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„Белият” клуб на-
влезе в юбилейната 
си година! Славистите 
отброяват дните до го-
лемия ден – 10 април 
2013, когато ще се от-
бележи първият век 

от създаването на най-
стария български клуб! 
Футболистите на „Сла-
вия” пък са призвани 
да дадат своя принос 

за да бъде празникът 
истински. Играчите с 
бели фланелки трябва 
повече от всякога да 
покажат, че славистки-

ят дух е жив и силен. Да 
превърнат с изявите си 
на терена в реалност 
бляновете на „белите” 
фенове. Кога, ако не в 
юбилейния сезон тряб-
ва да е по-мотивиран 

„Славия” – 
любимият 
клуб на родната 
интелигенция 
На стр. 10-11 

всеки свързан с клуба, 
за да остави името си 
в историята!? И то с 
добро. Спечелването 
на купата на България 
трябва да е цел номер 
едно през 2013! Наред 
с това, в шампионата 
трябва да се заличат 
негативните спомени 
от есента. Повод за 
оптимизъм дава про-
ведената през зимата 
подготовка. Направе-
ната силна селекция, 
връщането в игра на 
доскоро контузени 
състезатели, както и 
поредицата победи в 
контролите също са 
добра предпоставка за 
бяла пролет. Ние сме с 
вас! 

Успех и на добър час 
в юбилейната година! 
Само „Славия”!

Турнири в чест 
на вековния 
юбилей
На стр. 12 и 16
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ПФК „Славия” 1913 АД 
пусна и трeтия кален-
дар от серията “Леген-
дите на стогодишната 
история”. Първият бе за 
2011 година и съдържа-
ше снимки на някои  от 
най-успешните отбори 
на „белите” в историята, 
печелили сребърни и 
бронзови отличия в 
шампионата. Той бе на 
бронзов фон. Вторият бе 
за миналата 2012 година 
и бе със сребрист фон и 
отново комбинира ле-
гендарни тимове през 
годините,  и сегашния 
състав. Този път това 
бяха състави носители 
на купата на страната. 
Поредицата завърши с 
календара за юбилей-
ната 2013 година, който 
на златен фон представя 
шампионските отбори 
във вековната история 
на клуба. Това са тимове-
те донесли шампионски 
титли в България, двата 
състава станали Балкан-
ски първенци, както и 
първият отбор на клуба, 
този от 1913 година.

Архивните снимки и 

Още една ини-
циатива на 
комитета „100 

години „Славия” вече е 
факт.

Готова е юбилейната 
пощенска марка, която 
излиза в чест на стого-

дишнината на “белия” 
клуб. Проектът е дело 
на художника Людмил 
Веселинов. Валидира-
нето на марка посвете-
на на „Славия” се прави 
за първи път в истори-
ята на дружеството.  

Самата марка пред-
ставлява стилизирано 
изображение на един 
от най-славните от-
бори на славистите – 
тимът от 1943 г., който 
печели титлата и Цар-
ската купа, след като 
побеждава два пъти на 
финалите “Левски” с по 
1:0. Освен това на мар-
ката има надпис “100 
години Славия”, както 
и юбилейната емблема 
на “белите”. 

Допълнително ще 
бъде обявена датата на 
официалното валиди-
ране.

Марка за стогодишнината! Уникален шал
за юбилея!

Привържениците на 
„Славия” пуснаха специ-
ални шалове на любимия 
тим по случай 100-годиш-
нината на клуба. Артикулът 
е тип „зебра”, като този път 
освен традиционното „бя-
ло-черно” райе има и сиво. 
Поместени са и юбилейната 
емблема както и надписът 
„100-години „Славия”. Шало-
вете са везани, а цената им 
е повече от знакова - 19,13 
лв. Това е първият от поре-
дицата артикули, които фе-
новете на „белите” са подгот-

вили за юбилея. Може да го закупите от магазина на 
„Булпинс” - ул. „Бяло Море” № 2; за информация: тел./
факс: +359 2 843 1297; моб.: + 359 887 71 4443.

текстът към тях са пре-
доставени безвъзмезд-
но от Камен Огнянов. 
Фотосът на настоящия 
отбор на „белите” е дело 

Календар с ретро мотиви и за 2013

на Бончук Андонов, а 
графично календарът е 
изготвен от Наско Пуха-
лев.

Календарът се про-

дава в спортен мага-
зин „Сандекс” намиращ 
се на улица „Алабин” 
№12, до площад „Маке-
дония”. Постери могат 

да се закупят и от фен-
магазина на „белите” 
при сектор „А” на клуб-
ния стадион в квартал 
„Овча купел”.
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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

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:
Е-mail:

Открита е наби-
рателна смет-
ка на Комитет 

“100 години "Славия”, 
в която вече може да 
постъпват средства от 
слависти и симпатизан-

ти за отбелязване на ве-
ковния 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 публи-
куваме и всички други 

важни данни на Интер-
нешънъл Асет Банк, 
които биха могли да 
бъдат от полза на евен-
туалните дарители.
Преводи могат да се 
правят от всяка банка.

На й - х у б а в а т а 
славистка но-
вина през фев-

руари дойде от гоце-
делчевското село Дол-
но Дряново. Там над 70 
местни слависти учре-
диха фенклуб на “Сла-
вия”. Така стогодишна-
та “бяла” идея “зарази” 
и тези страхотни хора 
в Долно Дряново. Още 
по-точно е да се каже, 
че в навечерието на ве-
ковния юбилей на “Сла-
вия” огънят на славиз-
ма продължава да се 
разгаря. Защото винаги 
е било и така ще бъде – 
славистите са навсякъ-
де из България. Трябва 
само малко организа-
ция и много желание. 
Както и хора, които да 
са готови да жертват 
част от свободното си 
време за любимия си 
клуб. Примерът на чу-
десните слависти от 
Долно Дряново е пока-
зателен. И заразителен! 
“Славия” и славистите 
ще се отблагодарят на 
всички свои фенове из 
страната – с внимание 
и помощ, където е не-
обходима. С приятел-
ско рамо и подкрепа. 
Но най-добрата благо-
дарност ще са хубавите 
игри и победи на фут-
болния отбор на “бе-
лите”.

Наближава рожде-
ния ден на “Славия”, 
приятели! Датата е из-
вестна от сто години 
– 10 април. Зала 1 на 
НДК ви чака на неза-
бравим празник. Пом-

държавни отличия, ще 
се открие паметна пло-
ча в района на Руски 
паметник, ще се подне-
сат цветя и венци на па-
метниците на велики и 
незабравими слависти. 
В края на март ще е и 
промоцията на книгата 
“Хрониките на “Славия” 

нете и знайте, че това 
ще е първият доказан 
стогодишен юбилей на 
български спортен и 
футболен клуб.

Съвсем друга тема 
е, че “Славия” е нещо 
много повече от спорт.

Преди и след кон-
церта в Зала 1 на НДК 

в рамките на 2013 го-
дина ще има и други 
славистки събития за 
стогодишнината – ще 
се валидира марка за 
юбилея, ще се прекръ-
стят столични улици  с 
имена на големи сла-
висти, знакови фигури 
на “Славия” ще получат 

(1910 – 1944) с автор 
Николай Кръстев, коя-
то ще бъде последвана 
през есента от алмана-
ха “100 години “Славия”, 
написан от 17 спортни 
журналисти, а към края 
на годината и от друга 
книга: “Един век футбол 
в бяло” на Камен Огня-
нов.

Всичко това е заради 
всички слависти, които 
имат законното и мо-
рално право да се гор-
деят, че са част от дока-
зано най-стария и най-
автентичен български 
спортен и футболен 
клуб, че в душите им 
са славистки, а те имат 
честта да се наричат 
слависти и да сканди-
рат “Славия, Славия!!!” 
– най-дълго просъ-
ществувалото име в 
българския спорт.

Николай КРЪСТЕВ

-

-
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Свикнали сме в нача-
лото на всяка календар-
на година да си говорим 
позитивни неща за „Сла-
вия“, а отборът бързо-
бързо да разочарова с 
резултатите в официал-
ните си мачове. В навече-
рието на 100-годишния 
юбилей обаче „белите“, 
водени от Велислав Ву-
цов, не само постигнаха 
отлични резултати в кон-
тролите. Важното е, че с 
играта си в тях те дадоха 
увереност на фенове и 
ръководители, че имат 
силите да постигнат наи-
стина специален успех в 
специалния сезон. 

Докато се подготвя-
ше на родна земя през 
януари, тимът не срещна 
кой знае колко сериозни 
съперници. А и харак-
терът на приятелските 
мачове бе такъв, че Ву-
цов все още избистряше 
състава и изпробваше 
най-различни експери-
ментални тактически по-
становки. Затова и няма 
смисъл да се спираме 
подробно върху постиг-
натото срещу „Пирин“ от 
Разлог (победа с 3:1) или 
„Ботев“ от Враца (1:1). 

Заслужава си обаче да 
разкажем повече за 

двубоя с „Пирин“ 
(Гоце Делчев), 

не само защото в него 
вече се видя истинският 
облик на изградения от 

Вуцов отбор, но и заради 
абсурдната постъпка на 
гостите. 

След ялово първо по-
лувреме „белите“ се раз-
играха през втората част. 
Превъзходството им бе 
осезаемо и радваше за-
палянковците, въпреки 
че някои отигравания на 
защитата на „Пирин“ бяха 
откровено смехотворни 
и не кореспондираха с 
очакванията към про-
фесионални футболи-
сти. Сандански и Попара 
набързо направиха 2:0, 

за да се стигне до 69-ата 
минута, в която Тодор Ян-
чев реализира първи гол 
за новия си отбор. Мал-
ко след това треньорът 
на гостите Тенчо Тенев 
даде команда на своите 
да прекратят срещата?! 
Всички оправдания, че 
е бил изнервен от под-
мятания на колегата си 
Вуцов или от действията 
на съдията, няма как да 
заличат впечатлението 
за нещо нередно. На-
ставникът на „Славия“ 
също сподели опасени-
ята: „Нещо е играно тук“. 
Но каквото и да се е слу-
чило, остава на съвест-
та на хората от „Пирин“. 
Важното бе, че феновете 
видяха искрица надежда 
в представянето на лю-
бимците си. 

На подготвителния 
лагер в турския курорт 
Анталия отборът стар-
тира с много престижна 
победа над 

чешкия „Баник“ 
(Острава)

с 1:0. „Белите“ си заслужи-
ха успеха благодарение 
на Павле Попара, реали-

зирал уникален гол с па-
раболичен удар почти от 
ъгъла на игралното поле. 
Резултатът можеше и да 
е още по-категоричен в 
тяхна полза, ако не бяха 
многобройните пропу-
ски пред стража на че-
хите, като на два пъти и 
гредите спряха опасни 
атаки към него. 

Следващият съпер-
ник бе молдовският 
„Зимбру“. И в този двубой 
се видя, че с привличане-
то на Тодор Янчев в де-
фанзивен план отборът 
е много стабилен – про-
тивникови футболисти 
почти не достигнаха до 
наказателното поле на 
„белите“. Янчев се про-
яви и в офанзивен план, 
реализирайки единстве-
ния гол в противнико-
вата врата. За жалост 
осветлението на терена 
в Анталия, където се про-
веждаше проверката, се 

в игрови план, треньор-
ският щаб на „Славия“ ре-
агира мигновено и уреди 
спаринг с грузинския 
никому неизвестен „Си-
ско“. Логично срещу него 
съставът спечели и най-
резултатната си победа 
– 6:1. Срещата започна с 
натиск на „белите“, но Га-
лин Иванов и Павле По-
пара изпуснаха изгодни 
положения, а дошлият на 
проби Тамбура не успя 
да уцели вратата от три 
метра и окончателно от-
каза треньорите да му 
предложат договор. При 
една от редките атаки на 
грузинците се стигна до 
попадение на Нихиаш-
вили след разбъркване в 
наказателното поле. От-
тук до края на срещата 
„белите“ бяха господари 
на терена. До почивка-
та Галин Иванов израв-
ни, а през втората част 
влезлият като резерва 
Дайсуке Мацуи буквално 
правеше каквото си иска 
с топката. Той бе в осно-
вата на повечето опасни 
атаки на „Славия“, при 

„Славия“ вдигна летвата със 7 победи 
и само 1 загуба в контролните срещи

-

оказа твърде слабо. На-
ложи се двубоят да бъде 
прекратен след едва 45 
минути игра. 

За да компенсира по-
лучилото се изоставане 

които Петър Димитров 
се разписа три пъти до 
4:1, а Мирослав Анто-
нов и възстановеният от 
травма Здравко Лазаров 
оформиха разгрома.
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Следващият съпер-

ник в Турция бе далеч 
по-престижен и труден 
за преодоляване – 

румънският 
„Васлуй“,

който е четвърти в 
първенството на север-
ната ни съседка. Възпи-
таниците на Вили Вуцов 
се понравиха с много-
ходови комбинации 
по земя, с които често 
създаваха големи гла-
воболия на противни-
ка. Още в 5-ата минута 
Галин Иванов открадна 
една топка и напред-
на в пеналта, където бе 
съборен. При отсъдена-
та дузпа ударът на Павле 
Попара бе отразен от 
вратаря, но сърбинът 
притича и довкара топ-
ката за 1:0. До края на 
полувремето слависти-
те предприеха изчак-
вателна тактика, като 
действаха спокойно и 
тактически грамотно, не 
позволявайки на румъ-
нците да организират 
нито една опасна атака 
към пазената от Петков 
врата. В средата на те-
рена Сандански и Янчев 
спечелиха много спор-
ни топки, а в офанзивен 
план с хубави подавания 
се отличи Павле Попа-
ра. На върха на атаката 
Мирослав Антонов дей-
стваше много активно, 
но бе грубо фаулиран от 
съперниците. След час 
игра „Славия“ отново 
триумфираше след бри-
лянтна атака. Василев 
овладя топката в центъ-
ра и изведе най-добрия 
на терена Галин Иванов. 
Крилото на „белите“ 
финтира бранител и пус-
на брилянтно центрира-
не, засечено ефектно с 
воле от Петър Димитров 
във вратата – 2:0. 

До края на срещата 
защитата на „Славия“ 
се справи с набезите на 
румънците. Едва в 85-ата 
минута Филипов сбърка 
и извърши нарушение в 
пеналта, а Николае реа-
лизира отсъдената дуз-
па за 2:1. 

Безспорно най-
добрият мач на „белите“ 
в Турция бе

срещу „Терек“ 
(Грозни)

Руснаците, в чиито ре-
дици доскоро се състе-
заваше Благой Георгиев, 
бяха и най-стойностният 
отбор, с който столича-
ни премериха сили тази 
зима. Срещу петия в сил-
ното първенство на Ру-
сия „Славия“ не само бе 
равностоен, но в големи 
периоди от мача опреде-
лено стоеше по-добре на 
терена. „Терек“ започна 
по-активно, като се нало-
жи Георги Петков да пра-
ви виртуозно спасяване 
след шут отдалеч. „Бели-
те“ отвърнаха с изстрел 
отдалеч на Галин Иванов, 
профучал на сантиме-
три от гредата. Въпреки 
че наглед предоставиха 
инициативата на про-
тивника, столичани се 
бранеха добре, а дългите 
подавания на Желев и 
Янчев всеки път вещаеха 
опасност пред руската 
врата. При едно от тях 
Галин Иванов бе изве-
ден на отлична позиция, 
прехвърли стража, но в 
последния момент топ-
ката бе избита в корнер 
от притичал защитник. 
Секунди преди почив-
ката при центриране от 
корнер „белите“ за първи 
път сгрешиха, оставяйки 
бразилския нападател 
Айлтон да се разпише с 
глава за 1:0. 

През втората част 
„Славия“ натисна и опре-
делено внесе смут в ре-
диците на съперника. 
Тимът стигна до поне три 
чисти положения, при 

едно от които Антонов не 
улучи вратата, останал сам 
срещу нея. В 75-ата минута 
турският рефер на мача 
удиви всички, като отсъди 
дузпа за „Терек“. Наложи 
се дори руснаците да го 
убеждават, че решението 
му не е правилно, и той я 
отмени. А в 81-ата мину-
та логичното се случи – с 
бомбен шут Янко Сандан-
ски изравни резултата. 

Двубоят вървеше към 
заслужено равенство, но 
съдията явно бе на раз-
лично мнение. В третата 
минута на продължението 
той отсъди нова безумна 
дузпа в полза на „Терек“ за 
нарушение, което бе поне 
на метър извън пеналта. 
От бялата точка Ндоасел 
оформи крайното 1:2. Но 
дори при този резултат 
арбитърът не се посвени 
да продължи срещата с 
още 10 минути, воден от 
незнайно какви мотиви. В 
този период дори Георги 
Петков заигра като на-
падател и можеше да из-
равни резултата. Все пак 
в 103-ата минута реферът 
свири края, подгонен от 
щабовете на двата отбора. 

Обратно в България 
„Славия“ направи още 
една контрола – срещу 
третодивизионния „Ма-
рек“. В нея Мирослав Анто-
нов затвърди добрите впе-
чатления за себе си и се 
отличи с два гола за успеха 
с 3:0. Другото попадение 
вкара Галин Иванов. 

Така със 7 победи, 1 
равенство и 1 загуба и 
убедителна голова раз-
лика 21-6 „Славия“ влиза в 
първенството с добро са-

19 януари 2013 г. 
„Славия“ - „Пирин“ (Разлог) 3:1

„Славия“: Петков, Филипов, Генев, Дяков, Попара, Акийоши, 
Сандански, Лазаров, П. Димитров, Бертен, М. Иванов (Петров, Р. 
Димитров, Атанасов, Г. Иванов, Киров, Желев, Василев). 
Голмайстори: 0:1 Ласков (44), 1:1 Желев (61), 2:1 Г. Иванов (66), 
3:1 Г. Иванов (77).
Сандански, градски стадион, 80 зрители. 

30 януари 2013 г. 
„Славия“ - „Ботев“ (Враца) 1:1

„Славия“: Петков, Филипов, Златков, Желев, Атанасов, Янчев, 
Сандански, Мацуи, Попара, Г. Иванов, Василев (Петров, М. Ива-
нов, Р. Димитров, Киров, Акийоши, Дяков, Бертен, Генев, П. Дими-
тров, Георгиев). 
Голмайстори: 0:1 Коконов (57), 1:1 Бертен (83). 
София, ст. „Славия“, помощен терен, 100 зрители.

2 февруари 2013 г. 
„Славия“ - „Пирин“ (Гоце Делчев) 3:0*

„Славия“: Кунчев, Р. Димитров, Бертен, Генев, Атанасов, Дяков, 
М. Иванов, Янчев, П. Димитров, Георгиев, Василев (Петров, Фили-
пов, Г. Иванов, Стоянов, Попара, Сандански, Желев).
Голмайстори: 1:0 Сандански (54), 2:0 Попара (64), 3:0 Янчев (69), 
София, ст. „Славия“, помощен терен, 200 зрители.
*Мачът бе прекратен от гостите в 75-ата минута.

6 февруари 2013 г.
„Славия“ - „Баник“ (Острава) 1:0

Голмайстор: 1:0 Попара.
Анталия, 50 зрители.

9 февруари 2013 г. 
„Славия“ - „Зимбру“ (Кишинев) 1:0*

Голмайстор: 1:0 Тодор Янчев
Анталия, 50 зрители.
*Мачът е прекратен след 45 минути

12 февруари 2013 г.
„Славия“ - „Сиско“ (Грузия) 6:1

„Славия“: Петров, Филипов, М. Иванов, Желев, Атанасов, Сан-
дански, Д. Васев, Попара, Г. Иванов, Василев, Тамбура (Кунчев, Р. 
Димитров, Златков, Генев, Мацуи, П. Димитров, М. Антонов, Геор-
гиев, Янчев, Лазаров).
Голмайстори: 0:1 Нихиашвили (30), 1:1 Г. Иванов (35), 2:1. П. Ди-
митров (50), 3:1 П. Димитров (58), 4:1 П. Димитров (65), 5:1 Анто-
нов (72), 6:1 Лазаров (86).

14 февруари 2013 г. 
„Славия“ - „Васлуй“ (Румъния) 2:1

„Славия“: Г. Петков, Р. Димитров (65 – Атанасов), Желев, Златков, 
Филипов, Янчев (75 – Д. Васев), Сандански (60 – Генев), Г. Иванов, 
Попара (46 – Василев), П. Димитров (70 – Ливраменто), Антонов. 
Голмайстори: 1:0 Попара (5), 2:0 П. Димитров (60), 2:1 Николае 
(85).
Анталия, 50 зрители.

17 февруари 2013 г.
„Славия“ - „Терек“ (Грозни) 1:2

„Славия“: Петков, Р. Димитров (46 – Филипов), Желев, Златков 
(70 – Сандански), Атанасов, Янчев, Мацуи (46 – Попара), Ливра-
менто (46 – Генев), Г. Иванов, П. Димитров (46 – Антонов), Р. Васи-
лев (87 – Васев).
Голмайстори: 0:1 Айлтон (42), 1:1 Сандански (81), 1:2 Ндоасел 
(90+3).
Анталия, 50 зрители

21 февруари 2013 г.
„Славия“ - „Марек“ 3:0

„Славия“: Петров, М. Иванов, Желев, Генев, Филипов, Атанасов, 
Георгиев, Ливраменто, Филипов, П. Димитров, Василев (Петков, 
Янчев, Лазаров, Г. Иванов, Антонов, Васев, Дюлгеров, Ганчев, 
Събев, Кръстев, Тодоринов). 
Голмайстори: 1:0 Антонов (55), 2:0 Г. Иванов (57), 3:0 Антонов (83).
София, ст. „Славия“, помощен терен, 300 зрители. 

Общо 9 мача, 7 победи, 1 равенство,  1 загуба, голова разлика 21-6.

мочувствие. И с ясното 
съзнание, че тази годи-
на трябва да бъде озна-
менувана със значим 
успех. С оглед на пред-
ставянето в контролите 
имаме основания да 

вярваме, че отборът е 
доста по-класен от есен-
та. Дали това наистина 
е така, ще се види още в 
първия пролетен мач с 
„Ботев“ (Пловдив). 

Иван ЖИКОВ 
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Осем са новопривле-
чените в „Славия“ пре-
ди подновяването на 
първенството. Някои от 
тях са бивши играчи на 
„белите“, други са добре 
известни лица в българ-
ския футбол. Всички те 
(без контузения Тодор 
Колев) се включиха мно-
го добре в концепцията 
на Велислав Вуцов и без-
спорно вдигнаха класа-
та на отбора. 

Няма съмнение, че 
големият успех на клу-
ба е изграждането на 
боеспособна халфова 
линия, която с основа-
ние може да претендира 
да е най-добрата в „А“ 
група. Основна фигура 
в нея със сигурност ще 
е трансферираният от 
ЦСКА

 Тодор Янчев

Венцеслав Стефа-
нов и Велислав Вуцов 
се възползваха на се-
кундата от открилата 
се възможност да ан-
гажират капитана на 
„червените“. Роденият в 
Казанлък халф напусна 
„Българска армия“ соли-
дарно с уволнения тре-
ньор Стойчо Младенов. 
Към него интерес имаше 
и от „Черно море“. Но 
той предпочете офер-
тата на „Славия“ заради 
по-големите амбиции 
от тези на варненци. За 
Янчев се знае достатъ-
чно – въпреки 36-те си 
години дефанзивният 
халф е сред най-добрите 
на поста си у нас. Юно-
шата на „Розова долина“ 
изгрява в „Нефтохимик“. 
През 2000 г. идва в ЦСКА 
и остава там до 2005 г. с 
кратко преотстъпване в 
турския „Трабзон“. За пе-
риода печели две титли 
с „червените“. Следват 
престои в гръцкия „Ка-
литеа“ и датския „Ран-
дерс“ и нов трансфер 

на „Българска армия“. 
През 2008 г. Янчев от-
ново става шампион, а 
през 2011-а печели Купа 
и Суперкупа на Бълга-
рия. Полузащитникът бе 
един от най-добрите в 
зимната подготовка на 
„Славия“, като заформи 
добра двойка с Янко 
Сандански в средата на 
терена. 

Алтернатива на Ян-
чев ще е

Стефано Кунчев, чийто 
договор за наем с „Локо-
мотив“ (Пловдив) изтече. 
Носителят на специал-
ния приз за феърплей 
в българския футбол за 
2012 г. обаче ще трябва 
да се бори с жестоката 
конкуренция на Георги 
Петков и Емил Петров за 
титулярното място. 

В офанзивен план 
„Славия“ също направи 

куп главоболия на про-
тивниците. В „Славия“ 
24-годишният Галин има 
83 мача и 10 гола в пери-
ода 2008-2011 г. Минал 
е още през школата на 
„Левски“, мъжкия тим на 
„Берое“ и немския „Ар-
миния“ (Билефелд). 

Последен шанс да 
възроди кариерата си 
на „Овча купел“ ще по-
лучи

Димо Атанасов

27-годишното крило 
от Павликени дълго вре-
ме минаваше за един 
от най-перспективните 
футболисти в България. 
И действително по вре-
ме на първите си сезони 
с екипа на „Локо“ (Сф) 

смяната на Кокала със 
Стефан Генов вече бе 
закотвен на резервната 
скамейка и реши да на-
пусне. 

Нападателите

Радослав Василев и 
Тодор Колев са други 
две от „старите муцуни“, 
които се завръщат в 
„Славия“. Василев, който 
е възпитаник на школата 
на „белите“ и на англий-
ския „Рединг“, досега 
така и не успя да се на-
ложи в представителния 
състав. През есента бе 
преотстъпен на „Люби-
мец“, откъдето се завръ-
ща с 8 изиграни мача и 1 
гол. За Колев каквото и 
да се каже, ще е малко. С 
99 мача и 47 попадения 
за столичани той е един 
от най-запомнящите се 
футболисти, премина-
ли през състава през 
този век. На 33 години 
юношата на „Етър“ има 
зад гърба си 16 сезона 
в професионалния фут-
бол. Освен за „Славия“ 
и за „болярите“ е играл 
още за „Спартак“ (Пл), 
„Марек“, „Алемания“ 
(Гер), „Апоел Ирони“ 
(Изр), „Лудогорец“ и 
гръцкия „Олимпиакос“ 
(Волос). 

Мирослав Антонов

е голаджията, на когото 
треньорското ръковод-
ство най-много ще раз-
чита през пролетта. Раз-
бира се, ако успее да го 
уреди въпреки завърза-
ните юридически споро-
ве с ръководството на 
„Лудогорец“. Таранът с 
прякор Чилика показа, 
че се намира в отлична 
форма. 26-годишният 
монтанчанин  за по-
следно игра в родния си 
град като преотстъпен 
от Разград. За календар-
ната 2008 г. той записа 
28 срещи и 11 гола за 
отбора на Атанас Джам-
базки. Иначе върхът в 
кариерата му дотук е 
престоят в „Левски“ (14 
мача, 4 гола). Бил е още 
в „Миньор“ (Бобов дол) и 
„Спортист“ (Своге). 

Иван ЖИКОВ

„Славия“ тръгва към Купата с осем нови 

Николай Дюлгеров

който вече е добре по-
знат на славистите от 
двата му гастрола на 
„Овча купел“ (2007-08 и 
2009-10). Халфът израс-
на много по време на 
престоя си в ЦСКА през 
миналата година, но бе 
изгонен от шефовете на 
„червените“ при чистка 
през лятото и се озова 
за кратко в „Локомотив“ 
(Пловдив). Сега се завръ-
ща в „Славия“, амбици-
ран да се бори за титу-
лярно място. Юношата 
на „Левски“ е носел еки-
пите още на „Миньор“ 
(Перник) и „Лудогорец“. 
В момета е на 25 години. 

При „белите“ се 
завръща и вратарят 

доста със зимната селек-
ция. От „Литекс“ в отбора 
се завръща крилото

Галин Иванов

който заедно с Тодор Ян-
чев може да претендира 
за най-добър по време 
на зимните контроли. Га-
лин загуби титулярното 
си място в „Литекс“ при 
Христо Стоичков и ло-
гично избра да облече 
отново екипа на „бели-
те“. С представянето си 
дотук той убедително 
доказа, че незаслужено 
е пренебрегван в съста-
ва от Ловеч. Двамата 
с Петър Димитров не-
прекъснато сменяха ме-
стата си по двата фланга 
на атаката и създадоха 

Атанасов се развиваше 
отлично. От четвъртата 
година в „Надежда“ вече 
бе несменяем титуляр. 
През есента на 2010 г. 
обаче претърпява срив 
във формата си. Преми-
нава в тогава второди-
визионния „Лудогорец“ 
и му помага да спечели 
промоция за „А“ група. 
Но в елита треньорите 
не му дават шанс за из-
ява и логично се озова-
ва обратно във втория 
ешелон с екипа на „Бо-
тев“ (Пд). Историята се 
повтаря - „канарчетата“ 
се завръщат в групата на 
майсторите, но Атанасов 
е освободен. За послед-
но бе в „Локо“ (Пд) със 
статут на твърд титуляр 
при Емил Велев. След 

-
-
-
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Март
ХVI кръг
01.03 (петък), 15:30 ч.
„Славия“ – „Ботев“ (Пд) 
TV7
02.03 (събота), 15:00 ч.
ЦСКА – „Литекс“  
TV7
02.03 (събота), 15:30 ч.
„Етър 1924“ – „Монтана“
„Ботев“ (Вр) – „Берое“
„Миньор“ – „Пирин“ (ГД)
„Локомотив“ (Пд) – 
„Локомотив“ (Сф)
03.03 (неделя), 16:00 ч.
„Черноморец“ – 
„Левски“ БНТ
03.03 (неделя), 18:00 ч. 
НЮЗ 7
„Лудогорец“ – „Черно 
море“

ХVII кръг
09.03, (събота), 15:00 ч.
„Ботев“ (Пд) – „Левски“ 
TV7
09.03, (събота), 15:30 ч.
„Черно море“ – „Етър 
1924“
„Монтана“ – „Славия“
09.03, (събота), 18:00 ч.
„Литекс“ – „Локомотив“ 
(Пд) НЮЗ 7
10.03, (неделя), 15:30 ч.
„Пирин“ (ГД) – „Ботев“ 
(Вр)
„Локомотив“ (Сф) – 
„Миньор“
10.03, (неделя), 15:45 ч.
ЦСКА – „Черноморец“ 
БНТ
10.03, (неделя), 18:00 ч.
„Берое“ – „Лудогорец“ 
НЮЗ 7

ХVIII кръг
15.03 (петък), 17:00 ч.
„Черноморец“ – „Ботев“ 
(Пд) БНТ
16.03 (събота), 15:00 ч.
„Локомотив“ (Пд) – 
ЦСКА TV7
16.03 (събота), 15:30 ч.
„Славия“ – „Черно море“
„Ботев“ (Вр) – 
„Локомотив“ (Сф)
„Миньор“ – „Литекс“
„Етър 1924“ – „Берое“
16.03 (събота), 18:00 ч.
„Лудогорец“ – „Пирин“ 
(ГД) НЮЗ 7
17.03 (неделя), 18:00 ч.
„Левски“ – „Монтана“ 
НЮЗ 7

ХІХ кръг
30.03 (събота), 15:00 ч.
„Черно море“ – „Левски“ 
TV7

30.03 (събота), 15:30 ч.
„Пирин“ (ГД) – „Етър 
1924“
„Литекс“ – „Ботев“ (Вр)
30.03 (събота), 18:00 ч.
„Берое“ – „Славия“ 
НЮЗ 7
31.03 (неделя), 15:45 ч.
„Локомотив“ (Сф) – 
„Лудогорец“ БНТ
31.03 (неделя), 17:00 ч.
„Локомотив“ (Пд) – 
„Черноморец“
„Монтана“ – „Ботев“ (Пд)
31.03 (неделя), 18:00 ч.
ЦСКА – „Миньор“ НЮЗ 7

Април
ХХ кръг
06.04 (събота), 15:00 ч.
„Ботев“ (Вр) – ЦСКА 
TV7
06.04 (събота), 17:00 ч.
„Славия“ – „Пирин“ (ГД)
„Етър 1924“ – 
„Локомотив“ (Сф)
„Миньор“ – „Локомотив“ 
(Пд)
„Черноморец“ – 
„Монтана“
„Ботев“ (Пд) – „Черно 
море“ НЮЗ 7
07.04 (неделя), 16:00 ч.
„Левски“ – „Берое“ 
БНТ
07.04 (неделя), 18:00 ч.
„Лудогорец“ – „Литекс“ 
НЮЗ 7

ХХІ кръг
10.04 (сряда), 14:00 ч.
„Пирин“ (ГД) – „Левски“ 
БНТ
10.04 (сряда), 16:00 ч.
„Локомотив“ (Сф) – 
„Славия“ НЮЗ 7
10.04 (сряда), 17:00 ч.
„Локомотив“ (Пд) – 
„Ботев“ (Вр)
„Черно море“ – 
„Монтана“
„Миньор“ – 
„Черноморец“
„Литекс“ – „Етър 1924“
10.04 (сряда), 18:00 ч.
„Берое“ – „Ботев“ (Пд) 
НЮЗ 7
11.04 (четвъртък), 16:30 
ч.
ЦСКА – „Лудогорец“ 
TV7

ХХІІ кръг
13.04 (събота), 15:00 ч.
„Левски“ – „Локомотив“ 

(Сф) TV7
14.04 (неделя), 15:00 ч.
„Славия“ – „Литекс“ 
БНТ
14.04 (неделя), 17:00 ч.
„Черноморец“ – „Черно 
море“
„Монтана“ – „Берое“
„Ботев“ (Пд) – „Пирин“ 
(ГД)
„Етър 1924“ – ЦСКА 
НЮЗ 7
„Ботев“ (Вр) – „Миньор“
15.04 (понеделник), 
18:00 ч.
„Лудогорец“ – 
„Локомотив“ (Пд) НЮЗ 7

ХХІІІ кръг
20.04 (събота), 17:00 ч.
„Миньор“ – „Лудогорец“
„Локомотив“ (Сф) – 
„Ботев“ (Пд)
„Пирин“ (ГД) – „Монтана“
„Ботев“ (Вр) – 
„Черноморец“
„Локомотив“ (Пд) – „Етър 
1924“
„Литекс“ – „Левски“
„Берое“ – „Черно море“
ЦСКА – „Славия“

ХХІV кръг
27.04 (събота), 17:00 ч.
„Левски“ – ЦСКА
„Черно море“ – „Пирин“ 
(ГД)
„Монтана“ – 
„Локомотив“ (Сф)
„Славия“ – „Локомотив“ 
(Пд)
„Етър 1924“ – „Миньор“
„Черноморец“ – „Берое“
„Лудогорец“ – „Ботев“ 
(Вр)
„Ботев“ (Пд) – „Литекс“

Май
XХV кръг
04.05 (събота), 18:00 ч.
„Локомотив“ (Пд) – 
„Левски“
ЦСКА – „Ботев“ (Пд)
„Локомотив“ (Сф) – 
„Черно море“
„Ботев“ (Вр) – „Етър 
1924“
„Миньор“ – „Славия“
„Литекс“ – „Монтана“
„Пирин“ (ГД) – „Берое“
„Лудогорец“ – 
„Черноморец“

XХVI кръг
08.05 (сряда), 18:00 ч.
„Монтана“ – ЦСКА
„Черноморец“ – „Пирин“ 
(ГД)
„Берое“ – „Локомотив“ 
(Сф)
„Черно море“ – „Литекс“
„Ботев“ (Пд) – 
„Локомотив“ (Пд)
„Славия“ – „Ботев“ (Вр)
„Етър 1924“ – 
„Лудогорец“
„Левски“ – „Миньор“

XХVII кръг
11.05 (събота), 18:00 ч.
„Лудогорец“ – „Славия“
ЦСКА – „Черно море“
„Етър 1924“ – 
„Черноморец“
„Ботев“ (Вр) – „Левски“
„Миньор“ – „Ботев“ (Пд)
„Локомотив“ (Пд) – 
„Монтана“
„Локомотив“ (Сф) – 
„Пирин“ (ГД)
„Литекс“ – „Берое“

XХVIII кръг
18.05 (събота), 18:00 ч.
„Берое“ – ЦСКА
„Черноморец“ – 
„Локомотив“ (Сф)

„Пирин“ (ГД) – „Литекс“
„Черно море“ – 
„Локомотив“ (Пд)
„Монтана“ – „Миньор“
„Ботев“ (Пд) – „Ботев“ 
(Вр)
„Славия“ – „Етър 1924“
„Левски“ – „Лудогорец“

ХXIХ кръг
22.05 (сряда), 18:00 ч.
„Славия“ – 
„Черноморец“
„Етър 1924“ – „Левски“
„Лудогорец“ – „Ботев“ 
(Пд)
„Ботев“ (Вр) – „Монтана“
„Миньор“ – „Черно 
море“
„Локомотив“ (Пд) – 
„Берое“
ЦСКА – „Пирин“ (ГД)
„Литекс“ – „Локомотив“ 
(Сф)

XХХ кръг
25.05 (събота), 18:00 ч.
„Черноморец“ – „Литекс“
„Локомотив“ (Сф) – 
ЦСКА
„Пирин“ (ГД) – 
„Локомотив“ (Пд)
„Берое“ – „Миньор“
„Черно море“ – „Ботев“ 
(Вр)
„Монтана“ – „Лудогорец“
„Ботев“ (Пд) – „Етър 
1924“
„Левски“ – „Славия“

Забележка: Програмата 
от ХХІІІ до ХХХ кръг 
включително, ще 
бъде публикувани на 
10.04.2013 г.

ПРОГРАМА „А“ ПФГ
ПРОЛЕТ 2012/2013

1/4 финали - (първи 
срещи)
13.03 (сряда), 15:30 ч.
„Локомотив“ (Сф) – 
ЦСКА БНТ
„Миньор“ – „Славия“
13.03 (сряда), 17:30 ч.
„Берое“ – „Пирин“ (ГД)
13.03 (сряда), 18:00 ч.
„Левски“ – „Литекс“ 
БНТ

1/4 финали 
(реванши)
03.04 (сряда), 16:00 ч.
„Пирин“ (ГД) – „Берое“
„Славия“ – „Миньор“
03.04 (сряда), 15:30 ч.
ЦСКА – „Локомотив“ 
(Сф) БНТ
03.04 (сряда), 18:00 ч.
„Литекс“ – „Левски“ 
БНТ
Финал - 15.05 (сряда)

22.03 (петък), 
България – Малта,  
квалификация за СП
26.03 (вторник), 
Дания – България, 
квалификация за СП

Забележка: Датите 
на 1/2 финалите за 
купа България, ще 
бъдат публикувани на 
10.04.2013 г.

КАЛЕНДАР НА ФЕНА
КУПА „БЪЛГАРИЯ“ НАЦИОНАЛИ
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След края на 
16-дневната подго-
товка в Анталия и 
4 победи и една загу-
ба от пет контроли 
на турска земя тре-
ньорът на „Славия” 
Велислав Вуцов даде 
специално интервю за 
слависткия вестник. 

- Г-н Вуцов, какво 
свършихте и какво 
не успяхте да напра-
вите на тази подго-
товка?

- Никога не можеш 
да направиш перфек-
тната работа и да ка-
жеш, че си свършил 
всичко. Но това, което 
беше планувано като 
програма, като обем за 
физическа работа и за 
игра с топка и без топ-
ка, като брой контроли 
– всичко е направено. 
Колко и какво е каче-
ството на свършената 
работа ще го покажат 
първите резултати в 
пролетния полусезон 
на първенството. Ре-
зултатите в контроли-
те са и важни, и не тол-
кова. Важни, защото е 
нужно да се 

трупат 
самочувствие и 
авторитет 

с победи. При всяко 
положение положи-
телните резултати по-
казват, че си в добро 
състояние, защото не 
може все да биеш и да 
си играл слабо. И об-
ратно – не можеш все 
да казваш, че си играл 
добре, пък все си гу-
бил. От друга страна 
не точно резултатите 
са най-важното в под-
готовката, защото по-
някога отборът е доста 
уморен, а в контроли-
те невинаги всички 
отбори са на еднакъв 
етап от подготовката 
си. Но в проверките, 
които изиграхме, по-
казахме едно добро 

ниво. Мога да кажа, че 
за себе си имам спо-
койствие, че отборът 
ни е в добро състоя-
ние. Все още е далеч 
от това, което аз ис-
кам да представлява. 
Мисля, че можем да 
сме много по-добри 
и по-ефективни. Но 
като цяло се вижда, че 
съставът върви в пра-
вилната посока.

- Кажете по някол-
ко думи за всяка кон-
трола...

- Контролите мога 
да ги разделя на две 
нива. На мачове с от-
бори, които са на до-
ста по-ниско равнище 
от нас и на сблъсъци с 
тимове, които предва-
рително и принципно 
се считаха за по-добри 
от нас или поне на на-
шето ниво. Първите 
две игри, които напра-
вихме с „Ботев” (Враца) 
– 1:1 и с „Пирин” (Гоце 
Делчев) – прекратен 
при 3:0, срещнахме 
отбори, които са с по-
малки възможности от 

играхме много 
офанзивно 

и разкрепостено, 
създадохме много 
положения, срещу 
грузинците реали-
зирахме 6, но про-
пуснахме поне по 15 
още на всеки двубой. 
Донякъде при тези 
пропуски може да се 
каже, че ни липсваше 
късмет, но голът е из-
куство. Най-голямото 
изкуство във футбола. 
И нереализирането 
от добри ситуации оз-
начава, че трябва да 
работим върху това. В 
другите контроли сре-
щу отбори, които поне 
по предварителните 
очаквания би трябва-
ло да са по-добри от 

„Терек” в последната 
контрола през първо-
то полувреме седеше 
по-добре от нас, а ние 
бяхме по-притеснени. 
Но твърдо и катего-
рично твърдя, че през 
второто полувреме 
ние бяхме по-добрият 
отбор. А и срещу „Ба-
ник” (Острава) – 1:0 и 
„Васлуй” – 2:1, които ни 
превъзхождат физиче-
ски и най-вече като фи-
нанси, ние направих-
ме много интересни 
неща, притеснихме ги 
и накрая спечелихме 
контролите. Създадох-
ме повече положения 
от тях. Аз имах притес-
нения за играта ни в 
защита, но мисля, че в 
тези мачове се видя, че 
отборът ни стои добре 
и в дефанзивен план. 
А в нападение, да не 
казвам силни думи, но 
отборът ни е интере-
сен, ражда интересни 
ситуации. Липсва още 
солта и меда на фут-
бола – вкарването на 
голове.

- Много контузии 
преследваха „Сла-
вия” през цялата 
подготовка...

- Това е едно от най-
лошите и най-тежките 
неща, които ни се слу-
чиха. След Нова годи-
на започнахме в здра-
вословно отношение 
с тежко наследство 
– Чавдар Янков беше 
опериран, както се 
разбра, с голямо закъ-
снение и тепърва се 
възстановява. Дойде 
Тодор Колев, май беше 
здрав, но на първата 
тренировка се видя, 
че има някакво старо 
възпаление, което и 
сега го мъчи вече по-
вече от месец. После 
дойдоха и тежките 
контузии на Николай 
Дюлгеров и Даниел 
Златков, който бързо 

-

нашите. Тук слагам и 
срещата с грузинците, 
която играхме в Ан-
талия (6:1 срещу „Си-
ско”). В тези мачове 

нас аз смятам, че по-
казахме едно много 
добро лице. Нито един 
съперник не ни на-
дигра. Може би само 
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я преодоля и вече е 
в строя. Но Дюлге-
ров пропуска доста 
време от подготовка-
та. Здравко Лазаров 
трябваше да бъде опе-
риран от едно старо 
възпаление на костта 
под коляното. При-
стигна по-късно на ла-
гера в Анталия, където 
пък се разболя в по-
следните 3-4 дни на 
подготовката. Акиоши 
пък има проблем във 
врата – дискова херния 
на горните прешлени 
на гръбначния стълб, 
получена отдавна, ко-
гато при стар сблъсък 
той е счупил челюстта 
си, но се прояви сега. 
И той отиде на лече-
ние в Япония. Мацуи 
също има постоянни 
проблеми с мускулни 
разтежения и разкъ-
свания – по-силни или 
по-леки, които продъ-
лжиха и в Турция. А 
капитанът Богомил Дя-
ков се прибра по-рано 
от лагера заради кон-
тузия... Имаше и някои 
по-леки неща, които 
не бяха притеснител-
ни. Но 

лошият късмет 
с контузиите 

ни преследваше през 
цялата подготовка и 
със сигурност ще е с 
нас поне в началото на 
полусезона. Важното 
обаче е, че всички дру-
ги изкараха една до-
бра подготовка, труди-
ха се здраво и мисля, 
че са в добро функцио-
нално и здравословно 
състояние.

- На какво ще бъде-
те доволен в края на 
сезона?

- В края на сезона ще 
бъда доволен „Славия” 
да играе един финал за 
купата, а дай Боже и да 
го спечели. При всяко 
положение виждам, 
че голямото желание 
и мечта на всички сла-
висти и всички, които 
обичат „Славия” – пу-
блика, ръководители, 
футболисти, е взима-
нето на купата. Трябва 

да сте сигурни, че кол-
кото тези всички хора 
заедно желаят купата, 
моето желание е още 
по-голямо. Ако има си-
ломер за това желание 
моето е най-голямото. 
При всяко положение 
няма да съм доволен, 
ако ние в първенство-
то не достигнем една 
кота поне 26, 27, 28, а 
моето желание е за 30 
точки през пролетта. 
Толкова правят отбо-

рите, които искат 

да са в челната 
тройка 

или четворка. За да 
вземеш купата, за да 
си фактор, за да искаш 
догодина да разчиташ 
на качествата си, а не 
на случайността, за 
да влезеш в тройката 
или четворката, тряб-
ва да направиш една 
подготовка за това 

нещо. Въобще – по-
беда, победа, победа, 
победа... във всеки 
мач. Искам „Славия” 
да излиза със само-
чувствие, че може да 
победи всички. И съм 
убеден от това, което 
видях сега в Анталия 
– от качествата на от-
бора, от желанието за 
изява, от дисциплина-
та, от възможностите 
ни – може да играем с 
абсолютно всички от-

бори в България за по-
беда и да ги победим.

- И програмата на 
„Славия” през про-
летта е значително 
по-добра от есенна-
та.

- Ние сме длъжни 
да използваме това. 
И всички в отбора и 
ръководството да на-
правим така, че в годи-
ната на стогодишния 
си юбилей славистите 
да са горди с любимия 
си отбор и да забравят 
мъката, която са изпит-
вали през първия по-
лусезон на този шам-
пионат.

- Каква е футбол-
ната Ви философия, 
г-н Вуцов?

- Първо – искам да 
играем много бързо. 
Второ – искам да игра-
ем с голяма агресия. И 
трето – искам да игра-
ем разкрепостено, да 
не ни е страх, че ако 
получим един гол не 
може да го върнем. 
Нещо, което го има в 
90 процента от българ-
ските отбори. Послед-
но – искам отборът да 
играе организирано, 
да има идея в действи-
ята му. 

Николай КРЪСТЕВ

-
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Ако започнем 
хронологично 
да ги предста-

вяме, достатъчно е да 
споменем само имената 
на световно известните 
певци Борис Христов, 
Стефан Македонски, 
Мими Балканска и Тинка 
Краева за да се илюстри-
ра това. Най-големият 
оперен бас за отминалия 
ХХ век, Борис Христов 
дори е тренирал футбол 
като юноша в любимия 
си “бял” отбор. Стефан 
Македонски пък години 
наред е сред ръководи-
телите на “Славия”. В пе-
риода 1928-1930 година 
дори е председател на 
любимото си дружество. 
Оперетните прими пък 
Мими Балканска и Тин-
ка Краева освен, че са 
редовни членове на „бе-
лия” клуб в началото на 
трийсетте години се из-
явяват и като странични 
съдии в демонстративен 
мач организират за бла-
готворителни нужди от 
“Славия”. 

През 1924 година към 
клуба се създава и кул-
турно-социален отдел. 
Негов първи завеждащ 
става Коста Ненов. Най-
известните изяви на тази 
структура са циклите от 
сказки с възпитателен 
и научно-популярен 
характер. Създава се и 
първата библиотека към 
спортно дружество у 
нас. На 3 октомври 1933 
година в “Славия” е при-
ет като колективен член 
изградената спортна 
секция при Народния 
театър. 

Основоположникът 
на българската архео-
логия и бивш министър-
председател и регент 
проф. Богдан Филов 
също е почитател на 
„Славия”.

Сред най-известните 
привърженици на „бе-
лите” в по-близкото ми-
налото са и писателите 
Боян Болгар, Челкаш, 
както и проф. Любомир 
Тенев. Интересно е мне-
нието за избора на “Сла-
вия” за любим клуб и на 
Богомил Райнов: „Не се 
задават въпроси, защо 
“Славия” ми е клубът на 
сърцето. Все едно да ме 
питате: защо обичаш 
тъкмо тази жена, а не 

друга? Славист съм от 
дете и това е достатъ-
чно като обяснение.” 
Един от класиците на 
българската литерату-
ра Йордан Радичков за 
своя любим клуб казва-
ше: „Привърженик съм на 
“Славия”. Обичам този 
футболен отбор, защо-
то не е лидер, не е голя-
мо дете, няма особено 
голям късмет и умее да 
излиза гордо от всяко 
свое поражение. “Славия” 
ме научи на много неща 
в живота. Едно от тях 
бе да не унивам, когато 
не побеждавам. “Славия” 
е достоен гладиатор 
на футболната арена и 
макар, целият покрит с 
рани неведнъж е триум-
фирал като победител, 
давайки добър урок на 
много лидери.”

Незабравими са и 
мислите на Павел Вежи-

нов: „Аз съм привърже-
ник на “Славия” още от 
момче. През ум не ми е 
минавало, че мога да 
бъда някакъв друг, ос-
вен славист, макар че, 
както е известно, “Сла-
вия” често е огорчавала 
своите привърженици. 
Огорченията наистина 
са повече, но затова пък 
радостите са много по-
силни. Когато срещна 
човек по пътя си, който 
ми каже, че е славист, 
друга рекомендация не 
ми е нужна, той веднага 
става нещо като мой 
събрат. Нима така бих 
мислил и бих чувствал, 
ако бяхме най-силният, 
всепобеждаващ от-
бор?! С най-силните, 
освен друго вървят и 
най-много авантаджии, 
приспособленци, поклон-
ници на силата и превъ-
зходството. Аз съм по-

клонник на верността 
и затова съм славист!” 
Този смисъл за клубна 
вярност се долавя и от 
думите на друг писател 
Васил Цонев: „Спомням 
си преди години, когато 
бяхме временно в края 
на таблицата, дъщеря 
ми зададе един въпрос: 
„Тате бе, защо сме от 
“Славия”?! А аз й отгово-
рих: „Когато изпаднем 
в „Б” група”, а сетне и в 
зоните, и там също ста-
нем последни – тогава 
трябва да се преброим. 
Защото тези, остана-
лите, те ще са истин-
ските слависти!”

Дълги години между 
„бялото“ дружество и 
Държавния музикален 
театър имаше подписан 
договор за сътрудниче-
ство. В това няма нищо 
нелогично, като се знае, 

че този театър носи и 
името на бившия предсе-
дател на “Славия” Стефан 
Македонски. Спортисти-
те посещаваха безплатно 
спектаклите, а артистите 
спортните прояви. Из-
вестният композитор 
Бенцион Елиезер споде-
ляше пък за привърза-
ността си към „белите”: 
„Толкова е силна любов-
та ми към “Славия”, че 
това знаят и студенти-
те ми. Често пъти ми се 
е случвало, като вляза в 
класната стая да видя 
на черната дъска надпис: 
„Само “Славия”! Един мой 
студент дори ми пода-
ри саморъчно направен 
талисман от дърво, кой-
то представлява едно 
човече във формата на 
футболна топка с ем-
блемата на „белия” клуб 
и надпис „Само “Славия”! 
Оттогава славистчето 
винаги стои на пианото 
ми, когато свиря.”

Сред актьорите в ми-
налото също има доста 
слависти. Достатъчно е 
само да се спомене име-
то на Лео Конфорти. Той 
дори пътува с футболния 
отбор за турнето в Из-
раел през 1954 година. 

Съставите на “Славия” през годините винаги са се отличавали от 
останалите тимове по своята коректна, кавалерска игра. Белите 
екипи не са просто спортна униформа. Те са символ на чистота и еле-
гантност, на финес и спортсменство, на спортен характер и на сла-
вистки дух. Именно тези неща правят “Славия” привлекателен клуб 
и за българската интелигенция. 
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Големият Апостол Ка-
рамитев дори използва 
клубната си значка на 
„Славия” като атрибут 
във филма „Специалист 
по всичко”. Сред актьо-
рите от по-старото по-
коление личи един от ти-
таните на родното кино 
Петър Слабаков, както и 
колегите му Асен Киси-
мов и Стефан Стефанов, 
и оперетната прима Ли-
ляна Кисьова. Не можем 
да пропуснем и името 
на Стойчо Мазгалов. Не-
говият творчески път го 
свързва с „белия” отбор 
дори на снимачната пло-
щадка. Той е в ролята на 
треньора на футболния 
отбор в игралния филм 
„Незабравимият ден”. А 
главни действащи лица в 
него са играчите на “Сла-
вия”. Пред тях известни-
ят актьор не веднъж е 
споделял своята клубна 
симпатия. Незабрави-
мият Кирил Господинов 
дори има и членска кар-
та издадена му от „бя-
лото” дружество. От по-
младите актьори славист 
е Иван Ласкин, известен 
също и като „Васко да 
Гама от село Рупча“, както 
и Захари Бахаров, добил 
популярност с ролите си 
във филмите: “Love.net” 
и „Под прикритие”. Друг 
актьор и сегашен ди-
ректор на „Сатиричния 
театър” Калин Сърменов 
също е славист и дори е 
тренирал волейбол при 
голямата „бяла” легенда 
Панайот Пондалов.  

Едва ли има човек 
у нас, който да не е из-
падал във възхита от 
прекрасните балади на 
група „Сигнал“, чиито во-
кал Йордан Караджов 
е отявлен славист. Ето и 
неговото кредо: “Славия” 
е нещо, хем много велико, 
хем нещо много лично. 
И затова, може би и до 
ден днешен изтръпвам, 
като зърна белите еки-
пи. Такъв съм си - емоцио-
нално и лирично настро-
ен, дори когато гледам 
двубой на “Овча купел”. 

Нямаше как да не 
стана славист. Това при 
нас, привържениците на 
“белите”, си е родова чер-
та. Естествено, че ме 
направи славист баща 
ми. Бях пет-шест годи-
шен, когато ме заведе на 

мач на “Славия”. Втрещен 
наблюдавах този прекра-
сен отбор с бели екипи. 
Та нали бялото е символ 
на чистотата! И както 
татко, така и аз станах 
славист. За цял живот.

Дали не съжалявам, че 
не съм привърженик на 
друг отбор, който има по-
вече титли и купи? Опа-
зил ме Господ! Вярно е, че 
в спорта най-важното е 
победата. Но има и друго 
нещо, което поне за мен е 
също толкова важно. Това 
е чувството, че си съпри-
частен към един отбор, 
който олицетворява един 
специален дух и една спец-
ифична идея. Духовният 
пълнеж, моралният под-
текст на “бялата” идея, 
благородството, това са 
все неща, които правят 
от обикновения запа-
лянко - славист. И които 
неща, после го отличават 
от другите привържени-
ци.” – завършва емоцио-
нално Данчо Караджов. 
Две други много любими 
рок групи у нас също имат 
славистка жилка. В Б.Т.Р. се 
откроява Славчо Николов, 
а в „Спринт” Пейо Пеев.

Сред художниците по-
клонници на “Славия” 
изпъква Никола Мирчев, 
който през петдесетте го-
дини на ХХ век дори рису-
ва портрети на всеки един 
от футболистите на „белия” 
отбор. 

Привърженик на най-
стария роден клуб е и 
актьорът Любен Чаталов, 
който дори бе член и на 
ръководството на Нацио-
налния Клуб на Слависта. 
Известният кинорежи-
сьор Андрей Слабаков 
също винаги се е гордял 
с обичта си към “Славия”. 
Своята спортна принад-
лежност не крие и проф. 
д-р Боян Биолчев, бивш 
ректор на най-старото 
висше училище на бал-
каните Софийския Уни-

верситет “Св. Климент 
Охридски”: „Белите” 
ме привлякоха по-
средством – баща ми 
проф. Асен Биолчев. Той 
обичаше да сме заедно 
на футболни мачове. 
Помня внушенията му, 
че ние сме слависти, за-
щото нашата публи-
ка не крещи, не псува и 
не ругае при загуба. По 
онова време подобно 
вероизповедание ре-
спектираше.

“Славия” за мен е 
духовна емблема, а не 
значка на ревера.”

Джаз звездата на 

живот. Имали сме не 
един и двама прекрасни 
футболисти, но по една 
или друга причина те не 
можаха да станат шам-
пиони на страната. За-
това се радвам, че през 
1996 “белите” триум-
фираха като първенци. 
Убеден съм, че в скоро 
време “Славия” пак ще е 
шампион.

Никога не съм крием 
факта, че съм славист. 
Винаги, когато са ме ка-
нили съм присъствал на 
тържества по случай 
годишнини на любимия 
клуб съм се отзовавал. 
Дори на едно такова 
събиране разбрах, че 
мой колеги и прияте-
ли от сцената също са 
слависти. Чудесно е, че 
има такава общност 
от приятели на “Сла-
вия” сред музикантите в 
България.

Много се радвам и че е 
съществувал дълги годи-
ни и хор „Славия“. Наши-
ят клуб винаги е бил от-

-

-
-

тен клуб на цяла плеяда 
български карикатури-
сти е “Славия”. Сред тях 
са Генчо Симеонов, Кон-
стантин Матронов, Илия 
Липавцов и Жорж Туджа-
ров. 

Сред българския на-
учен елит, като поклон-
ници на „белите“ се от-
крояват и проф. Чавдар 
Добрев, и основополож-
ника на съвременната ни 
социология проф. Борис 
Чакалов, и известният 
политолог проф. Петър-
Емил Митев. Няма как да 
не споменем и живата 
легенда в българската 
сърдечна хирургия сла-
вистът проф. д-р Алек-
сандър Чирков. Сред 
юридическите среди на 
университетски препо-
даватели, адвокати, но-
тариуси също има много 
привърженици на “бели-
те”. Преподавателите по 
право: проф. Димитър 
Радев, проф. Владимир 
Петров, проф. Симеон Та-
сев, доц. Васил Цанков са 
едни от най-известните 
слависти в университет-
ските среди.

Сред телевизионните 
звезди естествено има 
и представители на сла-
вистката гилдия. Съвсем 
не на шега бившият во-
дещ на „Сладко отмъще-
ние“ Влади Априлов, не-
колкократно е заявявал 
в националния ефир „бя-
лата“ си клубна принад-
лежност. Логично и него-
вият брат Ники Априлов 
също е славист. Той е екс 
водещ на предаването 
„Като Лъвовете“, което 
дава шанс на млади му-
зиканти и певци да из-
лязат на голямата сцена. 
Автор на най-вкусното 
предаване „Бон Апети“ 
пък е славистът Иван 
Звездев. 

Вероятно има още 
много приятели на “Сла-
вия” сред българската 
интелигенция, но ние 
не знаем за тях. Дано 
след като видят горепо-
сочената авторитетна 
компания се обадят и се 
свържат с нас за да обо-
гатим почетния списък. 

България Васил Петров 
също има какво да до-
бави относно своята 
спортна любов: „Не мо-
жех да не съм от “Сла-
вия”. Все пак дядо ми е 
един от основателите 
на клуба. Присъствал е 
като делегат на учре-
дителното събрание 
на 10 април 1913 годи-
на, когато се ражда 
“белия” клуб. Той също 
се казва Васил Петров 
и е бил в последствие 
и председател на „Сла-
вия”. Още от много 
малък бях закърмен с 
любовта към “белия” 
отбор. А стане ли чо-
век привърженик на 
“Славия” то е за цял 

бор с големи традиции в 
областта на култура-
та и изкуството.”

Любимецът на ня-
колко поколения естра-
ден изпълнител Васил 
Найденов е не просто 
славист. Васко дори бе в 
залата на стадиона при 
учредяването на Нацио-
налния клуб на слависта. 
Още едно популярно 
име от музиката Росица 
Кирилова също е сла-
вистка. 

Основоположникът 
на българската анима-
ция Стоян Дуков и най-
известният наш режи-
сьор-аниматор Доньо 
Донев също са фенове на 
„белите”. Любимият спор-
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Вековният юби-
лей на „Славия” беше 
отбелязан с плувен 
празник за младите 
състезатели на най-
старото родно  спор-
тно дружество. Над-
преварата се състоя в 
басейна на 33-то СОУ 
„Санкт Петербург” в 
столичния квартал 
„Люлин”, а съоргани-
затор беше Учениче-
ската Спортна Школа.

лай Чальов (също и 
президент на отбора, 
член на Управител-

лемите имена от ми-
налото”, заяви Чальов.

Състезанието в 

33-то СОУ отбеляза 
и 70-годишния юби-
лей от началото на 

практикуването на 
плуване в „Славия”. 
Празникът бе част от 
серията мероприятия, 
които ще се проведат 
през 2013-а. Кулмина-
цията ще е на връх 10 
април, когато в НДК в 
столицата ще се про-
веде и голям гала-
концерт. 

По повод вековния 
юбилей, наред с дру-
гите големи имена 
на „белите” ще бъдат 
почетени и плувците 
на дружеството – жи-
веещите в чужбина 
Бистра Господинова 
(Хърватия - бронзова 
медалистка от евро-
пейското първенство 
в София’85), първа-
та голяма звезда на 
клуба Пламен Дончев 
(САЩ), Георги Миха-
лев (Норвегия – чети-
рикратен олимпийски 
полуфиналист), Адри-
ана Борисова (три-
кратна участничка на 
европейски първен-
ства) и президентът 
на БФПС Георги Ав-
рамчев.

Василен 
ДИМИТРОВ

На старт застана-
ха 50 състезатели на 
„Славия” (от I   до VI 
клас), които плуваха 
по 25 метра в чети-
рите стила по реда на 
съчетаното (бътерф-
лай, гръб, бруст, кро-
ул). Впечатлиха Ка-
лоян Петров, Мария 
Павлова, Евгения Сто-
янова, Огнян Хариза-
нов и др., но радост-
та от състезателната 
тръпка изпитаха и 
останалите участни-
ци. Всички получиха 
от приятелите на клу-
ба – шапка, грамота, 
флагче, шоколад, ви-
тамини и книжка.

Треньорите Нико-

ния съвет на родната 
федерация), Адриа-
на Борисова (един от 
символите на друже-
ството), Атанас Бербе-
ров (педагогът с най-
солиден стаж), Илиана 
Мануилова, Елка Си-
меонова и Галя Илие-
ва пък останаха обна-
деждени за предстоя-
щите държавни шам-
пионати. „Надявам се 
младите плувци да се 
вдъхновят от богата-
та и дълга история на 
„Славия” и не само да 
гонят, но и задминат 
постиженията на го-
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вен новини, ре-
зултати и кла-
сиране на тима, 
ще намерите и 
данни от исто-
рията на клуба. 
„Чрез нашия 
сайт ще полу-
чавате точна 
информация 

за отбора, ще 
научавате ре-

зултатите и класирането, 
ще имате възможност 
да гледате мачовете 
на тима, от нашия вир-

Женският волей-
болен отбор 
на „Славия-СУ” 

заема петото място в шам-
пионата на България. Сла-
вистките редуват победи 
и загуби, и не могат да 
бъдат изместени от тази 
позиция преди края на 
редовния сезон, до кой-
то остава само един кръг. 
Възпитаничките на стар-
ши треньора Кремена 
Трифонова играят успеш-
но срещу намиращите се 
след тях в подреждането 
състави, като дори успяха 
да вземат точки в мачове-
те със смятаните за фаво-
рити за титлата „Марица” 
(Пловдив) и ЦСКА. 

Юбилейната 2013 го-
дина започна с много 
важна и малко очаквана 
победа на „белите”. В сре-
дата на януари славист-
ките надиграха „Марица” 
с 3:2 в мач от турнира в 
София, който е част от 

редовния сезон в шампи-
оната. 

На два пъти глава пред 
„Славия-СУ” преклониха 
и шуменският „Феникс 
09”, както и плевенският 
„Спартак 96”. Последва-

лите поражения от ЦСКА, 
„Левски Волей” и „Ка-
занлък Волей” бяха очак-
вани, но важното е, че 
в дербито с „червените” 
беше спечелена една точ-
ка, даваща допълнително 

спокойствие в отбора.
В последния кръг от 

редовния сезон „Славия-
СУ” ще играе с аутсайдера 
„Локомотив” (София), като 
победата не би трябвало 

да бъде поставяна под ни-
какво съмнение. До сега 
през сезона „белите” на-
диграха три пъти своя не-
претенциозен съперник.

До момента, след 20 
изиграни мача, славист-
ките имат 8 победи и 12 
поражения при геймо-
во съотношение 32:40. 
Точките, спечелени от 
„Славия-СУ” са 25.

МАЧОВЕТЕ НА „СЛАВИЯ-СУ” ПРЕЗ 2013 ГОДИНА:

„Марица” (Пд) – „Славия-СУ” 2:3 (25:20, 21:25, 27:25, 23:25, 12:25)
„Казанлък Волей” – „Славия-СУ” 3:1 (18:25, 25:22, 25:18, 25:16)
„Славия-СУ” – „Спартак 96” (Плевен) 3:0 (25:15, 25:25:11, 25:13)
„Славия-СУ” – „Феникс 09” (Шумен) 3:0 (25:23, 25:22, 25:18)
„Славия-СУ” – „Феникс 09” (Шумен) 3:1 (17:25, 25:22, 25:17, 25:21)
„Славия-СУ” – „Марица” (Пловдив) 1:3 (21:25, 15:25, 25:20, 15725)
„Славия-СУ” – „Казанлък Волей” 0:3 (21:25, 13:25, 24:26)
ЦСКА – „Славия-СУ” 3:2 (25:15, 20:25, 25:21, 18:25, 16:14)
„Левски Волей” – „Славия-СУ” 3:0 (25:16, 25:12, 25:12)
„Славия-СУ” – „Спартак 96” (Плевен) 3:1 (25:22, 19:25, 25:13, 27:25)

Състав на „Славия-СУ”: 1. Стефани Стефанова, 2.Иванина Радева, 
3. Габриела Айшинова, 4. Андреа Матеева, 5. Златина Щарбанова, 
6. Росица Кирилова, 7. Цветелина Александрова, 9. Ирена Мишо-
нова, 10. Илина Монева, 11. Зоя Трендафилова, 12. Кристина Ди-
митрова, 13. Пламена Мирчева

Женският волейбо-
лен клуб „Славия-СУ-СУ“ 
вече има и свой интер-

bgvolley.com. В него ос-

туален магазин пък 
ще може да закупите 
клубна екипировка и 
сувенири. Това, което 
сега ни предстои, е да 
изпълним поставената 
от УС на клуба задача: В 
следващите три години 
да изградим силна дет-
ско-юношеска школа, 
която да продължи тра-
дициите на запазената 
волейболна марка „бе-
лите“! Благодарим Ви за 
търпението и подкрепа-
та през тези две години! 
Ще се постараем да не 
Ви разочароваме“, се 
казва в първото съоб-
щение на „белия“ клуб.

Волейболистите вече 
са аут от Суперлигата

Мъжкият отбор на „Славия“ изпадна от волейбол-
ния елит на България.  Това стана след загубата на 
„белите“ с 0:3 (11:25, 13:25, 20:25) като гости на „Лев-
ски Волей“ в среща от 15-ия кръг на Суперлигата. 
Двубоят в зала „Сиконко“ продължи едва 52 минути. 
Интрига имаше единствено в третия гейм, когато ре-
зултатът след второто техническо прекъсване беше 
равен - 18:18. Най-резултатни за младия състав на 
„Славия“ бяха Данев и Пейчинов с по шест точки.  
Воденият от Брунко Илиев отбор има едва една победа 
от 15 мача и скромен актив от три точки и е на послед-
ното десето място в шампионата. Единственият успех на 
„белите“ беше през есента срещу „Пирин Балканстрой“. 

Емилия Николова, ко-
ято е екс волейболистка 
на „Славия”, се предста-
вя изключително силно 
с тима на „Имоко Волей” 
(Конеляно) в шампионата 
на Италия. В последните 
си три двубоя отборът 
постигна три победи, 
като в срещата с „Карна-
ги” (Вила Кортезе), спе-
челена с 3:2, Николова 
беше най-резултатна с 25 
точки.

Срещу  следващия 
съперник на Конеляно - 
„Банка Реале” (Джавено), 
националката на Бълга-
рия отбеляза 19 точки и 
стана втора по резултат-
ност. Двубоят завърши 
с победа 3:1 в полза на 
„Имоко Волей”.

До момента отборът 
от Конеляно се намира на 
пето място във времен-
ното класиране в Серия 
А1 с актив от 22 точки.

Запалянковците из-
браха Радостин Стойчев за 
волейболен треньор но-
мер 1 в света за миналата 
година. В гласуване в по-
пулярния сайт volleyball.it 
специалистът, който води 
Итас Диатек (Тренто), събра 
68 процента от гласовете. 
Стойчев беше предпочетен 
пред Алберто Джулиани, 
старши треньор на Лубе 
Банка (Мачерата), който 
има 32 процента от вота. 
Първото място в гласуване-
то отреди на бившия тре-
ньор на “Славия” и българ-
ския национален отбор пре-
стижната награда “Златен 
глобус”.

Юношата на “белите” 
Матей Казийски пък продъ-
лжава борбата си за приза 
за най-добър състезател в 
света през миналата година. 

Съперници на Казий-
ски на финала за спечел-
ване на наградата “Златна 
топка”  са Цветан Соколов 
(България), Марко Под-
рашчанин (Сърбия), Бру-
но Ресенде (Бразилия) 
и Юбер Ено (Франция). 
В следващия етап на гла-
суването за най-добър во-
лейболист ще се включат 
100 спортни журналисти от 
целия свят.

Славистките със своя 
интернет страница

Силни изяви в Италия за бивша 
състезателка на „белите” 

Радостин Стойчев спечели приза за 
най-добър треньор за 2012 година

Страницата подготви: Асен ДАСКАЛОВ

Емилия Николова
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Боксов клуб „Славия” 
е една от класическите 
марки в българския спорт. 
Стотиците шампиони, ме-
далисти, неизброимите 
треньори и деятели про-
дукти на „бялата” школа, 
имат своите достойни на-
следници и в настоящето. 
Над 70 деца (момчета и 
момичета) продължават 
да 

развиват активна 
дейност

и да тренират в модерна-
та клубна зала до стадион 
„Славия”. Под ръковод-
ството на треньорите 
Йордан Стоянов (Старото) 
и Аспарух Георгиев мла-
дите „бели” кадри еже-
дневно се подготвят за 
големия спорт в отлични 
условия, които спокойно 
могат да бъдат опреде-
лени като най-добрите в 
страната. 

„Големите постижения 
винаги са били на „Сла-
вия”. Нашата цел е да успе-
ем да задържим кадрите 
си  и да им помогнем да 
навлязат в големия бокс. 
Не на последно място и 
да започнат да изкарват 
пари от него. Силата ни е в 
създаването на големите 
боксьори. В ЦСКА напри-

мер винаги са взимани 
готови състезатели”, заяви 
за клубното ни издание 
изпълнителният дирек-
тор на боксов клуб „Сла-
вия-Саламандър ДАС” Ни-
колай Стоянов.

В залата на „белите” има 
отлични условия за някол-
ко вида спорт. Огромните 
помещения за бокс, кик 
бокс, фитнес залите, зони-
те за красота са само част 
от модерната европейска 
база, с която разполага 
най-стария български 
клуб. Президент на „Сла-
вия Саламандър ДАС” е 
Филип Атанасов. Румен 
Ванков и Христо Христов 
са новите хора, които по-
магат за издръжката и 
съществуването на клуба.

„Правим всичко това с 
тяхната помощ. Те ни по-

магат организационно, 
осигуряват ни автобуси за 
пътуванията”, категоричен 
е Николай Стоянов.

В завършилото наско-
ро Държавно първенство 
по женски бокс „Славия” 
завоюва едно първо мя-
сто, две втори позиция 
и три бронзови медала. 
Сред 

най-големите 
надежди на клуба

и на българския бокс са 
Михаела Петрова, Мо-
ника Станчева, Симона 
Кожухарова, Ана-Мария 
Симеонова и Ивона Пей-
чева. 

При силния пол голе-
мите надежди са свързани 
с Петър Василев и Вардан 
Сароханян и разбира се с 

европейския шампион за 
юноши Благой Найденов. 

„Много разчитаме на 
добри резултати. Със си-
гурност ние имаме най-
много шампиони при 
младите за всички вре-
мена. Силата ни винаги 
е била юношеския бокс. 
Хубавото е, че федераци-
ята винаги е била добре 
настроена към нас. Знаем, 
че не може да реализи-
раме абсолютно всички 
наши кадри. Боксът е за 
смели и талантливи хора. 
За всички останали този 
спорт е вреден. Акцентът 
ни е бил върху индивиду-
алните постижения, наше 
производство”, разказва 
още изпълнителният ди-
ректор Стоянов, който е 
свидетел на стотици успе-
хи от страна на „белите” 
боксьори.

Основата на модерния 
бокс в „Славия” и в цяла 
България е поставена от 
легендарния Кирил Ма-
цулов, под чието ръко-
водство след средата на 
миналия век в „старата ба-
рака” в квартал „Овча ку-
пел” са създадени стотици 
шампиони и медалисти. 
Неизброимите медали, 
европейски, световни, 
олимпийски и държавни 
титли с марка „Славия” 

остават една от 

огромните гордости 
на клуба 

в 100-годишната му 
история. Ангел Анге-
лов, Пламен Янков, Емил 
Чупренски, Борислав 
Абаджиев, Петър Стои-
менов, Серафим Тодоров, 
Даниел Петров, Борис 
Георгиев са само някои 
от най-популярните име-
на, прославили „Славия” 
и България на междуна-
родната боксова сцена. 
Подобно на почти всички 
останали спортове у нас, 
„белите” първи започват 
да практикуват бокс. Това 
се случва през далечната 
1924 година. 

„Старата барака”, 
превърнала се днес в 
модерен боксов център, 
винаги ще бъде една от 
гордостите на страната 
в спортно отношение и 
трябва да бъде стимул за 
още по-големи успехи в 
бъдещето.  

„Ръководителите на 
ОСК „Славия” през години-
те винаги са имали едно 
по-специално отношение 
към нас. Може би това е 
заради големите успехи 
на клуба ни”, завършва 
Николай Стоянов.

През лятото на 2012 
година състезателят на 
реномираната школа на 
„Славия” Благой Найде-
нов печели европейска-
та титла за юноши в кате-
гория до 80 килограма. 
На финала на шампиона-
та на Стария континент в 
зала „Универсиада” мла-
дият славист побеждава 
по точки – 18:11, срещу 
Уладзимир Цитоу (Бела-
рус). В края на първия 
рунд Найденов сваля в 
нокдаун своя против-
ник и дава сериозна за-
явка за крайна победа 

в двубоя за титлата. Във 
втората част българинът 
продължава да трупа 
точков аванс, а в третия 
рунд беларусинът отно-
во е принуден да слуша 
отброяването на съди-
ята.

Благой Найденов за-
почва да тренира бокс 
преди четири години и 
сега под ръководство-
то на треньора Аспарух 
Георгиев постепенно за-
почва да усъвършенства 
качествата си.

Веднага след спече-
лената европейска титла 

Найденов казва в ше-
говит тон: „Аз съм Майк 
Тайсън”.

Младият боксьор се 
отличава с много добър 
успех в училище и раз-
венчава твърденията, 
че повечето спортисти 
страдат от липса на ин-
телект.

„Ще тренирам още 
повече. Имам амбиция-
та да гледам към олим-
пиадата в Рио де Жаней-
ро”, казва щастливият 
европейски шампион.

През 2010 година Бла-
гой Найденов достигна 

до своя първи финал на 
европейски шампионат 
и печели сребърен ме-
дал.

През тази година 

Благой Найденов ще 
участва на световно 
първенство за юноши.  

Страницата подготви:
Асен ДАСКАЛОВ

Благой Найденов – славист и 
европейски шампион за юноши
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Модерният пето-
бой е с дългого-
дишни тради-

ции в „Славия”. „Белият” 
клуб е рекордьор по титли 
у нас, а записалият най-
успешно представяне на 
шампионат на планета-
та българин е славистът 
Цанко Хантов. Днес най-
добрият роден състеза-
тел отново е кадър на 
„белите” и това е Благой 
Димитров. През миналата 
година той бе на крачка 
от участие на Олимпиа-
дата, като 21-годишният 
състезател на „Славия” 
раздели 36-41-о място в 
ранглистата, а за игри-
те в Лондон се класираха 
първите 36. Славистът 
трупаше точки през целия 
сезон и буквално остана на 
косъм от олимпийската 
си мечта. Но по-важно е 
друго,  изминалият сезон 
бе най-успешният му и го 
утвърди на международно 
ниво. Благой записа фи-
нал на Световната купа 
в Шарлот, САЩ (27-и), а 
на първенството на пла-
нетата в Рим родения на 
21 август 1989 г. славист 
зае същата позиция. На 
континенталния шампио-
нат в София пък впечатли 
с 12-ото си място. Ето и 
неговата равносметка за 
изминалия сезон, пътя му 
в спорта и плановете за 
бъдещето: 

На крачка 
от Лондон

Няма как да не ме е яд, 
че за малко не се класирах 
на олимпийските игри в 
Лондон. Когато гледах по 
телевизията и по интернет 
надпреварите, чувствах 
че съм част от случващото 
се и, че принадлежа към 
цялата петобойна група 
в Англия. Но бях останал 
вкъщи. 

Може би не ми достигна 
опит в стрелковата дисци-
плина. Един месец преди 
европейското първенство 
в София беше повикан от 
Беларус треньорът Савчен-
ко, който да се занимава 
специално с мен. Тодор Ни-
колов (също възпитаник на 
„Славия”) ми е основният 
наставник, но е свикнал да 
ме гледа от години и някои 
неща не му правят впечат-
ление. 

Стрелбата в модерния 
петобой се различава от 
всички други стрелби, из-
ключвам физичната глед-

Звездата на „Славия” и петобоя 

на точка. В биатлона също 
има прицелване с висок 
пулс, но се използва пушка 
и то на три опорни точки. 
Петобойците имаме само 
едно рамо. Не можем да из-
ходим и от стрелците, ма-
кар и те да са въоръжени с 
пистолет. Но те се състеза-
ват на ниска пулсова често-
та. Петобойците не можем 
да бъдем причислени към 
нито една от групите и за-
това се нуждаем от наш си 
треньор по стрелба. Сав-
ченко ми разкри резерви-
те на огневия рубеж – кон-
центрацията, психическа 
устойчивост с дадена по-
становка на тялото. 

Равносметка 
за сезона

Благодаря на българ-
ска федерация в лицето 
на президента Андрей 
Кузманов. Той и БФМП 
подсигуриха финанси-
те и направиха всичко 
възможно да участвам на 
всяко възможно състеза-
ние - от първенството на 
планетата, на кръговете 
за Световната купа и сил-
ни турнири, включително 
открития шампионат на 
Унгария, където завърших 
4-и в изключително сил-
на конкуренция. А зна-
ем, че тази крайдунавска 
страна е със силни тра-
диции в модерния пето-
бой и водните спортове.  
За европейското първен-
ство в София не очаквах 
толкова добро класиране 
от себе си. Доволен съм, 
но не се самозалъгвам, че 
това ми е таванът. Ако чо-
век престане да желае по-
вече от себе си, той спира 

своето развитие. 

Работата 
с психолог

В началото на лятото 
федерацията ми подсигури 
и спортен психолог - Свет-
лана Димитрова. Като по-
вечето българи подходих 
скептично. Установих оба-
че, че работа й с мен дава 
ефект. Вече се справям със 
саморегулацията по вре-
ме  състезание, използвам 
определени видове кон-
центрация, упражнения за 
неразсейване от странич-
ни фактори и съперниците, 
похвати за концентрация и 
психическа устойчивост. 

Фехтовката – 
скритото оръжие

Тепърва ще се разви-
вам във фехтовката. Тя е 
единствената дисциплина 
без лимит от гледна точка 
на техниката и усъвършен-
стването. Тя се променя 
непрекъснато, защото 
играеш с противниците по 
7-10 пъти в годината. Те са 
и противници и спаринг-
партньори. 

Ездач 
за много коне

Конната база, на която 
тренирам - „Хан Аспарух”, 
е на самата „Славия” и на 
5 минути пеш от дома. 
Подготвям се с езда на 
няколко животни - пре-
поръчително, тъй като на 
състезание ти се пада кон 
по жребий. Имаш с него 
загрявка. За 20-30 минути 
трябва да свикнеш с коня.  
Така, че с колкото повече 
непознати коне тренираш, 

толкова по-добре. 

Рио

Всички ми казват, че 
най-силните ми години са 
пред мен. Надявам се да се 
класирам за олимпийските 
игри в Рио. 4-годишният 
план вече е готов. Трени-
ровъчните схеми са ясни, 
уточняват се състезанията 
за догодина. Направен е 
разширеният състав на на-
ционалния отбор и в него 
попадат много талантли-
ви млади състезатели. Те 
правят част от вътрешната 
конкуренция. За мен тя е 
градивна, дава ми мотив 
да тренирам Ако нямаш 
мотив да тренираш, има ли 
смисъл да се състезаваш? 

Вътрешната 
конкуренция

От моя клуб „Славия” 
мога да изтъкна Явор 
Пешлеевски. Целта му е 
да се класира на Младеж-
ките олимпийски игри 
след година. Помагам му 
със съвети, но му трябват 
състезания. Така ще научи 
как да се справя с нерв-
ността си. Знам го от соб-
ствен опит. Винаги съм се 
стремял всичко научено да 
го предам на по-малките. 
Така, че общите резултати 
да помогнат и да отвърнат 
на усилията на БФМП. 
Огромен потенциал има и 
Димитър Кръстанов, който 
стана четвърти на светов-
ното първенство до 18 г. в 
унгарския град Тата.

От плуването 
в петобоя

От 1-и до 5-и клас тре-
нирах плуване в басейна 
на Професионалната гим-
назия по транспорт и енер-
гетика „Хенри Форд”, под 
ръководството на Васил 
Стоянов (един от първите 
супермаратонци на Бълга-
рия, преплувал два пъти 
от край до край Дунав – б. 
р.). Веднъж той ми каза 
да отида на състезание и 
да изплувам 100 м, а след 
това да избягам 1000 м. Бях 
на 12 години. Осъзнавах, 
че не съм добър плувец, 
пускаха ме на кроул, пре-
димно 400 м и на гръб. Та 

на въпросното състезание 
бях в последната серия и 
завърших 12 м пред други-
те. Не го очаквах. Дойде бя-
гането и едвам завърших, 
2-и или 3-и отзад напред. 
Когато започнаха да обявя-
ват призьорите повикаха 
Благой Димитров за 3-ото 
място. Огледах се, нямаше 
друг с такова име около 
стълбичката (смее се). Така 
се запалих по модерния 
петобой. 

За тренера Тодор 
Николов

Когато през 2008 г. завъ-
ршвах гимназия не знаех 
какво ще правя с неясно-
то си бъдеще. По време на 
подготовката си за олим-
пиадата в Пекин Тодор 
Николов ме запали. Той ми 
е първият личен треньор. 
Тошко първи повярва в 
мен. Когато започна да ме 
тренира бях в последната 
десетка на международни 
състезания. Сега 4 години 
по-късно сме изградили 
реални предпоставки и 
факти да съм в топ 10. 

Размисли 
за петобоя 

Модерният петобой е 
слабо популярен у нас, за-
щото масовата аудитория 
е на светлинни години от 
страните на Запад, Унгария, 
където всяко второ дето го 
тренира, и Русия. Не му се 
радва, защото не го разби-
ра. За това трябва да имаш 
една идея по-специфична 
грамотност. 

Но определено мо-
дерният петобой е във 
възход у нас. Вече по 60-70 
души участват на състе-
зания по двубой, а те са 
добра предпоставка и 
база за подбор на талан-
ти. Усилията и инвести-
цията на тези ентусиасти 
трябва да бъде оценена. 
Иначе вярвам, че петобоят, 
който е в програмата още 
от първото издание на мо-
дерните олимпийски игри, 
тепърва ще се радва на 
още популярност по све-
та. Заради комбинирането 
между стрелба и бягане в 
една дисциплина.

Василен ДИМИТРОВ
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Десети пореден славистки турнир в Козлодуй 
в чест на 100-годишния юбилей на „белите”

Децата от Козлодуй строени преди старта на десетия юбилеен 
турнир „Деца играят футбол с емблемата на „Славия” 

Преди началото на поредния мач
Снимка за спомен на победителите и 

организаторите

Динамика и амбиция за победа имаше във всеки 
двубой

Големият футболист 
на „Славия” от 
миналото Михаил 
Мишев награждава 
един от своите 
наследници

Награди имаше за всички участници

„Бялата” легенда 
Георги Б. Гугалов 

(вляво) и първият 
председател на 

клуба на слависта 
в Козлодуй Цветан 

Мончев с един от 
младите лауреати

Част от славистите в Козлодуй, които вече 10 години 
организират проявата


