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„Славия” e на кръстопът
преди 100-годишнината

С

лед завършването на едно
изключително
слабо участие през
миналия шампионат,
„Славия” отново е на
кръстопът.
Идният
сезон ще бъде показателен за пътя на
клуба преди честването на 100-годишния
юбилей. „Белите” ще
бъдат водени от нови
лица като треньорско
ръководство и имат
възможност да изградят стабилни основи за
дългоочаквания вековен юбилей от основа-
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ването на най-стария
български клуб. Треньорският тандем в лицето на доскорошните
футболисти на отбора
Мартин Кушев и Йордан Петков ще се опита
да изпълни отговорната задача да направи от
„Славия” състав, който
да бъде боеспособен и
да играе за победа във
всеки мач, независимо
от противника. Двамата млади специалисти
могат да останат завинаги в историята на
„белите” като изведат
тима до титла, купа,

медали или участие в
европейските клубни
турнири.Предвид на
неуспехите през последното десетилетие,
задачата пред Кушев и
Петков е изключително
сложна. Ако бъде постигната някоя от тези
цели още през идния
сезон, то това ще стане след изключителни
усилия и себераздаване от страна на всички,
работещи за благото
на клуба. С оглед на
селекцията през лятото, наличните кадри и
нивото на българския

футбол, мисията не е
невъзможна, но не е
и от лесните. И може
да бъде постигната
само ако всички здраво работят за нея - от
първия до последния
кръг на шампионата,
от първата до послед-

ната минута на всеки
мач. А така несъмнено
ще бъдат поставени
основите на една нова
„Славия” - уверена,
силна и зрелищна - такава, каквато привържениците мечтаят да
видят за юбилея.
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Бюлетин

първенството
„Миньор” – „Славия” 1:2. В
първенството записа
27 участия и 10 гола, от
които 9 през есенния
дял на шампионата и
един през пролетта. За
Купата на България записа пет мача и четири
попадения. Награждаването на победителя
с традиционния плакет по традиция ще се
състои преди първия
домакински мач на

З

отбора. С успеха си
Божов се нареди до
Благой Георгиев (2 награди), Димитър Рангелов, Тодор Колев, Йордан Господинов и Райс
М`Боли.
Идеалният
отбор
на базата на събраните точки от отделните състезатели през
целия сезон е: Емил
Петров (Ст. Кунчев)Дяков, Генев, ДениранДаниел Пеев, Илия

Илиев, Галин Иванов,
Радослав Димитров Жуниор - Георги Христов, Николай Божов.
Поместваме и крайното класиране по точки
за сезон 2010/2011.
Любопитното в него е,
че двамата бивши футболисти и настоящи
треньори на отбора –
Мартин Кушев и Йордан Петков имат равен
брой точки – по 36.

Крайно класиране за сезон 2010/2011
Николай Божов

В

традиционната игра във
форума на Националния клуб на
слависта (http://www.
slaviasofia.com/forum)
победител в допитването за любимец на
публиката стана нападателят на „белите”

Николай Божов. Той
изпревари с огромна
разлика от 182 точки втория в крайното
класиране – Георги
Христов.
Божов
дебютира
с белия екип на 7 август миналата година
в мача от II кръг на

Футболният клуб
предлага сезонни карти
за привържениците

От новия сезон привържениците на найстария роден клуб ще имат два варианта
за посещение на домакинските двубои на
стадион „Славия”. Първият е стандартният
- чрез закупуване на билетче. Вторият вариант е да си закупят сезонна карта. Сезонната карта е на цена от 50 лв и дава право
на безплатен вход на всички домакински
срещи на „белите”, включително и тези от
турнира за Купата на България.

състезател
точки
1. НИКОЛАЙ БОЖОВ 471
2. Георги Христов
289
3. Емил Петров
257
4. Даниел Пеев
249
5. Илия Илиев
204
6. Галин Иванов
198
7. Стефано Кунчев 144
8. Виктор Дениран - 113
9. Виктор Генев
103
10.Радослав Димитров 101
11. Жуниор
88
12. Богомил Дяков
79

състезател
13. Жосиаш Басо
14. Рафаел Барбоса
15. Спас Георгиев
16. Йордан Петков
16. Мартин Кушев
18. Тодор Колев
19. Галин Богданов
20. Радослав Василев
21. Ерисон Баяно
22. Диян Молдованов
22. Филип Филипов
24. Радослав Рангелов

точки
53
41
38
36
36
30
14
13
11
8
8
6

Две игри за феновете
във форума от новия сезон
Началото на футболния сезон
по традиция се свързва със старта на игрите във форума на Националния клуб на слависта. От
създаването му всяка година се
излъчва победител в играта „Познай резултатите на Славия”. От
тази година след проведена дискусия и решение на модератора
участниците ще бъдат разделени

Първият брой на
в. "Славия" излиза на
10 април 2001 година
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на две групи – „А” и „Б”. Втората
игра – „Познай първия голмайстор” е свързана с познаването
на първия голмайстор на „белите” в даден мач. През новия сезон
за трети път ще бъде излъчен
победител в нея. Правилата на
игрите може да откриете във форума на НКС в Интернет (http://
www.slaviasofia.com/forum).

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев,
Илиян Петров, Васил Йотов, Владимир
Симеонов, Лазар Ханджиев, Георги
Личев и Александър Вуйчев за помощта
и съпричастността по осигуряването
излизането на в. "Славия" през 2011 г.

апочва един
особен сезон
за „Славия”.
Особен защото той
ще е предмостието
за много специалният следващ сезон.
Стартиращият шампионат ще е предмостието за 2013
година, когато славистите с гордост
и достойнство ще
празнуват стогодишнината на клуба си. И
за да бъде юбилеят
пълнокръвен трябва
и отборът на „Славия” да играе главна
роля тогава, да се
бори не за призово
място, а за титлата.
И за купата. Дали ще
ги спечели само Господ знае, но тимът
трябва е конкурентноспособен и силен,
мотивиран и силен.
А това няма как да
стане, ако през започващото първенство не бъде заложено всичко това.

Посоки
За първи път от
доста години „Славия” запази гръбнака
на състава си от предишното
първенство. И добави наис-

всеки пост. Което
прави вътрешната
конкуренция в отбора много голяма и е
нормално тя да повиши качеството на

Бр. 6 (117), август 2011 г.
„Славия”. Остава им
да я подредят по възможно най-добрия
начин, за да оставят
сериозна диря още в
първия си сезон като
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но Мартин Кушев да
води отбора. Е, живот и здраве – той е
начело на тима година преди това.
От друга страна

Особеният сезон

Сезон 2011/2012
ще е по-особен и
по много други
причини.

Най-после
след
сръбско-македонската върволица на
треньорския пост и
специалистите,
закърмени на „Герена”,
отборът ще се води от
хора, в чиито сърца
„Славия” без съмнение има голяма запазена територия. И
Мартин Кушев, и Йордан Петков, оставиха
сериозна диря с бялата фланелка. До тях
е опитен специалист
като Наско Желев.
И това треньорско
трио, оглавявано от
любимеца на агитката
Кушев, няма как да не
получи доверието на
трибуните. И на ръководството на клуба.

Мартин Кушев и Йордан Петков ще дебютират като треньори на „белите” в официален мач
срещу „Левски” на „Герена”

тина качествени попълнения. От Германия се завърна Галин
Иванов. При третия
опит успя привличането на Живко Желев. Дойдоха и доказани авторитети като
Атанас Борносузов
и Ели Маркес. Да не
говорим за младите
лъвчета, които попълниха отбора с
хъс и свежест.
Погледнато реално, Кушев разполага
с по двама равностойни играчи на

футболната продукция в бяло.
От друга страна
Кушев и Петков бяха
част от същия този
отбор. Много добре
знаят какво точно
не му достигна

миналия сезон. Какво е притеснявало
футболистите. Както
и кой играч на кой
пост би бил най-полезен. В този смисъл
и двамата бяха и си
остават в кухнята на

треньори.
„Ние не ги изпратихме като футболисти, а ги посрещнахме като треньори”,
каза маркова фраза
президентът
Венцислав Стефанов на
бенефиса на Кушев
и Петков, който бе
на представянето на
отбора с мача срещу
кипърския „Аполон”
(2:2). Всъщност, Стефанов отдавна имаше идея в сезона на
стогодишнината точ-

и Кушев, и Петков
добре знаят какво
е „Славия”, каква е
тежестта на бялата
фланелка. А има и
всички индикации,
че клубното ръководство не само, че
стои здраво зад тях,
а и ще им помага
във всичко с всички
сили.
И така – започва особен сезон за
„Славия”! Успех, слависти!
Николай Кръстев
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одновява се
поредният
нов шампионат в родния елит.
Това е и чудесен повод да си припомним
последният златен
триумф на „белите”
футболисти. Мигът на
славистката радост
бе точно преди 15
години и юбилеят е
още една причина да
се върнем към онази
1996 година. Тогава
играчите на „Славия”
водени от Стоян Коцев сбъднаха мечтата
на поколения привърженици на „белия” тим и се окичиха
с титлата. Сториха го
убедително с мъжество и воля за победа.
В началото на сезо-

на, никой не слагаше в
сметките си славистите,
а и те тръгнаха трудно.
Записани бяха две загуби в първите три кръга,
но постепенно отборът
набра скорост и се намеси в битката за челните места. На полусезона
съставът делеше вторатрета позиция и изоставаше на цели 5 точки от
върха. Грешни стъпки в
началото на пролетния
дял на водача „Левски”
и безпогрешни изяви на
славистите доведоха до
това, отбор и фенове да
мечтаят за нещо повече
от спечелване на медали. „Белите” представляваха хомогенно ядро
от състезатели, в което всеки си тежеше на
мястото. Селекцията на

„Славия” нямаше слаб
пост, а и взаимозаменяемостта между играчите, както и силният колектив, който бе
в тима бяха гаранция
за победи. Така бе записана серия от 16 поредни срещи без загуба през сезона и след
три гросмайсторски
ремита в заключителните мачове се стигна
и до титлата! Един напълно заслужен успех,
дело на целия състав
и на ръководството
на клуба, подсигурило
всичко необходимо за
преследването и постигането на заветната
цел!
Един триумф на неугасващия славистки
дух!
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Наско Сираков току-що
е открил головата сметка за „белите” през пролетния дял. (ХVІ кръг
- „Славия“ - “Добруджа”
(Добрич) - 2:0)

Славистите се радват на третия гол в кюстендилската мрежа. Отляво надясно: Владко Шаламанов,
Стоян Ацаров, Кирил Качаманов, Мариус Уруков
и Наско Сираков. (ХІІІ кръг - „Славия“ - „Левски“
(Кюстендил) - 3:0)
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Ювелирните пасове в „уличка” бяха
патент на Зоран Ристич. (ХХІІІ кръг „Славия“ - „Раковски“ (Русе) - 2:0)

Отбраната на „Нефтохимик”
начело с Радостин Кишишев
(вдясно) и вратарят Веселин
Шулев не могат да спрат Петър
Цветанов и топката е в мрежата! (ХVІІІ кръг - „Славия“ “Нефтохимик” (Бургас) - 2:0)

С великолепните си изяви
под рамката Здравко
Здравков
напълно
заслужено
спечели приза
за най-добър
вратар през
сезона 1995/96
и стигна и до
националния
отбор

Когато се понесеше напред
с топката за
Атанас Киров
нямаше
прегради

Шампионска статистика
В мачовете в първенството на „А” група за “Славия” играят:
Стоян Ацаров-30 мача, Здравко Здравков-29, Атанас Киров-28, Мариус Уруков-28, Владимир Иванов-28, Кирил Качаманов-28, Стефан Колев-28, Петър Цветанов-24, Антон Димитров-24, Наско Сираков-20, Димитър Тотев-15, Владко Шаламанов-13, Гено Добревски-13, Деян Ангелов-13, Зоран Ристич-13, Добромир Минчев-11, Иван Добревски-10, Михаил Захариев-10, Марио Дафков-8, Цветозар
Дерменджиев-7, Николай Праматаров-6, Ваньо Шишков-6, Кирил Метков-4, Иван Димитров-3, Александър Бончев-3, Даниел Желязков-3, Стойчо Драгов-2, Александър Панталеев-1 и Иван Пасков-1.

С бялата фланелка
през 1995/96 Антон
Димитров изнесе
най-силния сезон в
кариерата си. (ІХ
кръг - „Славия“ „Шумен“ - 4:0)

През есенния дял, преди
да замине да играе в
Турция, честта да бъде
капитан се падаше на
Владко Шаламанов, който в 13 мача вкара 9 гола
Незабравим миг за всички слависти:
шампионският трофей е връчен на
капитана на тима Стефан Колев от
президента на БФС Иван Славков
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Автори на головете за “Славия” в първенството на „А” група:
Наско Сираков-16 гола, Владко Шаламанов-9, Атанас Киров-7, Мариус Уруков-4, Владимир Иванов-3, Петър Цветанов-2, Кирил Качаманов-1, Антон Димитров-1, Стоян Ацаров-1, Димитър Тотев-1,
Гено Добревски-1, Деян Ангелов-1, Иван Добревски-1, Марио Дафков-1.
Автоголове на Танков „Шумен” и Ненов „Спартак” (Пловдив).
Индивидуални и отборни награди спечелени от слависти:
Освен шампионската титла, купата на България и златните медали в двата турнира отборът на
„Славия“, е носител и на следните други отличия в първенството за 1995/96 година:
•
с купата за най-добър вратар на първенството (на в.”Земя”): Здравко Здравков.
•
с купата за супер капитан (на сп. ”Супер Спорт”): Стефан Колев.
•
с купата за най-добър играч в първенството (на в. “Футбол”): Наско Сираков.
•
с купата за най-добър треньор (на в. “Футбол”): Стоян Коцев.
•
с купата за най-добър национален играч в “А” РФГ (на Нова Телевизия): Наско Сираков.
•
с купата за най-добър отбор в първенството (на в. “Футбол”).

Black Cyan Magenta Yellow
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Подготовка

Без очаквания, но с надежда

„Славия” остана непобедена в контролите,
но надали ще се бори за призови места

ние на Жуниор. В тази среща за „белите” се включи и
португалецът Себастиан
Ногейра, пропъден преди
това от „Левски”, но Мартин
Кушев набързо прецени,
че няма да се нуждае от услугите му.

Филип
Филипов
вече си има
сериозна
конкуренция в
защитата на
„Славия”

Хикс с „Локо” (Пд)

К

акто
повелява
традицията,
новият треньор на
„Славия” Мартин Кушев си
пожела Купата на България
и медал в първенството
на „А” група на пресконференцията, на която бе
представен официално.
Само година по-рано
същата цел си постави и
предшественикът му Емил
Велев, под чието ръководство „белите” записаха
най-лошото си класиране
в шампионата от близо 20
години насам. Да, Кокала
изведе тима до финал за
Купата на България, но
успя да падне от съперници като „Видима-Раковски”,
„Калиакра” и„Монтана” и да
стане за смях на футболната общественост в страната. А тоталният срив, настъпил след поражението от
ЦСКА в битката за трофея,
все още се усеща в състава.
Затова надали ще
сбъркаме, ако прогнозираме, че и в предстоящото
първенство „Славия” няма
да се конкурира с „Левски”,
„червените” и „Литекс” за
титлата. Това обаче, не
трябва и да е основната задача пред Кушев. Младият
треньор, а и ръководството на клуба, вероятно до-

бре осъзнават, че именно
сега е моментът да започнат изграждането на боеспособен отбор, който да
се обиграе и да достигне
оптималната си класа в
следващото първенство,
когато ще бъде отбелязан и
100-годишният славистки
юбилей. А за предстоящия
сезон по-важно ще е тимът
да стабилизира резултатите си, да се върне в първата
половина на таблицата и
да не позволява повече на
малки провинциални отборчета да пишат собствената си история на негов
гръб.
В тон с казаното досега
бе и селекцията на „белите”
това лято. Без да бъдат привличани „перли” и разни
гръмки имена по желание
на Кушев и Йордан Петков
на „Овча купел” пристигнаха няколко опитни състезатели, които би трябвало
да са достатъчни, за да
запушат сериозните пробойни в дефанзивен план.
Живко Желев, Ели Маркес
и Атанас Борносузов може
и да не са супер класа, но
за условията в „А” група
могат да свършат отлична
работа. А и да помогнат на
безспорно талантливите
Даниел Васев, Валентин
Добревски и Максим

Стойков, които тепърва навлизат в мъжкия футбол и
нямат никакъв опит.
Срещу „Бдин” (Видин)
„Славия” изигра първата си предсезонна контрола, с която завърши и лагерът в Боровец. На терена
в Самоков си пролича, че
столичани са изморени от
физическите натоварвания
в тази част от подготовката,
но въпреки това отборът се
поздрави с успех. След ранен гол на Хаджиниколов

Първият
сериозен
тест в контролите бе
мачът с разминалия се на
косъм с евротурнирите
„Локомотив”
(Пловдив).
Двубоят бе и началото на
приятелския турнир за
Купата на ПФЛ, в който се
включиха още домакините
от Банско и „Черно море”. В
тази среща селекцията на
Кушев вече загатна за сериозен потенциал. Младият
Радослав Василев откри
резултата и като цяло се
понрави с играта си, давайки на треньора увереност,
че в негово лице разполага с добра алтернатива в
нападение. Впоследствие
бившият футболист на
„Славия” Здравко Лазаров
изравни, а унгарецът Габор
Ерьош даде преднина на
„Локо”. Четвърт час преди
последния съдийски сигнал обаче, Георги Христов
завърши хубава „бяла”
атака, оформяйки крайно-

В отсъствието на контузения титулярен капиан
на „Славия” Богомил Дяков капитанската лента
сложи новото попълнение Живко Желев

от
втородивизионния
съперник Божов изравни
резултата от дузпа, а натискът през втората част
доведе до победно попаде-

то 2:2. В срещата участие
взе и сърбинът Марко
Милойкович, който обаче
последва съдбата на португалеца Ногейра и набързо

си стегна багажа.

С „Черно море”
двубоят бе своеобразен финал на турнира.
Спечелили предишните си
два мача, варненци се нуждаеха само от равенство, за
да грабнат трофея на ПФЛ.
След колебливо първо полувреме „Славия” изигра
много силно второ, а Галин
Иванов донесе победата
с 1:0 след попадение от
пряк свободен удар. Така
„белите” се превърнаха в
топфаворит в надпреварата, като им оставаше само
да надвият втородивизионния „Банско”, за да донесат първа купа на Мартин
Кушев като треньор.
В дните преди последния двубой от турнира отборът изигра още две приятелски срещи.
Срещу „Монтана”
столичани тотално доминираха през целия
мач, като се понравиха с
многоходови комбинации,
импровизация в нападение и сигурни действия в
дефанзивен план – както
от страна на защитниците,
така и на халфовете и атакуващите играчи. Няколко
стопроцентови положения
обаче бяха пропилени с
лека ръка, а единствения
гол за крайното 1:0 реализира любимецът на„бялата”
агитка Николай Божов.
Вторият състав на
„Славия” ден по-късно се
изправи срещу аматьорския „Пирин” (Разлог). При
изключително горещо време младоците в „бели” екипи държаха инициативата,
но вратарят на домакините
от югозападния град отрази куп опасни изстрели на Радослав Василев,
Спас Георгиев и Радослав
Димитров, като така опази
резултата 0:0 до края на
срещата.
Най-сериозната
издънка
в летните контроли предстоеше. Мачът с „Банско”

Подготовка
се развиваше отлично за
славистите – още в 18-ата
минута Радослав Димитров
реализира страхотен гол
след мощен удар от воле
с левия крак, а феновете
вече потриваха доволно
ръце, че ще видят любимците си с купа, макар и от
маловажен
приятелски
турнир. Уви, не се получи – след половин час
игра голмайсторът на
„белите” спъна в пеналта
Калайджиев, а Крушовски
изравни при отсъдената
дузпа за 1:1. До края на
мача тимът на Кушев така и
не намери верния път към
вратата на банскалии, като
по този начин купата отиде
в ръцете на „Черно море”
за сметка на непобедения
„Славия”.

Официалното
представяне
Седмица преди старта
на първенството отборът
на „Славия” за новия сезон
бе официално представен в контрола с петия в
кипърското първенство
„Аполон” (Лимасол) в двубой, който бе и бенефис на
терена за треньорския дует
Кушев-Петков (виж карето).
В първия половин час на
мача обаче 300-те ентусиазирани запалянковци не
видяха нищо интересно.
Тромавите разигравания,
грешните пасове и липсата
на идеи в атака вече започ-
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СТАТИСТИКА
6 юли 2011 г.
„Славия” – „Бдин” 2:1
„Славия”: Е. Петров, Филипов, Желев, Молдованов,
Попев, Добревски, Илиев, Г. Иванов, Р. Димитров, Божов,
Христов (Кунчев, Вълков, И. Иванов, Дреновички, С.
Георгиев, Юруков, Пеев, Жуниор, Василев, Огнянов,
Ногейра).
Голмайстори: 0:1 Хаджиниколов (19), 1:1 Божов (25-дузпа), 2:1 Жуниор (56).
Самоков, ст. „Искър”, 50 зрители.
След завръщането му от Германия от Галин Иванов
се очаква отново да е познатият лидер на „белите”

наха да изнервят публиката, когато Галин Иванов нахлу в наказателното поле
и бе повален от съперников футболист, а Николай
Божов превърна отсъдената дузпа в гол – 1:0. Отборът
не успя да опази аванса си
до почивката като в 40-ата
минута „Аполон” изравни –
Матушович бе оставен непокрит в пеналта и с мощен
удар изравни.
Все пак още в началото
на втората част „белите”
фенове отново имаха повод за радост – Борносузов
хвърли отличен пас като
по конец на Галин Иванов,
който изскочи сам срещу
вратаря и го преодоля за
2:1. Натискът на „Славия”
продължи и след това, но
безрезултатно. „Аполон”
пак стигна до равенството, след като отново
Матушович бе изпуснат
при центриране в наказателното поле и с глава прати топката в мрежата.

Преди сезона
От видяното в контролите на „Славия” това
лято можем да обобщим,
че няма как да имаме високи очаквания към отбора. Лъч надежда обаче
дава фактът, че „белите”
не загубиха нито един от
мачовете си по време на
подготовката, а в сравнение с петте поредни
поражения в края на миналия шампионат това
си е добър атестат за качество. В първенството,
разбира се, ще е съвсем
различно. Ясно е, че този
отбор на столичани се
нуждае от много търпение и работа, за да стане
успешен. Но се вижда, че
потенциалът е налице.
Трябва му време. И вяра,
че най-накрая в „Славия”
ще настъпят по-добри
дни.

Плакети за Кушев и Бат Дана в бенефиса
„Славия”. Те записаха символично по 10 минути игра
срещу кипърците, след което се оттеглиха на скамейката под бурните аплодисменти на публиката. Кушев
дари екипа си на нападателя
Радослав Василев, а Петков
връчи своя на друга от младите надежди на „белите” –
централния защитник Кирил
Огнянов. Ръководството на
футболния клуб ги награди
Президентът на „Славия” Венци Стефанов на- с почетни плакети и специгради с плакети и флагчета двамата доскорош- ално изработени за случая
ни футболисти, а сега треньори на отбора
флагчета, а за Петков имаше
подарък и от „Локо” (София),
Треньорът Мартин Кушев и по- където премина голяма част от камощникът му Йордан Петков офи- риерата му. Фенклубът дари специциално прекратиха кариерите си на алистите с по един голям букет цветя,
футболисти на контролата с „Аполон” а президентът на клуба Венцеслав
(Лимасол), която бе и бенефис за Стефанов им прочете благодарствено
дългогодишните
състезатели
на слово.

15 юли 2011 г.
„Славия” – „Локомотив” (Пд) 2:2
„Славия”: Кунчев, Филипов, Желев, Тодоров, Попев,
Юруков, Г. Иванов, Р. Димитров, Пеев, Василев, Жуниор
(Добревски, Вълков, Е. Петров, Дреновички, Огнянов,
Молдованов, Борносузов, Христов, С. Георгиев, Илиев,
Том, Маркес, Стойков, Д. Васев, Милойкович).
Голмайстори: 1:0 Василев (8), 1:1 Лазаров (57), 1:2 Ерьош
(70), 2:2 Христов (77).
Съдия: Драган Стойков.
Жълти картони: Огнянов, Молдованов.
Банско, 50 зрители.
18 юли 2011 г.
„Славия” – „Черно море” 1:0
„Славия”: Е. Петров, Маркес, Тодоров, Попев,
Борносузов, Стойков, Василев, Добревски, Пеев, С.
Георгиев, Божов (Кунчев, Вълков, Илиев, Том, Филипов,
Огнянов, Желев, Дреновички, Юруков, Жуниор, Г.
Иванов, Христов, Димитров, Д. Васев).
Голмайстор: 1:0 Г. Иванов (80).
Банско, 150 зрители.
23 юли 2011 г.
„Славия” – „Монтана” 1:0
„Славия”: Кунчев, Филипов, Молдованов, Желев,
Дреновички, Пеев, Г. Иванов, Юруков, Димитров,
Жуниор, Божов (Е. Петров, Тодоров, Огнянов, Илиев,
Борносузов, Том, С. Георгиев, Василев).
Голмайстор: 1:0 Божов (60)
Банско, 50 зрители.
24 юли 2011 г.
„Славия” – „Пирин” (Разлог) 0:0
„Славия”: Вълков, Попев, Огнянов, Тодоров, Д. Васев,
Том, Д. Димитров, Д. Петров, С. Георгиев, Василев,
Стойков (Молдованов, Илиев, Р. Димитров, Дреновички,
Добревски).
Разлог, 100 зрители.
26 юли 2011 г.
„Славия” – „Банско” 1:1
„Славия”: Е. Петров, Филипов, Желев, Молдованов,
Дреновички, Борносузов, Р. Димитров, Юруков, Пеев,
Божов, Жуниор (Кунчев, Тодоров, Попев, Стойков, Том,
Илиев, С. Георгиев, Василев, Христов).
Голмайстори: 1:0 Р. Димитров (18), 1:1 Крушовски (30).
Банско, 150 зрители.
31 юли 2011 г.
„Славия” – „Аполон” (Лимасол) 2:2
„Славия”: Кунчев, Филипов, Желев, Й. Петков, Маркес, Г.
Иванов, Борносузов, Юруков, Димитров, Кушев, Жуниор
(Е. Петров, Тодоров, Дреновички, Пеев, Илиев, Том,
Христов, Василев, Огнянов, Стойков, Попев, С. Георгиев,
Молдованов, Божов, Д. Васев).
Голмайстори: 1:0 Божов (30-дузпа), 1:1 Матушович (40),
2:1 Г. Иванов (48), 2:2 Матушович (80).
София, ст. „Славия”, 300 зрители
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Мартин „Публиката показа, че може
Кушев:

да подкрепя „Славия”

Мартин Кушев бе видимо щастлив още по време на обявяването му за старши треньор на отбора в
края на пролетта

- Взехме добри футболисти. На всеки пост
разполагаме с по двама или три играчи. Важното е да има конкуренция и да се вдигне
нивото. Щом футболистите са тук, значи имат
качества да играят за
„Славия”.
- Ползотворни ли
бяха
контролните
срещи на тима през
лятото?
- Те винаги служат
за обиграване. Най-доволен съм от второто
полувреме на мача с
„Черно море” в Банско. Имаше желание и
дисциплина. В реда на
нещата е в началото на
подготовката да има
повече умора от нормалното. Винаги има
какво още да се желае в
тактическо отношение,
въпреки че сме подготвени.
- Ще има ли още
нови попълнения или

Н

овият
старши треньор на
„Славия” Мартин Кушев бе любезен
отново да даде интервю
за „белия” клубен вестник. Това се случи броени дни преди дербито с
„Левски” от първия кръг
на новия шампионат в
„А” група и след бенефиса на бившия нападател
с екипа на най-стария
български клуб. Младият
специалист си е поставил високи цели преди да
започне работа в първия
си сезон начело на „белите”. Двубоят със „сините” пък е един голям
тест за качествата на
новия отбор и на новото треньорско ръководство.
- Доволен ли сте от
направената лятна подготовка?
- Определено съм доволен. Имаше много работа. Момчетата показа-

Представителите на медиите бяха нетърпеливи да чуят какво ще каже новият старши-треньор на „белите” след края на официалното представяне на отбора за новия сезон

ха страхотно старание
по време на тренировъчния процес. Хоте-

Интервю

Интервю

лите, терените и изобщо
условията в Банско и Боровец бяха отлични.

- Добре ли се включиха новите попълнения?

хора, които ще напуснат?
- За момента няма

нови. Някой може да напусне, ако за него има
наистина добра оферта.
Ние не искаме да спираме футболистите да се
развиват.
- Имаше ли съперник, срещу когото искахте да играете, но
не успяхте да уредите
приятелски мач?
- Контролните срещи
бяха предварително уговорени. Всичко беше по
план и се знаеше предварително. Не е имало
такъв противник.
- Има ли сили „Славия” да постигне добри
резултати срещу „Левски” и ЦСКА?
- Винаги съм чакал
най-много тези мачове.
Това са двубоите, в които
даден футболист може
да се отличи. Играят се
на хубави терени и на
стадионите има публика.
В тези софийски дербита
се вижда кой какво може.
- Победите срещу останалите тимове също
носят по три точки.
Къде очаквате да ви
бъде най-трудно?
- Победата във всеки
мач носи по три точки,
както казвате. Трябва да
бъдем пределно концентрирани и без да подценяваме противниците.
Трябва да играем нашата
игра, след като познаваме съперника. Задължително е и изпълнението
на упражненията, които
тренираме всеки ден.
- Кои са фаворитите
за челната тройка през
сезон 2011-2012?
- Отборите са ясни.
Това са 4-5 тима, които са
фаворити. Те разполагат
с много добри футболисти. Но фаворитите ще се
очертаят и по време на
шампионата.
- Къде виждате „Славия” в предстоящото
първенство?
- Мястото на отбора
винаги е в тройката.
- Имате ли опасения
относно съдийството?
- Коментираме това с
футболистите непрекъснато. Трябва да изчистят
разправиите със съдиите
по време на мачовете.
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Мартин Кушев изигра последните си минути като футболист с екипа на
„Славия” по време на последната контрола от подготовката срещу кипърския
„Аполон” (2:2)

Споровете водят само
до разконцентриране.
Водим много разговори, дано самите играчи го разберат.
- Каква е разликата между „Славия”
през есента на 1997
година и „Славия”
сега?
- Това са доста години. Футболът е променен. Тогава, както
и сега, съставът има
добри играчи. В този
момент няма смисъл
от сравнения.
- Какво не достигна на отбора да спе-

чели купата на България?
- Имахме голям шанс,
но го изпуснахме. Липсваше ни самочувствието. Не можахме да дадем всичко от себе си
в този най-важен мач.
Имахме изгодни голови ситуации, но не ги
реализирахме. Не осъзнахме, че трябваше да
дадем 200 процента от
възможностите си.
- Около финала за
купата през месец
май се създаде голяма еуфория сред публиката на „Славия”.

Ще можете ли да я използвате и през новия
сезон?
- На полуфинала и
на финала за купата на
страната се видя, че
имаме много верни фенове. Всичко зависи от
резултатите. С добри
игри ще върнем много
хора на стадиона.
- Задава се 100-годишнина. Има ли поставени по-специални
цели цели пред вас?
- 100-годишнината
е важен и голям юбилей. Но преди това има
99-годишнина. Искам да

Преди 10
години Кушев
бе първият
футболист
на „белите”,
който даде
интервю за в.
„Славия”

9

постигнем нещо добро
и през следващата пролет. На мен ми харесва
числото 99. Искам да
бъдем в тройката.
- Ще може ли найпосле „Славия” да
прекъсне
черната
серия без участие в
европейските клубни
турнири?
- Силно се надявам
това да стане. Мога да
обещая, че аз и моят
екип ще дадем всичко
и ще работим здраво за
тази цел.
- Дълго време бяхте в Русия. Каква е
разликата между тази
страна и България?
- Не може да става
сравнение заради финансите. „Зенит” (Санкт
Петербург) има бюджет
от 140 милиона долара. „Амкар” (Перм) има
бюджет от 15 милиона.
Но пак не може да става
дума за някакво сравнение.
- На кои отбори сте
вкарвал голове в руското
първенство?
- На всички. С екипа на „Амкар” съм се
разписвал дори срещу
ЦСКА (Москва), „Спартак” (Москва) и „Зенит”.
С фланелката на „Шинник” (Ярославъл) съм
вкарвал и на „Амкар”.
- Има ли шанс някой
от юношите, който
не беше в първия отбор на официалното
представяне, да бъде
взет в първия отбор
на „Славия”?
- Имаме доста млади футболисти. Следим
развитието на всички.
Ако някой покаже подобри качества, ще го
вземем в първия състав.
- За финал какво
пожелание ще отправите към феновете?
- Нека да подкрепят
отбора. Те са показали, че умеят да правят
това. Дано най-после да
споделим радостта от
класиране в тройката и
да видим „Славия” в Европа.
Асен Даскалов
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Изпълнителите

Изпълнителите

Мартин Кушев взе десетима нови
No. 12
Емил Петров

Роден на: 22 юли 1983 г.
Позиция: вратар
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
02.03.2002 г. в мача от XXI
кръг „Спартак” (Варна) –
„Славия” 1:2
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 51
No. 1
Стефано Кунчев

Треньорът заложи на сплав
от младост и опит в селекцията
Десетима футболисти на „Славия” ще чакат да запишат първия си официален мач с белия екип в предстоящото първенство. Новите треньори Мартин Кушев и Йордан Петков
заложиха на смес от опит и младост в лятната си селекция. Защитата бе подсилена от
бившия национал Живко Желев, подвизавалия се дълго време в „Черно море” и ЦСКА бразилец Ели Маркес, Юлиян Попев от банкрутиралия „Пирин” и Иван Тодоров от „Черноморец”
(Поморие). Друг „врял и кипял” в българския футбол – Атанас Борносузов, ще заеме дупката
в средата на терена, зейнала след освобождаването на дефанзивните халфове Том Меншаров и Ерисон Баяно. Там ще помага и привлеченият в последния момент бразилец Уелингтом
ду Насименто-Том. Юношите Диян Вълков, Максим Стойков, Даниел Васев и Валентин Добревски пък ще използват всеки удобен момент, за да докажат на Кушев, че заслужава да им
гласува повече доверие.
След края на договора за преотстъпване от германския „Арминия” (Билефелд) се връща
Галин Иванов, от „Лудогорец” пък си идва Атанас Дреновички. В нападение отново ще се разчита на Николай Божов, Георги Христов, Жозе Жуниор и Радослав Василев, а на вратата за
титулярното място ще се борят Емил Петров и Стефано Кунчев.
Роден на: 19 юни 1990 г.
Позиция: защитник
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
05.10.2008 г. в мача от VIII
кръг „Славия” – „Миньор”
1:1
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 15

г.

Роден на: 20 април 1991

Позиция: вратар
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
07.08.2010 г. в мача от II кръг
„Миньор” – „Славия” 1:2
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 23

21.05.2011 г. в двубоя от 29
кръг „Монтана” – „Славия”
1:0
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 1

г.

Позиция: вратар
Предстои му официален
дебют с бялата фланелка в
„А” ПФГ
No. 3
Кирил Огнянов
Роден на: 12 юли 1992 г.
Позиция: защитник
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:

No. 22
Иван Тодоров

No. 19
Живко Желев

Позиция: полузащитник
Предстои му официален
дебют с бялата фланелка в
„А” ПФГ

No. 27
Валентин Добревски

Роден на: 21 юни 1992 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
31.07.2010 г. в мача от I кръг
„Славия” – „Калиакра” 0:1
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 19
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ: 1

Роден на: 27 март 1987 г.
Позиция: защитник
Предстои му официален
дебют с бялата фланелка в
„А” ПФГ
Роден на: 18 февруари
1982 г.
Позиция: защитник
Предстои му официален
дебют с бялата фланелка в
„А” ПФГ

Роден на: 23 юли 1979 г.
Позиция: защитник
Предстои му официален
дебют с бялата фланелка в
„А” ПФГ

No. 35
Диян Молдованов

No. 21
Богомил Дяков

No. 18
Филип Филипов

Роден на: 07 юли 1986 г.
Позиция: защитник
Предстои му официален
дебют с бялата фланелка в
„А” ПФГ
No. 14
Атанас Дреновички

г.
г.

Роден на: 2 август 1988

Позиция: защитник
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
27.02.2011 г. в двубоя от

Роден на: 23 май 1994 г.
Позиция: полузащитник
Предстои му официален
дебют с бялата фланелка в
„А” ПФГ

No. 5
Спас Георгиев

Роден на: 2 октомври
1983 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
27.02.2011 в двубоя от XVI
кръг „Калиакра” – „Славия”
0:1
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 6
No. 20
Радослав Димитров

Роден на: 12 април 1984

Позиция: защитник
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
12.08.2007 г. в мача от I кръг
„Славия” – „Берое” 2:0
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 81

Роден на: 2 април 1985 г.
Позиция: защитник
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
13.03.2011 г. в мача от XVIII
кръг „Берое” – „Славия” 2:1
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 8
No. 2
Уелингтом ду Насименто-Том
Роден на: 7 април 1990 г.

Роден на: 20 декември
1974 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
06.08.2006 г. в мача от I кръг
„Беласица” – „Славия” 1:3
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 81
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ: 8

No. 24
Максим Стойков

Роден на: 9 март 1994 г.
Позиция: полузащитник
Предстои му официален
дебют с бялата фланелка в
„А” ПФГ

Роден на: 15 април 1988 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
23.03.2008 г. в мача от XX кръг
„Ботев” – „Славия” 3:0
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 65
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ: 8
No. 77
Даниел Пеев

No. 8
Атанас Борносузов

г.

Роден на: 13 януари 1991

Позиция: полузащитник
Предстои му официален
дебют с бялата фланелка в
„А” ПФГ

кръг „Славия” – „Спортист” 1:0
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 42
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ: 6

Роден на: 20 май 1987 г.
Позиция: полузащитник
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 53
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ: 3

Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 27
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ: 10
No. 44
Жозе Жуниор –
Жуниньо

No. 9
Георги Христов

No. 33
Галин Иванов

Роден на: 12 август 1988 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
09.03.2009 г. в мача от XVI
кръг „Литекс” – „Славия” 0:1
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 46
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ: 1
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No. 31
Павле Попара

No. 10
Йордан Юруков

No. 7
Илия Илиев

No. 15
Ели Маркес

No. 6
Юлиян Попев

No. 23
Диян Вълков

Роден на: 13 април 1993

XVI кръг „Калиакра” – „Славия” 0:1
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 11

No. 25
Даниел Васев

Роден на: 11 май 1979 г.
Позиция: полузащитник
Предстои му официален
дебют с бялата фланелка в
„А” ПФГ
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г.

Роден на: 6 октомври 1984

Позиция: полузащитник
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ: 27
февруари 2010 г. в мача от XVI

Роден на: 10 януари 1985 г.
Позиция: нападател
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
11.09.2010 г. в мача от VI кръг
„Академик” – „Славия” 0:4
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 25
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ: 4
No. 11
Радослав Василев

Роден на: 12 октомври
1990 г.
Позиция: нападател
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
21.08.2010 г. в мача от IV кръг
„Пирин” – „Славия” 0:2
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 6
No. 17
Николай Божов
Роден на: 18 юли 1977 г.
Позиция: нападател
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
07.08.2010 г. в мача от II кръг
„Миньор” – „Славия” 1:2

Роден на: 18 юли 1985 г.
Позиция: нападател
Официален дебют с бялата фланелка в „А” ПФГ:
10.08.2009 г. в мача от I кръг
„Спортист” – „Славия” 1:1
Мачове за „Славия” в „А”
ПФГ: 41
Голове за „Славия” в „А”
ПФГ: 13
СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ
ЩАБ
Мартин Кушев – старши
треньор
Йордан Петков – помощник-треньор
Наско Желев – помощник-треньор
Валентин Захариев –
треньор на вратарите
Огнян Макавеев – кондиционен треньор
Щилиян Карастойков –
скаут
Д-р Любен Ангелов – лекар на отбора
Николай Пенков – рехабилитатор
Антон Тушков – рехабилитатор
Жоро Грозев – рехабилитатор
Георги Мидилев – административен директор
Венцислав Славов – домакин на отбора
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„А” ПФГ - есен 2011

I кръг
06.08.2011 г. (събота), 18:00 ч.
„Черно море” (Варна) – „Монтана”
„Ботев” (Враца) – „Светкавица” (Търговище)
„Миньор” (Перник) – „Видима-Раковски” (Севлиево)
06.08.2011 г. (събота), 20:00 ч.
„Черноморец-Бургас” - „Калиакра” (Каварна)
„Лудогорец” (Разград) – „Локомотив”
(Пловдив)
07.08.2011 г. (неделя), 20:00 ч.
„Литекс” (Ловеч) – „Берое” (Стара Загора)
07.08.2011 г. (неделя), 20:30 ч.
„Локомотив” (София) - ЦСКА (София)
08.08.2011 г. (понеделник), 20:00 ч.
„Левски” – „Славия”
II кръг
13.08.2011 г. (събота), 18:00 ч.
„Монтана” – „Калиакра”
„Видима-Раковски” – „Литекс”
„Локомотив” (Пловдив) – „Локомотив”
(София)
„Берое” – „Лудогорец”
„Черно море” – „Левски”
13.08.2011 г. (събота), 20:00 ч.
ЦСКА –„Черноморец”
14.08.2011 г. (неделя), 18:00 ч.
„Светкавица” – „Миньор”
„Славия” – „Ботев” (Вр)
III кръг
20.08.2011 г. (събота), 18:00 ч.
„Миньор” – „Славия”
„Лудогорец” – „Видима-Раковски”
„Ботев” (Вр) – „Черно море”
„Черноморец” – „Локомотив” (Пловдив)
21.08.2011 г. (неделя), 18:00 ч.
„Литекс” – „Светкавица”
„Локомотив” (София) – „Берое”
„Калиакра” - ЦСКА
21.08.2011 г. (неделя), 20:00 ч.
„Левски” – „Монтана”
IV кръг
27.08.2011 г. (събота), 18:00 ч.
„Локомотив” (Пловдив) – „Калиакра”
„Берое” – „Черноморец”
„Светкавица” – „Лудогорец”
„Черно море” – „Миньор”
28.08.2011 г. (неделя), 18:00 ч.
„Славия” – „Литекс”
„Монтана” - ЦСКА
„Видима-Раковски” – „Локомотив” (София)
28.08.2011 г. (неделя), 20:00 ч.
„Левски” – „Ботев” (Вр)
V кръг
„Ботев” (Вр) – „Монтана”

Жребият
„Миньор” – „Левски”
„Литекс” – „Черно море”
„Лудогорец” – „Славия”
„Локомотив” (София) – „Светкавица”
„Черноморец” – „Видима-Раковски”
„Калиакра” – „Берое”
ЦСКА – „Локомотив” (Пловдив)
VI кръг
„Монтана” – „Локомотив” (Пловдив)
„Берое” – ЦСКА
„Видима-Раковски” – „Калиакра”
„Светкавица” – „Черноморец”
„Славия” – „Локомотив” (София)
„Черно море„ – „Лудогорец”
„Левски” – „Литекс”
„Ботев” (Вр) - „Миньор”
VII кръг
„Миньор” – „Монтана”
„Литекс” – „Ботев” (Вр)
„Лудогорец” – „Левски”
„Локомотив” (София) – „Черно море”
„Черноморец” – „Славия”
„Калиакра” – „Светкавица”
ЦСКА – „Видима-Раковски”
„Локомотив” (Пловдив) – „Берое”
IX кръг
„Монтана” – „Берое”
„Видима-Раковски” – „Локомотив”
(Пловдив)
„Светкавица” – ЦСКА
„Славия” – „Калиакра”
„Черно море” – „Черноморец”
„Левски” – „Локоматив” (София)
„Ботев” (Вр) – „Лудогорец”
„Миньор” – „Литекс”
IX кръг
„Литекс” – „Монтана”
„Лудогорец” – Миньор”
„Локомотив” (София) – „Ботев” (Вр)
„Черноморец” – „Левски”
„Калиакра” – „Черно море”
ЦСКА – „Славия”
„Локомотив” (Пловдив) – „Светкавица”
„Берое” – „Видима-Раковски”
X кръг
„Монтана” – „Видима-Раковски”
„Светкавица” – „Берое”
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив)
„Черно море” – ЦСКА

Вечното дерби

„Левски” – „Калиакра”
„Ботев” (Вр) – „Черноморец”
„Миньор” – „Локомотив” (София)
„Литекс” – „Лудогорец”
XI кръг
„Лудогорец” – „Монтана”
„Локомотив” (София) – „Литекс”
„Черноморец” – „Миньор”
„Калиакра” – „Ботев” (Вр)
ЦСКА – „Левски”
„Локомотив” (Пловдив) – „Черно море”
„Берое” – „Славия”
„Видима-Раковски” – „Светкавица”
XII кръг
„Монтана” – „Светкавица”
„Славия” – „Видима-Раковски”
„Черно море” – „Берое”
„Левски” – „Локомотив” (Пловдив)
„Ботев” (Вр) – ЦСКА
„Миньор” – „Калиакра”
„Литекс” – „Черноморец”
„Лудогорец” – „Локомотив” (София)
XIII кръг
„Локомотив” (София) – „Монтана”
„Черноморец” – „Лудогорец”
„Калиакра” – „Литекс”
ЦСКА – „Миньор”
„Локомотив” (Пловдив) – „Ботев” (Вр)
„Берое” – „Левски”
„Видима-Раковски” – „Черно море”
„Светкавица” – „Славия”
XIV кръг
„Монтана” – „Славия”
„Черно море” – „Светкавица”
„Левски” – „Видима-Раковски”
„Ботев” (Вр) – „Берое”
„Миньор” – „Локомотив” (Пловдив)
„Литекс” – ЦСКА
„Лудогорец” – „Калиакра”
„Локомотив” (София) – „Черноморец”
XV кръг
„Черноморец” – „Монтана”
„Калиакра” – „Локомотив” (София)
ЦСКА – „Лудогорец”
„Локомотив” (Пловдив) – „Литекс”
„Берое” – „Миньор”
„Видима-Раковски” – „Ботев” (Вр)
„Светкавица” – „Левски”
„Славия” – „Черно море”

Пълен хаос в БФС за втора поредна година!
Уважаеми читатели, за втора поредна година редакцията на в. „Славия” не е в състояние да Ви предостави пълната програма на есенния дял на шампионата в „А”
група. Четири дни преди първия мач от новото първенство от футболната централа предоставиха на медиите „програма”, съдържаща само датите и часовете на
мачовете от първите четири кръга. Едва ли има друг шампионат в света, в който
програмата да е ясна само за един месец напред. Този път дори не са указани и
мачовете, които ще бъдат излъчени пряко в ефир. Надяваме се, че в началото на
септември ще има календар на срещите в елита до края на 2011 г., който да можем
да публикуваме в следващия брой.
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Победа над „Левски” ще заличи болката от миналото
В последното десетилетие тъжните
серии на „Славия”
срещу столичните
съперници ЦСКА и
„Левски” станаха пословични. За ужас
на „белите” фенове
любимият отбор записа поредици от
унизителни поражения именно в дерби
срещите, което наля
допълнително масло в огъня на недоволството от липсата
на каквито и да било
резултати на домашната и трайното
отсъствие от международната сцена.
Преди малко повече от месец съдбата отреди на „Славия” да стартира сезона именно срещу
историческия враг
от „Герена”. Мнозина
възприеха това като
кошмарен жребий –
все пак последната
победа над „сините”
датира от пролетта на 2003 година, а
и в навечерието на
новия шампионат те
отново са в ролята
на безспорния фаворит. В щаба на левскарите дори се настройват за разгромна победа, която да
възвърне доверието
на привържениците
им към човека-оркестър в състава Гонзо, разклатено след
неубедителното
представяне в евротурнирите.
Мачът
с
този
съперник обаче е
златен шанс за новото треньорско ръководство на „Славия”.
И със сигурност и
Мартин Кушев, и особено Йордан Петков,
са напълно наясно с
това. Една победа насред стадион „Георги

ЦСКА падна, време е и другата
най-черна серия на „Славия” да спре

Жуниор вече е вкарвал
на „сините” и феновете
на „белите” се надяват
отново да го направи

Аспарухов” може да
възвърне вярата във
възможностите на
„белите”, сринала се
тотално след загубения финал за Купата
на България през
май. Успех над „Левски” на първо място
ще утвърди младия
и все още неопитен
наставник Кушев и
ще разсее съмненията, че назначението
му е било поредният
грешен експеримент
на клубното ръководство. Колкото до
Петков – той бе нарочен за основен виновник за това „сините”
да не загубят в гостуването си на стадион
„Славия” миналата
есен, а впоследствие
грешката му в края
на мача при 2:1 за домакините му коства
и изгонването от отбора. Надали в целия
щаб на „белите” има
някой, който повече
от него да иска да

вземе този мач и да
се реабилитира пред
привържениците на
тима, в който е прекарал толкова дълги
години.
Вярно е, че „Левски” влиза в мача
като абсолютен фаворит, а ставките за
победа на „Славия”
в
букмейкърските
къщи сигурно вече
опират исторически
тавани. Но и найчерните серии някога свършват – това
се видя и миналия
сезон, когато ЦСКА
бе победен по категоричен начин на
„Овча Купел” напук
на всички „специалисти”, подиграли се на
надигащите глава тогава „бели” амбиции.
В спортно-технически план славистите трябва да решат
само един много
сериозен проблем
преди дербито с
историческия съпер-

ник – опазването на
Иван Цветков. Юношата на „Пирин”,
завърнал се през
зимата в родния си
клуб, набързо доказа, че е сред найкласните
нападатели в България, а
по всичко личи, че
играта на „Левски”
оттук насетне до
голяма степен ще
зависи от неговото
представяне. Успеят
ли да го неутрализират, футболистите в бели екипи ще
имат неимоверно
по-големи шансове
да спечелят – в защита „сините” показаха наличие на куп
пробойни в европейските си мачове,
а Мартин Кушев разполага с нападатели,
които знаят как да
се възползват от тях.
Победа на „Герена” освен това ще
е идеален, макар и
„закъснял”, подарък

за измислената от
Тодор Батков 100-годишнина на „Левски”.
След като в продължение на няколко
месеца
адвокатът
занимаваше
цялата футболна общественост с няколко
документа с твърде
съмнителна юридическа стойност, той
най-накрая спря да
говори по темата и
явно се примири, че
не е прав в „разкритията” си, че клубът е
създаден през 1911
година. Историческата му наглост обаче
ще се помни. А кой
друг, ако не доказано най-старият клуб
може да му натрие
носа по най-болезнен
начин?
Програма
I кръг, сезон 2011/2012
8 август (понеделник),
20:00 ч., ст. „Г. Аспарухов”
„Левски” – „Славия”
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Статистика

Славистите в родния елит
Визитка
Футболен клуб “Славия” е най-старото
спортно дружество в България. Той
е основан на 10.IV.1913 година от
обединението на спортен клуб “Ботев”
(1909) и гимнастическо дружество
“Развитие” (1910). През различните години
носи имената: “Славия’45” (1945-1946),
“Строител” (1949-1950), “Ударник” (1951-1957)
и “ЖСК-Славия” (1968-1971).
Най-големи успехи:
Шампион на страната: - 8 пъти - 1926, 1928, 1930, 1936, 1939,
1941, 1943 и 1996 г.
Вицешампион на страната: - 9 пъти - 1932, 1934, 1950, 1954, 1955,
1959, 1967, 1980 и 1990 г.
Бронзов медалист: - 12 пъти - 1940, 1942, 1964, 1965, 1966, 1970,
1973, 1975, 1982, 1986, 1991 и 1997 г.
Купа на България - носител: - 12 пъти - 1926, 1928, 1930, 1936,
1943, 1952, 1963, 1964, 1966, 1975, 1980 и 1996 г.
Купа на България - финалист: - 6 пъти - 1932, 1934, 1954, 1972,
1981 и 2011 г.
Купа на България - трето място: 1990 г.
Шампион на столицата: в годините, когато столичното
първенство е предшествало държавното: - 9 пъти - 1922, 1923, 1926,
1927, 1928, 1930, 1932, 1934 и 1936 г.
Балканска клубна купа: носител 1986 и 1988 г., финалист - 1977 г.
Турнир на УЕФА – „Интертото”: - победител в група – 1977 г.

Ф

утболистите на „Славия” застават за 66-ти път на
старт в елитната дивизия на страната. В
своята дългогодишна история славистите никога не са изпадали. Единственото
им отсъствие сред
най-силните е през
1951 година. Тогава,
вследствие на поредната реорганизация
на спортното движение у нас, „белите”,
които са настоящи
вицешампиони, са
пратени административно във втория
ешелон?!
Държавно първенство с елитна дивизия у нас се провежда от есента на 1948
година насам, както
и в периода 1937-

1940 година. През
годините 1920-1937
и 1940-1948 се организира столично
първенство, в което
„Славия” е неизменен участник.
В
завършилия шампионат за
2010/2011 „белите”
записаха редица негативни постижения.
Класирането на 11-то
място е най-слабото
за изминалите 18 години. Серията от 9
поредни шампионатни срещи е втората
най-продължителна.
10 последователни
кръга без успех записаха славистите
през пролетта на
1999 година. Уви, настоящата поредица
може да продължи
и през новия сезон.
Най-черния си пери-

Статистика
отбор		
1. “Левски” (София)		
2. ЦСКА		
3. “Локомотив” (София)
4. “Локомотив” (Пловдив)
5. “Черно море” (Варна)
6. "Берое" (Стара Загора)
7. "Миньор" (Перник)
8. “Ботев” (Враца)		
9. “Литекс” (Ловеч)		
10. “Монтана”		
11. "Видима-Р-ски" (Сев)
12. „Черном.Бургас”(Бс)
13.„Калиакра” (Каварна)
14. "Лудогорец" (Разград)
15. "Светкавица" (Тщ)		

м
131
125
121
100
93
87
69
52
34
10
8
8
2
-

п
24
24
48
51
41
44
31
23
10
6
6
2
1
-

р
44
36
32
26
24
17
13
10
10
2
1
2
0
-

з
65
65
40
22
28
26
25
19
14
2
1
4
1
-

г-р
136-225
122-195
177-166
172-101
131-96
175-104
106-81
83-73
32-44
23-10
14-3
10-12
1-1
---

Ранглиста за участията на настоящите членове на „А”
група в елитната дивизия
отбор
сезони м. п.
р.
з.
г.р.

Едва ли в скоро време някой ще подобри рекордните

15

“Славия” срещу останалите състави в “А” група

Забележка: Данните са до началото на сезона 20112012 г. Отборите са подредени по броя на мачовете си със
„Славия” в майсторската група като са включени двубоите
от Националната дивизия (1937-1940 г.) и от А група (19482011).

од от минути без гол за славист 33 шампионатни гола реализирани от
Петър Александров през сезона - 1986/1987 година
пък фиксира „бялото”
нападение. Засега те
тим „Локомотив” от „Славия” има отриса 374.
В приключилото традиционен „кли- цателно салдо, нопървенство имаше ент” за „Славия” се вият „Черноморец”.
на в косте- Равенство пък има
и светъл лъч за „бе- превър
лив орех в послед- в съперничеството
лите” фенове. След
но време. Отборът с друг морски тим
безпрецедентна в
от „Надежда” записа „Калиакра” (КаварБългария серия от
безпрецедентните на). Но тези ситуа16 поредни загуза последните 34
би от един отбор, години две победи ции могат да се кославистите сломи- над „белите” в един ригират още в сезон
ха ЦСКА, след осем сезон. Общо „желез- 2011/2012.
С другите състави
сухи години и запи- ничарите” нямат заславистите
имат посаха 24 победа над губа вече пет мача
„армейците”.
Тол- от своите опоненти. ложителен баланс.
кова са триумфите
Подобно е и по- Ще бъдат изиграни
и над най-стария ложението с шам- и първите срещи с
съперник „Левски”. пионите от „Литекс”. дебютантите “ЛудоПоследната, уви е от Ловчанлии дръпна- горец” (Разград) и
преди осем години ха в общия баланс “Светкавица” (Търгои половина. Дали вече с 4 успеха и вище). Надяваме се
славистите ще запи- едва ли в скоро вре- в тях „белите” ще зашат успех над тези ме славистите ще пишат успех, за да
два тима, предстои коригират пасива имат положителен
баланс и срещу нода видим.
си.
С още един състав ваците.
Друг
столичен
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1. “Левски” (София) 66
2. „Славия” (София) 65
3. ЦСКА
63
4. “Локо” (София)
61
5. “Локо” (Пловдив) 50
6. “Ч. море” (Варна) 47
7. "Берое" (Ст. З.)
44
8. "Миньор" (Пк)
36
9. “Ботев” (Враца)
26
10. “Литекс” (Ловеч) 16
11. „Монтана 1921” 5
12. „Черном.Бургас”(Бс) 4
13. “Видима-Р-ски”(Сев) 4
14. „Калиакра” (Каварна) 1
15. "Лудогорец" (Разград) 16."Светкавица" (Тщ)
-

1834 1084
1814 799
1782 1089
1708 736
1464 570
1343 467
1291 419
995 317
788 273
478 285
150 43		
120 48		
120 25		
30		 8		
-		 -		
-		 -		

431
434
405
431
339
349
295
231
170
95
37
34
30
6
-

319
581
288
541
555
529
577
447
345
98
70
38
65
16
-

3610-1652
2771-2118
3740-1592
2537-2026
2019-2007
1599-1736
1565-1958
1120-1505
1002-1171
877-427
156-213
143-109
107-122
19-40
-

Забележка: Данните за сегашните участници са преди
началото на сезон 2011-2012 г. Отборите са подредени
по броя на участията си в майсторската група като са
включени мачовете от Националната дивизия (1937-1940 г.)
и от А група (1948-2011).
Рекорди на клуба в рамките на “А” РФГ :
•
в почетните листи на клуба за “А” РФГ:
Участия
Голове
338 - Андрей Желязков
134 - Андрей Желязков
317 - Атанас Александров
128 - Божидар Григоров
306 - Илиян Алдев
104 - Чавдар Цветков
301 - Божидар Григоров
100 - Александър Василев
278 - Георги Б. Гугалов
100 - Петър Александров
264 - Иван Хайдарлиев
97 - Добромир Ташков
262 - Александър Шаламанов
59 - Атанас Александров
255 - Чавдар Цветков
55 - Иляз Алиев
247 - Иван Илиев
53 - Мартин Кушев
241 - Любен Тасев
51 - Михаил Мишев

Футболистите на „Славия” успяха 29 пъти да бъдат сред
медалистите в държавните шампионати. На снимката,
носителите на бронзов медал за 1975 година. Отляво надясно: Иван
Чакъров, Ваньо Костов, Георги Минчев, Чавдар Цветков, Милчо
Евтимов и Костас Исакидис

•

година

най-много победи в един сезон - 21 през 1979/1980

•
•

най-малко загуби в един сезон - 2 през 1950 година
най-много отбелязани голове в един сезон - 67 през
1954 година
•
най-малко получени голове в един сезон - 12 през
1950 година
•
най-големи победи като домакин:
срещу “Локомотив” (Пловдив) - 9:0 - сезон 1985/1986 година
срещу „Черноморец Бургас” (София) - 8:0 - сезон 2006/2007
година
срещу “Берое” (Стара Загора) - 8:1 - сезон 1954 година
срещу “Сливен” - 8:1 - сезон 1977/1978 година
•
най-големи победи като гост:
срещу “Раковски” (Русе) - 7:0- сезон 1996/1997 година
срещу “Спартак” (Варна) - 6:1- сезон 1954 година
•
най-много отбелязани голове в един сезон
индивидуално - 33 гола на Петър Александров през сезона 1986/1987 година
• чужденец с най-много мачове - Велимир Иванович
участвал в 101 срещи.
• чужденец с най-много отбелязани голове - Велимир
Иванович разписал се 30 пъти.
• най-дълъг период без загуба – 265 (дни) от 24.XI.1995 до
16.VIII.1996 г. - 17 мача подред
Отборът на “Славия” е носител на следните отборни
призове:
•
най-резултатно нападение за годината в България
през сезоните 1958; 1975 и 1980
•
най-добра защита за годината в България през
сезоните 1950; 1966; 1973; 1980; 1990 и 1996
•
с купата за отборно спортменство учредена през 1956
година - “Славия” е през 1965 и 1968
•
с купата на градския съвет на БФС за столичен
първенец от учредяването й през шейсетте години до днес
“Славия” е била през: 1969, 1973, 1979 и 1980
Страниците подготви:
Камен ОГНЯНОВ
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ятото
донесе край на
неволите на
бившия нападател на
„Славия” Димитър Рангелов. Централният нападател, собственост
на германския шампион „Борусия” (Дортмунд), прекара миналия сезон под наем в
израелския „Макаби”
(Тел Авив), но след като
не успя да се наложи
в тима, предпочете да
се завърне в Германия.
Бившият капитан на
„белите” се завърна в
клуба, с който направи
име в чужбина – „Енерги” (Котбус). Други варианти за Рангелов
бяха „Инголщат” и „Динамо” (Дрезден), но
котбусци предложиха
доста по-добри лични
условия по трансфера. Месечната заплата на Митко в тима от
Втора Бундеслига ще
бъде 25 000 евро, а от
Котбус са платили 200
000 евро на „жълточерните”, за да ползват
под наем българина.
Рангелов записа много успешен дебют за
новия си стар клуб. В
среща от I кръг на Втора Бундеслига „Енерги”
обърна на своя стадион „Динамо” (Дрезден)
до 2:1, а любимецът
на феновете асистира
за победното попадение. Гостите поведоха
преди почивката с попадение на Троян, но
в 57-ата мин Даниел
Адлунг се разписа за
1:1. Девет минути покъсно Рангелов подаде на резервата Денис
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Димитър Рангелов отново ще бележи за „Енерги”

те си с разгромна победа с 4:0 над „Унион”
в Берлин. Караславов
изигра по 90 минути и в двата двубоя.
Белите “легионери” в
Русия вече са в разгара
на местния шампионат.
Чавдар Янков дори
се уреди с български
шеф, след като Христо Стоичков бе назначен за директор
на „Ростов”. Бившият
халф на „Славия” има и
нов треньор. На поста
беше назначен Сергей
Балахнин, с помощници Близнюк и Маслов.
Триото се обвърза до
лятото на 2012 година. „Преговаряхме с
няколко човека, но
ръководството реши
да се гласува доверие
на Сергей Балахнин.
Запознат е с руския
футбол и ще ни помогне да стабилизираме представянето
си“, обясни изпълнителният директор на
Ростов Юрий Белоус.
Треньорската рокада
в клуба се наложи заради незадоволителни
резултати, заради които Олег Протасов беше
уволнен. Българският
полузащитник
игра
едно полувреме пред
погледа на Стоичков
при загубата на тима
си с 0:2 като домакин
от „Динамо” (Москва)
в среща от 17-ия кръг.
След загубата „Ростов”

се смъкна на предпоследното място с 13
точки. Чавдар и Благо
Георгиев обаче записаха победи със своите
отбори в 1/16-финалните мачове от турнира за купата на Русия.
„Ростов” победи „Жемчужина” (Сочи) с 2:1, а
Янков започна като и
игра до 65-ата минута,
когато бе сменен от
Иванов. „Терек” (Грозни) пък победи „Нижни Новгород” с 2:0, а
Благой Георгиев игра
през всичките 90 минути. Отборът на Благо
обаче също не върви
много добре в шампионата. Българският
национал се представи на добро ниво
въпреки последното
поражение на неговия тим с 0:1 у дома от
„Рубин” (Казан). Благой

вален на земята от железния бранител, след
което последва...дружеска целувка. Анюков
прегърна българина, а
после му помогна да се
изправи. Благо не скри
учудването си, но прие
нещата „по християнски”. Наскоро Георгиев
призна в интервю, че
вече е коренно различен човек, а присъствието на Христина и
дъщеря му Йоана в Русия го „облагородяват”.
Проблеми има и „белия” талант Марио Кирев. Кирев се надяваше, че новият треньор
на „Ювентус” Антонио
Конте ще разчита на
услугите му, след като
бе включен в групата
за лятна подготовка
заедно с останалите
вратари Джанлуиджи
Буфон, Алекс Манин-

Чавдар Янков и „Ростов” са сред заплашените от изпадане в Русия

Георгиев беше един от
най-активните в състава на домакините и на
два пъти с индивидуални пробиви можеше да стигне до гол.С
поражението „Терек”
остана на 10-о място с
19 точки. Благо обаче
привлече вниманието
на медиите на двубоя
„Зенит”-„Терек”, в който
изпадна в доста интимна ситуация със защитника на питерци Александър Анюков. Двамата постоянно влизаха в единоборства на

гер и Марко Сторари.
Марио обаче не попадна в групата на „Юве”
за турнето в САЩ и
вероятно ще бъде
преотстъпен на друг
отбор да трупа игрова практика. Кирев бе
привлечен в „Ювентус”
от „Славия” през август
2008 г., но няма записан официален мач за
„бианконерите”,
тъй
като той бе преотстъпван последните два
сезона на швейцарските „Тюн” и „Грасхопърс”.
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Бели легионери

Рангелов се завърна „ударно” в „Енерги”,
но в един моСтоичков вече е шеф на Янков терена,
мент Георгиев бе по-

Сьоренсен, който отбеляза победния гол.
„Много съм радостен.
Безценно е да започнеш сезона с 3 точки”,
коментира българинът.
„Деветката” се развихри във втория шампионатен мач на тима
си срещу “Дуисбург”.
Гостите от Котбус победиха с 2:1, а Рангелов
откри резултата още в
7-ата минута след асистенция на Кристиан
Мюлер.
Българинът
остана на терена 90
минути, в които си „заработи” и жълт картон.
Бившият защитник на
„Славия” Асен Караславов започна с победа и загуба във втора
дивизия на Германия.
В първия кръг тимът
му „Гройтер Фюрт” допусна от 2:0 да загуби с 2:3 от „Айнтрахт”
(Франкфурт) на своя
стадион, но след това
„зелено-белите” се реваншираха на фенове-
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ношите на „Славия” ще започнат
участието си в
първенствата с мачове у
дома. Старшата възраст
ще приеме състава на „Черно
море” на 8 август, а във възрастовата група до 17 г. „белите” са домакини на „Спартак”
(Пд) на 6 август. Както и през
миналата година елитната група за най-големите е
съставена от 18 отбора, а
тази за младша възраст – от
16. За съжаление, хаосът и неразбориите с изготвянето
на програмата почти повтарят миналогодишната ситуация. Точна програма по дати
и часове не бе предоставена
за медиите до редакционното приключване на броя. Ето
защо публикуваме само изтегления жребий и програмата
за първия кръг.
Жребий за първенствата
в елитните групи
до 17 г. и 19 г.
Есен 2011 г.
Елитната юношеска група
до 19 г.
(родени 1993 г.)
I кръг, 8 август 2011 г., 17:30 ч.
„Сливен” (Сливен) - „Ботев”
(Пловдив)
„Славия” (София) - „Черно море”
(Варна)
„Пирин (Благоевград) - „ВидимаРаковски” (Севлиево)
„Чавдар” (Етрополе) - „Левски”
(София)
„Черноморец” (Бургас) - „Литекс”
(Ловеч)
„Локомотив” (София) - „Берое”
(Стара Загора)
„Пирин 2001” (Благоевград) „Любимец” (Любимец)
„Спартак” (Плевен) - „Ботев”
(Враца)
ЦСКА (София) - „Спортист” (Своге)
II кръг
„Ботев” (Пд) - „Спортист”
„Ботев” (Вр) - ЦСКА
„Любимец” - „Спартак (Пл)
„Берое” - „Пирин 2001”
„Литекс” - „Локомотив” (Сф)
„Левски” - „Черноморец”
„Видима-Раковски” - „Чавдар”
„Черно море” - „Пирин”
„Сливен” - „Славия”
III кръг
„Славия” - „Ботев” (Пд)
„Пирин” - „Сливен”
„Чавдар” - „Черно море”
„Черноморец” - „Видима-Раковски”
„Локомотив” (Сф) - „Левски”
„Пирин” - „Литекс”
„Спартак” (Пл) - „Берое”
ЦСКА - „Любимец”
„Спортист” - „Ботев” (Вр)
IV кръг
„Ботев” (Пд) - „Ботев” (Вр)
„Любимец” - „Спортист”
„Берое” - ЦСКА
„Литекс” - „Спартак”
„Левски” - „Пирин 2001”
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„Белите” стартират с домакинства
в елитните юношески групи
„Видима-Раковски” - „Локомотив” (Сф)
„Черно море” - „Черноморец”
„Сливен” - „Чавдар”
„Славия” - „Пирин”
V кръг
„Пирин” - „Ботев” (Пд)
„Чавдар” - „Славия”
„Черноморец” - „Сливен”
„Локомотив” - „Черно море”
„Пирин 2001” - „Видима-Раковски”
„Спартак” - „Левски”
ЦСКА - „Литекс”
„Спортист” - „Берое”
„Ботев” (Вр) - „Любимец”

„Спортист” - „Славия”
„Ботев” (Вр) - „Сливен”
„Любимец” - „Черно море”
„Берое (Стара Загора) - „ВидимаРаковски”
„Литекс” - „Левски”
XII кръг
„Ботев” (Пд) - „Левски”
„Видима-Раковски” - „Литекс”
„Черно море” - „Берое”
„Сливен” - „Любимец”
„Славия” - „Ботев (Вр)
„Пирин” - „Спортист”
„Чавдар” - ЦСКА
„Черноморец” - „Спартак”
„Локомотив” (Сф) - „Пирин 2001”

VI кръг
„Ботев” (Пд) - „Любимец”
„Берое” - „Ботев” (Вр)
„Литекс” - „Спортист”
„Левски” - ЦСКА
„Видима-Раковски” - „Спартак”
„Черно море” - „Пирин 2001”
„Сливен” - „Локомотив”
„Славия” - „Черноморец”
„Пирин” - „Чавдар”

XIII кръг
„Пирин 2001” - „Ботев” (Пд)
„Спартак” - „Локомотив” (Сф)
ЦСКА - „Черноморец”
„Спортист” - „Чавдар”
„Ботев” (Вр) - „Пирин”
„Любимец” - „Славия”
„Берое” - „Сливен”
„Литекс” - „Черно море”
„Левски” - „Видима-Раковски”

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

XIV кръг
„Ботев” - „Видима-Раковски”
„Черно море” - „Левски”
„Сливен” - „Литекс”
„Славия” - „Берое”
„Пирин” - „Любимец”
„Чавдар” - „Ботев” (Вр)
„Черноморец” - „Спортист”
„Локомотив” (Сф) - ЦСКА
„Пирин 2001” - „Спартак”

VIII кръг
„Ботев” – „Берое”
„Литекс” – „Любимец”
„Левски” – „Ботев” (Вр)
„Видима-Раковски” – „Спортист”
„Черно море” - ЦСКА
„Сливен” – „Спартак”
„Славия” – „Пирин 2001”
„Пирин” – „Локомотив” (Сф)
„Чавдар” – „Черноморец”

XV кръг
„Спартак” - „Ботев” (Пд)
ЦСКА - „Пирин 2001”
„Спортист” - „Локомотив” (Сф)
„Ботев” (Вр) - „Черноморец”
„Любимец” - „Чавдар”
„Берое” - „Пирин”
„Литекс” - „Славия”
„Левски” - „Сливен”
„Видима-Раковски” - „Черно
море”

IX кръг
„Черноморец” (Бургас) – „Ботев”
(Пд)
„Локомотив” (Сф) – „Чавдар”
„Пирин 2001” – „Пирин”
„Спартак” – „Славия”
ЦСКА – „Сливен”
„Спортист” – „Черно море”
„Ботев” (Вр) – „Видима-Раковски”
„Любимец” - „Левски”
„Берое” - „Литекс”
X кръг
„Ботев” - „Литекс”
„Левски” - „Берое”
„Видима-Раковски” - „Любимец”
„Черно море” - „Ботев” (Вр)
„Сливен” - „Спортист”
„Славия” - ЦСКА
„Пирин” - „Спартак”
„Чавдар” - „Пирин 2001”
„Черноморец” - „Локомотив”
(Сф)
XI кръг
„Локомотив” (Сф) - „Ботев” (Пд)
„Пирин 2001” - „Черноморец”
„Спартак” - „Чавдар”
ЦСКА - „Пирин”

XVI кръг
„Ботев” - „Черно море”
„Сливен” - „Видима-Раковски”
„Славия” - „Левски”
„Пирин” - „Литекс”
„Чавдар” - „Берое”
„Черноморец” - „Любимец”
„Локомотив” (Сф) - „Ботев” (Вр)
„Пирин 2001” - „Спортист”
„Спартак” - ЦСКА
XVII кръг
ЦСКА - „Ботев” (Пд)
„Спортист” - „Спартак”
„Ботев” (Вр) - „Пирин 2001”
„Любимец” - „Локомотив” (Сф)
„Берое” - „Черноморец”
„Литекс” - „Чавдар”
„Левски” - „Пирин”
„Видима-Раковски” - „Славия”
„Черно море” - „Сливен”
Елитната юношеска група
до 17 г.
(родени 1995 г.)
I кръг, 6 август 2011 г., 17:30ч.
„Славия” (София) – „Спартак”

(Пловдив)
ЦСКА (София) – „Видима-Раковски” (Севлиево)
„Черноморец” (Бургас) – „Литекс” (Ловеч)
„Пирин” (Благоевград) – „Векта”
(Пловдив)
„Берое” (Стара Загора) – „Ботев”
(Пловдив)
„Локомотив” (Пловдив) – „Левски” (София)
„Черно море” (Варна) – „Чавдар”
(Етрополе)
„Локомотив” (София) – „Пирин
2001” (Благоевград)
II кръг
„Спартак” (Пд) – „Пирин 2001”
„Чавдар” – „Локо” (Сф)
„Левски” – „Черно море”
„Ботев” (Пд) – „Локо” (Пд)
„Векта” – „Берое”
„Литекс” – „Пирин”
„Видима-Раковски” – „Черноморец”
„Славия” - ЦСКА
III кръг
ЦСКА – „Спартак” (Пд)
„Черноморец” – „Славия”
„Пирин” – „Видима-Раковски”
„Берое” – „Литекс”
„Локо” (Пд) – „Векта”
„Черно море” – „Ботев” (Пд)
„Локо” (Сф) – „Левски”
„Пирин 2001” – „Чавдар”
IV кръг
„Спартак” (Пд) – „Чавдар”
„Левски” – „Пирин 2001”
„Ботев” (Пд) – „Локо” (Сф)
„Векта” – „Черно море”
„Литекс” – „Локо” (Пд)
„Видима-Раковски” – „Берое”
„Славия” – „Пирин”
ЦСКА – „Черноморец”
V кръг
„Черноморец” – „Спартак” (Пд)
„Пирин” - ЦСКА
„Берое” – „Славия”
„Локо” (Пд) – „Видима-Раковски”
„Черно море” – „Литекс”
„Локо” (Сф) – „Векта”
„Пирин 2001” – „Ботев” (Пд)
„Чавдар” – „Левски”
VI кръг
„Спартак” (Пд) – „Левски”
„Ботев” (Пд) – „Чавдар”
„Векта” – „Пирин 2001”
„Литекс” – „Локо” (Сф)
„Видима-Раковски” – „Черно
море”
„Славия” – „Локо” (Пд)
ЦСКА – „Берое”
„Черноморец” – „Пирин”
VII кръг
„Пирин” – „Спартак” (Пд)
„Берое” – „Черноморец”
„Локо” (Пд) - ЦСКА
„Черно море” – „Славия”
„Локо” (Сф) – „Видима-Раковски”
„Пирин 2001” – „Литекс”
„Чавдар” – „Векта”
„Левски” – „Ботев” (Пд)
VIII кръг
„Спартак” (Пд) – „Ботев” (Пд)

„Векта” – „Левски”
„Литекс” – „Чавдар”
„Видима-Раковски” – „Пирин
2001”
„Славия” – „Локо” (Сф)
ЦСКА – „Черно море”
„Черноморец” – „Локо” (Пд)
„Пирин” – „Берое”
IX кръг
„Берое” – „Спартак” (Пд)
„Локо” (Пд) – „Пирин”
„Черно море” – „Черноморец”
„Локо” (Сф) - ЦСКА
„Пирин 2001” – „Славия”
„Чавдар” – „Видима-Раковски”
„Левски” – „Литекс”
„Ботев” (Пд) – „Векта”
X кръг
„Спартак” (Пд) – „Векта”
„Литекс” – „Ботев” (Пд)
„Видима-Раковски” – „Левски”
„Славия” – „Чавдар”
ЦСКА – „Пирин 2001”
„Черноморец” – „Локо” (Сф)
„Пирин” – „Черно море”
„Берое” – „Локо” (Пд)
XI кръг
„Локо” (Пд) – „Спартак” (Пд)
„Черно море” – „Берое”
„Локо” (Сф) – „Пирин”
„Пирин 2001” – „Черноморец”
„Чавдар” - ЦСКА
„Левски” – „Славия”
„Ботев” (Пд) – „Видима-Раковски”
„Векта” – „Литекс”
XII кръг
„Спартак” (Пд) – „Литекс”
„Видима-Раковски” – „Векта”
„Славия” – „Ботев” (Пд)
ЦСКА – „Левски”
„Черноморец” – „Чавдар”
„Пирин” – „Пирин 2001”
„Берое” – „Локо” (Сф)
„Локо” (Пд) – „Черно море”
XIII кръг
„Черно море” – „Спартак” (Пд)
„Локо” (Сф) – „Локо” (Пд)
„Пирин 2001” – „Берое”
„Чавдар” – „Пирин”
„Левски” – „Черноморец”
„Ботев” (Пд) - ЦСКА
„Векта” – „Славия”
„Литекс” – „Видима-Раковски”
XIV кръг
„Спартак” (Пд) - „Видима-Раковски”
„Славия - „Литекс”
ЦСКА - „Векта”
„Черноморец” - „Ботев” (Пд)
„Пирин” - „Левски”
„Берое” - „Чавдар”
„Локо” (Пд) - „Пирин 2001”
„Черно море” - „Локо” (Сф)
XV кръг
„Локо” (Сф) - „Спартак” (Пд)
„Пирин 2001” - „Черно море”
„Чавдар” - „Локо (Пд)
„Левски” - „Берое”
„Ботев” (Пд) - „Пирин”
„Векта” - „Черноморец”
„Литекс” - ЦСКА
„Видима-Раковски” - „Славия”
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Фотоакценти
12 май 1996 година, стадион „Васил Левски” награждаването на
новия държавен първенец „Славия”. Най-добрия вратар в първенството Здравко Здравков, току що е предал шампионския трофей
на възпитаника на „бялата” школа Владимир Иванов. До него чака
своя ред да се докосне до купата и записалият най-много мачове от
отбора през сезона Стоян Ацаров.
Мегапостер посветен на 15-та годишнината от шампионския триумф
на стр. 4-17

Мартин Кушев и Йордан Петков получиха почетни плакети
от клуба във връзка с официалното прекратяване на кариерата им като футболисти преди представянето на състава на
„белите” за новия сезон. Подробности за него и за цялата подготовка на футболния отбор – на стр. 6-7

Мартин Кушев даде
първото си официално интервю
като треньор за в.
„Славия” (стр. 8-9).
В него младият специалист говори за
очакванията си от
отбора през новия
сезон
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