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Дойде и този 
в ъ л н у в а щ 
момент – на-

чалото на така чака-
ния от години сезон, 
в който любимата ни 
„Славия” ще отбележи 
своята 100-годишнина. 
До празника има още 
време, в което с пълна 
сила ще продължи да 
тече подготовката за 
неговото подобаващо 
отбелязване. Сега на 
дневен ред е стартът 
на първенството при 
футболистите. На този 
не случайно наричан 
от мнозина специален 
сезон за футболния от-

бор. Сезон, след края 
на който, на всички ни 
се иска да бъдем в еу-
фория от постигнатите 
резултати. При пред-
ставянето на отбора и 
президентът на клуба 
изрази желанието си 
в края на шампионата 
привърженици и фут-
болисти да се съберат 
отново и да имат по-
вод за празник. Засега 
ни остава просто да 
мечтаем – за красива 
и резултатна игра, за 
победи над набедени-
те за грандове у нас, за 
купи и медали.

Хубаво е, че в нача-

лото на този особен и 
неповторим сезон за 
„белите”, начело на от-
бора стои щаб от тре-
ньори – слависти. И 
Мартин Кушев, и Дан-
чо Петков, със сигур-
ност си дават сметка за 
изключителния шанс 
имената им да останат 
в историята на клуба 
с успехи, постигнати 
точно навръх 100-го-
дишнината. Същото 
важи и за момчетата в 
отбора. Опитните Гошо 
Петков, Чавдар Янков 
и Здравко Лазаров 
имат сили да поведат 
по-младите си колеги 

и заедно да изковат 
успехите на зеления 
терен.

„Бялата” публика 
е гладна за успехи, 
за бляскави победи, 
за върхове, каквито 
по-младите привъ-
рженици все още не 
са имали щастието да 

изживеят. Тя страдаше 
доста години, стана 
свидетел на куп разо-
чарования и дори уни-
жения. Сега копнее да 
види и да се наслади 
на звездни мигове за 
„белия” отбор точно в 
този специален сезон 
– сезонът на вековния 
юбилей на любимата 
„Славия”! 

В името на голямата 
цел, в името на сбъдва-
нето на мечтата, нека 
футболисти, треньори 
и привърженици да 
бъдем заедно, да извъ-
рвим стъпка по стъпка 
трудния, но сладък път 
към успеха. На добър 
час, слависти!

„Славия” е жадна за успехи в 
сезона на своя вековен юбилей
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Бюлетин

На поредното засе-
дание на Оперативното 
бюро на комитета „100 
години „Славия” бяха взе-
ти още решения, както 
и задействани редица 
инициативи. На проява-
та проведена на 3 юли в 
ресторанта при „Бялата 
къща” бяха уточнени де-
тайли около подготвя-
ния голям концерт на 10 
април. Работната група 
в състав Андрей Слаба-
ков, Иван Манолов, Пейо 
Пеев и Кирил Стоименов, 
представи част от пред-
ложенията си, както и 
възникналите въпроси. 

Представители на 
агитката внесоха като 
проекти няколко вари-
анта на юбилеен шал. От 
ръководството на ПФК 
„Славия” 1913 АД пък се 
ангажираха с брандира-
нето на част от фоайе-
то на стадиона, както и 
лицевата фасада преди 

Всички обичат "Славия"
Уважаеми читатели, в този брой ви предста-

вяме поредния малък почитател на „Славия”. 
Този път това е Константин Петков от София, 
който е само на годинка и осем месеца, но  вече 
знае кой е отборът на сърцето му!

старта на новия сезон. 
Ще бъде поставен и над-
пис: „Да играеш за един 
голям стар отбор”, нещо 
за което призовахме в 
миналия брой на изда-
нието. 

Задействана е от Ди-
митър Праматаров и 
процедура по възстано-
вяването, поне за праз-
ника, на хор „Славия”. 
От златния фонд на БНР 
пък ще бъдат свалени 
записи, в това число и на 
химна на „Славия”. В ход 
е и изработката на юби-
лейни значки от Велизар 
Цоков. 

Наред с тези иници-
ативи, основно бе раз-
искван и въпросът с по-
ставяне на паметен знак 
в района на Руския па-
метник, където на полето 
преди сто години се раж-
да „бялата” идея. Решено 
бе това да бъде паметна 
плоча, която да бъде по-

ставена или на фасада на 
сграда, или на пилони в 
пространството около 
паметника. За целта ще 
се организира среща с 
главния архитект на Со-
фия Петър Диков, който 
да посочи точното мя-
сто. След това ще бъде 
задействана процедура 
по получаване на разре-
шение от Столична об-
щина, както и обявяване 
на конкурс за дизайн на 
плочата. 

Все още остава открит 
и въпросът с финанси-
рането на проявите, за-
това от организацията 
се обръщат към всички 
слависти да внесат своя 
дан за големия юбилей в 
набирателната сметка.  

Следващата сбирка на 
комитета ще бъде на 25 
август от 18.30 часа, от-
ново в ресторант-гради-
на „Славия”.  

За осми пореден 
път феновете на 
„Славия” изби-

раха свой фаворит сред 
играчите на представи-
телния тим. По традиция 
допитването се проведе 
във форума на официал-
ната интернет страница 
на Националния клуб на 
слависта - http://www.
slaviasofia.com/. След 
всеки изигран мач от 
„белия” тим в първен-
ството или за купата на 
страната, регистрирани-
те потребители даваха 
своя вот за отличилите 
се състезатели. Напълно 
заслужено призът отиде 
при сърцатия защитник 
Живко Желев, набрал 
366 точки. С постоянните 
си игри през целия се-

зон, опитният бранител 
отвя конкуренцията си, 
като дистанцията между 
него и подгласника му 
е почти 100 точки. За 
първи път отличиета бе 
спечелено от бранител. 
Любопитно е да се от-
бележи, че и вторият в 
подреждането е играч с 
офанзивни функции, не-
говият партньор в сла-
виската отбрана Даниел 
Златков. Тройката се 
допълва от нападателя 
Жуниньо Жуниор, който 
игра само през есента. 
Общо в анкетите попад-
наха имената на 23 фут-

болисти на „Славия”. 
Традиционно призът 

на победителя ще бъде 
връчен преди първия 
домакински двубой на 

„белите” на клубната 
арена в полите на Ви-
тоша. Този път това ще 
бъде в срещата от ІІ кръг 
с „Монтана”. За осми по-

реден път почетният пла-
кет ще представлява изо-
бражение на богинята 
Славия дело на чешкия 
художник Алфонс Муха. 

В проведените до-
сега седем издания на 
класацията са излъчени 
общо шест победители, 
защото Благой Георгиев 
триумфира два пъти с на-
градата. Още един юно-
ша на „белите” Димитър 
Рангелов също е пече-
лил, както и друг доказан 
голаджия като Тодор Ко-
лев. Два пъти трофеят от-
иваше в сигурните ръце 
на славистките вратари 
Йордан Господинов и 
Раис М`Боли, а минало-
годишният победител 
Николай Божов този път 
остана едва осми.  

Живко Желев спечели приза 
„Любимец на публиката”

Очакваме ва-
шите снимки 
на малките по-
читатели на 
“Славия” или на 
домашните ви 
любимци прегъ-
рнали „бялата” 
идея, или на 
някой друг ин-
тересен обект 
свързан със „Сла-
вия”, както и 
текст към тях. 
Всички изпра-
тени фотоси до 
редакцията ще 
бъдат публику-
вани.

1. Живко Желев - 366 точки 
2. Даниел Златков - 269 
3. Жуниньо Жуниор - 191 точки 
4.Владислав Златинов - 183 
5-6.Йордан Юруков - 141 точки 
5-6. Петър Димитров - 141 
7.Тайсуке Акийоши - 140 
8. Николай Божов - 138 
9. Филип Филипов - 126 
10. Даниел Пеев - 81 
11.Радослав Василев - 79 
12. Илия Илиев -70 

С паметна плоча ще се отбележи 
мястото на раждането на „Славия”

13. Галин Иванов - 66 
14. Емил Петров - 58 
15. Стефано Кунчев - 51 
16. Ели Маркес -49 
17. Радослав Димитров 47 
18. Павле Попара - 43 
19. Георги Христов - 33 
20. Владимир Романов - 13 
21. Атанас Борносузов - 12 
22. Михаил Милчев - 7 
22.Янко Сандански - 5 
23. Диян Молдованов - 4

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ – 2011-2012

УТОчНЕНИЕ
В брой 4(124) на стр.12-13 е допусната неточност с 
името на футболиста на „Славия” Цветомир Тодоров. 
Малкото му име е посочено грешно като Цветозар. 
Редакцията поднася извиненията си за грешката.
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Започва специ-
алният сезон. 
Шампионатът, 

в който „Славия” ще 
отбележи стогодиш-
нината си. Законна 
стогодишнина, дока-
зана с исторически 
факти и документи. 
Напъните в тази на-
сока преди повече 
от година на „Герена”, 
после в Пловдив, а 
сега вероятно и във 
Варна са по спомени 
на „очевидци” в стил 
„някой нещо някъде 
е разказвал десети-
летия по-късно и го е 
натъкмявал така как-
то му изнася, но вие 
ни вярвайте –всичко 
е така, както ви каз-
ваме.” Но това е друга 
тема...

Най-важното за 
славистите сега е да 
докажат, че са твърди 
момчета и корави 
мъже, които са осъ-
знали каква чест е да 
носиш бялата фла-
нелка точно в този 
специален сезон. И да 
го доказват на терена 
със себераздаване и 
изразходване докрай 
във всички мачове. 
Случи ли се това, от-
борът няма как да не 
побеждава, да не тру-
па сериозен актив, да 
не направи наистина 
запомнящ се сезон.

В селекцията се 
случи точно това, ко-
ето президентът Вен-
цеслав Стефанов обе-
щаваше след края на 

миналия шампионат 
– че отборът ще има-
една много опитна 
и боеспособна ос от 
играчи, които могат 
да го поведат напред. 
Ето ги: Георги Петков 
на вратата, Живко Же-
лев в защитата, Чав-
дар Янков в халфова-

атаката. За българ-
ския шампионат това 
наистина е една мно-
го стабилна основа, 
около която може 
да се завърти целия 
състав. А той е неза-
помнено широк от го-
дини, с голяма конку-
ренция на абсолютно 

ния на Мартин Кушев, 
на Йордан Петков, на 
Наско Желев. Дори 
може да се приеме, че 
миналото първенство 
те би трябвало да са 
напасвали много от 
връзките в отбора и 
помежду си, и сега 
синхронът и ефектът 

Защото игрите и 
представянето на 
футболистите през 
юбилейния сезон 
няма как да не са 
определящи за на-
строението, с което 
славистите ще по-
срещнат стогодишни-
ната си. За която Ко-

Време за мъже

та линия и дошлият 
в последния момент 
Здравко Лазаров в 

всички постове.
Много важни ще са 

и треньорските реше-

от работата им да са 
много по-видими и 
много по-големи.

Call center 
Информация за всички продукти и 
услуги, които банката предлага. 
Тел.:  0800 12 422 (без увеличение 
на телефонната услуга) 
Call centre ще бъде отворен за Вашите 
въпроси от понеделник до петък от 
8.30 до 17.00 часа

Банкова сметка “100 години "Славия”

Сметка “100 години "Славия”
Интернешънъл Асет Банк
Клон „Любляна“ - София
BG71IABG74321000435101
ПФК “Славия - 1913” АД
BIC code: IABGBGS

Адрес: 
1303, София, 
бул. Тодор Александров” 81-83  
За кореспонденция:  1000 София, п.к 256  
Тел. централа: 02/81 20 234 
Факс: 02/81 20 222, 920 42 01 
Сайт: www.iabank.bg 
Е-mail: iabank@iabank.bg

Открита е наби-
рателна смет-
ка на Комитет 

“100 години "Славия”, 
в която вече може да 
постъпват средства от 
слависти и симпати-
занти за отбелязване 

на вековния юбилей на 
клуба през 2013 г.

Изразходването на 
събраните пари ще е 
абсолютно прозрачно, 

а редовно ще бъде пу-
бликуван списък с име-
ната на вносителите. 
Със сметката ще опери-
ра единствено и само 

комитетът  “100 години 
"Славия”.

Освен сметката пу-
бликуваме и всички дру-
ги важни данни на Ин-

тернешънъл Асет Банк, 
които биха могли да 
бъдат от полза на евен-
туалните дарители.

Парични преводи 
могат да се правят от 
всяка банка.

митетът „100 години 
Славия” отдавна ра-
боти активно.

Георги Петков 
и Живко Желев 
ще бъдат 
водещи фигури 
за „Славия” през 
юбилейния сезон



Бр. 5 (125), август 2012 г.4 Подготовка

Започва се!
Л ю б и м а т а 

„Славия“ стар-
тира много специален 
сезон.

Българският фут-
бол ще стане свидетел 
на нещо нечувано и 
невиждано. „Славия“ 
ще стане първият от-
бор от нашата роди-
на, който навършва 
100 години. Доказано 
с факти! Точно оттук 
идва специалността на 
предстоящата кампа-
ния. Започва се, сезон 
2012/2013, в който „бя-
лата“ идея прави една 
голяма крачка към 
вечността. Започва се!

Е с т е с т в е н о , 
„Славия“ 

стяга отбор 
за нещо голямо. 

Целта е юбилеят 
да бъде придружен с 
успех на любимия ни 
футболен отбор. Точно 
за това е нужна добра 
подготовка – това из-
речение стана клише, 
но по нашите ширини 
е напълно вярно.

Треньорът Мартин 
Кушев направи всич-
ко възможно „Славия“ 
да бъде конкурент-
носпособен отбор, 
като изпробва най-
различни футболисти 
и тактически варианти 
в контролите. „Белите“ 
изиграха осем про-
верки – шест от тях 
срещу български от-
бори. Общият актив от 
тези срещи е 3 победи, 
3 равенства и 2 загу-
би – баланс, който не 
е особено оптимисти-
чен с оглед класата на 
съперниците. Кушев 
обаче на няколко пъти 
подчертаваше, че не 
резултатите, а стилът 
на игра е важен за 
него. 

В първия мач срещу 
„Монтана“ на „Овча ку-
пел“ „белите“ паднаха 
с 1:2, но единствената 
причина за това бе, 
че Мартин Кушев из-
пробва един куп игра-
чи, дошли на проби. С 
този мач трябваше да 

Контролите обещават 
различно представяне
Въпреки противоречивия баланс в подготовката 
„белите“ демонстрират хъс и дух за победа

се отбележи краят на 
подготвителния лагер 
в Боровец, на който 
Кушев и помощници-
те му наблегнаха ос-
новно на физическата 
подготовка на състе-
зателите. Повечето ти-
туляри на столичани 
изобщо не се появи-
ха в игра, а останаха 
в планинския град. 
Голът за „Славия“ вка-
ра Атанас Чепилов в 
началото на второто 
полувреме, но като 
цяло отборът 

изнерви 
малцината 
привърженици

по трибуните. 
Преди втората част 

от подготовката в друг 
наш курорт – Банско, 
„белите“ играха още 
един двубой в София 
– срещу „Видима“. В 
този мач повторен 
дебют за „Славия“ на-
правиха Чавдар Янков 
и Георги Петков. Още 
тогава си пролича, че 

именно Чак ще бъде 
моторът на отбора в 
юбилейния шампи-
онат. Въпреки че не 
вкара, Чаво показа, че 
не случайно е един от 
най-добрите халфове 
в България в момента. 
Иначе попаденията за 
победата с 2:0 реали-
зираха Мартин Тошев 
и дошлият на проби 
Вас, който по-късно 
обаче бе освободен.

На лагера в Банско, 
„белите“ започнаха с 

точни бяха Влади 
Златинов (дузпа) 
и Атанас Чепилов. 
Последва загуба от 
елитния Черно море 
с 1:2. Тогава се разпи-
са бразилецът Витор 
Увос, дошъл от 

екзотичното 
първенство на 
Тайланд. 

Все пак Кушев по-
каза, че няма да търпи 
случайни попаднали 

„Белите“ направи-
ха и 1:1 с домакините 
от „Банско“. Дебютен 
гол вкара Васил 
Калоянов. Той бе 
взет от „Черноморец“ 
(Поморие) преди го-
дина, а след това 
преотстъпен на 
„Нефтохимик“.

Показателите на 
Калоянов за бургаз-
лии са впечатляващи – 
7 гола в 7 седем мача, 
затова Мартин Кушев 
не се поколеба да си 
го върне от „шейхове-
те“. Вече с по-оформен 
състав, „Славия“ мо-
жеше да разгроми 
македонския „Дрита“, 
но спечели само с 
2:0. Точни за „белите“ 
в Банско бяха завъ-
рналият се от наем в 
„Левски“ Жуниньо, 
който явно ще бъде 
основен нападател 
поне през есента, и 
друго ново попълне-
ние - Петър Альошев. 
В последния мач от ла-
гера в Банско 

отново Калоянов 
блесна, 

давайки заявка за ти-

„Славия” показа обещаваща игра в последната си проверка срещу „Аполон”

Жуниньо бележи от дузпа в мача на представянето на отбора. На бразилеца ще 
се разчита да бъде сред реализаторите на „белите” през юбилейния сезон

2:2 срещу „Спартак“ 
(Плевен). За „Славия“ 

в състава, и отпрати 
халфа. 

тулярна позиция. Той 
бе точен при равен-
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ството 1:1 срещу нова-
ка в „А“ група „Пирин“ 
(Гоце Делчев).

Дойде и официално-
то представяне на отбо-
ра за така специалния и 
важен сезон. Съперник 
на стадион „Славия“ бе 
кипърския „Аполон“ 
(Лимасол). Успех с 2:0 
бе най-малкото, с кое-
то гостите се отърваха. 
Бразилецът Жуниньо и 
Влади Златинов вкара-
ха двата гола за радост-
та на феновете, а уни-
кални пропуски напра-
виха Уго Лопес, Живко 
Желев, Янко Сандански, 
Виктор Генев. В мача 
взе участие и дошлият 
на проби котдивоарски 
нападател Хамид Коне, 
който броени дни пре-
ди първия двубой от 

шампионата бе освобо-
ден от клуба.

Разбира се, има още 
малко време, в което 
трябва да се изчистят 
грешките – най-вече в 

нападение, но също и в 
отбрана. Като цяло мо-
жем да кажем, че кон-
тролите показаха едно 
– хъсът и желанието за 
голям успех са налице. 

Видя се, че дори в при-
ятелските мачове витае 
духът за победа. Остава 
само той да се пре-
несе и в официалните 
мачове – първо срещу 

„Ботев“ в Пловдив на 11 
август. 

Започна се!

Димитър ПенеВ
Иван ЖИкОВ

Чавдар Янков:

„Тук съм си 
у дома”

Халфът на „Славия“ Чавдар 
Янков даде кратко интервю 
за вестник „Славия” преди 
старта на сезона.

- чавдаре, заговори се, че преди да 
дойдеш в „Славия“, сериозен интерес 
към теб са имали „Левски“ и „Ботев“?

- Да, имаше няколко други варианти 
да продължа кариерата си в България. 
Аз обаче съм израснал в „Славия“, тук 
винаги съм се чувствал като у дома си. 
Затова и изобщо не се поколебах къде 
да играя, а вариантът да облека екипа на 
друг тим от „А“ група никога не е бил на 
дневен ред. 

- Какво си пожелаваш с любимия 
отбор през сезона, в който ще отбеле-
жи 100-ата си годишнина?

- Смятам, че ни отива да достигнем до 
места, даващи право на участие в евро-
турнирите. Това през първенството, а за 
Купата на България – да стигнем колко-
то се може по-далеч. Има и други силни 
отбори – ЦСКА, „Лудогорец“, „Левски“, 
„Ботев“. Не казвам, че ще е лесно. Но смя-
там, че ще можем да се справим. 

- Как ти се струва тимът 7 години 
по-късно?

- Всичко е чудесно, колективът е спло-
тен, момчетата, които са в първия тим, 
притежават качества. Треньорите също 
са на ниво, а и комуникацията с тях е 

много по-лесна, защото само допреди 
няколко години сме играли в един от-
бор. Вярвам, че това ще ни е от помощ 
занапред. 

- Оценяваш ли като грешка избора 
да отидеш в Украйна преди 2 години? 
Защо не остана в Германия?

- За съжаление и тогава бях тежко 
контузен и не виждах как ще се задъ-
ржа в Бундеслигата. Дойде офертата от 
„Металург“ (Донецк), реших, че имам 
нужда от ново предизвикателство и 
именно в украинското първенство може 
да се оправят нещата. Уви, дойде още 
една тежка контузия. Дано в „Славия“ 
най-накрая тръгна нагоре. Да, може и да 
е било грешка, че напуснах Германия. Но 

такъв е животът, няма как да знам. 
- Следиш ли изявите на национал-

ния отбор при Любо Пенев?
- Да, Любо е човек със сериозни амби-

ции, който иска да се развива. Разбира 
от футбол, а това в съчетание с желание-
то му е гаранция, че тимът ще продължи 
възходящото си развитие. 

- Говорил ли си вече с него, все 
пак преди контузиите ти бе редовен 
участник в състава?

- Да, говорили сме. Смятам, че няма 
да има проблеми да се върна в нацио-
налния. Най-важното в момента за мен 
обаче е да съм здрав, да нямам повече 
контузии, да играя колкото се може по-
вече и „Славия“ да побеждава.

Чавдар Янков 
се очертава 

като ключо-
ва фигура в 
състава на 

„белите” за 
юбилейния 

сезон

КОНТРОЛИТЕ
30 юни 2012 г. „Славия“ – „Монтана“ 1:2
9 юли 2012 г. „Славия“ – „Видима-Раковски“ (Севлиево) 2:0
15 юли 2012 г. „Славия“ – „Спартак“ (Плевен) 2:2
17 юли 2012 г. „Славия“ – „Черно море“ 1:2
22 юли 2012 г. „Славия“  - „Банско“ 1:1 
23 юли 2012 г. „Славия“ – „Дрита“ (Македония) 2:0 
26 юли 2012 г. „Славия“ – „Пирин“ (Гоце Делчев) 1:1
1 август 2012 г. „Славия“ – „Аполон“ (Кипър) 2:0

СТАТИСТИКА
(само от мачовете, състояли се на ст. „Славия”)

30 юни 2012 г.
„Славия“ – „Монтана“ 1:2

Стадион „Славия“
„Славия“: 1. Вълков, 2. Альошев, 35. Велинов, 4. Читу, 3. Стойка, 11. 
Маманда, 22. Джефри, 7. Сайма, 77. Фрайрио, 44. Ричард, 13. Пирес. 
(12. Ем. Петров, 25. Васев, 27. Атанасов, 17. Коконов, 16. Пашов, 24. 
Стойков, 33. Цв. Тодоров, 8. Чепилов, 5. Пашкулев)
Голмайстор: Чепилов (47)
Съдия: Калин Людмилов

9 юли 2012 г.
„Славия“ – „Видима-Раковски“ (Севлиево) 2:0

Стадион „Славия“
 „Славия“: 1. Петков, 4. Альошев, 6. Златков, 21. Дяков-К, 5. Дениран, 
27. Янков, 23. Акийоши, 8. Атанасов, 2. Лопес, 83. Юруков, 99. Тошев 
(12. Е. Петров, 19. Желев, 17. С. Иванов, 20. Р. Димитров, 35. Дасе, 24. 
Стойков, 25. Васев, 7. Чепилов, 3. Вас, 11. Папазов, 44. Жуниньо)

Голмайстори: Тошев (21), Вас (87)
Съдия: Георги Игнатов

1 август 2012 г.
„Славия“ – „Аполон“ (Лимасол, Кип) 2:0

Ст. „Славия“
„Славия“: 1. Петков-К, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 22. Генев, 15. 
Гаал, 14. Сандански, 8. Янков, 88. П. Димитров, 19. Коне, 77. Лопес, 
44. Жуниньо (12. Е. Петров, 5. Альошев, 6. Златков, 7. Чепилов, 9. 
Златинов, 17. Коконов, 21. Дяков, 23. Акийоши, 24. Стойков, 29. 
Калоянов, 33. Тодоров, 27. Леандро, 83. Юруков)
Голмайстори: Жуниньо (10), Златинов (90)
Съдия: Борислав Колев
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Седем нови фут-
болисти ще използва 
„Славия” в сезона, в 
който ще отбележи 
1 0 0 - г о д и ш н и н а т а 
от създаването си. 
През първенството 
за 2012/13 година цве-
товете на „белите” 
ще защитават завъ-
рналите се в съста-
ва екснационали 
Чавдар Янков, Георги 
Петков и Здравко 
Лазаров, нападателя 
Атанас Чепилов, ис-
панецът Уго Лопес, 
унгарецът Миклош 
Гаал, бранителят 
Петър Альошев . 
След преотстъпва-
не на „Овча купел” си 
идват още петима 
класни състезате-
ли – Максим Стойков 
(„Видима”), Иван 
коконов („Ботев” 
Вр), Жуниор Жуниньо 
(„Левски”), Виктор 
Генев („Олександрия” 
Укр) и Васил калоянов 
( „ н е ф т о х и м и к ” ) . 
Вестник „Славия” ви 
представя кратки ви-
зитки на новите.

Миклош Гаал
Унгарският бек е 

вече на 31 години, но 
въпреки напреднала-
та си възраст, идва в 
„Славия” по личното 
настояване на тре-
ньора Мартин Кушев. 
Двамата изкараха в 
руския „Амкар” (Перм) 
периода между 2007 и 
2009 г. и специалистът 
е отлично запознат 
с качествата на Гаал. 
От него се очаква да 
реши дълго съще-
ствуващия проблем в 
лявата зона на защи-
тата, където без успех 
в последните сезони 
се представяха Филип 
Филипов, Богомил 
Дяков, Радослав 
Димитров, Виктор 
Дениран. Кариерата си 
Гаал започва в унгар-
ския „Печ” през 2000 
г., а в родината си рита 

още за „Сомбателей”, 
„Уйпещ” и 
„ З а л а е г е р с е г ” . 
Преди „Амкар” ми-
нава през португал-
ския „Маритимо” и 
хърватския „Хайдук”, 
а за последно игра 
като преотстъпен 
в друг руски тим – 
„Волга” (Нижний 
Новгород). Има 
общо седем мача в 
различни юношески 
национални гарни-
тури на Унгария.

чавдар Янков
Това със сигур-

ност е най-големият 
подарък за фено-
вете на “белите” за 
1 0 0 - г о д и ш н и н а -
та. 28-годишният 
Чак си тръгна през 
2005-а, когато бе 
все още млад и из-
ключително пер-
спективен, а с еки-
пите на “Хановер” и 
“Дуисбург” напра-
ви име в Германия. 
Тежки контузии оба-
че го принудиха да 
се премести в укра-
инския “Металург” 
Донецк, а след това 
да изкара един се-
зон под наем и в 
руския “Ростов” на 
Дон. Още една ужа-
сяваща травма на 
коляното го извади 
от игра за повече от 
година, а “Металург” 
се отказа от него. 
Със “Славия” - къде-
то сам казва, че се 
чувства у дома си 
– отново започна 
тренировки с топка, 
а в предсезонните 
контроли демон-
стрира, че въпреки 
дългото отсъствие 
продължава да е 
страхотна класа за 
нивото на “А” група. 
“Белите” само могат 

да са щастливи, че ще 
разчитат на него. 

Георги Петков
Бившият вратар на 

„Славия”, прекарал 
на “Овча купел” пе-
риода между 1996 и 
2001 г., отново е при 
„белите”. Опитът и 
класата му под рам-
ката са безспорни, за-
това и ръководството 
не се поколеба да му 
предложи договор. 
Треньорите пък еди-
нодушно решиха да 
му връчат капитанска-
та лента. Юноша на 
„Хебър”, Петков става 
голямо име в българ-
ския футбол именно в 
„Славия”. През 2001 г. е 
продаден на „Левски”, 
в който пази цели де-
сет години. В перио-
да става любимец на 
феновете на „сините”, 
участва в 1/4-финал 
за Купата на УЕФА и 
в груповата фаза на 
Шампионската лига, 
а в националния от-
бор постоянно е пре-
тендент за титулярно 
място. Кариерата му 
в „Левски” завърши 
със скандал със соб-
ственика Батков. 
След кратък престой 
в кипърския „Еносис” 
36-годишният Петков 
отново иска да се до-
каже в „А” група. А 
фактът, че има да взи-
ма личен реванш от 
„Левски”, го прави осо-
бено ценен за дербито 
със „сините”.

Атанас чепилов
25-годишният на-

падател, сочен за една 
от големите надежди 
в детската школа на 
„Левски”, заминава за 
украинския „Динамо” 
(Киев) още, когато е 
на 16 години. Така и 

не успява да достиг-
не до първия отбор 
на гранда от бившата 
съветска република 
и след няколко се-
зона при резервите 
се връща в България 
– първо под наем в 
„Ботев” (Пловдив), а 
след това в „Спортист” 
(Своге). Изкара не-
успешни проби в род-
ния „Левски”, а след 
това и в „Славия”. 
После бе привлечен 
от „Монтана”, където 
най-накрая започна да 
разгръща потенциала 
си. В последния се-
зон риташе за „Берое”, 
където изигра 17 сре-
щи и реализира 1 гол. 

Уго Лопес
Едно от най-

интересните име-
на в селекцията на 
„Славия”. Роден преди 
24 години в испанския 
град Хихон, офанзив-
ният халф премина-
ва през школата на 
„Барселона”, в която 
успява да се засече 
с най-големия ко-
лос на съвременния 
футбол – Лео Меси. 
Не стига обаче до 
първия отбор на ката-
лунците – във втория 
си състав го взима 
„Алмерия”, а след го-
дина го преотстъпва 
на „Спортинг-Б” в род-
ния му град. Миналия 
сезон изкарва в 
Португалия – изиграва 
11 срещи за второди-
визионния „Атлетико” 
от Лисабон. В контро-
лите през лятото блес-
на с техника, добър 
поглед върху играта 
и нестандартни реше-
ния, с които си заслу-
жи договор. Остава 
единствено да започ-
не да бележи голове. 

Петър Альошев
Почти цялата ка-

риера на централния 
защитник преминава 
в „Ботев” (Враца), с 
изключение на един 
полусезон в тогава 
вто р о д и в и з и о н н и я 
“Локомотив” (Мездра). 
25-годишният бра-
нител е част от най-
новата история на от-
бора от северозапад-
ния град, който мина-
лата година се завърна 
след дълго отсъствие 
в елита. Талантът му 
бе набързо забелязан 
и оценен от скаутите 
на „белите” и транс-
ферът му бе осъще-
ствен веднага след 
като разтрогна дого-
вора си с „Ботев”. Не се 
очертава Альошев да 
е титуляр през есента 
за „Славия”, но наличи-
ето на играч като него 
дава увереност, че и в 
отсъствието на Желев 
или Златков „белите” 
имат качествена ре-
зерва в дефанзивен 
план. 

Здравко Лазаров
Електричката за 

трети път облича 
белия екип. Дойде 
в „Славия” за сезон 
1999/2000 г. и остана 
в състава до края на 
календарната 2000 
г., след което бе про-
даден в Турция, къде-
то подсили елитния 
„ К о д ж а е л и с п о р ”. 
Завърна се от южната 
ни съседка през 2007 
г. и игра в „Славия” в 
шест срещи от есен-
ния полусезон. През 
2008 г. отиде в Русия, 
където бе в състава 
на „Шинник”. В по-
следните две години 
Лазаров се състеза-
ваше за „Локомотив” 
(Пловдив).

Седем нови за юбилейния сезон
Чавдар Янков е големият 
подарък за 100-годишнината
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Старши тре-
ньорът на 
„ С л а в и я ” 

Мартин кушев е 
горд от факта, 
че ще води „бе-
лите” в сезона 
на 100-годишния 
юбилей на клуба. 
Специалистът е до-
волен от проведе-
ната подготовка на 
отбора, както и от 
селекцията. Броени 
дни преди началото 
на историческия се-
зон 2012/2013 кушев 
говори за перспек-
тивите пред тима.

- Какви са очаква-
нията ви малко пре-
ди началото на сезо-
на, в който „Славия” 
ще чества своята 
100-годишнина?

- Трябва да бъ-
дем горди, че имаме 
честта да участва-
ме в такова нещо. 
Искаме да зарадваме 
нашите фенове с ху-
бава игра и победи. 
Разполагаме с добър 
отбор и добър ко-
лектив. Всичко ще се 
реши на терена, цел-
та ни е да постигнем 
добри резултати. Това 
е голяма отговорност 
за нас и за футболи-
стите. Ще направим 
всичко възможно, за 
да се представим до-
бре.

- Доволен ли сте 
от проведената под-
готовка и от изи-
граните приятелски 
срещи през лятото?

- Подготовката пре-
мина нормално, има 
конкуренция в със-
тава. Не съм доволен 
от всички резултати 
в приятелските дву-
бои, но в последна-
та контрола играхме 
добре срещу Аполон 
Лимасол.

- Появиха се 
информации, че 
Христо Янев и 
Здравко Лазаров 
са пред трансфер 
в „Славия”. Има ли 

шанс клубът да при-
влече тези опитни 
играчи?

- Христо Янев няма 
да играе в „Славия”. 
Здравко Лазаров под-
писа договор за една 
година и вече е в от-
бора. Разполагаме с 
група от 24-25 футбо-
листи, имаме и трима 
вратари. Това е със-

Мартин Кушев: тавът ни за момента. 
Може и да има някак-
ви малки промени, но 
разполагаме с поне 
по двама футболисти 
на всеки пост.

- Какво очаква-
те от първия мач 
от новото първен-
ство, който е сре-
щу завърналия се 
в „А” група „Ботев” 
(Пловдив)?

- Ще дадем макси-
мума. Искаме да взе-
мем трите точки и да 
започнем шампиона-
та с победа. Феновете 
в Пловдив не ме при-
тесняват. Целта ни 
е да играем добре в 
събота и да спечелим.

Президентът на „Славия” Венцеслав 
Стефанов говори пред медиите за предсто-
ящия исторически сезон за „белия” клуб. 
Според него отговорността на всички, които 
представят отбора,  е голяма и те трябва да 
достойно да отбележат задаващия се през 
април 2013-а година юбилей. Стефанов засег-
на и въпросите за базата на „Славия”, както 
и за проблема за телевизионните права.

- Какво очаква „Славия” в историческия за 
клуба сезон?

- Важното е как треньорите и футболистите ще 
представят най-стария клуб в България. Трябва 
да постигнат успехи, които са желани от фено-
вете и от нас. Дано успеем по достойнство да 
отбележим 100-годишнината. Малко клубове в 
Европа могат да се похвалят с подобен юбилей, 
да не говорим за България. Вярвам, че треньори-
те са подготвили отбора и дано да имаме много 
поводи за празненства. Искам публиката да бъде 
щастлива от победите на „Славия”. Дано привър-
жениците да идват доволни на стадиона.

- Какво очаквате от мачовете с „Левски” и 
ЦСКА?

- Тези отбори не могат да ни притесняват, ако 
има феърплей и честно съдийство. „Левски”, 
ЦСКА и „Литекс” никога не са ни били проблем.

- Предвиждат ли се подобрения по базата и 
по стадиона на „Славия?

- Говорили сме с главния архитект на София. 
Ще има и осветление. Искаме да направим на-
шия стадион по-хубав от този на „Литекс”. Три от 
кортовете за тенис ще станат футболни игрища. 
Искаме стадионът ни да има нов вид. Целта ни е 
да създадем млади футболисти и млади треньо-
ри. Един добър играч да излезе от школата, това 
е богатство. Точно тази година е много рисковано 
да се правят експерименти с юношите. Можехме 

да играем три или четири години в европейските 
клубни турнири и да запишем по два или четири 
мача. Ние предпочетохме да вложим парите си в 
школата.

- Ще се договорите ли по въпроса за телеви-
зионните права?

- Ние не сме мишки или мажоретки. 
Българският футбол беше ограбен от посредни-
ците при преговорите за телевизионните права. 
Някои хора искат да печелят на гърба на клу-
бовете. Дължат ни три милиона за два сезона. 
„Славия”, „Левски” и ЦСКА бяха договорили мачо-
вете им да бъдат излъчвани по Интернет. Трябва 
да се вземат правилните решения. Няма да отстъ-
пим, искаме пет милиона лева за телевизионните 
права. Вече разговарях с Борислав Михайлов, за 
да няма посредници при сключването на догово-
ра. От догодина може да се създаде телевизия, 
на която ще се плаща абонамент за мачовете на 
отборите. Ако този сезон всички клубове не стиг-
нем до договорка, „Славия” самостоятелно ще 
преговаря за телевизионните си права.

Асен ДАСкАЛОВ

няма шанс да привлечем Христо Янев, 
категоричен е специалистът

„Отговорността в този
сезон е голяма”

 „Важно е как ще се представи най-старият 
клуб в сезона на 100-годишнината”

Венцеслав Стефанов:

Мартин Кушeв

Венцеслав 
Стефанов
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XXII последен кръг

No. 1
Георги Петков 
(капитан)

Роден на: 14 март 
1976 г.

Позиция: вратар
Официален дебют с 

бялата фланелка в „А” 
ПФГ: 20.09.1997 г. в мача 
от VII кръг „Нефтохимик” 
– „Славия” 0:1

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 53

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: 65

No. 13
Диян Вълков

Роден на: 13 април 
1993 г.

Позиция: вратар
Предстои му официа-

лен дебют с бялата фла-
нелка в „А” ПФГ

No. 3
Живко Желев
Роден на: 23 юли 

1979 г.
Позиция: защитник
Официален дебют 

с бялата фланелка в 

„А” ПФГ: 08.08.2011 г. в 
мача от I кръг „Левски” – 
„Славия” 1:0

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 27

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 1

No. 5
Петър Альошев

Роден на: 11 май 1987 
г.

Позиция: защитник
Предстои му официа-

лен дебют с бялата фла-
нелка в „А” ПФГ

No. 6
Даниел Златков

Роден на: 1 януари 
1989 г.

Позиция: защитник
Официален дебют с 

бялата фланелка в „А” 
ПФГ: 28.08.2011 г. в мача 
от IV кръг „Славия” – 
„Литекс” 0:2

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 23

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 1

No. 15
Миклош Гаал

Роден на: 13 май 1981 
г. 

Позиция: защитник
Предстои му официа-

лен дебют с бялата фла-
нелка в „А” ПФГ

No. 18
Филип Филипов

Роден на: 2 август 
1988 г. 

Позиция: защитник
Официален дебют 

с бялата фланелка в 
„А” ПФГ: 27.02.2011 г. 
в двубоя от XVI кръг 
„Калиакра” – „Славия” 
0:1 

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 34

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 1

No. 21
Богомил Дяков

Роден на: 12 април 

1984 г.
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: 93

No. 22
Виктор Генев

Роден на: 27 октом-
ври 1988 г.

Позиция: защитник
Официален дебют 

с бялата фланелка в 
„А” ПФГ: 31.01.2010 г. в 
мача от I кръг „Славия” – 
„Калиакра” 0:1

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 26

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 2

No. 8
чавдар Янков

Роден на: 29 март 
1984 г.

Позиция: полузащит-
ник

Официален дебют с 
бялата фланелка в „А” 
ПФГ: 07.09.2001 г. в мача 
от V кръг „Локомотив” 
(Сф) - „Славия” 1:0

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 71

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 12

No. 23
Тайсуке Акийоши

Роден на: 18 април 
1989 г.

Позиция: полузащит-
ник

Официален дебют с 
бялата фланелка в „А” 
ПФГ: 11.03.2012 г. в мача 
от XVII кръг „Славия” – 
„Миньор” (Пк) 2:1

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 12

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 2

No. 20
Радослав 
Димитров

Роден на: 12 август 
1988 г.

Позиция: полузащит-
ник

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: 72

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 1

No. 83
Йордан Юруков
Роден на: 2 октомври 

Рекордна група от двадесет и осем футболисти бяха представени в състава на „Славия” за 
шампионат 2012/2013. Ветерани в отбора са капитанът Георги Петков и нападателят Здравко 
Лазаров, които са 36-годишни. най-млад е третият вратар – Диян Вълков, който е едва на 19 го-
дини. С най-много мачове зад гърба си с белия екип е защитникът Богомил Дяков, дългогодишен 
капитан на състава – 93 срещи. Голмайстор с най-много попадения за „Славия” в „А” група е брази-
лецът Жуниньо – 19.

Двадесет и осем „бели” стартират в 
сезона на вековния юбилей
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1983 г.
Позиция: полузащит-

ник
Официален дебют 

с бялата фланелка в 
„А” ПФГ: 27.02.2011 г. 
в двубоя от XVI кръг 
„Калиакра” – „Славия” 
0:1

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 26

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 2

No. 88
Петър Димитров

Роден на: 28 февруа-
ри 1982 г.

Позиция: полузащит-
ник

Официален дебют с 
бялата фланелка в „А” 
ПФГ: 27.02.2010 г. в дву-
боя от XVI кръг „Славия” 
– „Спортист” (Своге) 1:0

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 20

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 4

No. 14
Янко Сандански

Роден на: 23 ноември 
1988 г.

Позиция: полузащит-
ник

Официален дебют с 
бялата фланелка в „А” 
ПФГ: 3.03.2012 г. в дву-
боя от XVII кръг „Ботев” 
(Вр) – „Славия” 0:1

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 9

No. 24
Максим Стойков
Роден на: 13 януари 

1991 г.
Позиция: полузащит-

ник
Официален дебют с 

бялата фланелка в „А” 
ПФГ: 18.09.2011 г. в дву-
боя от VI кръг „Славия” – 
„Локомотив” (Сф) 2:1

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 1

No. 33
Цветомир Тодоров

Роден на: 6 юни 1986 
г.

Позиция: 
полузащитник
Официален дебют 

с бялата фланелка в 
„А” ПФГ: 7.04.2012 г. 
в двубоя от XIII кръг 
„Калиакра” – „Славия” 
(Сф) 1:2

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 7

No. 77
Уго Лопес 
Мартинес

Роден на: 15 май 
1988 г.

Позиция: полуза-
щитник

Предстои му офи-
циален дебют с бялата 
фланелка в „А” ПФГ

No. 31
Павле Попара
Роден на: 20 май 

1987 г.
Позиция: полуза-

щитник

Официален дебют 
с бялата фланелка в 
„А” ПФГ: 09.08.2008 г. в 
мача от I кръг „Славия” 
– „Литекс 0:3

Мачове за „Славия” 
в „А” ПФГ: 68

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 4

No. 44
Жозе Жуниор – 
Жуниньо

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: 55

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 19

No. 9
Владислав 
Златинов

Роден на: 23 март 
1983 г.

Позиция: нападател
Официален дебют 

с бялата фланелка в 
„А” ПФГ: 3.03.2012 г. 
в двубоя от XVII кръг 
„Ботев” (Вр) – „Славия” 
0:1

Мачове за „Славия” 
в „А” ПФГ: 13

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 6

No. 11
Радослав Василев

Роден на: 12 октом-
ври 1990 г.

Позиция: нападател
Официален дебют с 

бялата фланелка в „А” 
ПФГ: 21.08.2010 г. в мача 
от IV кръг „Пирин” (Бл) – 
„Славия” 0:2

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 16

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 2

No. 7
Атанас чепилов

Роден на: 2 юни 1987 г.
Позиция: нападател
Предстои му официа-

лен дебют с бялата фла-
нелка в „А” ПФГ

No. 29
Васил Калоянов

Роден на: 8 април 
1988 г.

Позиция: нападател
Предстои му официа-

лен дебют с бялата фла-
нелка в „А” ПФГ

No. 17
Иван Коконов

Роден на: 17 август 
1991 г. 

Позиция: нападател
Предстои му официа-

лен дебют с бялата фла-
нелка в „А” ПФГ

No. 99
Мартин Тошев
Роден на: 17 април 

1990 г. 
Позиция: нападател
Официален дебют с 

бялата фланелка в „А” 
ПФГ: 11.03.2012 г. в мача 
от XVII кръг „Славия” – 
„Миньор” (Пк) 2:1

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 9

Здравко Лазаров

Роден на: 20 февруа-
ри 1976 г. 

Позиция: нападател
Официален дебют 

с бялата фланелка в 
„А” ПФГ: 10.09.1999 г. в 
мача от V кръг ЦСКА – 
„Славия” 3:1

Мачове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 34

Голове за „Славия” в 
„А” ПФГ: 12

СПОРТНО-
ТЕХНИчЕСКИ ЩАБ
Треньорски екип: 
Мартин Кушев – стар-

ши треньор
Йордан Петков – по-

мощник-треньор
Наско Желев – по-

мощник-треньор
Валентин Захариев – 

треньор на вратарите
Огнян Макавеев – 

кондиционен треньор
Щилиян Карастойков 

– скаут

Медицински екип: 
Д-р Любен Ангелов – 

лекар на отбора
Николай Пенков – ре-

хабилитатор
Антон Тушков – реха-

билитатор
Жоро Грозев – реха-

билитатор

Георги Мидилев – ад-
министративен дирек-
тор

Венцислав Славов – 
домакин на отбора
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Играчите на 
„ С л а в и я ” 
з а п о ч в а т 

своя най-важен се-
зон в досегашната 
си вековна исто-
рия. Шампионатът 
под номер 67 в на-
ционалния елит 
за „белите” футбо-
листи е повече от 
специален, защото 
в него ще бъде от-
белязан и 100-го-
дишният юбилей 
на клуба. Това ще 
стане през пролет-
ния дял навръх 10 
април 2013. Всички 
привърженици на 
„Славия” очакват 
от своите любимци 
едно наистина до-
стойно представя-
не и влизане поне в 
тройката. Отсега се 
усеща специалният 
климат на юбилея, 
а на екипите за се-
зон 2012-2013 вече 
грее и новата ем-
блема. 

В дългогодиш-
ните си анали сла-
вистите никога 
не са изпадали в 
по-долна диви-
зия. Единственото 
им отсъствие сред 
най-силните е през 
1951 година. Тога-
ва, вследствие на 
поредната реорга-
низация на спор-
тното движение у 

разлика набъбна 
на минус 15 попа-
дения, след новите 
два неуспеха. 

Също две пора-
жения белязаха и 
най-старото родно 
дерби, а последна-
та победа над „Лев-
ски” от 8 март 2003 
вече е на почти 
десет години раз-
стояние. Радващо 
е, че бе записан 
успех над другия 
голям съперник в 
исторически план 

Футболен клуб “Славия” е най-старото спортно дружество в 
България. Той е основан на 10.IV.1913 година от обединение-
то на спортен клуб “Ботев” (1909) и гимнастическо дружество 
“Развитие” (1910). През различните години носи имената: “Сла-
вия’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: 1 път - 1990 г.
Шампион на София в годините, когато столичното първенство е предшествало държавно-
то: - 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.

„Белите” на старт    в специалния сезон

“Славия” срещу останалите състави в “А” група 

отбор м п р з г-р
1. “Левски” (София) 133 24 44 67 136-229
2. ЦСКА 127 25 36 66 124-197
3. “Локомотив” (София) 123 50 32 40 182-167
4. “Ботев” (Пловдив) 113 46 23 44 184-176
5. “Локомотив” (Пловдив) 102 52 26 24 176-103
6. “Черно море” (Варна) 95 41 25 29 132-99
7. „Берое“ (Стара Загора) 89 44 18 27 175-105
8. “Миньор” (Перник) 71 32 14 25 109-83
9. “Ботев” (Враца) 54 25 10 19 87-75
10. “Етър” (Велико Търново) 48 23 13 12 90-50
11. “Литекс” (Ловеч) 36 10 10 16 32-47
12. “Монтана” 12 7 3 2 26-12
13. „ЧерноморецБургас”(Бс) 10 3 3 4 14-15
14. „Лудогорец” (Разград) 2 1 0 1 3-8
15. “Пирин” (Гоце Делчев) - - - - -

Забележка: Данните са до началото на сезона 2012-2013 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).

Вечна ранглиста за участията на българските клубове в 
елитната група 1938-2012 г.
   
 отбор                         сезони в елита м. п. р. з. г.р.
1. “Левски” (София) 67  1864 1104 433 327 3671-1680
2. „Славия” (София) 66  1844 814 440 590 2813-2154
3. ЦСКА 64  1812 1111 408 293 3800-1611
4.  “Локомотив” (София) 63  1738 741 440 557 2563-2076
5. “Ботев” (Пловдив) 58  1642 624 380 638 2384-2343
6. “Локомотив” (Пловдив) 51  1494 587 345 562 2063-2046
7. “Черно море” (Варна) 48  1373 483 353 539 1645-1761
8. „Берое“ (Ст. Загора) 45  1321 427 308 590 1595-1995
9. “Миньор” (Перник)  37  1025 325 243 457 1155-1545 
10. “Ботев” (Враца) 27  818 280 178 360 1032-1215
11. “Етър” (В. Търново) 24  726 264 161 301 951-1043
12. “Литекс” (Ловеч) 17  508 302 103 103 934-455
13. „Монтана 1921” 6  180 51 44 85 185-264
14. „ЧерноморецБс”(Бс) 5  150 65 43 42 200-132
15. „Лудогорец” 1  30 22 4 4 73-16 
16. “Пирин” (Гоце Делчев) -  - - - -

Забележка: Данните за сегашните участници са преди началото на сезон 2012-2013 
г. Отборите са подредени по броя на участията си в майсторската група като са 
включени и мачовете от Националната дивизия (1937-1940 г.). 

нас, „белите”, които 
са настоящи вице-
шампиони са пра-
тени администра-
тивно във втория 
ешелон?! 

Национална ди-
визия у нас се орга-
низира от есента на 
1948 година насам, 
както и в периода 
1937-1940 година. 
В години 1920-1937 
и 1940-1948 се про-
вежда столично 
първенство, в кои-
то „Славия” е неиз-

менен участник. 
В завършилия 

шампионат „белите” 
записаха не малко 
негативни пости-
жения. Сред тях бе 
безпрецедентната 
в историята загуба 
на 21 точки на тере-
на на „Овча купел”, 
дошли след 6 реми-
та и 3 загуби. Друг 
момент, който на-
гарча, е конфузното 
0:6 срещу шампио-
на „Лудогорец”, кое-
то освен изравнен 

антирекорд за най-
тежка загуба, бе и 
първа толкова из-
разителна от новак. 
Радващо е, че общи-
ят баланс с Разград-
ския тим е равен 
след успеха с 3:2 в 
София. Уви, доста 
се влоши активът 
срещу друг про-
винциален състав – 
„Литекс”. Слависти-
те вече имат цели 
6 загуби повече в 
своя пасив, а и от-
рицателната голова 
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на „белите” – ЦСКА. 
„Армейците” бяха 
сразени насред „Ар-
мията”, а „бялата” 
победа с 2:1 бе под 
юбилейния 25-и но-
мер. Кръгло точно 
50 са пък вече триу-
мфите над другия 
столичен тим - “Ло-
комотив”, като по-
следната бе служеб-
на, заради неразбо-
риите в отбора от 
„Надежда”. 

През изминало-

то първенство бяха 
записани като по-
ложителни общи-
те баланси срещу 
изпадналите „Ка-
лиакра” (Кавар-
на) и „Светкавица” 
(Търговище), които 
бяха победени на 
два пъти. Остава да 
се направи същото 
и с тима на „Черно-
морец Бургас”, от 
който „белите” изо-
стават с една загу-
ба. 

„Белите” на старт    в специалния сезон

Интересен е ка-
зусът с актива на 
два от новаците. 
Това са завърнали-
те се в елита “Ботев” 
(Пловдив) и “Етър” 
(Велико Търново). 
Любопитно е да се 
отбележи, че ако 
се вземе предвид 
сегашната история 
на тези клубове, то 
юридически това 
ще са дебютните им 

1982 година, награждаване на бронзовите медалисти, отвяво надясно личат: Атанас 
Александров, Георги Гугалов, Иван Илиев, Илиян Алдев и Павлин Димитров

Вече почти десетилетие сърцатият Велимир Ива-
нович е начело по брой мачове и голове за чужденец с 
екипа на „Славия” в българския елит

Рекорди на клуба в рамките на “А” РФГ :
•	 най-много победи в един сезон - 21 през 1979/1980 г.
•	 най-малко загуби в един сезон - 2 през 1950 г.
•	 най-много отбелязани голове в един сезон - 67  през 1954 г.
•	 най-малко получени голове в един сезон - 12  през 1950 г.
•	 най-големи победи като домакин:
срещу “Локомотив” (Пловдив) - 9:0 - сезон 1985/1986 г.
срещу „Черноморец Бургас” (София) - 8:0 -  сезон 2006/2007 г.
срещу “Берое” (Стара Загора) - 8:1 - сезон 1954 г.
срещу “Сливен” - 8:1 - сезон 1977/1978 г.
•	 най-големи победи като гост:
срещу “Раковски” (Русе) - 7:0 - сезон 1996/1997 г.
срещу “Спартак” (Варна) - 6:1- сезон 1954 г.
•	 най-много отбелязани голове в един сезон индивидуално:
33 гола на Петър Александров през сезона - 1986/1987 г.
•	 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

•	 в почетните листи на клуба за “А” РФГ:

срещи с „белите” на 
ниво „А” група, за-
щото автентичните 
техни съименни-
ци бяха заличени 
преди години. По 
същество в днеш-
ния си вид и „вио-
летовите”, и „канар-
четата” са нови клу-
бове. Аналогичен 
е случаят с настоя-
щия бургаски „Чер-
номорец”, за него 

статистиците водят 
отделна сметка. Но 
за по-голяма пре-
гледност ви пред-
лагаме досегашния 
баланс на „Славия” 
с пловдивчани и ве-
ликотърновци.  

Страниците 
подготви: камен 

ОГнЯнОВ

Участия
338 - Андрей Желязков
317 - Атанас Александров
306 - Илиян Алдев
301 - Божидар Григоров
278 - Георги Б. Гугалов
264 - Иван Хайдарлиев
262 - Александър Шаламанов
255 - Чавдар Цветков
247 - Иван Илиев
241 - Любен Тасев

Голове
134 - Андрей Желязков
128 - Божидар Григоров
104 - Чавдар Цветков
100 - Александър Василев
100 - Петър Александров
97 -  Добромир Ташков
59 -  Атанас Александров
55 -  Иляз Алиев
53 -  Мартин Кушев
51 -  Михаил Мишев

Отборът на “Славия” е носител на следните отборни призове:
•	 най-резултатно нападение за годината в България през сезоните 
1958; 1975 и 1980 г.
•	 най-добра защита за годината в България през сезоните 1950; 1966; 
1973; 1980; 1990 и 1996 г.
•	 с купата за отборно спортменство учредена през 1956 година - 
“Славия” е през 1965 и 1968 г.
•	 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 г.
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Всичко за-
почва през 
1923 годи-

на. Тогава са в ход 
тържествата по от-
белязване на десе-
тия рожден ден на 
„белия” клуб. Сред 
инициативите е и 
изработването на 
юбилейна емблема. 
Тя представлява, 
по същество тога-
вашната значка на 
„Славия”, известна 
като „плетеницата”, 
аранжирана с лав-
ров венец по края 
на кръга. Освен 
като самостоятелен 
символ, красивата 
значка е съчетана 
и с името на клуба. 
На специално изра-
ботен транспарант, 
надписът „Славия” 
е обрамчен от две 
емблеми и се носи 

Славистките юбилейни символи

на манифестация-
та, с която е открит 
новия спортен се-
зон. В шествието от 
9 септември 1923 
година славистката 
спортна делегация 
е най-внушителна 
и наброява над 120 
души, сред тях има 
не само мъже, но и 
жени спортистки, 

Баскетболистки показват първата юбилейна 
славистка емблема

„Белите” спортисти на тържеството на софийските клубове през 1923 година

Юбилейният символ за 
половин век в бяло 

Традициите са онези неизчерпаеми те-
мели, на които здраво стои вече почти 
век, „Бялата дама” на родния спорт – „Сла-
вия”. една от тях е и свързването на доста 
от кръглите годишнини на „белия” клуб и 
със създаването на юбилеен символ. Този 
характерен и за редица авторитетни ев-
ропейски клубове стил за отбелязването 
на важно събитие е с богата история и в 
“Славия”. След като в миналия брой ви пред-
ставихме емблемата, която ще съпътства 
тържествата за стогодишнината на дока-
зано най-стария роден клуб, днес е време да 
се върнем назад във времето и да просле-
дим, как са се развивали юбилейните ембле-
ми през годините. Дори един бърз прочит 
стига, за да се отбележи, че освен изконния 
бял символ в тях доста често присъства и 
лавровия венец. няма по-логичен спътник 
на славистката емблема от този, като се 
има предвид неизброимите успехи на спор-
тистите с бели екипи, а точно лавърът е 
наградата за победителите и в древните 
олимпийски игри. Представените тук юби-
лейни емблеми са от различни периоди от 
историята на клуба. Прави впечатление, че 
във времето, когато „Славия” насилствено 
е лишена от името си, по съвпадение няма 
кръгли годишнини, единственият случай 
е през 1953. но по времето на тогавашния 
„Ударник”, на никой не му и хрумва да прави 
юбилейна значка за 40-тия рожден ден.

както и деца. Една 
истинска новост в 
спортния живот на 
България.

Ще изминат точ-
но четири десе-
тилетия, за да се 

изработи новата 
юбилейна слави-
стка емблема. По-
водът е доста сери-
озен – половин век 
„Славия”. Отново 
лавров венец об-
кантва, вече новата 
емблема, а под него 
стои и годината на 
юбилея – 1963. Ва-
жен за историята на 

клуба е и фактът, че 
вече трайно остава 
под триъгълника 
годината на осно-
ваване, защото в 
предишните години 
и по-конкретно пе-

риода 1945-1948 и 
1957-1960 там стои 
надписът „София”.  

За 60-тия юбилей, 
отново е направен 
символ, който е 
доста по-изчистен 
и съчетава само 
клубната значка и 
лавровия венец. 
Заимстван е от зна-
ка за почетен член 

на клуба, въведен 
през 1961 година. 

70-тата годишни-
на, отново остава в 
аналите с емблема. 
Тя е дело на тога-
вашния художник 
към клуба Ставри 
Христов. Традици-
ите и тук си личат, 
а промяната се 
долавя в годините 
на създаване и на 
юбилея, поместени 
под триъгълника 
– „1913-1983”. Пет 
лета по-късно през 
1988, същият автор 
предлага вариан-
тът, който е може 
би най-разпозна-
ваем сред слави-
стката обществе-
ност. Отново има 
лавър, като този 
път се открояват 
и цифрите на юби-
лей – 75. 

За 80-ия рожден 
ден официална 

емблема не е пра-
вена. Изработен е 
юбилеен флаг, кой-
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то отново не мина-
ва без лавровите 
клонки, годината за 
„Славия” и клубната 
емблема. Ценният 
артефакт е разда-
ден на присъст-
ващите на търже-
ството състояло се 
в Народния театър 
„Иван Вазов”. 

На концерта, бе-
лязал пък 85-тата 
годишнина на „бе-
лите”, проведен в 
НДК на 10 април 
1998, гостите по-
лучават брошура 
посветена на сла-
вистките успехи от 
последните пет се-
зона. На корицата 
освен емблемата 
има и надпис „85 го-
дини „Славия”.

Истинско нова-
торство предста-
влява символът за 
90-тия рожден ден. 
Той е дело на две 

млади художнички 
Биляна Николова 
и Андриана Ива-
нова. Те успяват по 
един неповторим 
начин да съчетаят 
олимпийските кръ-
гове, символите на 
знакови за „белите” 
спортове, 90-тата 
годишнина, както и 
клубната емблема. 

Пет лета по-
късно няма офи-
циален символ, а 
единствено екипът 
на „белия” вест-
ник изработи лого, 
което съчетаваше 
и емблемата на На-
ционалния клуб на 
слависта. То стоя на 
страниците на сла-
висткото издание 
през юбилейната 
година, както и в 
брошурата „Коре-
ните на „Славия”.

камен ОГнЯнОВ

Тържеството за 60-ата годишнина бе в зала „България”

Официалната емблема за 
70-ия рожден ден на „Славия”

Лепенка с емблемата 
за 75-ия славистки юбилей

Възпоменателно флагче – 
„80 години „Славия” Брошурата от 1998 година

Авангардната емблема за 
90-ата годишнина

Логото на клубния вестник от 
преди четири години
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Програма –

 „А” група
сезон 2012/2013 - 

есен

I кръг
11.08.2012 г., 18:00 
часа:
„Ботев” (Пловдив) – 
„Славия” (София)
„Черно море” (Варна) 
– „Лудогорец 1947” 
(Разград)
11.08.2012 г., 20:00 
часа:
„Левски” (София) – 
„Черноморец Бс” 
(Бургас)
„Берое” (Стара 
Загора) – „Ботев” 
(Враца)
„Литекс” (Ловеч) - 
ЦСКА
12.08.2012 г., 18:00 
часа:
„Монтана” (Монтана) 
– „Етър 1924” (Велико 
Търново)
„Пирин” (Гоце 
Делчев) – „Миньор” 
(Перник)
„Локомотив” (София) 
– „Локомотив 1926” 
(Пловдив)

II кръг
18.08.2012 г., 18:00 
часа:
„Етър” – „Черно море”
„Славия” – „Монтана”
„Миньор” – 
„Локомотив” (Сф)
„Ботев” (Вр) – „Пирин” 
(ГД)
19.08.2012  г., 18:00 
часа:
„Локомотив” (Пд) – 

„Литекс”
19.08.2012 г., 20:00 
часа:
„Черноморец” - ЦСКА
„Лудогорец” – „Берое”
„Левски” – „Ботев” 
(Пд)

III кръг
25.08.2012 г., 18:00 
часа:
„Монтана” – „Левски”
„Черно море” – 
„Славия”
„Пирин” (ГД) – 
„Лудогорец”
25.08.2012 г., 20:00 
часа:
„Литекс” – „Миньор”
ЦСКА – „Локомотив” 
(Пд)
26.08.2012 г., 18:00 
часа:
„Локомотив” (Сф) – 
„Ботев” (Вр)
„Ботев” (Пд) – 
„Черноморец”
26.08.2012 г., 20:00 
часа:
„Берое” – „Етър”

IV кръг
31.08.2012 г., 18:00 
часа:
„Миньор” - ЦСКА
„Ботев” (Вр) – „Литекс”
31.08.2012 г., 20:00 
часа:
„Лудогорец” – 
„Локомотив” (Сф)
„Левски” – „Черно 
морe”
01.09.2012 г., 18:00 
часа:
„Етър” – „Пирин” (ГД)
„Славия” – „Берое”
„Ботев” (Пд) – 
„Монтана”

01.09.2012 г., 20:00 
часа:
„Черноморец” – 
„Локомотив” (Пд)

V кръг:
„Монтана” – 
„Черноморец”
„Черно море” – 
„Ботев” (Пд)
„Берое” – „Левски”
„Пирин” (ГД) – 
„Славия”
„Локомотив” (Сф) – 
„Етър”
„Литекс” – 
„Лудогорец”
ЦСКА – „Ботев” (Вр)
„Локомотив” (Пд) – 
„Миньор”
VI кръг:

„Черноморец” – 
„Миньор”
„Ботев” (Вр) – 
„Локомотив” (Пд)
„Лудогорец” - ЦСКА
„Етър” – „Литекс”
„Славия” – 
„Локомотив” (Сф)
„Левски” – „Пирин” 
(ГД)
„Ботев” (Пд) – „Берое”
„Монтана” – „Черно 
море”

VII кръг:
„Черно море” – 
„Черноморец”
„Берое” – „Монтана”
„Пирин” (ГД) – „Ботев” 
(Пд)
„Локомотив” (Сф) – 
„Левски”
„Литекс” – „Славия”
ЦСКА – „Етър”
„Локомотив” (Пд) – 
„Лудогорец”
„Миньор” – „Ботев” 
(Вр)

VIII кръг:
„Черноморец” – 
„Ботев” (Вр)
„Лудогорец” – 
„Миньор”
„Етър” – „Локомотив” 
(Пд)
„Славия” - ЦСКА
„Левски” – „Литекс”
„Ботев” (Пд) – 
„Локомотив” (Сф)
„Монтана” – „Пирин” 
(ГД)
„Черно море” – 
„Берое”

IX кръг:
„Берое” – 

„Черноморец”
„Пирин” (ГД) – „Черно 
море”
„Локомотив” (Сф) – 
„Монтана”
„Литекс” – „Ботев” 
(Пд)
ЦСКА – „Левски”
„Локомотив” (Пд) – 
„Славия”
„Миньор” – „Етър”
„Ботев” (Вр) – 
„Лудогорец”
X кръг:
„Черноморец” – 
„Лудогорец”
„Етър” – „Ботев” (Вр)
„Славия” – „Миньор”
„Левски” – 
„Локомотив” (Пд)
„Ботев” (Пд) - ЦСКА
„Монтана” – „Литекс”
„Черно море” – 
„Локомотив” (Сф)
„Берое” – „Пирин” (ГД)

XI кръг:
„Пирин” (ГД) – 
„Черноморец”
„Локомотив” (Сф) – 
„Берое”
„Литекс” – „Черно 
море”
ЦСКА – „Монтана”
„Локомотив” (Пд) – 
„Ботев” (Пд)
„Миньор” – „Левски”
„Ботев” (Вр) – 
„Славия”
„Лудогорец” – „Етър”

XII кръг:
„Черноморец” – 
„Етър”
„Славия” – 
„Лудогорец”
„Левски” – „Ботев” 
(Вр)
„Ботев” (Пд) – 
„Миньор”
„Монтана” – 
„Локомотив” (Пд)
„Черно море” - ЦСКА
„Берое” – „Литекс”
„Пирин” (ГД) – 
„Локомотив” (Сф)

XIII кръг:
„Локомотив” (Сф) – 
„Черноморец”
„Литекс” – „Пирин” 
(ГД)
ЦСКА – „Берое”
„Локомотив” (Пд) – 
„Черно море”
„Миньор” – „Монтана”
„Ботев” (Вр) – „Ботев” 
(Пд)
„Лудогорец” – 

„Левски”
„Етър” – „Славия”

XIV кръг:
„Черноморец” – 
„Славия”
„Левски” – „Етър”
„Ботев” – „Лудогорец”
„Монтана” – „Ботев” 
(Вр)
„Черно море” – 
„Миньор”
„Берое” – 
„Локомотив” (Пд)
„Пирин” (ГД) - ЦСКА
„Локомотив” (Сф) – 
„Литекс”

XV кръг:
„Литекс” – 
„Черноморец”
ЦСКА – „Локомотив” 
(Сф)
„Локомотив” (Пд) – 
„Пирин” (ГД)
„Миньор” – „Берое”
„Ботев” (Вр) – „Черно 
море”
„Лудогорец” – 
„Монтана”
„Етър” – „Ботев” (Пд)
„Славия” – „Левски”

БФС обяви 
програмата само за 
първите четири 
кръга в „А” група

Уважаеми читатели, 
до редакционното 
приключване на 
броя от Българския 
футболен съюз бяха 
обявили програма-
та за есенния дял 
в „А” група само за 
първите четири 
кръга. За поредна 
година споровете 
за телевизионните 
права стават при-
чина да няма пълна 
програма за есенния 
дял. Поради тази 
причина публикуваме 
пълния жребий за 
целия есенен полусе-
зон на шампионата 
и програмата само 
на първите кръгове. 
Надяваме се в следва-
щия брой да можем 
да ви предложим 
пълната програма.
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Благой Найденов ста-
на шампион по бокс за 
юноши на европейско-
то първенство, което 
се проведе през юни 
в зала „Универсиада“. 
Състезателят на „Сла-
вия“ триумфира с един-
ствения златен медал за 
България, след като на 
финала в категория до 
80 килограма спечели 
по точки - 18:11, срещу 
Уладзимир Цитоу (Бела-
рус). Младият състеза-
тел на „белите“ непрекъ-
снато атакуваше и беше 
повече от убедителен 
срещу своя съперник, 
обирайки овациите на 
привържениците в сто-
личната зала.

В края на първия 
рунд Найденов свали 
своя съперник в нок-
даун и поведе по точки 
- 6:4. И през втория рунд 
българинът доминира-
ше и методично трупа-
ше точка след точка. В 
третия рунд Уладзимир 
Цитоу отново бе прину-
ден да слуша броенето 
на рефера след тежък 
удар на Найденов, кой-
то под бурните апло-
дисменти на зрителите 
бе обявен за победител 
по точки - 18:11 точки.

„Беше наистина труд-
но. Но може би най-
трудният ми мач бе на 
полуфиналите срещу 
украинеца (Артур Зият-
динов - бел. на авт.). Раз-
бира се, че съм щастлив. 
Сега ще отпразнуваме 
златния медал с мом-
четата от отбора“, заяви 
щастливият боксьор на 
„Славия“ след финал-
ния мач. 

„Заслугата за тази 
титла е моя и на баща 

„Славия“ има 
16-годишен 
европейски 
шампион за 
юноши!

ми. Той ме насърча-
ва и ме подкрепя във 
всичко. Невероятно е 
да чуеш националния 
химн. Много се гордея 
с това. Сега направих 
по-добра подготовка 
и нещата се получиха“, 
каза още щастливият 
шампион.

Благой Найденов за-
почва да тренира бокс 
преди четири години. 
Първият му клуб е „Сеп-

тември“, но след това 
преминава в „Славия“, 
където негов треньор 
е Аспарух Георгиев. 
Борис, бащата на Бла-
гой, запалва сина си по 
бокса. Това се случва, 
след като един ден Бла-
гой излиза от банята с 
къпра, преметната на 
врата и казва с шего-
вит тон: „Аз съм Майк 
Тайсън“. Ведната след 
тази случка Борис Най-

на европейско първен-
ство за юноши и печели 
сребърен медал. 

Боби, както го нари-
чат приятелите му, се 
интересува от футбол 
и с удоволствие следи 
всичко случващо се на 
международната сцена, 
както и на завършило-
то наскоро европейско 
първенство в Полша и 
Украйна. 

Младата надежда на 

на заслужена почивка, 
но от септември отново 
започва да се подготвя 
на лагери с национал-
ния отбор. Догодина 
Найденов ще участва 
на младежко световно 
първенство, както и на 
младежки олимпийски 
игри. Младият боксьор 
се отличава и с много 
добър успех в училище 
и развенча твърдения-
та, че повечето спорти-

Той е татуирал на дяс-
ната си длан „veni, vidi, 
vici“, което на латински 
означава дойдох, видях, 
победих. 

„Ще тренирам още 
повече. Имам амби-
цията да гледам към 
олимпиадата в Рио де 
Жанейро“, категоричен 
е Благой Найденов.

Асен ДАСкАЛОВ

Във финалната среща 
в категория до 80 кг. на 
европейското, младият 
боксьор на „Славия” 
Благой Найденов бе повече 
от убедителен срещу 
Уладзимир Цитоу от 
Беларус

Благой Найденов бе избран за „Най-добър млад спортист” за месец юни

денов разказва десет-
ки интересни истории, 
свъзрани с най-мъжкия 
спорт, тъй като има мно-
го приятели боксьори.

През 2010-а година 
Благой Найденов дости-
га до своя първи финал 

българския спорт обича 
да излиза с приятели, но 
пази режим. Доскоро му 
се е налагало да сваля от 
теглото си, за да влезе в 
категория до 80 кило-
грама. През летните ме-
сеци Благой се е отдал 

сти страдат от липса на 
интелект.

„Трудно ми е заради 
повечето отсъствия, но 
учителите ме разбират 
и знаят, че съм спор-
тист“, откровен е млади-
ят боксьор на „Славия“. 
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Андрей Желязков получава поредния си тро-
фей с екипа на „Славия”. В блестящата си 

кариера у нас Жужо игра само за „белия” клуб, 
а със своите 338 шампионатни срещи и 134 
гола в родния елит е ненадминат и до днес 

лидер, и в двете почетни листи.
Още исторически акценти от 67-те участия в 

„А” група на „Славия” на стр. 10-11 

Юбилейната 
емблема на „Сла-
вия” за 100-го-
дишнината вече 
е достатъчно 
популярна. Освен 
на екипите на 
представител-
ните тимове 
на „белия” клуб, 
както и на фа-
садата на ста-
диона в полите 
на Витоша тя 
се появи и като 
етикет на бира. 
Той бе изготвен 
от рекламна 
агенция „неда” 
по случай рожден 
ден на един от 
най-запалените 
фенове на 
„Славия” – емил 
Виденов.
История на юби-
лейните слави-
стки емблеми 
може да намерите 
на стр. 12-13

„Славия” представи 
отбора си за 

юбилейния сезон, 
както и новите 

екипи в контрола 
срещу кипърския 

„Аполон” (Лимасол). 
Витрина на състава 

за шампионат 
2012/2013 г. с 

портрети и визитки 
на футболистите 

може да намерите на 
стр. 8-9

Чавдар Янков се завърна в родния си клуб след седемгодишна 
кариера зад граница. Юношата на „белите” се включи още 
в контролата с „Видима-Раковски” и веднага си пролича го-
лямата му класа. Феновете на „Славия” се надяват именно 
той да е катализаторът за постигането на нещо голямо в 
специалния сезон.
Представяне на Чавдар Янков и другите нови попълнение на стр. 6


