добро функци-
онлно състояние за всеки 
двубой.

- Как се представихте 

„Белите” юноши поемат по пътя на успехите

Елитната юношеска група при 19-годишните ще стартира на 2 август, след като БФС утвърди състава на дивизия-
та с 18 отбора. Така вторият експеримент на Направление Детско-юношески футбол към футболната централа се 
оказва далеч по-успешен, след като миналата година при младшата възраст се записаха 15 клуба.
Сега обаче са се включили 18 клуба, като победителят в групата получава титлата шампион на България при юно-
шите старша възраст. В първенството ще играят футболисти, родени през 1992 година или по-малки, както и не 
повече от 4 играчи над тази възраст в отбор.
12 клуба от „А” група изпратиха отборите си в тази група, а четири елитни тима предпочетоха да не се включват. 
Няма да имат селекции в националното първенство на 19-годишните „Миньор” (Перник), „Монтана”, както и новаци-
те „Академик” (София) и „Калиакра” (Каварна). Вместо това групата се допълва от четири отбора на клубове от „Б” 
група, един от „В” група - „Ботев 2002” (Пловдив), който представлява новосъздадения „Сдружение ФК Ботев”, както и 
една частна школа - „Пирин 2001” (Благоевград).
Имахме голямо желание да включим и пълната програма на есенния дял както на елитната дивизия при 19-годишни-
те, така и на тази при 17-годишните. За съжаление обаче, в зоналния съвет на БФС - София отказаха да ни предоста-
вят програмата с мотива, че не била окончателна и не можело да се публикува?!!
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в първите два мача на 
турнира „Манзаров” (б.а. 
турнирът завърши след 
редакционното приклю-
чване на броя)?

- Ние се паднахме в група 
„Б”, където са „Стяуа”, домаки-
ните от „Академик” (Свищов) 
и „Единство” (Черна Гора). В 
първия си мач срещнахме 
румънския гранд и го побе-
дихме с 3:1. Доволен съм, че 
използвахме възможнос-
тите си. Поведохме още в 
3-тата минута с гол на Алек-
сандър Михайлов, и после 
малко се прибрахме, като 
разчитахме на контраатаки 
и тяхни грешки. Имахме 5-6 
възможности и през второ-
то полувреме реализирах-
ме още две попадения чрез 
Иванов и Богданов. Накрая 
малко се отпуснахме и по-
лучихме един гол. Доволен 
съм, „Стяуа” е силен отбор, 
добре селектиран. В двубоя 
с „Академик” дадох шанс на 
момчета, които не участваха 
в първата среща. За съжале-
ние, още в петата минута 
получихме червен картон 
заради техническо неразби-

рателство. Доиграхме мача 
с 10 души, но все пак побе-
дихме с 4:0. Настройката ни 
не бе добра и след мача си 
поговорихме на висок тон, 
защото всяко отпускане в 
бъдеще може да ни изиграе 
лоша шега.

Милчо Евтимов: „ЩЕ 
ИГРАЕМ АГРЕСИВНО 
И НАПАДАТЕЛНО”

Наставникът на Юно-
ши младша възраст „А” 
Милчо Евтимов сподели, 

че очаква труден сезон за 
възпитаниците си в силна-
та Елитна група до 17 годи-
ни. „Отборите са силни и 
равностойни. Няма слаби 
противници в тази група, 
столичните, пловдивските 
и благоевградските тимове, 
както и „Черноморец”, „Чер-
но море”, „Сливен”, всички 
имат добри селекции и ще 
ни бъде трудно. Ще разчи-
раме на състава от миналия 
сезон, привлякохме и двама 
футболисти от „Левски-Ра-
ковски”. Това са централни-

ят нападател Антон Димит-
ров и халфа Павел Павлов. 
Искам от момчетата ми да 
играят много нападателно, 
да развиват качествата си. 
Налагам схемите 4-4-2 и 4-
3-3 които са по-офанзивни. 
Досега изиграхме три конт-
роли, но главно за да видя в 
игра новите момчета. Побе-
дихме „Локомотив” (София) 
с 6:1 в контрола от 3 по 35 
минути, а срещу „Чавдар” 
(Етрополе) загубихме два 
пъти с 0:1 и 3:4. Тези резул-
тати не са толкова важни, 

използваме контролите, 
за да могат попълненията 
ни да се приспособят към 
играта на тима и да рабо-
тим върху тактическите 
варианти за шампионата. 
В първите пет кръга има-
ме тежка програма, ще 
гостуваме на „Герена” и на 
„Черноморец”, а ще при-
емем „Литекс” и „Пирин”. 
Но в тези тежки мачове 
момчетата ще се изграж-
дат като футболисти, ще 
трупат опит и ще вървят 
нагоре”.

Младата смяна 15

„Чавдар” – „Литекс”
„Ботев 2002” – „Етър”
„Пирин” – „Левски”
„Пирин 2001” – „Локомотив” (Пд)
„Черноморец” – „Локомотив”(Сф)
„Видима-Раковски” – „Берое”
ЦСКА – „Славия”
„Любимец” – „Черно море”

XIV кръг
„Сливен” – „Черно море”
„Славия” – „Любимец”
„Берое” - ЦСКА 
„Локомотив” (Сф) - „Видима-Рак.”
„Локомотив”(Пд) – „Черноморец”
„Левски” – „Пирин 2001”
„Етър” – „Пирин” 
„Литекс” – „Ботев 2002” 
„Добруджа” – „Чавдар” 

XV кръг
„Чавдар” – „Сливен”
„Ботев 2002” – „Добруджа” 
„Пирин” – „Литекс” 
„Пирин 2001” – „Етър” 
„Черноморец” – „Левски”
„Видима-Рак.” – „Локомотив” (Пд)
ЦСКА – „Локомотив” (Сф)
„Любимец” – „Берое”
„Черно море” – „Славия”

XVI кръг
„Сливен” – „Славия”
„Берое” – „Черно море”
„Локомотив” (Сф) – „Любимец”
„Локомотив” (Пд) - ЦСКА 
„Левски” – „Видима-Рак.”
„Етър” – „Черноморец”
„Литекс” – „Пирин 2001”
„Добруджа” – „Пирин”
„Чавдар” – „Ботев 2002”

XVII кръг
„Ботев 2002” – „Сливен”
„Пирин” – „Чавдар”
„Пирин 2001” – „Добруджа”
„Черноморец” – „Литекс”
„Видима-Рак.” – „Етър”
ЦСКА – „Левски”
„Любимец” – „Локомотив” (Пд)
„Черно море” – „Локо” (Сф)
„Славия” – „Берое”

Юноши младша възраст „А” (род.1994 г.)
(треньор на „Славия” - Милчо Евтимов)
Елитна група, есен 2010/11

I кръг (7-8 август 2008, 
събота-неделя)
„Пирин 2001” – „Берое”
„Чавдар” – „Спартак-С”(Пд)
„Векта” – „Сливен”
„Локомотив” (Сф) – „Черно море”
„Левски” – „Славия”
„Пирин” – „Ботев 2002”
„Черноморец” - ЦСКА
„Литекс” – „Локомотив (Пд)

II кръг
„Берое” – „Локомотив” 
ЦСКА – „Литекс” 
„Ботев 2002” – „Черноморец” 
„Славия” – „Пирин”
„Черно море” – „Левски”
„Сливен” – „Локомотив”(Сф)
„Спартак-С” – „Векта”
„Пирин 2001” – „Чавдар”

III кръг
„Чавдар” – „Берое”
„Векта” – „Пирин 2001”
„Локомотив” (Сф)- „Спартак-С”
„Левски” – „Сливен”
„Пирин” – „Черно море”
„Черноморец” – „Славия”
„Литекс” – „Ботев 2002”
„Локомотив”(Пд) - ЦСКА 

IV кръг
„Берое” - ЦСКА 
„Ботев 2002” – „Локо” (Пд)
„Славия” – „Литекс”
„Черно море” – „Черноморец” 
„Сливен” – „Пирин”
„Спартак-С” – „Левски” 
„Пирин 2001” – „Локомотив” (Сф)
„Чавдар” – „Векта”

V кръг
„Векта” – „Берое”
„Локомотив” (Сф) – „Чавдар”
„Левски” – „Пирин 2001”
„Пирин” – „Спартак-С”
„Черноморец” – „Сливен” 2000 
„Литекс” – „Черно море”

„Локомотив”(Пд) – „Славия”
ЦСКА – „Ботев 2002”

VI кръг
„Берое” – „Ботев 2002”
„Славия” - ЦСКА 
„Черно море” – „Локо” (Пд)
„Сливен” – „Литекс”
„Спартак-С” – „Черноморец”
„Пирин 2001” – „Пирин”
„Чавдар” – „Левски”
„Векта” – „Локомотив” (Сф)

VII кръг
„Локомотив” (Сф) – „Берое”
„Левски” – „Векта”
„Пирин” – „Чавдар”
„Черноморец” – „Пирин 2001” 
„Литекс – „Спартак-С”
„Локомотив” (Пд) – „Сливен”
ЦСКА – „Черно море”
„Ботев 2002” – „Славия”

VIII кръг
„Берое” – „Славия”
„Черно море” – „Ботев”
„Сливен” - ЦСКА
„Спартак-С” – „Локомотив”(Пд)
„Пирин 2001” – „Литекс”
„Чавдар” – „Черноморец”
„Векта” – „Пирин”
„Локомотив”(Сф) – „Левски”

IX кръг
„Левски” – „Берое”
„Пирин” – „Локомотив” (Сф)
„Черноморец” – „Векта”
„Литекс” – „Чавдар”
„Локомотив” (Пд) – „Пирин 2001”
ЦСКА – „Спартак-С”
„Ботев 2002” – „Сливен”
„Славия” – „Черно море” 

X кръг
„Берое” – „Черно море”
„Сливен” – „Славия”
„Спартак-С” – „Ботев 2002”
„Пирин 2001” - ЦСКА 
„Чавдар” – „Локомотив” (Пд)
„Векта” – „Литекс”
„Локомотив” (Сф) – „Черноморец”
„Левски” – „Пирин” 

XI кръг
„Пирин” – „Берое”
„Черноморец” – „Левски”
„Литекс” – „Локомотив” (Сф)
„Локомотив” (Пд) – „Векта”
ЦСКА – „Чавдар”
„Ботев 2002” – „Пирин 2001”
„Славия” – „Спартак-С”
„Черно море” – „Сливен”

XII кръг
„Берое” – „Сливен” 
„Спартак-С” – „Черно море”
„Пирин 2001” – „Славия” 
„Чавдар” – „Ботев 2002” 
„Векта” - ЦСКА 
„Локо” (Сф) – „Локо”(Пд)
„Левски” – „Литекс”
„Пирин” – „Черноморец” 

XIII кръг
„Черноморец” – „Берое”
„Литекс” – „Пирин”
„Локомотив” (Пд) – „Левски”
ЦСКА – „Локомотив”(Сф)
„Ботев 2002” – „Векта”
„Славия” – „Чавдар”
„Черно море” – „Пирин 2001”
„Сливен” – „Спартак-С”

XIV кръг
„Берое” – „Спартак-С”
„Пирин 2001” – „Сливен”
„Чавдар” – „Черно море”
„Векта” – „Славия”
„Локомотив” (Сф) – „Ботев 2002”
„Левски” - ЦСКА 
„Пирин” – „Локомотив”(Пд)
„Черноморец” – „Литекс”  

XV кръг
„Литекс” – „Берое”
„Локомотив”(Пд) – „Черноморец”
ЦСКА – „Пирин” 
„Ботв 2002” – „Левски”
„Славия” – „Локомотив” (Сф)
„Черно море” – „Векта”
„Сливен” – „Чавдар”
„Спартак-С” – „Пирин 2001”

Статистика
Седми международен турнир по футбол 
за юноши до 19 г.
„Юлиян Манзаров”
26-29 юли 2010 г., гр. Свищов

гр „А”
26 юли
„Литекс” - ЦСКА 1:1
„Астра” - „Пелистер” 1:1
27 юли
„Пелистер” - „Литекс” 0:2
ЦСКА - „Астра” 6:1
28 юли
„Литекс” - „Астра” 8:0

„Пелистер” - ЦСКА 1:3

Крайно класиране в гр.  „А”
1. „Литекс” 3 2 1 0 11-1 7
2. ЦСКА 3 2 1 0 10-3 7
3. „Пелистер” 3 0 1 2 2-6 1
4. „Астра” 3 0 1 2 2-15 1

гр.  „Б”
26 юли
„Стяуа” - „Славия” 1:3
„Академик” - „Единство” 0:7
27 юли
„Единство” - „Стяуа” 1:3
„Славия” - „Академик” 4:0
28 юли

„Стяуа” - „Академик” 6:2
„Единство” - „Славия” 0:2

Крайно класиране в гр.  „Б”
1. „Славия” 3 3 0 0 9-1 9
2. „Стяуа” 3 2 0 1 10-6 6
3. „Единство” 3 1 0 2 8-5 3
4. „Академик” 3 0 0 3 2-17 0

За финала на турнира се класират отбори-
те на „Славия” и „Литекс”

Юношите на „Славия” надиграха с 3:1 връс-
тниците си от румънския гранд „Стяуа” 
(Букурещ) в първия си мач от турнира
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Представителите на „Сла-
вия” Маргарита Чомакова и 
Добрин Гьонов заеха най-
предни места 
от българите 
на европейс-
кото първенс-
тво в Лайпциг 
(Германия), ко-
ето се проведе 
между 17 и 22 
юли. Чомакова 
завърши 41-
ва в крайното 
класиране на 
сабя при же-
ните. В първия 
си мач от 1/64 
на директните 
е л и м и н а ц и и 
получилата наскоро бъл-
гарски паспорт състезател-
ка отстъпи с 9:15 пред Свет-
лана Кормилицина (Русия).

Добрин Гьонов зае 45-то 
място в крайното класира-
не на сабя мъже. В първия 

си мач от 1/64 на 
директните ели-
минации бълга-
ринът отстъпи с 
2:15 пред Дмитри 
Лапкес (Беларус). 
Останалите ни 
двама предста-
вители в тази 
дисциплина Ва-
сил Етрополски и 
Антонио Иванов 
отпаднаха още в 
предварителната 
фаза и разделиха 
57-то място.

„Очаквах по-
силно представяне” - комен-
тира участието на нашите в 
сабята старши треньорът 
Жеко Маринов. „Но, в спор-

та е така, не винаги става 
това, което си планирал.”

През ноември (4-11) на 
световното първенство в 
Париж в женската сабя от 
„белия” клуб ще участва 
Маргарита Чомакова, а при 
мъжете ще ни представят 
Борис Цонев, Добрин Гьо-
нов и Ивайло Симеонов.

Сабльорите на „Сла-
вия” за пореден път 
доказаха превъзходс-
твото си у нас и обраха 

почти всички отличия 
във финалите на дъ-
ржавното първенство. 
Шампионатът се про-

веде на 3 и 4 юли в сто-
лицата. При жените

първото място 
взе Маргарита 
Чомакова,

а трета остана побе-
дителката от първия 
кръг на шампионата 
- Весела Шаламано-
ва. При отборната 
надпревара „бели-
те” грабнаха златото 
след успех с 45:28 
срещу „Тракия” (Пд).

При мъжката сабя 
превъзходството на 
славистите бе на-
право смазващо - 
първите седем места 
бяха заети от „бели” 
сабльори. Шампион 
стана Борис Цонев, 
който победи на фи-
нала съотборника си 
в „Славия” Петър Ма-
ринов с 15:8. Заради 
жестоката конкурен-

ция един от тради-
ционните фаворити 

Добрин Гьонов 
остана без медал

и се нареди чак на 
5-о място. При от-
борната надпревара 
в мъжката сабя „Сла-
вия” грабна златото, 

надигравайки вто-
рия отбор на „бели-
те”. „Доказахме, че 
при нас се работи 
сериозно и успехи-
те са напълно зако-
номерни”, сподели 
след края на шампи-
оната треньорът на 
фехтовката в „Сла-
вия” Жеко Маринов.

Пълна хегемония на „бялата” сабя във
финалите на държавното първенство

Шест или седем 
женски отбора ще
спорят за титлата
Повече от два месеца преди 
старта на първенството по 
баскетбол при жените вече е 
ясно, че „белите” са сигурни 
участници в елитната група. 
Освен „Славия” засега там са 
още „Лукойл-Нефтохимик” 
(Бургас), „Берое” (Стара За-
гора), „Монтана”, „Миньор” 
(Перник) и „Левски” (София). 
Все още няма яснота дали ру-
сенският „Дунав” ще може да 
покрие изискванията и да се 
включи в групата. В случай, че 
това се случи, отборите в ели-
та ще бъдат седем. Очаква се 
сезонът да стартира в средата 
на октомври.

Борис Цонев 
грабна златния 
медал в 
индивидуалната 
надпревара в 
мъжката сабя

Фехтовка

Весела Шаламанова отстъпи лидерската си пози-
ция, която заемаше след първи кръг на републиканс-
кото първенство и взе бронзово отличие на финали-
те в сабята при жените

Добрин Гьонов и Маргарита Чомакова 
с най-челно класиране на европейското

Баскетбол

Маргарита 
Чомакова

Добрин гьонов

Страницата подготви 
Свободан АЛЕКСАНДРОВ
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Пред стадиона красавец „Сокър Сити”

Фотоехо 17
Освен с чудес-

ните изяви на 
вратаря на „бе-

лия” клуб Раис М’Боли на 
Световното първенство 
по футбол в ЮАР има-
ше още солидни сла-
вистки асоциации. Не 
малка група фенове на 
„Славия” се открояваше 
сред малцината наши 
сънародници по тере-
ните на Деветнайстия 
мондиал. Често заедно 
със знамената на реди-
ца футболни държави 
като Холандия, Англия 
и Бразилия се вееше и 
родният трибагреник 
с логото на най-стария 
отбор в България – „Сла-
вия”. Това видяха ми-
лионите телевизионни 
зрители по цял свят и 
на осминафинала Гана-
САЩ. Не се съмнявайте 
„бялото” присъствие по 
трибуните ще бъде со-
лидно и на първия мач 
на трикольорите в хра-
ма на футбола „Уембли” 
на 3 септември.

Световното на „Славия”
Надписът „Славия” се появи и на 
мача Холандия-Япония в Дърбън 

Славистката диаспора е 
многолюдна дори в далечен ЮАР

С родния 
трибагреник 

и на най-
южната точка 

на Африка 
– Иглен нос

Във фензоната в град 
Найсна, заедно с фенове 
на домакините по време 

на откриването на 
Световното

Вратарят на „белия” 
клуб Раис М’Боли, 
един от героите на 
Мондиала

Световното обединява различни култури. 
Знамената на Венецуела, България и Англия 

се веят на мача Бразилия – Кот Д’Ивоар.

Любовта към „бялата” идея 
не те напуска никога, дори на 

другия край на света
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Мъжкият на-
ц и о н а л е н 
отбор на Бъ-

лгария по волейбол за 
трета поредна година 
не успя да се класира 
за финалите на Све-
товната лига. Матей 
Казийски и компания 
бяха много близо до 
участие във финалния 
турнир в Кордоба (Ар-
жентина), но 

въртележка в 
останалите групи

от квалификационната 
фаза на комерсиалния 
турнир не им позволи 
да запишат имената си 
сред най-добрите шест 
в света за сезона. Бъл-
гария загуби на чети-
ри пъти от Бразилия, и 
постигна по четири по-
беди срещу Холандия 
и Република Корея. В 
последните два двубоя 
със „селесао” Матей Ка-
зийски игра дори, кога-
то страдаше от вирусно 
заболяване.

Освен Казийски в 
състава, подбран от 
Силвано Пранди, играха 
Андрей Жеков, както и 
Валентин и Георги Бра-
тоеви, които също са 

юноши на 
реномираната 
школа на „Славия”

С добрата си игра 
Валентин Брато-
ев дори си заслужи 
трансфер през следва-
щия сезон в европей-
ския клубен шампион 
„Итас Диатек” (Тренто), 
където старши трень-
ор е Радостин Стой-
чев. Амбициозният 
специалист започна 
треньорската си ка-
риера в зала „Панайот 
Пондалов”, но не успя 
да изпълни плановете 
си за създаване на си-
лен „бял” отбор, който 
да участва с успех в 
европейските клубни 
турнири.

На българския на-
ционален отбор по 
волейбол предстои 
участие на световното 
първенство в Италия 
през септември и ок-
томври тази есен.

Волейбол18

Во л е й б о л и с т-
ката на „Сла-
вия” Емилия 

Николова спечели 
сребърен медал с на-
ционалния отбор на 
България в Европей-
ската лига. Младата 
18-годишна напада-
телка отново впечат-
ли с изявите си по 
време на целия тур-
нир и дори започна 
в титулярния състав 
на българския отбор 
в двата мача от фи-
налния турнир, който 
се проведе в Анкара 
(Турция). България 
спечели с 3:2 на полу-
финала срещу дома-
кините, но след това 
загуби с 1:3 в спора 
за златото от силния 
отбор на Сърбия. 
Емилия Николова за-
върши с по две точки 

в двете срещи.
С играта си Нико-

лова впечатли менид-
жърите в Анкара и от-
ново даде сериозна 
заявка за трансфер 
зад граница в някоя 
от следващите годи-
ни.

В състава на Бълга-
рия личеше и името 
на Страшимира Фили-
пова, която преди пет 
години тръгна към 
големия волейбол в 
Европа точно от „Сла-
вия”. От няколко се-
зона насам Филипова 
е една от основните 
фигури в състава, во-
ден от селекционера 
Драган Нешич.

България отново не участва на 
финалите на Световната лига

Страницата подготви Асен ДАСКАЛОВ

Емилия Николова спечели сребърен 
медал в Европейската лига

Емилия Николова (втората от ляво надясно, с номер 18) 
е поредната волейболистка на „Славия”, която един ден за пореден път 

ще прослави името на клуба и в чужбина

Матей Казийски продължава да бъде гордост не само на славистката 
общност, но и на всички българи
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Три момичета от 
хокейната шко-
ла на „Славия” 

взеха участие в под-
готвителен летен ла-
гер във финландския 
курорт Виерумаки, ор-
ганизиран от междуна-
родната федерация по 
хокей на лед. Лагерът 
се проведе в периода 
4-11 юли и в него учас-
тваха Мирела Зарева, 
Регина Овчарова и Сте-
фани Стоянова. „Беше 
страхотно и много по-
лезно за всички ни”, 
разказва за престоя 
си във Финландия Ми-
рела Зарева. „Курор-
тът разполага с много 
спортни съоръжения, 
сред които конна база, 
футболно игрище и 
ледена пързалка. При 
пристигането ни бяхме 
разпределени в шест 
отбора, всеки от които 
беше в различен цвят 
(червен, бял, черен, 
син, зелен и жълт). 
Аз попаднах в черве-
ния, Регина - в синия, 
а Стефани беше раз-
пределена в черния. 
Всеки ден програмата 
ни включваше по две 
тренировки - една суха 

и една на лед, класни 
занимания, следобед-
на почивка, а вечер 
имахме мачове. Такъв 
тип спортни лагери са 
много полезни, защо-

то можеш да сравниш 
собственото си ниво 
спрямо това на остана-
лите, винаги научаваш 
нещо ново и полезно, 
а най-хубавото е, че си 

намираш и нови при-
ятели.”, сподели пред 
вестника ни младата 
хокеистка.

Друга група таланти 
от „бялата” школа заед-

но с треньора Мартин 
Миланов пък се под-
готвят на 10-дневен 
лагер в чешкия град 
Бенатки, започнал на 
26 юли. 16-годишните 
Александър Василев 
и Мартин Николов, 
както и 14-годишният 
Богдан Иванов, заед-
но с още две момчета 
от школата на ЦСКА 
имат по четири часа 
занимания на лед и по 
една двучасова суха 
тренировка дневно. 
Лагерът е организи-
ран от чешката стра-
на, а заниманията се 
провеждат от Мирек 
Кинкор и Иржи Роки, 
като се очаква на по-
късен етап да се вклю-
чи и Иржи Гудлър от 
„Спартак” (Москва). 
Българчетата ще оста-
нат и след края на ла-
гера в Чехия, тъй като 
ще играят за състава 
на местния отбор през 
сезона.

Страницата подготви Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Учение на гражданска 
защита провери
готовността на „белия” 
леден стадион

На 15 и 16 юли на зимния стадион „Славия” 
се състоя учение за проверка на готовността 
на съоръжението при бедствени ситуации, 
аварии и терористични актове. В учението 
взеха участие силите на гражданска защита, 
службите за противопожарна и аварийна 
безопасност и бърза медицинска помощ. 
Само дванадесет минути бяха необходими 
на автомобила на противопожарната служба 
да пристигне на мястото на „аварията” след 
подаване на сигнала от страна на шефа на 
спортния комплекс Георги Миланов. След 
края на учението в клуба по кънки и хокей 
на лед „Славия” се получи благодарствено 
писмо от ръководството на териториалното 
поделение на Гражданска защита, в което се 
изказва похвала и благодарност за готов-
ността и съдействието при осъществяване 
на учението от страна на ръководството и 
персонала на пързалката на „белите”.

София ще бъде до-
макин на първото све-
товно първенство по 
хокей на лед за жени в 
V дивизия в периода 14-
20 март 2011 г. На пър-
венството ще вземат 
участие съставите на 
Турция, Испания, Пол-
ша, Република Ирлан-
дия и България. Това ще 
бъде дебютна изява за 
женската гарнитура на 
такъв форум. Подготов-
ката на състава ще за-
почне през септември. 
Предстои доста работа, 
тъй като на практика 
от няколко месеца от-
борът е разпуснат и не 
тренира.

Световното за мъж-
кия ни национален 
отбор ще се състои в 
Загреб (Хърватска) от 
10 до 16 април през 
следващата година. На-
ционалите ще имат за 
съперници домакините 
от Хърватска, Румъния, 
Исландия, Китай и Ейре. 
Групата се очертава като 
изключително трудна 
и вероятно мачът на 
нашите срещу ирланд-
ците ще се превърне в 
директен двубой за ос-
таване в дивизията.

Юношите и младежи-
те отново ще имат дъл-
ги пътувания за участи-
ята си на световно през 

следващата година. 
Надпреварата за 18-го-
дишните в III дивизия, 
група „А” ще се състои в 
Тайпе от 11 до 17 април 
2011 г., а освен българ-
ският отбор останалите 
участници са Австра-
лия, Турция, Монголия 
и домакините от Тайван. 
Младежите до 20 г. ще 
играят на световното 
в III дивизия в Мексико 
сити от 9 до 15 януари 
догодина. Техни съпер-
ници ще бъдат Сърбия, 
Турция, КНДР, Нова Зе-
ландия, Тайван и дома-
кините от Мексико.

Н а й - и н т е р е с н о т о 
събитие за годината 
- световното в топ ди-
визията, този път ще 
се състои в Словакия. 
Столицата Братислава 
и град Кошице ще бъдат 
домакини на битките за 
световната титла.

София ще приеме 
световно първенство за 
жени през март 2011 г.

Възпитаници на школата на „Славия”
се подготвят на летни лагери зад граница

Доброто настроение не липсваше на Мирела Зарева
(на преден план, вдясно) и момичетата от нейната подготвителна група по 

време на престоя им във Финландия
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Стражът на „белите” Райс М`Боли направи фу-
рор на Световното първенство по футбол в Ре-
публика Южна Африка. Според експертите на 
системата за анализ и оценяване „Кастрол Ин-
декс” чернокожият вратар попада в идеалния 
отбор на груповата фаза на турнира. Единстве-
ният представител на българското първенство 
на Мондиала получи рейтинг 9.50 от 10 за играта 
си срещу Англия (0:0) и САЩ (0:1) и това директно 
го направи вратарят с най-висока оценка, като 
непосредствено зад него остават вратарите на 
Португалия - Едуардо (9.40) и на Швейцария - Ди-
его Беналио (9.17). В главното класиране М`Боли 
е девети от 736 играчи на Световното, той е и 
на първо място сред африканските футболисти, 
като се има предвид обаче, че данните се отнасят 
за груповата фаза на първенството. М`Боли е и 
единственият алжирец в топ 100.

Френският мениджър на „Арсенал” Арсен Венгер се 
изказа ласкаво по адрес на играта на стража на най-
стария роден клуб Райс М`Боли, след като изгледа на 
живо загубата на Алжир от САЩ с 0:1 в компанията на 
Зинедин Зидан в ложите на стадиона. Вратарят на „Сла-
вия” спаси куп положения преди да падне единствено-
то попадение в самия край на мача след груба грешка 
в отбраната. „В защита Алжир бяха стабилни, а и врата-
рят игра отлично”, сподели наставникът на „топчиите”.

В Алжир също оценяват високо М`Боли. „Без нашия 
голям страж щяхме да стигнем позора на корейците с 
Португалия (0:7-б.а.)”, пише в. „Ешорук”. В същото време 
легендарният в страната вратар Несредин Дрид, пазил 
на Световното първенство през 1986 година, даде 
оценка 100 на Райс по десетобалната система.

М`Боли в идеалния отбор на Мондиала,
най-добър вратар в груповата фаза

Футболни легенди 
хвалят „черната пантера”

Франк Лампард и Джон 
Тери чакат своя ред 
да стиснат ръката 
на М`Боли, малко след 
като Уейн Рууни вече е 
направил това

Националният 
страж на Алжир за 

пореден път е отчаял 
противниковите 

нападатели




