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По повод 110 годишнината от основа-
ването на най-ранният предшественик на 
днешния ПФК „Черно море“ Варна, миналата 
година издадохме първата част от историята 
на клуба, покриваща периода 1909 – 1937 г.

Поредицата ни продължава с вто-
ра част, която започва с образуването на 
Националната футболна дивизия (НФД) 
през есента на 1937 г. и разглежда случва-
щото се в клуба, година по година до 1950 
г., когато отбора на „Ботев-ВМС“ е админи-
стративно изпратен в Окръжната група. 
Предлагаме пълна статистика от представя-
нето на „Тича“ и „Владислав“ в НФД и на обе-
диненото дружество след реорганизациите 
в Републиканската футболна дивизия (РФД) 
през 1948-49 г. 

Тук засягаме също процесите, в които са 
въвлечени всички клубове в България – пе-
риода на обединенията през 1944-45 г., пос-
ледвани от реорганизация на производстве-
но-териториален принцип от 1949 г. и как те 
се отразяват върху футболния клуб, който 
сега носи името „Черно море“. 

Направили сме визитки на футболистите 
, за които успяхме да съберем информация. 
За повечето знаехме достатъчно от богатата 
библиография на клуба, събрана в книги-
те на Стефан Янев, Петър Герчев и Валентин 
Свраков, в Държавен архив – Варна, както и 
във „Футболните романтики“ на Силвестър 
Милчев. С други думи, по-голямата част от 
написаното тук е било вече публикувано в 
пресата или в произведенията на горепосо-
чените автори. Ние го събрахме и публикува-
ме в хронологичен ред, с няколко допълне-
ния. 

Протоколите на „Тича“/“Т-В“/“ТВП“/“Ботев-
ДНВ“, които намерихме в архива на д-р Иван 
Божков хвърлят допълнителна светлина вър-
ху доста мъглив период около II Св. Война, от-
носно управлението на клуба, дати, събития 
и личности, за които в пресата не се намира 
нищо. Протоколите, написани в мъчен за раз-
читане калиграфски почерк, бяха изцяло раз-
шифровани от Наньо Нанев. Публикуваме ги 
в приложение към тази книга, в цялост и без 
изменения. Протоколи на СК „Владислав“ не 

Предговор

са намерени, а има вероятност изобщо да 
не са водени. Секретаря на „Владислав“ и 
подпредседател на „Ботев-ДНВ“ Светослав 
Станев е писал писма, но не споменава да е 
писал протоколи. Публикуваните тук се от-
насят до управлението на т. нар. универсал-
но дружество, развиващо различни видове 
спорт. Това, което се отнася за футбол е в уде-
белен шрифт (bold), за да може читателят да 
го намира по-лесно. 

Протоколите са се водили от секретаря 
на клуба, което е било трудно занимание в 
годините на пълен аматьоризъм. Платени 
длъжности в клуба е нямало до 1947 г. 
Председателите са били хора с професия. 
Димитър Попов („Тича“ 1943-45) е бил банков 
чиновник, Стефан Константинов („Владислав“ 
1937-45) – военен комисионер, д-р Никола 
Василев („Т-В“ 1945-46) – интернист, Алекси 
Алексиев („ТВП“ 1947-49) – началник Морски 
бани, следващите са военни служители и не 
са обременявали бюджета на клуба със свои-
те заплати. Клубът се е издържал от членски 
внос, продажба на билети и вечеринки с том-
боли. Клубната каса е плащала за покупка 
и поддръжка на инвентар, такси за съдии и 
игрища, трудодните на тези, изгубили надни-
ците си, поради участие във футболен мач, а 
най-големият разход са пътуванията, които 
се оказват и една от основните причини за 
разтурването на НФД. От Вили Петков нау-
чаваме, че някаква сума се е разделяла един 
път годишно поравно между играчите.

Първият платен служител е Стефан 
Маринчев, който е подпредседател на „ТВП“ 
и завеждащ коло-мото секцията към дру-
жеството. Заплата е получавал и помощник 
домакина Шабу Берберян, а завеждащият 
секцията ръчни топки Илия Капитанов (брат 
на футболиста на „Владислав“ от 1930-те 
Емануил) е бил на половин работен ден. Като 
четвърти щатен служител на 1.1.1949 г. е на-
значен треньорът на футболния отбор Иван 
Моканов. Идеализъм и любов към клуба са 
все още водещите принципи. 

Проблем, с който се сблъскваме преди и 
след 9.9.1944 е намиране на работа за играчи-
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те. Клубът трябва да осигури препитание на 
футболистите си, след като футболната дей-
ност не може. Характерно за новата социа-
листическа реалност е търсене на ведомство, 
към което да се прикрепи дружеството, за да 
могат футболистите да се назначат на работа. 
Подобрение в тази насока е прикрепянето на 
„ТВП“ към ДНВ (ВМС), решено на 24.9.1948 и 
официализирано на 8.10.1948 г. По думите на 
подпредседателя Светослав Станев, тогава 
футболистите са били назначени като екипаж 
на подводница. Въвеждането на ДСО от 1949 
г., което на практика ликвидира много от клу-
бовете в България, чрез раздробяването им 
на различни производствени спортни орга-
низации няма влияние върху клубът на ВМС. 
В посока ДСО „Червено знаме“ напуска адв. 
Младен Джуров, който е вече на 30 години, а 
студентите братя Конакови трябва да преми-
нат в ДСО на учащата младеж – „Академик“ в 

София и Варна. 
От друга страна се открива възможност 

за привличане на донаборници и такива, 
които биха искали да останат на свръх сроч-
на служба като мичмани към флота или да се 
запишат като курсанти във Военно-Морското 
училище. Спецификата на тези професии не 
е привлекателна за повечето младежи фут-
болисти, но броят на отбиващите редовната 
си военна служба (или поне част от нея) във 
флотския отбор започва да расте. С тях ще се 
запознаем по-обстойно във следващата кни-
га. Тук ще завършим с експеримента, за един 
единствен общо-армейски отбор, който за-
плашва периферният флотски с изтриване 
от футболната карта на България през 1950 г. 
Отново идеализмът и любовта на футболисти 
и ръководители към дружеството спасяват 
клуба, който продължава своето непрекъс-
нато съществуване в следващите десетиле-
тия.
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След дълги пре-
говори и приготовления 
продължили повече от го-
дина, на 17 октомври 1937 
г. започва първият сезон 
от Националната футбол-
на дивизия (НФД). Про-
блемите, които дивизията 
трябва да реши са ниското 
ниво на българския фут-
бол и спадащия интерес 
към играта. В. „Спортъ“, 
27.7.1937 г.: „.. Едва ли е 
нужно да изтъкваме колко 
закъсня със своето разви-
тие футбола у нас. Причи-
ните са много и са от раз-

личен характер. 
Те оказаха своето 
отрицателно вли-
яне. Нашият фут-
бол западна както 
в качествено, така 
и в количествено 
отношение. Това е 
много ясно като се 
вземе предвид, че 
в нашия национа-
лен тим виждаме 
все същите имена, 
които фигурираха 

в него още когато се съз-
даде епопеята в Белград и 
катастрофата в Мадрид.... 
това не може да продъл-
жава вечно, защото идва 
момент когато силите се 
изчерпват. 

Футболът ни запада и 
количествено. Днес дожи-
вяхме до положение, го-
леми столични тимове да 
чувстват липса на играчи 
за запълване на случайни 
ваканции в гарнитурата. С 
юношески тимове работят 
само няколко клуба... От 
това положение трябва да 
се излезе най-после.“

Опорната точка на 
скептиците е финанси-
рането на клубовете. Пъ-
туванията из страната са 
свързани с разходи. Като 

пример за подражание на 
покриването им е предста-
вен Ямболският СК „Георги 
Дражев“. Предварително 
изчислените разходи по 
18-те мача от НФД възли-
зат на 75 000 лева. Двеста 
члена на клуба се задъл-
жават да се абонират за 
9-те домакински мача с по 
20 лева на мач. Разчита се, 
че ще се абонират поне 
още 100 души, а останали-
те ще се съберат от входни 
билети на случайни зрите-
ли.  

По определяне със-
тава на НФД възникват 
спорове. Първоначално е 
предложено тя да се със-
тои от три софийски отбо-
ра и по един от останалите 
спортни области. На тази 
формула дава отпор пред-
седателя на „Владислав“ 
Стефан Константинов. Той 
заявява, че ако Варна, коя-
то по масовост на футбо-
листи и на спортни успехи 
не отстъпва на столицата, 
не бъде представена от 
два отбора, Национал-
ната дивизия няма да се 
осъществи, тъй като „Вла-
дислав“ и Варна няма да 
участват. (от „История на 
СК „Владислав“, В Свраков, 
2004 г.). Възражението е 
взето под внимание и ос-
вен първенеца на ВОСО 
„Владислав“, в НФД е вклю-
чен и вторият в класира-
нето - СК „Тича“. 

Така в групата на НФД 
се включват четири отбо-
ра от София, два от Варна 
и по един от Пловдив, 
Русе, Бургас и Ямбол. Със-
тавена е амбициозна про-
грама, която предвижда 
деветте кръга от есенният 
полусезон да се изигра-
ят по един на седмица до 
края на декември 1937 г. 
В действителност се изи-
грават само около поло-
вината от насрочените 

мачове и есенният дял се 
доиграва през пролетта. 
Представянето на „Тича“ 
и „Владислав“, които са 
съставните елементи на 
днешния „Черно море“ ще 
проследим подробно в 
следващите страници.

Първи кръг:
В. „Спортъ“, бр. 1354, 

18.10.1937 г.:
В София
“ФК 13” и “Вла-

дислав” завършиха на-
равно 2:2 (1:1)

Отлична игра на двата 
тима. 

“Владислав” се пред-
стави много по-добре в 
София

“ФК 13”: Червени с 
черни линии и черни га-
щички: Янакиев, Базовски 
и Илиев, Сираков, Калъ-
чев (Стефан) и Пенчев, 
Николов, Недялков, Ко-
цев, Каменски  и Табаков.

“Владислав”: Бели 
фланелки със зелени га-
щички: Момчилов, Мока-
нов и Орманджиев, Кал-
даръмов, Мишков и Ива-
нов. Боранов, Стойнов, 
Коев и Христов.

Голмайстори: За “ФК 
13” Николов в 23 мин. и в 
55 мин.

За “Владислав”: Хри-
стов в 28 мин. и Боранов 
на 49 мин.

Още с излизането 
на двата тима зрители-
те почувствуваха, че ще 
бъдат свидетели на един 
извънредно интересен 
мач. И не се излъгаха. Иг-
рата започна с устремно 
темпо, поведено от вар-
ненци. Със същия устрем 
отговориха ветераните, и 
пред очите на зрителите 
се разви игра, каквато не 
бе виждана в София. Тя 
стоеше несравнено по-

1937

Стефан Констан-
тинов (1898 г., 

Констанца - 1978 
г., Варна) е най-

дълго служилият 
председател на 

СК „Владислав“. По 
професия - армейски 

комисионер.
Участник във войни-

те от второто де-
сетилетие на века, 

Константинов се 
преселва във Варна 
през 1922 г. Оженва 

се за сестрата на 
художника мари-

нист Георги Велчев. 
След смъртта му 

наследява неговата 
къща и картинната 

сбирка, която по-
късно подарява на 

общината.
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високо от играта на два-
та софийски клуба, които 
малко преди това играха 
на същото игрище. 

„Владиславци”
приложиха своята ти-

пична игра, с много пожер-
твувателност и с устремен 
старт към всяка топка. Това 
увлече и противниците им. 
До отбелязването на пър-
вия гол, играта бе разтегна-
та. „Владиславци“ бяха раз-
пределили работата си, и 
нападението им се гриже-
ше само за своите задачи. 
При едно такова откъснато 
разположение, нападате-
лите на „ФК 13“ достигнаха 
леко вратата на варненци и 
фаталното недоразумение 
на крайната отбрана даде 
първия гол на ветераните.

Бързото изравняване
на резултата вля нова 

струя и от тоя момент иг-
рата стана още по-инте-
ресна и по-жива. Варненци 
вложиха още по-голяма 
амбиция, и във второто 

полувреме вече водеха 
резултата.

Варненци не се от-
личаваха само с устрема 
си. Те показаха много до-
бри технически качества, 
с които на много места 
превъзхождаха проти-
вниците си. Те нямаха 
подчертана тактика, но 
запълваха тая липса с 
духа и устрема си.

Ветераните
представиха вчера 

най-добре софийския 
футбол. Те издържаха 
темпото на варненци до 
край. Дори в края на иг-
рата имаха много повече 
инициативи и леко под-
чертано приемущество.

Хафбековата им ли-
ния пострада от самоот-
вержената игра на Джон 
Мишков, който бе и до-
брия и най-изтъкнатия 
играч на терена.

Варненци играха с 
остри дълги подавания, 
които бяха голямо преи-
мущество за тях.

Крайната им отбрана 

бе много пожертвувател-
на. Моканов бе добър. От 
нападателите добри бяха 
Христов и Боранов.

От „ФК 13” много добра 
игра даде бека Базовски. 
От нападението много до-
бър бе Николов, после Ка-
менски и Коцев. Вратарят 
Янакиев е още слаб.

Головете
бяха отбелязани по 

следния ред:
В 23-та мин. Николов 

даде първия гол за „ФК 13“ 
при едно неправилно из-
лизане на вратаря. След 
пет минути Христов из-
равни за “Владислав”, като 
след кратка борба остана 
сам пред вратата и шутира 
без да даде възможност 
Янакиев да се намеси.

В 4-та минута от второ-
то полувреме, след едно 
продължително меле, 
Боранов покачи с глава 
2:1 за „Владислав”. В 10-та 
мин. след един много фин 
дриблинг на Каменски, 
Николов, който бе минал 

СК "Владислав" 
сезон 1937-38, 
от ляво надясно: 
Георги Господинов 
Георгиев (подпре-
дседател), Кирил 
Момчилов Кирчев, 
Георги (Джон) 
Мишков, Иван 
Моканов, Архангел 
Стойнов - Ранко, 
Стефан Боранов, 
Георги Христов 
Георгиев - Шилото, 
Никола Калдаръ-
мов, Йордан Кирчев 
- Дучето, Алексан-
дър Коев - Желез-
ния, д-р Цветан 
Димитров - Цеко, 
Стоян Орманджиев 
- Пашата и Андрей 
Иванов - Дядката 
(цивилен)
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десен инсайд изравни, 
поради грешката на Мом-
чилов, който както през 
първото полувреме изле-
зе ненавременно.

Във Варна
„Тича” и „Черномо-

рец” завършиха нарав-
но 2:2 (0:2)

Варна, 17.10. Двата 
тима излязоха в състав: 
“Черноморец”: М. Киров, 

М. Николов, Чакаларов 
Иванов, К. Перков, Д. Шо-
пов, Хр. Иванов, Сим. Ев-
статиев, Г. Жеков, Кр. То-
доров, Н. Кирчев. “Тича”: 
Ив. Калдеринов, Н. Ризов, 
Харипян, Василев, Кова-
чев, Петров, Минчев, Б. 
Кирилов, П. Михайлов, И. 
Собаджиев, П. Кожухаров.

Първият мач от нацди-
визията във Варна донесе 
изненада. Очакванията, че 
„Тича” ще се справи с бур-
гаския „Черноморец” не се 
оправдаха. Обратно - през 
първата половина на със-
тезанието „Черноморец” 
имаше инициативата в 
играта и до почването на 
втория хавтайм водеше 
с 2:0. Головете отбеляза-
ха д. инс. в 20-та мин. и л. 
инс, в 30-та мин. Играта 
получи обрат през второ-
то полувреме. Тимът на 
“Тича” организира играта 

си, поведе бързи, добре 
замислени нападения и 
можа да изравни съотно-
шението. Двата гола бяха 
маркирани само за 5 мин. 
чрез Кирилов и втория 
чрез Ризов след корнер от 
удар с глава. Последните 
минути на втория хавтайм 
изобилстваха с игра на 
крайно напрежение. Про-
личаваше желанието на 
двете страни да маркират 
победния гол. Това обаче, 
не се удаде на никой от 
тимовете. Мачът завърши 
при поделена победа.

Първото участие на 
“Черноморец” в състеза-
нията на нацдивизията, 
все пак е успех. На чужд 
терен той можа да вземе 
една точка, или още по-
вярно - не допусна да бъде 
победен. Равняването на 
резултата се дължи на нет-
ренираността в бургазкия 
тим.

Реферътъ г. К. Петков 
(София) води играта с уме-
ние и остави добри впе-
чатление и в двата тима.

Втори кръг:
В. „Спортъ“, бр. 1357, 

25.10.1937 г.

След втория кръг на 
държавното първенство

“Шипка” води диви-
зията с една точка пред-
нина

“Владислав” дава най-
големия голов резултат. 
”Славия” бие “ФК 14”. Ру-
сенският фаворит губи 
една точка. Открит е отли-
чен бек на националния 
тим

Градушка от голо-
ве във Варна... защото 
“владиславци” 

изнесоха истински 
шампионатен мач

“Владислав” - 7, “Бо-
тев” - 0

“Владислав”: Янакиев, 
Моканов, Орманджиев, 
Николов, Мишков, Калдъ-
ръмов, Христов, Кирчев, 
Коев, Стойнов, Боранов

“Ботев”: Николов, За-
хариев, Ангелов; Касъров, 
Куцаров, Стоянов, Подев, 
Гълъбов, Йончев, Лафчи-
ев, Ангелов

 
Варна, 24.10. Пред по-

вече от 5000 зрители на 
Колодрума варненският 
първенец Владислав” из-
несе една победа, като 
срази пловдивския “Бо-
тев“ със 7:0, на полувре-
мето 2:0. Гостите започ-
наха мача много добре, 
свързваха се и затрудни-
ха “владиславци”, обаче 
липсваше удар, който да 
използува предимство-
то. Резултатът бе открит 
в 12 мин. след едно дъл-
го откъсване. Малко по-
късно при една комби-
нация вдясно варненци 
покачиха на 2:0. Духът на 
пловдичани отпадна и 
“Владислав” постепенно 
започна да печели тере-
на. При инцидент с рефе-
ра един играч от Пловдив 
бе отстранен.

Второто полувреме 
“Владислав” даде за чети-
ри минути 2 гола, а към 
50-та мин. повишава 5:0. 
По-късно съотношението 
вече е повишено с още 
два последователни гола. 
При отбелязване на един 
гол от офсайд за варнен-
ци станаха инциденти, 
при които публиката на-
хлу в игрището. После 
мачът продължи като “Бо-
тев” играеше с 8 души.

“Владислав” изнесе 
устремна игра с бързо 
пренасяне на остри шуто-
ве. Отбраната бе добра, а 

1937
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нападението – много ефи-
касно.

“Ботев” показа добра 
комбинативна игра при 
една добра тактика и ин-
дивидуална техника. Пред 
вратата обаче, нападатели-
те им бяха много мудни и 
не съумяваха да използват, 
защото нямат удар. Геди-
мир 

Фаворит “Левски” 
(Русе) загуби първата си 
точка

“Левски” — 1, “Тича” 
— 1

“Тича”: Сарайдаров, 
Харипян и Гарабедов, Ко-
вачев, Неофитов и Петков. 
Кожухаров, Кирилов, Ни-
колов и Собаджиев

“Левски”- Русе: Николов, 
Минев и Пейчев. Новаков, 
Дуков и Габровски, Пинкас, 
Новаков, Брикман, Топо-
ров, Димитров (Сидер).

Русе, 24.10. Претенден-
тът за водачеството на ди-
визията след втория кръг, 
запази наистина едно от 
първите три места, но даде 

р а в е н   м а ч  с “Тича” и с 
това загуби една м н о г о  
ц е н н а  т о ч к а. Интере-
сът към мача беше много 
голям. Всички русенци 
очакваха да видят своя 
представител победител 
и насърчаваха непрекъс-
нато своя тим. Излизане-
то на тимовете бе съпро-
водено с изсвирването 
на националния химн и 
химна на Н. В. Царя. След 
размяна на поздрави и 
хвърляне на жребий иг-
рата започна с голямо 
темпо.

Тимът на русенци
приложи веднага 

своята устремна игра, но 
“тичанци”, които също са 
добре поставени и раз-
вити играчи, отговориха 
със същия устрем. Жи-
вите нападения на двете 
страни дадоха в 16 мин. 
два последователни кор-
нера за “Тича”, единият 
от които бе превърнат в 
гол от Кожухаров. Пуб-
ликата започна да на-
сърчава своите играчи, 

играта стана още по-бърза 
и нервна. В 32-рата мин. 
“Левски” би свободен удар 
и Топоров отбеляза гол с 
ръка, който не бе признат. 
До края на полувремето 
надмощието бе на страна-
та на “Левски”.

Във второто полу-
време

“Левски” направи всич-
ки усилия да изравни. Иг-
рата се разви с усилващо 
се нервно темпо, но едва 

към края на полувремето, 
от един фаул “Левски” успя 

24.10.1937 г. Вла-
диславци преди 
разгромната си 
победа със 7:0 над 
"Ботев" Пловдив. 
От ляво надясно 
се различават: 
Здравко Янакиев, 
Стоян Орманджи-
ев, Джон Мишков, 
Иван Моканов, Ни-
кола Калдаръмов, 
Стефан Боранов 
и Георги Христов - 
Шилото
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да изравни и да се спаси от 
едно макар и минимално 
поражение.

Играта

бе задоволителна, 
бърза, интересна, предим-
но висока. От “Тича” добри 
бяха Сарайдаров. Хари-
пян, Гарабедов, Неофитов 
и Кожухаров. От “Левски”: 
Димитров и Тодоров.

Реферът г. Маринов от 
Пловдив бе добър. Анг. 
Иванов

В. „Спортъ“, бр. 1364, 
7.11.1937 г.

Докато провинция-
та чувствува вече мо-
ралната и материална 
полза от националната 
дивизия, София прежи-
вява още една опасна 
криза, която отчайва 
клубовете

Едвам сме още след 
третия кръг на национал-
ната дивизия и би било 
пресилено да се правят 
някакви по-положителни 
заключения за резултати-
те от нея. Разбира се не за 
техническите, а моралните 
и материалните последи-
ци.

Въпреки това обаче, 
изиграните до сега 15 
мача и наблюденията, че 
нацдивизията още в са-
мото си начало се отрази 
много добре за провин-
цията.

Пловдив, Русе, Варна, 
правят такива сборове на 
мачовете, че оставиха да-
леч зад себе си в това от-
ношение София. Всеки мач 
в провинцията приключва 
със значителни големи пе-
чалби за домакина. Това 
пък от своя страна говори, 
колко много се е засилил 
интереса към футбола в 
тези градове, благодаре-

ние на нацдивизията.
Не ще и съмнение, че 

занапред този интерес ще 
се засили още повече, тъй 
като тепърва мачовете ще 
стават интересни. Напри-
мер, предстоящото гос-
туване на „Шипка” в Русе. 
Този мач ще създаде мак-
симален интерес за Русе, 
не само от гледна точка 
кой ще победи, но защо-
то „Шипка” за сега води 
таблицата, а русенският 
„Левски” е на второ място, 
и евентуално би могьл да 
заеме мястото на софий-
ския тим.

Не така обаче е в Со-
фия.

Неизвестно още защо, 
но срещите на клубовете 
от националната дивизия 
не дават никак задово-
лителни резултати. Нито 
един клуб още не може да 
се похвали, че е извлякал 
някаква особена матери-
ална полза. Стига се даже 
до абсурди при минимал-
ните разноски, каквито 
имат, да делят по някакви 
седем-осемстотин лева от 
мача.

Може би още не се е 
дошло до по-интересни 
срещи. Може би за софи-
янци липсва злободневно-
то в мачовете.

Това ще видим по-къс-
но. Предстоящото гостува-
не на варненските „Тича” и 
„Владислав”, а после и на 
русенския „Левски”, ще бъ-
дат едно указание за ин-
тереса към националната 
дивизия в София.

Сега за сега обаче, со-
фийските клубове са мно-
го загрижени от настоящо-
то положение на нещата, 
тъй като всеки мач за тях, 
въпреки минималните 
печалби, фактически за-
вършва с голяма загуба, 
която ще се почувства то-
гава, когато те ще трябва 

да гостуват в провинция-
та и да заплащат разнос-
ките от касите си.

Трети кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1360, 
1.11.1937 г.

След дъжд от голове 
— минимална загуба

“Тича” — 2, “Вла-
дислав” — 1

“Тича”: Сарайдаров, 
Харипян, Саркизов, Пе-
тков, Неофитов, Ковачев, 
Кожухаров, Дончев, Ру-
сев, Николов, Добрев

Голове за “Тича”: Дон-
чев 20 м. и Добрев 40 м.

“Владислав”: Киров, 
Моканов, Орманджиев, 
Николов, Мишков, Кал-
даръмов, Христов, Дими-
тров, Коев, Боранов

Голове за “Владислав”: 
Боранов 65 м.

Варна, 31.10. Третата 
среща от шампионата на 
нацдивизията във Варна, 
която се състоя днес, бе 
най-голямото спортно 
събитие в града ни, което 
донесе и една изненада. 
Противно на очаквани-
ята, тимът на “Тича” взе 
една хубава победа, по-
беждавайки своя сьпер-
ник “Владислав” с 2:1 

Двата тима излязоха 
на терена

под звуците на “Шуми 
Марица” и химна на Царя, 
изпълнени от военна му-
зика. Върху разкаляния 
терен и заоблачено и вет-
ровито време, играта за-
почна мудно, с едно бав-
но темпо от двете страни. 
Играта малко по малко се 
съвзема, “Владислав” на-
пира вратата на “Тича”, но 
тук бековете чистят. При 
променливо надмощие, 
мачът се води нормално 
до 20-та мин., когато след 

1937

През ноември 1937 г. 
се провежда 14-тия 
конгрес на БНСФ: „... 

По отношение на 
Централен футбо-
лен комитет (ЦФК) 

се реши следното: 
комитетът ще има 

състав от 5 члена, 
като придобива 

пълна футболна 
правосъдна власт 

в страната. .. Едно 
много важно реше-

ние се прие по от-
ношение побоини-
ците – играчи над 

реферите ... : Който 
нанесе или се опита 

да нанесе побой се 
изключва автома-

тически от редове-
те на спортното 

движение без право 
на обжалване.“ (в. 

„Спортъ“, бр. 1379, 
29.11.1937 г.) Лазар 
Попов е преизбран 
за председател на 
БНСФ. Той е втори-

ят председател на 
организацията от 

създаването ѝ, след 
смъртта на Дими-

тър Иванов през 
1935 г. За председа-

тел на ЦФК е избран 
бившият футбо-

лист на „Левски“ - 
София Константин 

Мазников.
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нападение от ляво, Кожу-
харов пласира удобно на 
Дончев, тоя от два метра 
бележи. Вторият си гол 
“Тича” маркира в 40 м. пак 
при същото положение, 
чрез Добрев.

С почването на второ-
то полувреме

“Владислав” взима иг-
рата в свои ръце. Той ор-
ганизира редовни, добре 

обмислени и почти добре 
завършени нападения, но 
те не можаха да бъдат ре-
ализирани. Едва в 20 мин. 
от почването на хафтайма, 

нападението на “Вла-
дислав” можа да маркира 
първия си и единствен 
гол в състезанието. При 
едно недоразумение 
между вратаря и беко-
вете на „Тича”, Сарайда-
ров излиза, за да блоки-
ра топката, изпуска я и 
удобно пласиралия се 
Боранов бележи.

До края на полу-
времето “Владислав” е 
в нападение, но “Тича” 

затваря вратата си като 
с обръч. Всичките му иг-
рачи са прибрани пред 
вратата. “Тича” се задово-

1.11.1937 г., 
капитаните 
Вили Петков и д-р 
Цветан Димитров 
извеждат 
отборите за 
дербито от трети 
кръг на НФД. Зад 
Цеко се виждат 
вратаря Кирчев 
и Иван Николов 
Георгиев, а зад 
Вили е вратарят 
Сарайдаров - 
Ванчика
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лява с избиване на топката 
в тъчовата линия — така 
бяха дадени повече от 40 
тъча. Резултатът не можа 
да се промени.

Реферът Дим. Генчев 
бе повече от добър. Той 
води играта с умение и 
такт. Гедимир

Четвърти кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1369, 

15.11.1937г.
„Владислав“ създаде 

традиция за големи го-
лови резултати. Големи 
размествания в табли-
цата. „Шипка“ е на първо 
място.

Слаба игра, много 
разкалян терен

и много щастие за ти-
чанци

“Славия” — 2 “Тича” 
— 1

“Славия”: Дончев, Ко-
вачев и Атанасов, Георги-
ев, Стефанов и Зографов, 
Дуков, Стефанов, Милев, 

Китанов и Попов
 “Тича”: Сарайдаров, 

Гарабедов,  Харипян, Кова-
чев, Неофитов, Петков, Ко-
жухаров, Илиев, Парушев, 
Николов и Тодоров.

Вчерашната среща 
между “Славия” и “Тича” се 
очакваше с голям интерес 
и бе привлякла на игри-
щето към 2000 зрители. 
Играта обаче, не оправда 
очакванията. По право 
не оправда тази на “Тича”. 
Може би затова допри-
несе извънредно много 
разкаляния терен, който в 
центъра приличаше на съ-
щинско кално блато. Това 
се отрази главно върху 
варненския тим, който не 
можа нито да построи игр-
та си, нито пък да се бори 
както трябва за топката.

По тези именно причи-
ни, тимът им почти се изгу-
би и “Славия” имаше силно 
подчертано надмощие. 
Справедливо погледнато, 
минималният резултат се 
дължи изключително на 
невиждано големия шанс 
на “Тича”. Постоянните 
атаки на “славистите”, об-
садата вратата на “Тича” и 
непрекъснатото обстрел-
ване на вратата с шутове, 
бяха спасявани от непред-

видения в случая „трети 
бек - щастието“. Инак го-
ловете, които червеният 
тим трябваше да занесе 
във Варна трябваше да 
бъдат значително по-мно-
го.

От опасната бърза, 
варненска игра

бе останало много 
малко. Всички линии бяха 
разбити, връзката разкъ-
сана, играта много бавна. 
Всичко това бе в полза на 
“славистите”, които се съ-
образиха с терена и мо-
жаха да развият по-пра-
вилна игра.

Славистите имаха 
големи преимущества с 
бързата си игра и смело-
то стартиране към всяка 
топка. Те дадоха напълно 
подходяща за калния те-
рен игра.

Първият гол за “сла-
вистите” падна в 22-та 
минута от шута н Милчо 
Стефанов. Слабата реак-
ция след тоя гол, позволи 
на тичанци да развият ня-
колко нападения и в 25-
та мин. Парушев изравни 
след грешка на Ковачев 
и парирана от голкипъра 
топка.

Второто полувреме
мина пак под знака 

на почти излючителното 
надмощие на “Славия”. 
“Тичанци” не можаха да 
преодолеят терена и иг-
рата им стана още по-
лоша. В 8-та минута Сте-
фанов даде втория гол, 
с който завърши и мача. 
През останалото време 
се разви една игра сил-
но възпрепятствувана от 
калта, игра само с дребни 
подавания. Тук “тичанци” 
успяха на няколко пъти да 
се откъснат и да нападат, 

1937
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но нападателите им, както 
и през останалото време, 
не успяха да използуват 
това преимущество.

От вчерашната игра 
между “Тича” и “Славия” не 
може да се извади някакво 
добро впечатление. Като се 
вземе под внимание лошия 
терен, трябва да очакваме 
следната проява на “тичан-
ци”, за да ги видим видим в 
по-добра форма.

Реферът г. Люб. Георги-
ев ръководи добре, но на 
места се объркваше. Тъч-
реферите му правеха мно-
го грешки.

“Владислав” продъл-
жава да „бележи“ 

безпощадно тоя път и 
на чужд терен

“Владислав” — 4, “Чер-
номорец” - 0

Бургас, 14 ноември. 
Днес се състоя очаквания 
с интерес мач за нацди-
визия между “Владислав” 
и “Черноморец”. Очаква-
нията бяха, че бургазкият 
тим тоя път ще успее да 
завърши добре мача и да 
поправи положението си 
в таблицата. Това обаче, 
не можа да стане, защото 
варненският първенец се 
справи убедително с  про-
тивника си.

Двата тима
дадоха добра, бърза 

игра. Първото полувреме 
борбата се водеше при 
сравнително променливо 
надмощие. Варненци успя-
ха да открият и да завър-
шат полувремето 1:0.

Второто полувреме се 
очакваше реабилитацията 
на “Черноморец”, но стана 
обратното: варненци се 
наложиха, взеха инициати-
вата и успяха да изпратят 
още три пъти топката във 

вратата на бургазци. Ма-
чът завърши при резул-
татъ 4:0.

“Владислав”. И тоя 
път изнесе един добър 
шампионатен мач, като 
успя да използува ефи-
касно всички положения 
и да подобри още пове-
че головото си отноше-
ние.

“Черноморец” започ-
на добре, но трябваше 
да отстъпи пред напора 
на противника си. Бур-
газци имаха също така 
случаи да отбележат, но 
пропуснаха.

Реферът Коков от 
Пловдив бе безупречен, 
и задоволи напълно пуб-
ликата.

Пети кръг:

В. „Спортъ“, бр. 
1372, 22.11.1937 г. 

В един отличен дер-
би-мач на петия кръг

“Владислав” се на-
ложи над русенския 

“Левски”

“Владислав” — 2, “Лев-
ски” (Р) — 0

“Владислав”: Янакиев, 
Моканов и Орманджнев, 
Коев, Мишков, Калдаръ-
мов; Георгиев, Кирчев, 
Димитров, Стойнов, Бора-
нов.

“Левски”: Николов, Ми-
нев, Пейчев, Ангелов, Га-
бровски, Новаков, Пашев, 
Пинкас, Топоров, Новаков 
І и Лалчев.

Варна, 21.11. Днес тук 
се състоя дерби мача на 
петия кръг от нацдивизия-
та. Срещнаха се два твър-
ди, упорити и амбициозни  
тима, всеки от които има-
ше своите шансове. Инте-
ресът към този голям мач 
бе извънреден.  Очаква-
ше се много напрегната и 
много гореща борба, кое-
то се и оправда. Зрители-
те присъствуваха на един 
мач с много интересни 

Председателят на 
Френската футбол-
на федерация Жюл 
Риме обявява ре-
шението ѝ да не се 
допускат повече от 
двама чуждестран-
ни състезатели във 
френските клубове, 
с тенденция брой-
ката да се намали 
на един. 

***
Шотландецът 
Jimmy McGrory е 
обявен за световен 
рекордьор по голо-
ве. В периода 1923 
– 1937 г. нападате-
лят на „Селтик“ е 
отбелязъл 570 гола. 
(в. „Спортъ“, бр. 
1379, 8.12.1937 г.)
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перипетии, ръководен от-
лично, без инциденти, без 
скандали. Всичко това ос-
тави отлични впечатления 
у зрителите.

Мачът започна точно 
в 3.15 часа под ръковод-
ството на г. Евгений Мари-
нов от София. Играчите са 
нервни, нервна е и публи-
ката. Топката се носи стре-
мително от врата към вра-
та, създават се интересни 

положения, но и двете от-
брани ефикасно и бързо 
чистят полетата си. Посте-
пенно варненци устано-
вяват своето леко надмо-
щие, но русенци бранят 
отлично вратата си.

Второто полувреме 
започва с удвоени усилия 
и на двата тима. Борбата 
е още по-напрегната. Иг-
рата се води с бързи пре-
насяния и с променливо 
надмощие.

В 15-та мин. дясно-
то крило на варненци се 
откъсва устремно и бър-
зо прехвърля на ляво. Л. 
крило Христов посреща и 
с бомбен удар разтърсва 
мрежата на русенци. Този 
гол увеличава еланът на 
“владиславци”, които да-
ват нов напор, но срещат 
решителна отбрана.

Пет мин. по-късно – 
точно в 20-та мин.- при 
удар от корнер д. кр. Бо-
ранов дава отсечен удар и 
повишава на 2:0. След цен-
търа играта продължава, 
като варненци пропускат 
някои изгодни положения 
да покачат.

Двата тима се предста-
виха много добре и дадо-
ха отлична игра, която бе 
истински мач от нацдиви-
зията.

“Владиславци” бяха 
упорити, бързи – като иг-
раха с остри пренасяния.

Русенският “Левски” се 
показа в отлична форма 
и тренинг. Те бяха много 
амбициозни и се оказаха 
равноправен противник.

Реферът Евгений Ма-
ринов от София бе отли-
чен. Гедимир

В. „Спортъ“, бр. 1408, 
4.3.1938 г.

“Тича” доминира и 
бие софийския “Левски”,

въпреки усилията на 
последния

“Тича” — 1, “Левски” 
— 0

“Тича”; Сарайдаров, 
Гарабедов, Харипян, Ко-
вачев, Неофитов, Петков, 
Радев, Дончев, Парушев, 
Николов, Гочев

“Левски” : Мазников, 
Николов, Раденков, Цве-
тков, Н. Иванов, Габров-
ски, Стамболиев, Ан-
дрейчев, Радев, Андреев, 
Петров.

Гол: М. Парушев 15 м.
Игрище Колодрума ; 

публика 2500 души; вре-
ме заоблачено и влажно; 
съдия К. Петков.

Мачът започна в 15.40, 
и играта веднага е с ини-
циатива на “Тича“, чиито 
нападатели организират 
бързи, устремни нападе-
ния към противниковата 
врата, поставяйки ги в не-
удобно положение още в 
първите минути. Гостите 
правят единични, откъс-
лечни нападения, но това 
никак не влияе на общия 
тон на играта - топката 
е често пред вратата на 
сините. В 10-та минута на 
полувремето — нападате-
лите на “Тича” пропускат 
сто процентов гол — сму-
щението попречи топката 
да бъде пратена в опразд-
нената врата на Мазников. 
Пет минути по късно, оба-
че,

“Тича” открива
при едно бързо и 

общо нападение на ця-
лата отбрана, топката е 
препратена от лявото 
крило към центъра; тук 
Парушев приема, умело 
се освобождава от изпре-
чилия му се бек и със спо-
коен отмерен удар праща 
топката във вратата на 
Мазников. Резултатът е 
открит — 1:0 за “Тича”.

1938
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Въодушевени от този 
успех, играчите на “Тича” 
постоянно напират про-
тивниковата врата и поста-
вят в неудобно положение 
особено крайната отбрана 
на “Левски”.

Още с почването на 
второто полувреме тимът 
на “Левски” се хвърли в 
обща атака. Проличава же-
ланието поне да се израв-
ни резултата.

И наистина, в продъл-
жение на десетина минути, 
играта се води в  половина-
та на “Тича”, но отправени-
те към неговата врата на-
падения не се увенчават с 
никакъв успех — до врата-
ря на “Тича” достигат само 
случайни, неорганизирани 
нападения. Целият тим на 
“Тича” наново се съвзема, 
организира издържана 
свързана игра и наново 
поставя на изпитание своя 
гост. Края на мача обаче, 
настъпва без минималния, 
открит още през първото 
полувреме резултат да се 

промени.
Гостуването на “Лев-

ски” тук се очакваше с 
един подчертан интерес. 
Този интерес бе подси-
лен не само поради това, 
че тимът гост е държав-
ния първенец, но и по-
ради обстоятелството, 
че предстоеше първият 
сериозен мач през нова-
та година. Уви — “Левски” 
не оправда възлаганите 
надежди — от тук всички 
очакваха да видят нещо 
повече. А всъщност. поч-
ти през целите две полу-
времена, амбициозния 
тим на 

“Тича” доминира-
ше,

нещо, което не мо-
жеше да се предполага с 
положителност. От тима 
на “Тича” се прояви най-
вече цялата нападателна 
линия, в която изпъкна с 
качества на ценен щур-
мовак лявото крило Ра-
дев. От тима на “Левски”, 
дори титулярите от нац 

тим не можаха да изпъ-
кнат.

Футб. съдия К. Петков 
ръководи спокойно и с 
разбиране. Гедимир

3.3.1938 г. отбо-
рите на "Тича" и 
"Левски" София 
преди мача им на 
Колодрума във Ва-
рна. Прави от ляво 
надясно: Георги 
Радев - Калфата, 
Илия Дончев, Б. 
Габровски, Вили 
Петков, З. Радев, 
Иван Неофитов, К. 
Цветков, Оник Ха-
рипян, Н. Николов, 
Иван Сарайдаров и 
Гарабед Гарабедов, 
клекнали: Р. Маз-
ников, Л. Стамбо-
лиев, К. Андреев, М. 
Петров, Г. Андрей-
чев, Мильо Пару-
шев, Н. Иванов, 
Атанас Ковачев, 
Б. Раденков, Иван 
Гочев и Панайот 
Розов

Шести кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1412, 
14.3.1938 г.

В истински шампиона-
тен мач

“Шипка” – “Вла-
дислав” завършиха на-
равно

“Шипка” 2 (1), “Вла-
дислав” 2 (1)

“Шипка”: Бринк, Танов-
ски, Трънкаров, Трънков, 
Кузманов и Конов, Кр. Ко-
лев, Кр. Петков, К. Илиев, 
Тодоров, Кир. Николов 

“Владислав”: К. Георги-
ев, Орманджиев и Мока-
нов, Калдаръмов, Мишков 
и Коев, Боранов, Стойнов, 
д-р Димитров, Кирчев и 
Христов

Игр. „Славия“, рефер К. 
Кунчев, публика 600, вре-
ме: студено, ветровито със 
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значителен снеговалеж.

Лошото време попре-
чи на софийската публика 
да присъства на един ис-
тински шампионатен мач, 
на една много интерес-
на борба между бившия 
държавен първенец “Вла-
дислав” и фаворита за сега 
в националната дивизия 
“Шипка”.

Играта може да се раз-
дели на две части: в пър-
вия хафтайм надмощие на 
“Шипка” с отделни прояви 
на “Владислав”, и във вто-
рия – с равноправна игра 
първо, а после със значи-
телно надмощие на “Вла-
дислав”.

Ако погледнем строго 
критично на двата тима, 
въпреки че те играят пър-
вите си мачове, ще трябва 
да признаем, че 

в техническо отно-
шение “Шипка” бе по-до-
брия

този тим имаше по-

голямо разбиране в по-
стройката на играта и за 
това неговите нападения 
бяха винаги умело про-
веждани. Това обаче се 
дължеше предимно на 
хафбековата линия и спе-
циално на центъра Кузма-
нов. И ако последвалите 
нападения на “Шипка” не 
можеха да завършат ре-
зултатно, това се дължи на 
добрата крайна отбрана 
на “Владислав”, където и 
тримата играчи се проявя-
ват еднакво добре. Те осо-
бено много изпъкнаха във 
втората половина на пър-
вото полувреме, когато 
“Шипка” имаше едва ли не 
изключително надмощие.

Тимът на “Вла-
дислав”,

който тази година за 
първи път идва в София

Направи много добро 
впечатление, преди всич-
ко с добрата физическа 
подготовки на играчите си 
и тяхното атлетическото 
телосложение, Те обаче не 

можаха да покажат нещо 
по-особено в техническо 
отношение.

Това се дължи пре-
димно на няколкото 
неудачни поста в тима 
им. Преди всичко, “Вла-
дислав” игра без център 
хафбек. А това най-много 
повлия за разбитата игра 
на тима, защото общо от-
слаби цялата хафбекова 
линия. В нападението иг-
раха само трима души: 
двете крила и левия ин-
сайд. При големия устрем 
с който варненци започ-
ваха, при положенията, 
които създаде лявото 
крило, ако “Владислав” 
имаше един истински ц. 
хафбек, може да се каже, 
че “Шипка” щеше да бъде 
елиминирана още в пър-
вия половин час.

Докато от “Шипка”, с 
малки изключения на бе-
ковете, всички играчи се 
показаха доста добри – 
от “Владислав” би могло 
да се говори повече за 

СК "Тича" сезон 
1937-38, от ляво 
надясно: Атанас 

Ковачев, Илия 
Дончев Илиев, 

Гарабед Саркизов 
Гарабедов. Иван 

Ал. Неофитов, 
Георги Радев 

Константинов, 
Иван Гочев - Гочо, 

Панайот Розов 
- Ноната, Мильо 

Парушев, Оник 
Харипян, Иван 
Сарайдаров и 
Велико (Вили) 

Петков
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младия им вратар Георги-
ев, левия инсайд Кирчев, 
донякъде за Калдаръмов и 
специално за лявото крило 
Христов, който показа из-
ключителни качества.

“Владислав” открива 
в 3-тата мин.

Още в самото нача-
ло “Владислав” напада 
устремно. Топката е цен-
трирана отдясно. Трънка-
ров спира лошо, отбива 
слабо, но Христов посреща 
и с отличен удар открива. 
Акцията е толкова бърза, 
че нито Бринк има време 
да се опомни, нито пък така 
хубаво отбелязания гол 
можа да  произведе нуж-
ното въздействие. “Шип-
ка” се организира веднага, 
играта започва да се раз-
вива пред вратата на “Вла-
дислав”, който от време на 
време прави частични от-
късвания. “Шипка” печели 
два корнера, при третия 
К. Илиев приема топката и 
само с едно леко мръдване 
на крака, топката е в мре-
жата и резултатът се израв-
нява.

Началото на второто 
полувреме започва пак с 

инициативата на “Вла-
дислав“. Лявото крило 
на два пъти има много 
изгодни положения - бие 
отлично, но Бринк лови, 
Малко след това Мока-
нов трябва да спасява 
много критично поло-
жение и изнася играта 
напред. Христов отново 
поема, дриблира и се 
отзовава сам пред вра-
тата на “Шипка”. В този 
момент, той е маркиран 
неправилно два пъти по 
ред и топката му е отне-
та на няколко метра пред 
вратата. Явна дузпа, коя-
то реферът пропусна да 
отбележи.

“Шипка” на свой ред 
е в акция, която се увен-
чава с успех. В 15-та мин. 
д.  крило центрира от-
лично, Кр. Илиев прие-
ма веднага и бързо бие, 
“Шипка” води с 2:1. От 
този момент “Владислав” 
взима надмощие. Едно 
след друго той провеж-
да нападения, но чак 8 
мин. преди края Боранов 
можа да изравни, при 
което дойде и края.

Реферът Кунчев, 
който общо ръководи 
добре

направи някои фатал-
ни опущения. Това бе не-
говата несигурност при 
обявяването на решени-
ята си за две дузпи, които 
в последствие отмени. Би 
трябвало той предвари-
телно да проучи положе-
нието и тогава да се про-
изнася, защото създаде 
впечатление за несигур-
ност и играчите започна-
ха да правят опит да му се 
налагат.

Корнери 4 - 2 за “Шип-
ка”

“Тича” печели с под-
младен тим

“Ботев” 0 (0), “Тича” 2 (0)

“Тича”: Сарайдаров, 
Гарабедов, Страков, Кова-
чев, Неофитов, Халачев, 
Константинов, Илиев, Па-
рушев, Гочев и Николов

“Ботев”: Милев, Заха-
риев, Ангелов, Касъров, 
Куцаров, Чапанов, Сара-
чински, Йонев, Лафчиев, 
Радомиров, Бракалов

Голове: Константинов - 
8 м; Николов — 42 м;  вре-
ме студено, с прехвърляне 
на слаб сняг: терен раз-
мекнат; посещение - сред-

13.3.1938 г., игр. 
"Славия", София, 
отборите на "Шип-
ка" и "Владислав" 
преди мача им от 
НФД, прави от 
ляво: Иван Мока-
нов, Александър 
Коев, А. Кузманов, 
Б. Трънков, Йордан 
Кирчев, Цветан 
Димитров, Никола 
Калдаръмов, Стоян 
Орманджиев, Георги 
Христов - Шилото, 
Кирил Димов Геор-
гиев и Зл. Тодоров, 
клекнали: А. Бринк, 
И. Трънкаров, Георги 
Мишков, С. Танов-
ски, Стефан Бора-
нов, Кр. Петков, К. 
Илиев, Кр. Конов, 
Архангел Стойнов - 
Ранко и К. Николов
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но 
Рефер Д. Генчев – Со-

фия.
След успеха на вар-

ненския “Тича” от мина-
лата неделя срещу тима 
на държавния първенец, 
към днешния мач бе пре-
дизвикан голям интерес и 
само внезапното застудя-
ване на времето не събра 

на игрището по-голямо 
посещение. “Ботевци” раз-
читаха, че ще могат да се 
реваншират в днешната 
среща за последната си 
загуба от тима на “ветера-
ните”, за да могат някак да 
“изскочат” от неудобното 
място, което понастоящем 
заемат.

Играта започна с удар 
на “Тича”. “Ботев” поема 
инициативата за дълго 
пред вратата на гостите, 
но нападението на плов-
дичани

не дава никакви уда-
ри

в противниковата вра-
та и проиграва удобни мо-
менти. “Тичанци” органи-
зират бързи пренасяния, 
проучват противниковата 
и своята игра и това не им 
позволява да са резултат-
ни.

С почването на вто-
рото полувреме, “Тича“ 
се явява в съвсем друга 
форма: нападението е 
организирано, свикнало 
с терена и в 8-та мин., из-
ползвайки една грешка 
на крайната отбрана, дяс. 
крило на “Тича” Констан-
тинов бележи сигурно. Тоя 
гол окуражава по-младия 
тим на “Тича” и той влиза в 
устремни атаки. От друга 
страна –

голът събужда амби-
ция

и у “Ботев”. Той хвърля 
всичко в нападение, за да 
може да изравни поне. И 
наистина, “Ботев” много 
често стига противникова-
та врата – но грешката от 
първия хафтайм се повта-
ря – прекалено много ком-
бинации и никакви удари.

“Тичанци”, в чийто тим 
отсъствуват четирима 
души от титулярите – орга-
низират наново играта си 

и поставят в затруднение 
отбраната на домакините, 
но едва в края на полу-
времето при едно бързо 
пренасяне от ляво на дяс-
но, чрез центъра – лявото 
крило на 

“Тича” увеличава ре-
зултата на 2:0

Общото впечатление 
от мача е, че “тичанци” 
бяха по-добри. Изпъкна с 
издържаната си игра хаф-
бека Неофитов и цялата 
крайна отбрана. И в два-
та тима се наблюдаваше 
една подчертана слаба 
страна - никакви удари 
във вратата. Ударите, кои-
то донесоха двата гола, 
бяха като че ли единстве-
ните шутове през целия 
мач. Х. Курдов

Седми кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1415, 
21.3.1938 г.:

“Тича” срещна нео-
чакван отпор в Ямбол

и можа да завърши 
само наравно — 1:1 (1:0)

Ямбол, 20 март. Днес 
шампионатният мач за 
нацдивизията между 
“Тича” и “Дражев” даде ре-
зултат 1:1. Това е изненада 
както за варненци, които 
не очакваха такъв отпор, 
така също и за публиката, 
която видя своя предста-
вител в подмладен и об-
надеждаващ състав.

Двата тима се пред-
ставиха така

“Тича”: Сарайдаров, 
Харипян, Гарабедов, Са-
рачев (бел. Халачев), Пеев 
(бел. Петков), Филипов 
(бел. Неофитов), Ковачев, 
Гочев, Николов, Дончев и 
Гацев (бел. Радев)

“Дражев”: Панков, За-

1938
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фиров, Парушев, Рачев, 
Йовчев, Димитров, Начев, 
Данчев, Матеев. Паскалев. 

Времето бе отлично, 
публиката многобройна. 

В началото на мача 
варненци се налагат и до-
минират. Домакините по-
степенно се организират 
и минават в нападение. 
20-та минута Начев проби-
ва, но в момента на удара 
е грубо фаулиран. Реферът 
маркира дузпа, която Йов-
чев превръща в гол. Полу-
времето завършва с 1:0 за 
“Дражев”.

Второто полувреме 
“тичанци” минават в про-
дължителна офанзива, 
която среща организирана 
отбрана. Към края играта 
се изравнява. Три минути 
преди края, “Тича” печели 
корнер, и Дончев с глава 
праща в мрежата като с 
това изравнява, “Тичанци” 
бяха много амбициозни, но 
не дадоха нещо много осо-
бено. “Дражев” вдъхва на-
дежди със своя подновен 
състав.

Ник. Иванов

Осми кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1422, 
4.4.1938 г.:

„Червените“ от Варна 
победиха соф. ветерани 
и застанаха начело.

Поради подготвителни-
те мачове на националния 
ни тим, вчера се игра само 
едно състезание от нацио-
налната дивизия. Това бе 
срещата между двамата 
ветерани на столицата и на 
черноморската ни царица 
Варна. 

Мнозина бяха уверени, 
че „ФК 13“ ще съумее да се 
справи със своя против-
ник, още повече че мача бе 
на негов терен. Резултата от 

мача обаче, показа съв-
сем друго. „Тича“ изнесе 
една добра и заслужена 
победа, която увеличава 
актива й в таблицата за 
първенството. Червени-
ят тим от Варна се завръ-
ща днес в града си с един 
успех, който не може да 
му се откаже. Даже може 
вече да се предрича, че 
„Тича“ пак ще бъде онзи 
тим, който всяваше рес-
пект у всички клубове в 
България ..

“Тича” изнесе заслу-
жено победа над “ФК 
13”,

и зае първото място 
в нацдивизията

“ФК 13” — 1 (0) 
“Тича” — 2 (1)

“Тича”: Сарайдаров; 
Харипян и Гарабедов; Пе-
тков, Неофитов, Ковачев, 
Гочев, Николов, Парушев, 
Дончев и Радев

“ФК 13”: Талев, Ива-
нов и Базовски, Пенчев, 
Калъчев и Каменски; 
Грозданов, Аспарухов, 
Сираков, Недялков и Та-
нев.

Игрище Славия, 5000 
зрители, време отлично, 
терен добър. Рефер Пе-
тков. 

Мачът почва и про-
дължава с променливо 
надмощие и бързо пре-
насяне на топката. “ФК 
13” провежда добри на-
падения чрез Табаков. 
“Тичанци” отговарят със 
свързани атаки, добре 
повеждани от центърфо-
ра. Играта е жива и много 
бърза, като темпото се 
диктува от бързите вар-
ненци. Създават се поло-
жения за голове и пред 
двете врати, но биват 
пропуснати.

Харипян открива 
чрез дузпа

В 23 минута дясното 
крило на “Тича” догонва 
една топка и успява да 
центрира от самата ли-
ния. Едно меле се създава 
пред вратата на Талев, при 
което бекът лови топката 
с ръка. Реферът маркира 
дузпа. Харипян дава до-
бър удар, който излъгва 
Талев и топката отива в 
ъгъла на мрежата. 1:0 за 
“Тича”.

След центъра, вете-
раните се налагат и се за-
държат в полето на „Тича“, 
няколко удари са спасени 
вещо от спокойния Сарай-
даров. Едно отлично по-
ложение е пропуснато от 
Сираков, който е сам пред 
вратата.

Обръчът на ветера-
ните

Второто полувреме 
играта започна с изненад-
ващ о б р а т. Варненци са 
притиснати пред вратата 
им. Ветераните добиват 
пълно надмощие и напа-
дат непрекъснато. Ударите 
са много чести, но неточ-
ни. Опитите на “тичанци” 
да се откъснат са парира-
ни. Те просто не могат да 
минат центъра в продъл-
жение на десетина мину-
ти. Публиката е изненада-
на от тоя обрат.

По-късно играта за-
почва да се изравнява. 
Едно откъсване на дясн. 
крило на “Тича” завърш-
ва с удар, който създава 
меле, л. инсайд получава 
и веднага шутира. Талев 
е изненадан и топката е в 
мрежата.

Голът на “ФК 13”
Ветераните полагат 

големи усилия и леко до-

1938

* * *
На 4.07. в Париж е 
открито III Светов-
но първенство по 
футбол, спечелено 
за втори пореден 
път от Италия, 
след победа на фина-
ла над Унгария с 4:2. 
България отпада в 
квалификациите от 
Чехословакия след 
равен - 1:1 в София и 
загуба с 6:0 в Прага.

* * *
На 1.09. в България 
е пуснат първият 
експресен влак - 
„Тракия” експрес. 
Той всекидневно се 
движи по маршрута 
София-Пловдив-Со-
фия. По идеологиче-
ски причини е спрян 
през 1950 г.
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3.4.1938 г., игр. "Славия", София, отборите на "Тича" и "ФК 13" преди мача им от 
НФД, СК "Тича" в червено, прави от ляво надясно: Георги Радев - Калфата, Панайот 
Розов, Атанас Ковачев, Илия Дончев Илиев, Гарабед Гарабедов и Мильо Парушев, 
клекнали: Вили Петков, Стефан Калъчев - Муната (от "ФК 13"), Иван Гочев - 
Мизерията, Иван Сарайдаров, Иван Неофитов и Оник Харипян
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минират. Няколко тежки 
положения са спасени от 
Сарайдаров. Едно центри-
ране на Каменски създава 
продължително меле, при 
което бековете на “Тича” 
не съумяха да изчистят по-
лето си навреме. Сираков 
е пласиран и с добър удар 
изпраща в горния ъгъл 
2:1. 

Краят на мача идва 
при безполезните усилия 
на “ФК 13” да изравни и 
при тия на варненеца — 
да покачат.

“Тича” оправда рено-
мето си

Варненци се предста-
виха много добре пред 
обективната и коректна 
софийска публика, която 
живо ги акламира. Най-до-
бре работеше нападение-
то, което бе много бързо 
и добре свързано. Крила-
та изиграха голяма роля. 
Средната линия също така 
изпълни задачата си. Беко-
вата двойка обаче бе сла-
ба — липсваше и остър, 
смел удар, който да очис-
ти полето. Сарайдаров бе 
много добър.

Ветераните изнена-
даха

От тима на “ФК 13” 
се очакваше повече. Той 
даде, обаче, слаба игра. 
Дългото отсъствие на Та-
лев се е отразило на фор-
мата му. Бековете бяха 
добри. В средната линия 
изпъкваше само Камен-
ски. Нападението бе мно-
го слабо. Там само Табаков 
даде нещо. Най-слаб на 
терена бе дясното крило. 
Общо взето тимът на вете-
раните показа упадък.

В. „Спортъ“, бр. 1425, 
11.4.1938 г.:

Варненският футбол 

отново се наложи
Превъзхождащ зна-

чително много
“Владислав” победи 

“Левски” с 3:0
Държавният първенец 

се показа в лоша форма, 
докато варненци изне-

соха една устремна и ефи-
касна игра. 

Засилването на футбо-
ла в провинцията 

може само да ни рад-
ва. Двата варненски клуба 
водят таблицата

Вчера се игра само 
един мач от националната 
дивизия., “ФК 13” —  “Чер-
номорец” се отложи по ис-
кане на софийския тим.

След двете последни 
победи на варненските 
тимове в София – на „Тича” 
над “ФК 13” и на “Вла-
дислав” над “Левски” двете 
челни места в таблицата 
се заемат твърдо от двата 
варненски тима. По този 
начин нашата черномор-
ска царица наложи вре-
менно своята хегемония 
над столицата. Това меж-
дувпрочем е заслужена 
чест, защото варненци  съ-
умяха да извоюват ценни 
победи над противниците 
си и то при тяхна публика 
и на техен терен.

Таблицата в момента 
се води от “Тича”

следвана с една точка 
разлика от “Владислав”. 
Трите софийски отбори – 
“Славия”, “ФК 13” и “Шипка” 
са в добри позиции. “Сла-
вия” все още има много 
големи шансове. В долна-
та половина на таблицата 
промени няма. И след по-
ражението си соф. “Лев-
ски” остава на осмо място.

Сензационното по-
ражение на държавния 
първенец

Поражението на 
“Левски” е много тежко 
и много неочаквано, но 
и напълно заслужено. 
“Сините” показаха, че все 
още изживяват тежката 
криза, в която са изпадна-
ли напоследък. Те започ-
наха впрочем добре, но 
комбинациите достигаха 
само до бековата двойка. 
Нападателите бяха съвър-
шено неефективни пред 
вратата. Те не търсиха да 
използват първия удобен 
случай на шутиране, а се 
стремяха с комбинации 
да преминат цялата от-
брана и да шутират при 
сигурно положение. Това 
е може би красиво, но 
крайно неефикасно и ре-
зултатът е налице.

Младите играчи, кои-
то дебютираха в синия 
тим имат добри данни, но 
са още много слаби, за да 
се справят с една солид-
на и твърда гарнитура 
като тази на “Владислав”. 
Средната линия бе добра. 
Крайната отбрана обаче 
направи грешки, които 
се превръщаха в голове. 
Мазников има пряка вина 
за първия гол, но имаше и 
добри прояви. Все пак той 
вече не е в своята стара 
форма. Играчите на “Лев-
ски” трябва да сдържат 
нервите си и да не пре-
дизвикват скандали, като 
вчерашния, които хвър-
лят петно върху името на 
техния клуб.

“Владислав” – физи-
ка, техника, ефикасност

“Владиславци” пре-
ди всичко направиха 
впечатление със своята 
физика. При това те бяха 
бързи и ефикасни. Вар-
ненци практикуват доста 
опростена постройка на 
играта си, като избягват 

1938

* * *
29 - 30.09. в Мюнхен 

се събират Чем-
бърлейн, Даладие, 

Хитлер и Мусолини. 
По искане на Хитлер 
те решават да пре-
дадат Судетската 

област на Германия 
и по този начин 
предопределят 

съдбата на Чехосло-
вашката република. 

Хитлер от своя 
страна обещава, че 
с това експанзията 
на Германия ще при-

ключи.

***
9.11. „Кристалната 

нощ“, организиран 
погром срещу евре-

ите в Германия, при 
който загиват 91 
човека и еврейска 

собственост и биз-
неси са разрушени.
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сложните и дълги комбина-
ции. Служат си с дълги по-
лувисоки  дурхове, които 
отлично допадат на двете 
бързи крила. Хафбековата 
линия е на средно ниво; 
крайната отбрана е дос-
та добра и по-специално 
голманът. Играта на тима е 
общо-взето твърда, без да 
достига обаче до грубост. 
В тима има играчи, които 
заслужават вниманието на 
футб. капитан.

Това е общата харак-
теристика на варненския 
тим, който вчера изнесе 
една добра победа, може 
би и неочаквана и за самия 
него.

Реферът Педан ръко-
водише добре, обаче  към 
края изпусна играта и не 
можа да предотврати гру-
бостите.

Как соф. “Левски” по-
несе едно сензационно 
поражение

Игрище “Юнак”, 5 ч. сл. 
обяд. Време студено слън-
чево. Терен добър. Зрители 
5000 Рефер Гр. Педан.

“Владислав”. Кирчев; 
Моканов и Орманджиев, 
Калдаръмов, Мишков и 
Коев, Боранов, Ранко Стой-
нов, Радев, Кирчев и Хри-
стов

“Левски”: Мазников, Ни-
колов и Цветков, Иванов, 
Габровски и Георгиев и  
Стамболиев, Костов. Дой-
чинов, Георгиев и Андреев

“Левски” има първия 
удар и почва една продъл-
жителна, но неефикасна 
офанзива. Добри комби-
нации, но без да завършат 
със смел удар. Варненци се 
организират и предприе-
мат първите си устремни 
атаки.

В 12 мин. Ранков бие 

далечен висок удар, Ради 
изпуска топката и Кирчев 
я праща в мрежата – 1:0.

Малко след това едно 
меле пред “Левски” едва 
е спасено от Николов. 
“Сините” отново печелят 
терена, но срещат орга-
низирана отбрана. Игра-
та се води с променливо 
надмощие. В 40-та мин. 
едно центриране отляво 
създава меле пред “Лев-
ски”; Ради излиза, топка-
та е пренесена и в празна 
врата Боранов маркира 
още един гол – 2:0.

Второто полувре-
ме: още в 4 минута “Вла-
дислав” печели третия си 
гол: пред вратата е голя-
ма паника. Ради се спу-
ска, не успява да улови и 
Радев бие във вратата – 
3:0. Тимът на сините вече 
е разбит. Играта става все 
по твърда и избива на 
грубости. “Владиславци” 
напират и застрашават. 
В 80 мин. едно откъсване 
на Боранов едва е спасе-
но с рисковано излизане 
на Ради. Христов от “Вла-
дислав” е отстранен от 
рефера поради грубости. 
Варненци продължават с 
10 души. 5 минути преди 
края, Цветков прави груб 
фаул в пеналтерията и 
бива отстранен. 

Малко след това се 
развива срамен инци-
дент, който избива в по-
бой между играчите при 
намесата на публиката. 
Теренът е очистен и иг-
рата завършва при праз-
ните усилия на „сините” 
да дадат поне почетния 
си гол.

Играчите от двата 
тима

На вратата на “Вла-
дислав” Кирчев нямаше 
много работа, освен към 

края на мача; той се пока-
за ловък и съобразителен. 
Орманджиев и Моканов 
се разбират добре; първи-
ят е по добър в пласира-
нето си. В средната линия 
нямаше особени прояви, 
с изключение донякъде 
на Коев. В нападението 
най-добър бе Йор. Кирчев. 
Христов нямаше добър 
ден, а бе и контузен. Бо-
ранов също така е в добра 
форма.

В соф. “Левски” Мазни-
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ков познатата игра, която 
изнася напоследък. Нико-
лов — също. Цветков не е 
лош бек, но е много твърд. 
Габровски започна добре, 
но после се загуби. Иванов 
и Георгиев бяха сравни-
телно добри. В нападение-
то младият център Дой-
чинов е още неподготвен 
за голям мач; Григоров бе 
много бавен; Андреев — 
добър. Стамболиев игра 
както винаги, най-добър 
бе Костов, но и той песте-
ше ударите си. 

Във Варна победата 
на “Владислав” се посре-
ща с ентусиазъм.

Радват се всички, даже 
и тичанци, защото в мо-
мента е забравен локал-
ния антагонизъм.

В. „Спортъ“, бр. 1426, 
13.4.1938 г.

В мачовете за Държав-
ното първенство

Ще възвърне ли хеге-
монията си варненският 
футбол

Какво показват по-
следните победи на “Вла-
дислав” и “Тича”

След онзиденшната 
победа над “Левски” и оста-
ването на двата варненски 
клуба начело на таблица-
та, явява се въпрос - дали 
варненският футбол ще 
възвърне хегемонията си, 
която имаше в миналото.

За да третираме този 
въпрос, трябва да имаме 
предвид не само победи-
те на “Тича” и “Владислав” 
над софийските клубове 
и играта, която те дадоха. 
От “Тича” видяхме по-до-
бра техническа готовка, 
по-добро разбиране. “Вла-
дислав” показа една друга 
бързина, издържливост, 
физика и ефикасност. И 
двете системи са добри. 
От тях може да се направи 
заключение, че футболът 

е отново във възход, че 
отново ще бъде не само 
съперник, но и достоен 
претендент за всички 
онези титли в борбата за 
първенство и надмощие.

Ако трябва да пре-
ценяваме положението 
в националната диви-
зия момента, в който се 
намират клубовете на 
незавършеното есенно 
първенство, трябва да 
поставим на първо място 
“Владислав”. При еднакво 
число мачове и точки с 
всички свои съперници, 
той има най-добро голово 
съотношение.

“Тича”, която се нами-
ра на първо място има 
една точка повече от кон-
курентите си, но затова 
пък има един мач в пове-
че от конкурентите си.

 “Славия”, която сега 
стои на третото място, се 
очертава като най-опасен 
противник за полусезон-
ното първенство. Въпре-
ки и с най-много изгубени 
мачове от съперниците 
си, е запазила еднакво 
число точки с тях. Слабата 
страна на “Славия” е голо-
вото съотношение, къде-
то не може да се похвали 
с особен актив. Докато 
“Владислав” има 35, “Сла-
вия” има само 14. Но да 
видим дали варненските 

25.4.1938 г., Шумен, 
преди мача между 

"Хан Омуртаг" и 
"Владислав" - прави 

от ляво надясно: 
Стоян Орманджиев, 

Стефан Боранов, 
Атанас Илиев, 

Кирил Кирчев, Джон 
Мишков, Йордан 
Кирчев, Цветан 

Димитров, Ламбо 
Атанасов, Алексан-

дър Коев, Никола 
Калдаръмов и Георги 

Христов - Шилото

1938
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клубове ще могат наистина 
да възвърнат хегемонията 
си във футбола, трябва да 
изчакаме другите им со-
фийски срещи.

В това отношение на 
първо място стои мача 
“Славия” – “Владислав”, 
който ще бъде наистина 
най-интересния от серия-
та...

В. „Спортъ“, бр. 1434, 
29.4.1938 г.

Варненци протести-
рат срещу това, което 
се прави от БНСФ и ЦФК 
по отношение на мачо-
вете от нацдивизията и 
изключаване на игра-
чите от  “Владислав”

В един от последни-
те броеве на „Варненска 
поща“ г-н Георгиев помест-
ва една обширна статия от-
носно мачовете на нацди-
визията, които засягат вар-
ненските клубове “Тича” и 
“Владислав” и изключване-
то на Моканов и Стойнов от 
“Владислав”, като послед-
ствие от инцидента, или 
направо казано от срамния 
скандал, станал на мача 
“Владислав” — “Левски” в 
София.

Като констатира, че 
начело на таблицата за 
първенство стоят двата 
варненски клуба, които 
сега са в безспорно по-до-
бра форма, той отбелязва, 
че легендата, че само Со-
фия има добър футбол от-
пада.

По-нататък г-н Георги-
ев обвинява ръководите-
лите в БНСФ и тези на ЦФК, 
че изключването на два-
мата с нищо невиновни за 
инцидента в София играчи 
на “Владислав”, е направе-
но с цел да се отслаби тима 

на последния за пред-
стоящите му мачове със 
“Славия” и “ФК 13”.

В заключение, г. Ге-
оргиев пише, че търпе-
нието на спортна Варна 
е изчерпано. Тя е реши-
ла веднаж за винаги да 
ликвидира с маниери-
те на извесни дейци в 
БНСФ. По инциатива на 
“Владислав” се подготвя 
една акция, в която ще 
бъдат поканени и оста-
налите провинциални 
клубове.

В. „Спортъ“, бр. 
1435, 2.5.1938 г.

Нацдивизията дава 
сензация в Ямбол

Победният марш на 
“Владислав” спрян от 
“Дражев” с 1:3

Варненци загубиха 
в момента, в който най-
малко очакваха

Ямбол, 1 май. — Ма-
чът между варненския 
“Владислав” и тукашния 
“Дражев” се произведе 
при почти непрекъснат 
дъжд. Теренът бе много 
лош. Все пак една много-
бройна публика пълнеше 
игрището и окуражаваше 
своя тим.

Под ръководство-
то на Цветков мачът за-
почна в 17 часа с удар 
от “Владислав”. Играта 
е променлива. Проли-
чава голямата амбиция 
на ямболци, които днес 
работят много добре по 
всички линии. Варненци 
играят бързо, но срещат 
твърд отпор. Постепен-
но “Дражев” взима ини-
циативата, резултатът е 
открит от център напада-
теля Борисов, който по-
лучава от ляво и изпраща 
в мрежата за 1:0.

Варненци отговарят с 
упорити нападения. Един 

наказателен удар в полето 
на “Дражев” е бит умело от 
Моканов, който успява да 
изпрати топката в мрежа-
та – 1:1. Играта става мно-
го жива, ямболци напират 
упорито и доминират. 
Малко преди почивката л. 
инсайд получава от Бала-
хуров и с отмерени удар 
изпраща във вратата — 
2:1.

Второто полувреме
 
Играта започва с про-

менливи бързи нападения 
от двете страни.

Варненци се опитват 
да изравнят и тоя път се 
борят с голяма амбиция. 
“Дражев” обаче, удържа 
напора и минава в офан-
зива на свой ред. В 30 ми-
нута на второто полувре-
ме д. инсайд Николов изи-
грава добре една топка и 
още един път разтърсва 
мрежата на варненската 
врата — 3:1. Инициатива-
та на “Дражев” вече е под-
чертана. В 40 мин. топката 
отново минава голлинията 
на “Владислав”, но реферът 
обявява голът за неправи-
лен. Краен резултат 3:1 за 
“Дражев”.

Т и м ъ т - п о б е д и т е л 
този път даде игра, която 
задоволи привърженици-
те му. Между отделните 
линии съществуваше раз-
бирателство и това е глав-
ната причина за победата. 
Освен това, всички игра-
чи на “Дражев” вложиха в 
борбата много голяма ам-
биция и хвърлиха всички-
те си сили. Тяхната победа 
е заслужена.

“Владислав” не можа 
да изнесе своята харак-
терна игра. Преди всичко 
пречка за това бе кални-
ят терен, който затрудни 
бързината на играчите му. 

1938

* * *
На 10.11. умира тур-
ският президент 
Кемал Ататюрк

***
На 26.12. се излъчва 
първата радиопиеса 
в България – „Крила-
та помощ“ от Ангел 
Каралийчев и Матей 
Вълев по Варненско-
то радио. Тази дата 
се счита за начало-
то на радиотеатъ-
ра в България.
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От друга страна, варнен-
ци срещнаха един отпор, 
който те сигурно не са 
очаквали. “Владислав” из-
лезе с наказаните играчи, 
понеже е подал жалба до 
арбитражния съд.

Реферът Цветков бе 
много добър,

Сензацията в Ямбол

Вчера в Ямбол, сегаш-
ния фаворит в нацдиви-
зията, варненския “Вла-
дислав” бе победен от “Г. 
Дражев” с убедителния 
резултат от 3:1.

Резултатът наистина 
е сензационен, особено 
след успеха на варненския 
тим над държавния първе-
нец в София. Този резултат 
обаче, ни най-малко не 
иде да подцени стойност-
та на “Владислав”. Той само 
показва, че във всички 
градове на страната има 
силни тимове, че даже и 
считаните за най-слаби 
могат да побеждават.

А това е от полза както 
за самата дивизия, така и 
общо за футбола в  страна-
та. Сензациите в нацдиви-
зията, особено в нейното 
начало, са само от полза. 

След загубата си от 
„Дражев“, „Владислав“ 
запазва мястото си, но 
шансовете му се намаля-
ват

След сензационното 
поражение в Ямбол, „Вла-
дислав“ остава все още 
на второто място от таб-
лицата, като се изравнява 
по мачове със съперни-
ка си „Тича“, но има един 
мач повече от софийските 
„Славия“, „ФК 13“ и „Шип-
ка“, които го застрашават 
непосредствено. По този 
начин, резултатът в Ямбол 

може да се окаже фатален 
за крайното класиране на 
„Владислав“.

Девети кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1437, 
7.5.1938 г.:

“Владислав” доми-
нира, налага се и бие 
“Славия” с голям резул-
тат

Софиянци почват с 10 
и завършват с 9 души

“Владислав” 4 (3)  
“Славия” 0

“Владислав”: Георгиев, 
Орманджиев и Моканов, 
Коев, Мишков и Калдаръ-
мов; Ан. Иванов-Дядката, 
Кирчев, Стойнов, Николов 
и Боранов

“Славия”: Христов; Фи-
липов и Зографов, Петков, 
Стефанов и Байкушев, По-
пов, Белокапов, Манев, 
Стефанов. (“Славия” изли-
за с 10 души).

Публика 5000 зрители. 
Време хубаво. Рефер Евг. 
Маринов.

Варна 6.05. Днес на 
Колодрума се бе стекла 
почти цяла спортна Варна. 
“Владислав” трябваше да 
се състезава със софий-
ския “Славия”. “Владислав” 
се яви в пълния си състав, 
докато “Славия” освен, че 
бе без титулярите си Ко-
вачев, Милев и Стайков II, 
трябваше да се яви с един 
играч по-малко, защото 
Дуков пропуснал влака.

Славистите ведна-
га са в акция, и Георгиев 
трябва да отбива. После 
“Владислав” взима ини-
циативата, започва про-
дължително да доминира. 
Бековете на София, осо-
бено Зографов, бранят 
много добре. В 10-та мин. 
чрез Стойнов “Владислав” 
открива и продължава да 

застрашава вратата на 
“Славия”. Христов спасява 
отново опасно положе-
ние, но не може да спре 
близкия удар на Кирчев, и 
резултатът е 2:0.

Въпреки това, “Сла-
вия” се организира и 
прави опасни пробиви. 
Пъвото крило се справя с 
отбраната, но ударът му е 
напразно. Разменят се на-
падения от двете страни, 
но все с превес на “Вла-
дислав”. Добра комбина-
ция от центъра и двата 
инсайда и Стойнов шути-
ра отблизо. Христов от-
ново е принуден да вади 
топката от мрежата си. 
Варненци водят с 3:0.

След един малък ин-
цидент левият инсайд на 
“Славия” нервиран, взема 
топката и удря Боранов в 
гърба. Реферът го отстра-
нява и “Славия” остава с 9 
играчи.

Следва почивката, 
“Владислав” е муден, “Сла-
вия” — обратно. Не е за-
губила никакъв кураж и 
провежда една след дру-
га акции. Провежда една 
след друга, но само трима 
нападатели не стигат да 
направят нещо. Стефанов 
има отличен случай, но 
бие навън и с това пада и 
последния случай на со-
фиянци да отбележат гол. 
“Владислав” отново взима 
инициативата. Бековете 
са застанали на центъра 
и пренасят играта посто-
янно напред. В 30-та мин. 
Кирчев дава последния 
гол и мачът завършва 4:0.

Въпреки загубата на 
мача с такъв резултат, 
“Славия” се държа отлич-
но. До последния момент 
той нито се отчая - нито 
преустанови нападения-
та си. От тима се отличиха 
особено двата бека, цен. 

1938

На12.03. По покана 
на новоизбрания 

австрийски канцлер 
Артур Сейс, „за да 

се въдвори мир и 
сигурност и да се 

предотврати кръ-
вопролитие“, Адолф 

Хитлер изпраща 200 
000 войници, СС офи-

цери и Гестапо да 
нахлуят в Австрия и 
впоследствие Герма-

ния обявява аншлус 
- присъединяване на 

Австрия към Третия 
райх. След проведен 

референдум на 10 
април, 99,73% от 

австрийците одо-
бряват присъединя-

ването. 
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хаф. Стефанов и лявото 
крило. Останалите бяха 
слаби. Вратарят бе много 
несигурен.

От “Владислав” почти 
всички бяха добри. Тимът 
игра с голям устрем само 
през първия хафтайм. Ако 
това бе продължило и по-
нататък, резултатът може-
ше да бъде много по-голям.

Едно трябва да се под-
чертае: “Славия” остави 
отлично впечатление с ко-
ректното си и кавалерско 
държане. Маринов ръко-
води отлично

В. „Спортъ“, бр. 1438, 
9.5.1938 г.:

“Тича” среща добра 
съпротива от “Дражев” и 
бие едва с 1:0

Добрата игра на двата 
тима и голям интерес към 
мача

Варна 8.05. Днес на игр. 
Колодрума при стечение 
на повече от 4000 души се 
състоя мача между “Тича” и 
“Г. Дражев” от Ямбол. Поло-
жението, че от този мач се 
очакваше затвърдяването 
на “Тича” на първото място 
на нацдивизията, създаде 
голям интерес. Началото е 
бавно, даже много бавно. 
Като че проучването е мно-
го внимателно. “Дражев” 
пръв започна офанзивата, 
създава опасно положение 
пред вратата на “Тича“, но 
отбраната отбива всичко. 
Десният инсайд има мно-
го изгодно положение и 
единственото през целия 
мач за ямболци, но пропу-
ска да отбележи.

“Тича” взема на свой 
ред надмощие. При опас-
но положение пред гола 
на “Дражев“ Балахуров 
хваща с ръка, обаче рефе-
рът Чумпалов не отбеляз-
ва явната дузпа. Играта се 

изравнява. Провеждат 
се инициативи и от двете 
страни, еднакво спася-
вани и от двете отбрани. 
След 30-та мин. “Тича” 
взема отново надмощие 
и притиска противника 
си в неговата половина. 
Отбраната обаче, начело 
с Папазов отбива всички 
опасни положения. В 42-
рата мин. Парушев, цен-
тър-нападател на “Тича”, 
успява да превъзмогне 
отбраната и с хубав шут 
дава единственият гол на 
мача и с това осигурява 
първото място на клуба 
си в дивизията.

След почивката Ям-
бол полага големи уси-
лия да се реабилитира. 
Той успява да наложи 
известно надмощие, но 
Гарабедов и Харипян на 
свой ред не позволяват 
да се промени резултата. 
Малко по-късно “Тича” 
отново се налага. Обръ-
чът около Балахуров и 
Папазов е затворен. Ба-
лахуров отново прави 
дузпа и отново Чумпалов 
пропуска да я отбележи.

Едва 25 мин. преди 
края Дражев се освобож-
дава от една обсада. Дяс-
ното крило, един отли-
чен играч, прави опасно 
спускане, което завърш-
ва в аут. До края играта 
е променлива. Няколко 
минути преди свършване 
ямболци дават последни 
усилия да изравнят, но 
реферът дава края 

И двата тима дадоха 
добра игра във всяко от-
ношение. “Тичанци” пре-
вишаваха с техниката си 
и имаха по-често иници-
ативата. “Дражев” обаче 
се показа опасен тим. Той 
затвърдява вече рено-
мето си на противник, на 
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когото не може да се гледа 
леко. Сега се обяснява по-
бедата му над “Владислав”.

Варненци не са довол-
ни от съдийството на Чум-
палов. Те се смятат ощете-
ни с три дузпи, които той 
пропусна да даде, въпре-
ки явните нарушения.

Резервният тим на 
“Тича” бие екипажа на 
френския крайцер, а 
Чумпалов произвежда 
реферски изпити

Варна 8 май. Преди 
мача “Тича” “Дражев” се 
състоя срещата между 
екипажите на гостуващия 
тук френски крайцер и 
резервния тим на “Тича”. 
Варненци лесно победиха 
с 4:2. Французите се пока-
заха доста слаби.

На този мач г-н Ст. Чум-
палов произведе практи-
чески изпити на четирима 
кандидат-рефери от вар-
ненската колегия.

В. „Спортъ“, бр. 1439, 
11.5.1938 г.:

След втория проле-
тен тур

Клубовете без на-
ционални играчи водят 
футболното първен-
ство

Варненските предста-
вители продължават да се 
движат “в пакет”

Въпреки, че има още 
недоиграни есенни мачо-
ве, ние сме на втория тур 
на пролетното първенство 
и по него трябва да правим 
заключенията си за хода на 
борбата, за известните ве-
роятности и пр.

Малко ненормално, 
но... такава е нашата дейст-
вителност.

* * *
Един интересен факт 

може да се констатира 

след досега изиграните 
мачове на националната 
дивизия. Първите четири 
места в таблицата се зае-
мат от клубове, които ня-
мат нито един национален 
играч в съставите си. Това 
са „Шипка”, „Тича”, „Вла-
дислав” и „Левски” – Русе.

Тимовете на нацио-
налните играчи започват 
в средата на таблицата 
и стигат до осмо място. 
Наистина, рекламата не 
е хубава, но дали това се 
дължи на една случайност, 
или пък на факта, че нена-
ционалите играят по-до-
бре от националите?

* * *
Засега хегемонията в 

таблицата имат провинци-
алните клубове. В първите 
пет места имаме три про-
винциални и два софий-
ски клуба. “Шипка” държи 
първото място, “Славия” 
– последното от полови-
ната таблица. Междинни-
те три места са на “Тича” , 
“Владислав” и “Левски” (Р.). 
Докато между първия и 
втория – “Шипка” и “Тича”, 
разликата е незначителна 
– 2.18 и 1.40 голово съот-
ношение, “Владислав” е с 
една точка по-долу от тях, 
а “Левски” и “Славия” - с 
цели две. Но за това пък 
“Славия” има един мач 
по-малко, което му дава 
основание да мисли, че 
той би могъл да има едно 
място по-напред. Но само 
едно. Защото и с две точ-
ки повече, той не може да 
премине “Владислав” бла-
годарение лошата си гол-
диференция.

* * *
Първенството се раз-

вива до този момент така, 
че отново поставя въпрос 
за надмощието между Со-
фия и Варна. Ако се запази 

чисто спортната харак-
терна борба за надмощие 
от това по-хубаво няма. 
Клубовете от двата града 
да се готвят за събиране 
на повече пари.

Не може да се мисли 
за обратното. Дребнави-
ят егоизъм и прекаления 
местен патриотизъм не 
могат вече да оказват вли-
яние над ръководителите 
на по-големите клубове.

София засега “води” 
първенството чрез “Шип-
ка”. Разликата обаче е 
минимална и толкова ни-
щожна, че и най-малкото 
разклащане на головата 
мрежа може да я измени. 
При това двата варненски 
представители – “Тича” и 
“Владислав”, от известно 
време се движат в пакет.

* * *
При сегашното по-

ложение в таблицата, 
най-добро голово съот-
ношение има “Владислав” 
– 26:9, или 2.88. Той също 
има и най-мого спечеле-
ни голове. По изгубени 
стои на второ, а “Тича” е 
първа.

Десети кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1441, 
16.5.1938 г.

След като води поч-
ти до края с 3:0, “ФК 13” 
позволи на “Владислав” 
да изравни

“Владислав” 3 (0)        
“ФК 13” 3 (2)

“ФК 13”: Мански, Или-
ев и Базовски, Денчев, 
Калъчев и Сираков, Ни-
колов, Аспарухов, Коцев, 
Недялков и Табаков.

“Владислав”: Георгиев, 
Орманджиев и Моканов, 
Калдаръмов, Мишков и 

1938

* * *
Издигнат е паме-
тникът по идея 
и със средства на 
българското военно 
министерство в па-
мет на екипажа на 
немската подводни-
ца „У-45“, потопена 
през 1916 г. до брега 
на Варна.

* * *
Във Варна се провеж-
да първият авто-
мобилен събор. По-
бедител е Димитър 
Соколов с БМВ 319
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Иванов (Дядката), Боранов, 
Стойнов, д-р Димитров, Ни-
колов и Илиев.

Варна. 15.05. Днес при 
много голям интерес тук се 
състоя мача между софий-
ския “ФК 13” и “Владислав”. 
Игрището бе препълнено. 
“ФК 13” изпусна една много 
добра възможност да взе-
ме две точки и една побе-
да.

Играта започна с бързи 
нападения и от двете стра-
ни. Софиянци успяват да се 
наложат с по-доброто си 
построение и в 10-та мин. 
Недялков, след като про-
вежда отлично нападение 
с центъра, открива резул-
тата за “ФК 13”. Отбраната 
на “Владислав” с мъка се 
справя с устремните напа-
дения на софийския вете-
ран, който продължава да 
доминира, и в 20-та мин. 
Аспарухов покачва на 2:0. 
След това е ред на “Вла-
дислав”, но нападателите 
му са неефикасни пред 
вратата, а плюс това, два-
та бека на „ФК 13“ чистят 

всичко.
Второто полувреме 

започва с инициатива 
на „Владислав“, после 
играта се изравнява, за 
да се наложи по-късно 
пак „ФК 13“. Един миг, и 
„Владислав“ с типичните 
си бързи прехвърляния 
създава опасни положе-
ния, но винаги без успех. 
Тук особено се проявява 
центъра на „ФК 13“ Калъ-
чев, който спасява някол-
ко критични положения. 

Червените се опом-
нят от канонадата и са 
отново в акция. Николов 
преминава отбраната, 
прехвърля, после пак 
поема и в 15-та мин. по-
качва на 3.0. Победата 
на софиянци изглежда 
вече сигурна, още пове-
че, че те доминират. Но 
“владиславци” се амби-
цират и започват отча-
яно да нападат. “ФК 13” е 
притиснат. Реферът дава 
дузпа на “Владислав”, 
която Мански спасява с 
вещина. Надмощието на 
варненци продължава. В 
16-та мин. Димитров дава 

първия гол за “Владислав”. 
В 36-та мин. Стойнов дава 
втория гол, а в 43-та Миш-
ков сполучва да изравни 
резултата. “Владислав” е 
вече окуражен и напада 
стремително. Играта е ос-
тра. Сираков и Базовски са 
контузени, и “ФК 13” играе 
с девет души. “Владислав” 
продължава надмощие-
то си и малко преди края 
пропуска сигурно положе-
ние да даде победния гол.

“ФК 13” се предста-
ви много добре. Той даде 
издържана и техническа 
игра. Пролича добрата му 
подготовка. Най-добри 
бяха Николов, дясно кри-
ло и Калъчев, който бе и 
най-добрия от всичките 
22.

“Владислав” излезе с 
трима резерви: Иванов, 
д-р Димитров и Николов, 
които заместваха отлич-
ните играчи Коев, Кирчев 
и Христов. Той показа и 
голяма нетренираност 
и можа да изравни само 
благодарение на голямата 
си амбиция в края на мача. 

15.5.1938 г., Варна, 
футболистите 
на "Владислав" 
излизат на 
Колодрума за мач 
срещу "ФК 13", от 
ляво надясно" Джон 
Мишков, Андрей 
Иванов - Дядката, 
Стефан Боранов 
и д-р Цветан 
Димитров, зад тях: 
Атанас Илиев

1938
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Реферира неособено до-
бре Н. Стоянов — Габрово.

Корнери 16:3 за “Вла-
дислав”.

Една дузпа дава един 
гол и две точки на “Тича” 
в Бургас

“Черноморец” — 0   
“Тича” — 1 (1)

“Тича”: Сарайдаров, 
Гарабедов и Харипян; Ко-
вачев, Неофитов, Петков, 
Константинов, Илиев, Па-
рушев, Николов и Гочев

 “Черноморец”: Брака-
лов, Николов, Петков, Ива-
нов, Петров,  Мандаджиев, 
Георгиев, Евстатиев, Кир-
чев, Точев и Цинцарски 

Бургас, 15.05. Публика-
та напусна игрището раз-
очарована и възмутена. 
Причината бе не неуспе-
хът на нейния представи-
тел, а начинът по който бе 
получен. Общото впечат-
ление, че реферът - Педан 
не бе на висота и допусна 
грешки, които зле го атес-
тират.

Мачът започна в 5.30 
часа . Играта е променли-
ва. Черноморци минават в 
акция и постепенно вземат 
инициативата, като в 11-та 
мин. пропускат отлично 
положение. В 18 мин. Пе-
дан дава пресилена дуз-
па поради докосване на 
топката с ръка. Ударът е 
бит от Харипян, който го 
праща в мрежата и бележи 
по този начин единстве-
ния гол до края на мача. 
До края играта е промен-
лива, като в 32 мин. “чер-
номорци” пропускат ново 
положение.

Второто полувреме
бургазкият тим полу-

чава леко надмощие като 
играта, се развива в поле-
то на “Тича”, В 22 мин. цент. 
халфа на “Черноморец” 
сам пред празна врата 
вдига горе и проиграва, 
100% положение. Две съм-
нителни положения — по-
добни на това при които 
реферът даде дузпата сре-
щу “Черноморец”, стават 
пред варненската врата. 
Краят на мача идва при 
инициативата на “Черно-

морец”.
“Тича” даде добра 

игра, съгласуване на ли-
ниите си и с добре про-
ведени акции. От тима се 
отличиха голманът Сарай-
даров и бековете.

“Черноморец” затвър-
ди своя възход.. Този път 
той имаше превес в игра-
та, имаше прояви, но ло-
шият шанс и неправилно-
то ръководство го лиши 
от заслужен по-добър 
резултат. Реферът Педан 
беше слаб. Запков

Бургазци протести-
рат срещу рефера

Снощи получаваме 
две телеграми от Бургас, с 
което се протестира сре-
щу ръководството на ре-
фера Педан.

След двете чувст-
вителни загуби на на-
ционалния отбор с 6-1 в 
Париж на 24 март (прия-
телски) и 6-0 в Прага на 24 
април (квалификация за 
Световно първенство) се 
вземат мерки за повдига-
не нивото на българския 
футбол чрез „Закон за 
надзора и спорта“, в кой-
то се предвижда намаля-
ване броя на спортните 
клубове, за да могат до-
брите играчи да се кон-
центрират в 1-2 клуба. 
Дава се срок до 8 юни за 
преутвърждаване на ус-
тавите.

Единадесети кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1444, 
23.5.1938 г.:

В истински дер-
би мач, “Левски” (Р.) и 
“Тича” завършват на-
равно

Русенци се показват 
като голям тим

1938
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“Тича” 0 “ Л е в с к и ” 
(Р.) 0

“Тича”: Сарайдаров, 
Харипян и Гарабедов, Ко-
вачев, Неофитов и Петков, 
Гочев, Розов, Парушев, 
Дончев и Георгиев

“Левски”: Николов, Пей-
чев и Новаков II, Андреев, 
Дуков и Новаков I; Лалчев, 
Горанов, Топоров, Пинкас, 
Димитров

Време хубаво. Публи-
ка 3000. Рефер д-р Елков. 
Пловдив.

Варна, 22.05. – Равни-
ят резултат е изненада не 
само за варненци, но си-
гурно и за други от Бълга-
рия, които се интересуват 
от хода на нацдивизията. 
Равният резултат е реален. 
В един истински дерби мач 
за Варна, два големи про-
тивника ме можаха да си 
поделят победата.

Русе се представи с 
много добре подготвен 
тим. Бърз, нападателен, 
но със значително висо-
ка игра, която често му 
бъркаше. Те заслужават 
наистина едно много по-
добро място от това, кое-
то заемат в момента. В 
днешния им мач особено 
може да се каже за вра-
таря Николов, Новаков I, 
който се показа отличен 
техник, Пинкас и център 
нападателя Топоров, кой-
то впрочем бе контузен 
от Харипян и трябваше 
да напусне.

“Тича” се показа в 
обичайната си форма. И 
тук се прояви вратаря, 
който със своите рис-
ковани плонжони спаси 
много положения. Тук 
той се прояви с особена-
та си тактика.

Двата бека играха си-
гурно, а Ковачев бе най-
добрия в хафбековата 

линия. От нападателите 
повече може да се каже за 
лявото крило Георгиев и 
центъра Парушев. Въобще 
тимът се представи много 
добре.

Играта се водеше с 
бързи прехвърляния, без 
особен принос. Надмощие 
в пълният смисъл на дума-
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та не може да се отбележи. 
В 10-тата мин. “Тича” успя-
ва да отбележи, но преди 
това реферът дал фаул на 
друг играч от тима. После 
варненци пропускат още 
един добър шанс, ляво-
то крило е на един  метьр 
пред гола и вдига високо. 
Русенци се реабилити-
рат бързо и Сарайдаров е 
принуден три пъти по ред 
да прави отчаяни поло-
жения, за да не позволи 
на русенци да си отидат 
победители. Така протича 
играта до края с много ин-
тересни перипетии, които 
държат публиката в на-
прежение, но без да може 
да се даде резултат.

Дванадесети кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1447, 
30.5.1938 г.

“Шипка” и “Тича” да-
доха голяма борба, но 
завършиха наравно

Две дузпи бяха бити 
неуспешно от “шипченци”

“Шипка” — 1 (1) 
“Тича” — 1 (0)

“Шипка”: Бринк, Танов-
ски, Трънкаров, Трънков, 
Кузманов, Конов, Колев

Петков, Илиев. Златев 
и Младенов

“Тича”: Сарайдаров, 
Харипян и Гарабедов, Бай-
чев, Неофитов, Петков, 
Гочев, Николов, Парушев, 
Дончев и Радев

Игрища “Юнак”, 6 часа 
сл. обяд. Време — пър-
вия хафтаим добро, после 
дъжд и град. Терен добър, 
после разкалян. Публика 
3500. Рефер  Мянков

.
Ето че първото сблъск-

ване между двамата голе-
ми съперници и лидери на 
таблицата завърши нере-
шено. “Шипка” и “Тича” се 

срещнаха, дадоха голямо 
сражение и напуснаха те-
рена при равен резултат. 
Прочее, съревнованието 
между тях продължава и 
ще има да се реши по-къс-
но. За сега “тичанци” про-
дължават да водят смело.

Впрочем, мачът не 
даде очакваното. Той про-
тече при бавна игра. В него 
сякаш липсваше и нервът 
на един голям дерби мач. 
По специално “тичанци” 
бяха, които допринесоха 
за спокойното, на места 
безинтересно развитие 
на борбата. Те не показаха 
тази бързина, с която се 
славеха между софийска-
та публика. Поотделно иг-
рачите им бяха пъргави и 
сръчни с топката, обаче те 
се бавеха повече отколко-
то трябва. И по отношение 
специално на бързината, 
варненци бяха превиша-
вани от “шипченци”, когато 
се очакваше обратното.

Общо взето, мачът 
протече при инициатива-
та на софияци, които по-
строиха по-правилно иг-
рата си, проявиха повече 
моменти за отбелязване. 
Срещу това варненци по-
казаха упорита съпротива, 
а във втората половина на 
второто полувреме можа-
ха по-добре да се приспо-
собят към разкаляния те-
рен и да минат в продъл-
жителна офанзива.

“Тича” излезе на те-
рена без титуляра си Ко-
вачев. От тима добре се 
представи спокойния гол-
ман Сарайдаров и двата 
бека; средната линия не 
изнесе голяма игра; в на-
падението най-добри бяха 
крилата и д. инсайд.

“Шипченци” показаха 
типичната си игра. Край-
ната отбрана бе добра: 
Кузманов можа да влезе в 
ролята си; в нападението 

дейни бяха двете крила и 
Петков. Тимът даде общо 
взето добра игра и само 
лошия шанс му отне вто-
рата точка. Две пропусна-
ти дузпи и четири удара 
в диреците костваха тая 
втора точка.

Реферът Мянков не 
бе лош. Двете дузпи оба-
че, които даде бяха на-
пълно пресилени; греш-
ки направи и при аван-
тажите.

Как премина борба-
та между лидерите:

“Шипченци” влизат 
в акция и доминират. В 
8, 12 и 19 минути тежки 
мелета пред Сарайдаров, 
силните удари срещат 
горния дирек. След уси-
лия, се образува обръч 
пред вратата на “Тича”. 
Топката е бита и отбивана 
и най-после в 20 мин. Пе-
тков успява да я изпрати 
в мрежата. Надмощието 
на софиянци е подчер-
тано. В 32 мин. реферът 
маркира дузпа срещу 
Харипян. Тановски бие 
и праща в аут. Второто 
полувреме “тичанци” за-
почват по-добре, играта 
е променлива и продъл-
жава така до 20 минута, 
когато проливен дъжд и 
град се изсипва на тере-
на. Варненци по-добре 
се приспособяват към 
разкаляния терен и до-
минират. В 25 мин. д. кри-
ло напредва, подава и д. 
инсайд с добър удар из-
равнява. “Тичанци” стават 
много опасни. В 37 мин. 
нова дузпа е маркирана 
срещу “Тича”; Младенов 
бие и Сарайдаров с чу-
десен плонжон избива в 
корнер. Краят идва при 
променлива игра.

“Владислав” дочупи 

1938
В. „Спортъ“, бр. 

1410, 9.03.1938 г. 
отбелязва краят 
на кариерата на 

легендарният Ка-
талунско – испански 

вратар Рикардо За-
мора. „Най-добрият 
от всички вратари 
на света и спортен 
идол на испанците.“ 

Замора дебютира 
за националния от-
бор едва 19 годишен 

на ОИ в Антверп, 
1920 г., където 

разменя юмручни 
удари с италиански 

нападател. През 
1927 г. продължава 

да играе със счупена 
челюст в мач срещу 
Франция. През 1929 

г. доиграва мача сре-
щу Англия със счу-
пена гръдна кост. 

Испания побеждава 
с 4:3 и става пър-

вият отбор извън 
Острова, победил 

силният английски 
тим. Замора полу-
чава многобройни 

контузии по време 
на ¼ финалния мач 

от СП’34 срещу 
Италия, завършил 
1:1 и не играе в пре-
играването, което 

Италия печели с 
1:0, а в последствие 

става и световен 
шампион. С него-

вото участие ис-
панците записват 
забележителни по-

беди, като 8:1 срещу 
Франция (1929 г.) и 

13:0 срещу България 
(1933 г.). По време 
на Гражданската 
война в Испания, 

Замора е аресуван 
от Републиканците 

и лежи в затвора. 
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„костеливия орех“
Ямболци напуснаха Ва-

рна с три гола

“Владислав”: Кирчев, 
Моканов и Орманджиев; 
Калдаръмов, Мишков и 
Коев: Боранов, Стойнов, 
Радев, Кирчев и Атанасов 
(резервен играч).

“Георги Дражев”: Ду-
плев, Папазов и Зафиров; 
Йорданов, Йовчев и Попов; 
Бянов, Начев, Механджиев, 
Атанасов и Комитов.

Рефер; Димов — Русе. 
Времето: облачно, но ху-
баво за игра. Публика 3500 
души.

Варна, 29.05. - Играта 
започна с чести прехвър-
ляния, чрез които “Вла-
дислав” успя бързо да си 
осигури надмощие, благо-
дарение на което спечели 
мача още в първото полу-
време. Така осигуреният 
резултат не можа да бъде 
покачен през второто по-
лувреме, може би само 
поради неефикасното раз-
положение на целия тим на 
“Владислав”, който макар и 
през това време пак да бе 
осигурил пълно надмощие, 
не съумя да го използува 
по най-рационален начин.

През първото полу-
време

Надмощието на вла-
диславци не се дължеше 
само на честите им и бър-
зи прехвърляния, но и на 
многобройните им шутове 
във вратата, които смутиха 
и донякъде разбиха отбра-
ната на ямболци.

Играта и опасността 
пред вратата на ямболци 
се увеличаваха застраша-
ващо, докато в 22-та мин. 
намериха правилния си 
израз в едно голямо, про-
дължително мелле, нео-

чаквано и майсторски 
спасено от Дуплев. Пуб-
ликата вече аплодираше 
евентуалния гол, когато 
отличната защита на бе-
ковете разчисти за нейно 
неудоволствие меллето. 
Ямболци си отдъхнаха, 
но само за четири ми-
нути. Точно в 26-та ми-
нута Кирчев приема от 
Калдаръмов една добре 
пласирана топка и с май-
сторско воле открива ре-
зултата. Ямболци тоя път 
имаха нещастието да по-
лучат головете си на три 
пъти, при точно разчете-
но време —  през всеки 
четири минути.

В 30-та мин. Радев с 
глава покачи на 2:0.

В 34-та мин. Кирчев с 
чисто солова игра стигна 
на три метра пред вра-
тата и покачи на три на 
нула без да държи смет-
ка за отчаяния плонж на 
Дуплев, който можеше да 
си спести това хвърляне 
ако беше си направил по-
точна сметка за времето 
и разстоянието.

Силно надмощие на 
“Владислав” до края на 
полувремето. След нови 
4 мин. Кирчев би един 
прекрасен шут, но в ди-
река.

Ямболци играха по-
лошо, но това не значи, 
че надмощието на “вла-
диславци“ не бе смуща-
вано от няколко опасни 
положения, които за из-
ненада на варненския 
тим и за неприятност на 
публиката, бяха серви-
рани от ямболци в ония 
неподходящи моменти, 
когато владиславци бяха 
доста напред.

Второто полувреме
премина при почти 

същите обстоятелства. 
“Владиславци” играха в 

полето на ямболци. Тол-
кова бяха напреднали, че 
Моканов стоеше на центъ-
ра и връщаше всички по-
силно отбити топки.

Играта бе доста на-
прегната, но „Владислав“ 
не даде нищо особено. 
Играта му във второто 
полувреме бе по-лоша от 
първото.

Ямболци успяха да из-
ползват някои слабости 
на противника си, про-
биха обръча и спечелиха 
два корнера. Но тази си 
печалба те не използваха, 
защото владиславци взеха 
мерки навреме. Безрезул-
татното второ полувреме 
не бе много интересно. 
Мачът завърши без ин-
циденти, ако се изключи 
сблъскването между Бя-
нов и Моканов.

От „Владислав“ добре 
играха Кирчев, Моканов и 
Радев, а от „Дражев“ Йор-
данов и Бянов.

Реферът Димов бе до-
бър.

В. „Спортъ“, бр. 1450, 
6.6.1938 г.

“Ботев” даде отлич-
на игра и заслужено бие 
“Владислав”

“Ботев” — 2 (1), 
“Владислав” — 0

“Ботев”: Милев, За-
хариев и Куцаров, Чучев, 
Радомиров и Каунджиев. 
Лафчиев, Милушев, Брака-
лов и Гълъбов

“Владислав”, Кирчев, 
Моканов и Орманджиев, 
Коев, Мишков и Калда-
ръмов, Георгиев, Кирчев, 
Георгиев - 2, Стойнов и Бо-
ранов.

Време отлично, терен 
добър. Грамаден интерес, 
публика 4000. Рефер Ба-
рутчийски.

1938

На 12.03.1938 г. 
румънската преса 
публикува оконча-
телното решение 
на Румънските 
спортни фрдера-
ции, „ .. в духа на 
новата консти-
туция, гласувана 
преди една седмица, 
представителите 
на  малцинствата 
се изключват от 
всички състави на 
тимове, които из-
лизат на терена да 
бранят румънския 
трикольор. ... Това 
решение отново 
хвърля в тревога 
ръководителите на 
румънския футбол, 
защото за тях е 
ясно, че румънският 
национален фут-
болен тим ще се 
разстои извънредно 
много, ако от него 
излязат играчите 
унгарци, които са 
основата на тима.“ 
(в, „Спортъ“, бр. 
1413, 16.03.1938 г.)



34

Пловдив, 5 юни. — Днес 
“Ботев” изнесе игра, каква-
то пловдивската публика 
от дълго време не бе виж-
дала. Тази игра предизвик-
ваше бурни овации. Всич-
ки играчи и всички линии 
на пловдивския тим рабо-
теха много добре, развиха 
характерната си комбина-
тивна игра над варненци. 

Отличителното в този мач 
бе, че “ботевци” играха 
много бързо, с мигновени 
пренасяния, като никой 
играч не бавеше нито се-
кунда топката. Загубата на 
“Владислав” би се превър-
нала в поражение, ако не 
беше геройската отбрана 
на голмана Кирчев и на от-
личния Моканов.

Така както игра вчера, 
“Ботев” показа че наисти-
на заслужава своето мяс-
то в нацдивизията. Най-
добрите в тима се пока-
заха двата бека и център 
фора.

Варненският “Вла-
дислав” започна много 
добре, но скоро бе разбит 
от бързата и свързана оф-
анзива на домакините. Все 
пак той се бори до послед-
ния момент и можа да за-
върши мача с почетен ре-
зултат. Най-добри в тима 
бяха двата бека и голмана, 
които спасиха много кри-
тични моменти.

Мачът започна
с променлива игра, в 

която тимовете се проуч-
ват. “Ботевци” първи дават 

по-смели акции. 
След чести на-
падения, в 26 
минута Лафчи-
ев получава от 
дясно и с добьр 
удар открива 
резултата — 
1:0. В 26 минута 
варненци имат 
всички шансо-
ве да изравнят, 
но пред празна 
врата вадят в 
аут.

Второто по-
лувреме носи 
втория гол на 
“Ботев”, реали-
зиран в 10-та 
мин. от център 
фора Милушев, 

който използва едно не-
доразумение в отбраната. 
При резултат 2:0 “ботевци” 
са в постоянна офанзива, 
но не могат да покачат по-
ради геройската отбрана.

Мачът протече много 
коректно и от двата тима. 
Реферът Барутчийски 
беше много добър. Хар. 
Курдов

Тринадесети кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1453, 
13.6.1938 г.:

“ФК 13” не успя да 
отбележи повече от 
един гол

и “Тича” спечели 
след значително надмо-
щие

“Тича” — 4 (0) 
“ФК 13” — 1 (0)

“Тича”: Сарайдаров, 
Харипян и Гарабедов, Пе-
тков, Неофитов, Байчев, 
Коцев (бел. Гочев), Нико-
лов, Парушев, Дончев и 
Радев

“ФК 13”: Мински, Ба-
зовски, Илиев, Пенчев, 

1938
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Калъчев, Каменски, Сира-
ков, Аспарухов, Коцев, Не-
дялков, Табаков

Публика 4000, терен 
добър, Време слънчево — 
горещо. Рефер Балабански 
— Русе.

Варна 12.06. За пръв 
път Варна вижда толкова 
интересен мач. Двата вете-
рана — от София и Варна, 
се хвърлиха в една отчаяна 
борба, която даде победата 
на по-добрия. Още с почва-
нето софиянци поставят в 
паника отбраната на “Тича” 
и се задържат там. Едвам в 
10-та мин. “тичанци” успя-
ват да проведат първите си 
нападения. В 18-та мин. Не-
дялков бие страшно воле и 
Сарайдаров едвам спасява. 
“ФК 1З” продължава иници-
ативата, а “Тича” се отбра-
нява. “Тича” прави пробиви 
чрез дясното крило и кара 
Каменски да прави големи 
усилия, за да спасява. В 40 
мин. Парушев пропуска да 

отбележи след като Ман-
ски изпуска. Той вади аут.

Второто полувреме 
е точно обратно на пър-
вото. “Тича” още от на-
чало почва да се налага. 
Отбраната на софиянци 
все по-често е поставена 
в затруднено положение 
и трябва да употребя-
ва много усилия, за да 
спасява. В 10 мин. Коцев 
(Гочев) бие фалцирано от 
самата аут линия. Мански 
лови, но изпуска и резу-
латът е открит. “Тича” про-
дължава нападението си. 
Дясното крило отново 
тормози отбраната. а 
Мански много умело спа-
сява покачването. Чрез 
Радев, “Тича” пак създа-
ва опасни положения. 
В 16-та мин. Парушев се 
приближава и сполучва 
да покачи на 2:0. “ФК 13” 
са смутени и не могат да 
се организират, докато с 
“Тича” е обратното. Едва 
в 17 мин. Лоз. Коцев сер-

вира добре на Недялков и 
той дава почетния гол. Со-
фиянци установяват над-
мощие, но не за дълго. В 
20-та мин. след меле, кое-
то дава корнер, Каменски 
спасява и топката е у Таба-
ков. Последният центрира 
много опасно и само на-
временното намесване на 
Гарабедов спасява от из-
равняване. В 28 мин. Радев 
пробива, дава на Николов, 
последния на Дончев и 
този покачва на 3:1. В 36-
та мин. Радев отново е в 
акция и дава четвъртия и 
последен гол.

Всичко е вече с “Тича”, 
Нападенията са непре-
къснати, но топката в по-
вечето случаи е отбивана. 
“ФК 13” прави последни 
усилия, дава частични от-
късвания, които отиват 
напразно.

Въпреки, че изгуби 
мача, за “ФК 13” могат да се 
кажат само хубави работи. 

31.7.1938 г., игр. 
Колодрума, Варна, 
СК "Тича" преди 
последния мач 
от НФД, от ляво 
надясно: Георги 
Радев - Калфата, 
Вили Петков, Иван 
Сарайдаров, Оник 
Харипян, Гарабед 
Гарабедов, Иван 
Гочев - Гочо, Атанас 
Ковачев - Танашо, 
Мильо Парушев, 
Панайот Розов 
- Ноната, Илия 
Дончев Илиев - 
бай Илия и Добри 
Байчев
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Този тим затвърди симпа-
тиите си тук с хубавата си 
игра. Особено се отличиха 
Калъчев, Л. Коцев, Камен-
ски, Недялков и Илиев. 
Мански бе много неспоко-
ен.

От “Тича” се наложиха 
двата бека, вратаря, двете 
крила Николов и Радев, 

Петков и Парушев. Побе-
дата му е заслужена. “Тича” 
излезе с нова форма: чер-
вено и бяло на райета, 
подарена й от един нейн 
член, завърнал се от Аме-
рика.

Ч е т и р и н а д е с е т и 
кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1459, 
20.6.1938 г.

Държавният първе-
нец - вече във възход – 

дава голяма игра и 
фаворитът  “Тича” губи 
тежко

Мачът бе решен в 16 
минути на второто полу-
време

“Левски” — 4 (1) 
“Тича” — 1 (0)

“Левски”: Мазников, 
Николов и Радев, Иванов, 
Димитров-Фъц, Габровски

Николов II, Костов, Гри-
горов, Китанов и Андреев

“Тича”: Сарайдаров, 
Харапян, Гарабедов, Пе-
тков, Неофитов, Ковачев, 
Вачков, Николов, Пару-
шев, Илиев, Константинов

Игрище “Славия”, 6,33 
ч. сл. обяд. Време добро, 
терен добър. Публика 
6000. Рефер Н. Стоянов.

Очакванията на мно-
гобройната публика се 
оправдаха. Мачът особено 
във  второто полувреме 
премина през интересни 
перипетии, които повиши-
ха интереса до максимум. 
Началото премина неосо-
бено интересно. Второто 
полувреме, обаче, донесе 
коренна промяна — от 
страна и на двата тима. 
Мачът в същност бе решен 
в 16-та минута на това по-
лувреме, когато софиянци 
мигновено върнаха отбе-

лязания им гол.
Държавният пър-

венец показа, че е във 
възход. Неговата крайна 
отбрана винаги е бивала 
на висота. Този път там 
най-добър е Радев; бърз, 
смел и ефикасен. В сред-
ната линия Фъц не изнесе 
ефектна игра, но въпреки 
това той бе стълбът на 
“сините” и един от най-до-
брите на терена. Иванов 
бе слаб, Габровски – мно-
го активен. Нападението 
работеше свързано, но в 
центъра не бе сигурно: 
Григоров все още не може 
да овладее новия си пост; 
неговите удари обаче 
бяха много уместни. Най-
добре работеше малкият 
Андреев. Общо “сините” 
изнесоха добра и свър-
зана игра, техният стар 
недостатък - липса на уда-
ри; постепено се изправя. 
Това поне е заключението 
от вчера.

Играта на “тичанци” 
коренно се различаваше 
от тази срещу “Шипка”. 
Варненци бяха този път 
наистина много бързи 
и пренасяха мигновено. 
Технически, играта им бе 
лоша — добри поставе-
ни и съгласувани акции. 
Крайната отбрана е со-
лидна; най-добрият бе Га-
рабедов. Средната линия 
показа в отлична форма 
Ковачев и Неофитов; в 
нападението пролича-
ха двете крила и център 
фора.

Резултатът на мача е 
реален. “Сините” този път 
наистина бяха много до-
бри, но пропуснаха при 
това сигурни положения. 
В играта с глава софиянци 
имаха неоспорвано пре-
възходство.

Реферът Стоянов до-
пусна доста грешки и на 
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двата тима, но съумя да 
удържи мача до край.

Как “Тича” загуби 
много шансове

От първата до десета-
та минута на полувремето 
“Левски” леко доминира. 
Играта е мудна. Варненци 
са несигурни и разкъсани. 
Постепенно те се органи-
зират и играта се израв-
нява и протича без осо-
бени прояви и без опасни 
удари във вратата. Костов 
и после Григоров пропус-
кат, “тичанци” вече играят 
сигурно и бързо – иници-
ативата е тяхна.

Мачът е все още без 
нерв. Към 33 минута “Лев-
ски” опитва и успява да 
наложи ниска игра, ата-
ките му са редовно раз-
бивани. Полувремето 
вече  изтича без резултат, 
когато последната мину-
та една очевидна дузпа 
е маркирана от рефера в 
полето на “Тича”. Андреев 
остро бие в десния ъгъл и 
открива 1:0. Още във вто-
рата минута на второто 
полувреме софиянци съз-
дават меле пред “Тича” и 
голът е на косъм. “Левски” 
владее терена, атакува не-
прекъснато. Играта жива 
и бърза. В 9 и после в 16-та 
минута нова паника пред 
Сарайдаров. В 16 минута 
“тичанци” нападат и съз-
дават меле и Константи-
нов със силен нисък удар 
1:1. Веднага от центъра 
“Левски” атакува чрез Ни-
колов ІІ, който се спуснал 
устремно, пробива, пода-
ва и Григоров със сигурен 
удар покачва — 2:1. Това 
бе голът, който реши мача 
. . . “Тичанци” спират атаки-
те си; Харипян минава на-
пред. “Левски” брани си-
гурно. Жива, бърза игра. В 
29 минута Григоров създа-

ва удобно положение и 
Китанов праща в мрежа-
та — 3:1. Софиянци имат 
надмощие. В 38 минута 
Габровски дриблира, 
пробива цялата отбрана 
и от близо бие в  ъгъла 
— 4:1.

До края “Левски” е в 
инициатива с откъсва-
ния на “тичанци”.

Петнадесети кръг:

В. „Спортъ“, бр. 
1463, 27.6.1938 г.

Във Варна “Тича” ус-
пява да са наложи над 
“Ботев”

“Тича” 4 (3) “Ботев” 2 
(1)

“Тича”: Сарайдаров; 
Харипян и Гарабедов, 
Петков, Ковачев, Байчев, 
Розов, Гочев, Парушев, 
Дончев и Радев

“Ботев”: Милев, За-
хариев и Куцаров, Касъ-
ров, Радомиров и Чучев, 
Каунджиев, Радев, Милу-
шев, Лафчиев и Гълъбов.

Рефер К. Петков — 
София. Време слънчево. 
Публика към 5500.

Варна, 26.6, Веднага 
“Ботев” предприема ата-
ка и застрашава гола на 
варненци. Харипян и Га-
рабедов успяват с мъка 
да се справят и дясното 
крило пренася играта. 
В 6-та мин. Парушев по-
ема от Розов и бие вед-
нага. Куцаров притичва 
да спре, но само изменя 
посоката на топката. Вра-
тарят не можа да улови и 
“тичанци” водят с 1:0.

Варненци установя-
ват надмощие, но “Ботев” 
бързо пренася играта 
чрез лявото си крило. 
Докато впечатлението е, 
че Пловдив ще изравни, 

Розов прави бърз пробив, 
прехвърля на Парушев, 
последният излъгва Заха-
риев и с отличен удар по-
качва на 2:0. 

Пловдичани на свой 
ред предприемат редица 
акции, които държат в на-
прежение отбраната. На-
стават критични моменти, 
но нападателите правят 
големи грешки. Те комби-
нират прекалено и дават 
възможност на Харипян и 
Гарабедов да чистят всич-
ко.

Въпреки това, напо-
рът на “Ботев” се увенчава 
с успех и Лафчиев дава 
първия гол за тима си. Иг-
рата се прелива от врата 
на врата без особени мо-
менти. В 43-та мин. Розов, 
който днес е героят на 
мача, преминава отбра-
ната, центрира умело от 
самата аут линия. Дончев 
приема с глава и покачва 
на 3:1.
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След почивката “Бо-
тев” започва още по-ам-
бициозно, което довежда 
грубости, където особено 
се проявява Радомиров.

Два удобни момента 
са пропуснати. След това 
“Тича” взима инициати-
вата, лявото крило съз-
дава опасни положения 
и с това позволява на Ку-
царов да се прояви като 
отличен бек. Розов и Па-
рушев провеждат нападе-
ние. Куцаров се хвърля да 
спаси, Парушев го излъгва 
и покачва 4:1. Реферът по-
стоянно наказва грубите 
проявления на “ботевци”, 
които играят много амби-
циозно и тормозят отбра-
ната на Варненци. В 36-та 
мин. Сарайдаров е конту-

зен при ловене на една ви-
сока топка. Гарабедов има 
същата участ. За да спаси 
едно опасно положение 
Байчев прави фаул, от кой-
то “Ботев” дава втория си 
гол, след като Сарайдаров 
не можа да улови топката. 
Краят идва при едно осу-
етено нападение на “Тича” 
от офсайд.

От “Тича” особено се 
проявиха Розов, който бе 
най-добрият на терена, 
Парушев, Ковачев и Пе-
тков. Общо тимът изнесе 
добра игра, каквато подо-
бава на тим, който претен-
дира за първенство.

От “Ботев” може да се 
отбележи отличната игра 
на Куцаров, който спаси 
много и много положения, 
после Чучев, Милушев и 
Лафчиев. Тимът показа  
добра техническа игра, с 
ниски пасове, но липсва-
ше пробив и дух, което бе 
едно от важните оръжия 
на “Тича”. Реферът Петков 
ръководи много добре, 
обаче на места бе снизхо-
дителен към грубостите.

В. „Спортъ“, бр. 1466, 
4.7.1938 г.

“Владислав” хвър-
ли всичките си сили, но 
шипченци издържаха, 
мачът даде само нарав-
но

“Владислав” — 2 (1) 
“Шипка” 2 (2)

“Шипка”: Бринк. Та-
ковски и Илиев; Конов, 
Кузманов и Трънков, Коев, 
Петков, Кирков, Николов и 
Ташков

 “Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев и Моканов, 
Калдаръмов, Мишков,  
Коев, Боранов, Стойнов, 
д-р Димитров, Кирчев и 
Георгиев.

Игрище Колодрума, 

терен добър. Време мно-
го горещо. Публика 4000. 
Рефер Стойчев.

Варна 3.07. —  Двата 
тима започнаха мача с чу-
десен маниер: те развиха 
бързо темпо и сигурно 
завладяха терена. “Вла-
диславци” бяха разбити и 
минаха в отчаяна отбра-
на. Напорът на софий-
ския тим трая 15 минути. 
Непоносимата горещина 
изглежда, че го сломи и 
той не можа да издържи 
темпото, което бе нало-
жил и което предизвика 
сериозни опасения сред 
варненските спортисти.

Резултатът бе открит 
в 9 м.: Киров пое и пода-
де в ляво, където Ташков 
с неспасяем удар изпрати 
топката в мрежата. След 
центъра “шипченци” от-
ново са пред варненската 
врата и само отчаяната 
интервенция на Янаки-
ев спаси сигурния гол. 
Варненци постепенно ус-
пяват да се организират 
и започнат първите си 
спускания към вратата на 
Бринк, където в 24 мину-
та едно голямо меле за-
вършва с отсечен удар на 
д-р Димитров и резултът 
е изравнен 1:1, Спускани-
ята на Ташков създават 
често паника пред вар-
ненската врата, където 
Моканов е в стихията си. 
В 43 минута един дурх на 
Кузманов е поет от Ко-
лев, който шутира остро 
и дава втория гол за тима.

Второто полувреме 
“владиславци” започват 
борбата с видима амби-
ция. Играта е промен-
лива, темпото и на двата 
тима е намалено. Ташков 
пак безпокои варененци, 
които доминират леко. 
В 10 мин. д-р Димитров 
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изиграва отлично една 
топка, Боранов поема и 
дава бомбен удар — топка-
та прескача Бринк и влиза 
в мрежата — 2:2. Варненци 
хвърлят в борбата всички-
те си сили и бомбардират 
усилено, но соф. отбрана 
разбива всичко. Крилата 
на “шипченци” не пропус-
кат удобните моменти да 
тормозят варненската от-
брана. “Шипка” оправда оч-
акванията на варненската 
публика и потвърди с иг-
рата си, че с право оспорва 
първото място на варнен-
ските лидери. Темпото, с 
което започнаха доказа ди-
намиката на “шипченци”. За 
щастие на Варна, софиянци 
не можаха да издържат до 
край тази бързина. Добри 
бяха Бринк. Конов и осо-
бено Кузманов, който даде 
отлична игра. В нападение-
то най-активни бяха двете 
крила,

Владислав разви своя-
та характерна игра. Тимът 
работеше много добре във 
всички линии. Отлични 
бяха: крайното трио, Коев 
и Мишков; в нападението 
се проявиха Кирчев и Бо-
ранов.

Реферът Стойчев бе 
слаб и ощети варненци с 
две дузпи.

Шестнадести кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1469, 
11.7.1938 г.

След равноправна 
игра, “Славия” и “Тича” 
завършват наравно

“Тича” 0            “Славия” 0
“Славия”: Христов, Фи-

липов и Зографов, Андо-
нов, Стефанов, Ефтимов и

Стефанов II; Николов, 
Милев, Белокапов, Попов

“Тича”: Сарайдаров; 

Харипян и Гарабедов; Пе-
тков, Ковачев и Байчев; 
Розов, Гочев, Парушев, 
Дончев и Радев.

Игрище Колодрума. 
Публика 4000. Време 
много горещо. Рефер 
Рошков — Русе.

Варна 10.07. - Въпре-
ки задушния ден посеще-
нието бе масово, защото 
резултатът даваше вече 
указание за претенциите 
на “Тича” по отношение 
на първото място. Общо 
взето обаче, и двата тима 
бяха равностойни про-
тивници. Докато “Сла-
вия” превъзхождаше 
много първия хафтайм и 
пропусна едно изгодно 
положение, “Тича” пра-
ви същото във второто 
полувреме. Резултатът е 
реален, отговаря на да-
дената игра. Софиянци се 
представиха добре.

Ударът е на “Славия”, 
който веднага повежда 
нападение чрез Попов, 
но Сарайдаров спасява 
опасното положение. Ро-
зов на свой ред се налага; 
Парушев приема добра 
топка, обаче забавя.

“Славия” установява 
надмощие, ц. хаф Сте-
фанов играе отлично. 
Неговите топки са ви-
наги на място. Милев 
вади два пъти аут. Из-
общо, нападението на 
“Славия” бави много и 
това дава възможност 
на бековете на “Тича” да 
спасяват всичко. В 30-та 
мин. “Славия” има много 
изгодно положение. По-
пов минава цялата дясна 
отбрана и бие страшно. 
Сарайдаров обаче, се 
хвърля и отчаяно спася-
ва, успява да улови във 
въздуха и пада лошо с 
топката, но все пак спа-

сява. При пълно надмо-
щие на “Славия”, завърш-
ва хафтайма.

След почивката на-
стъпва обрат. “Тича” е в не-
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прекъснати акции, които 
дават възможност на вра-
таря и бековете на белия 
тим да се проявят. Розов 
напада и бие отлично, кое-
то принуждава Христов да 
вади в корнер. След това 
“Славия” има изгодно по-
ложение пред вратата на 
“Тича”, което е и единстве-
ното през този хафтайм. 
След това и до края вар-
ненци разполагат с поло-
жението. Пенчев и Пару-
шев пропускат, след като 
са пред празна врата по-
сле Радев повтаря също-
то, въпреки че е на 4 ме-
тра пред вратата. Христов 
лежи на земята, и края 
дойде без да се постигне 
нещо, От “Славия” трябва 
да се отбележат двамата 
Стефанови, Зографов и 
Христов. Милев бе слаб.

“Тича”, герой на мача 
бе Гарабедов. Проявиха 
се също Харипян, Сарай-

даров и Розов. Играчите и 
от двата тима бяха нервни, 
търсеха непременно по-
беда, което се отрази на 
ефикасността им.

В. „Спортъ“, бр. 1470, 
14.7.1938 г.

“Левски” се налага, 
но вече е късно и “Вла-
дислав” заслужено пече-
ли мача

“Владислав” 3 (2)  
Левски” 1 (0)

“Владислав”: Янакиев, 
Моканов и Орманджиев, 
Коев, Мишков и Минчев, 
Недев, Радев, Торманов, 
Ранков и Боранов

“Левски”: Мазников, 
Радев и Димитров - Смен-
ко: Иванов, Димитров 
-Фъц, Цветков: Николов, 
Костов, Григоров, Китанов 
и Андреев

Отсътствуват Николов, 

Габровски. Време и терен 
добри, публика 3000. Ре-
фер Димов, Русе.

“Владиславци” ведна-
га взимат инициативата 
и задържат играта пред 
вратата на Мазников. В 
10 минута Боранов бие 
отличен корнер. Мишков 
посреща и бележи неспа-
сяемо 1:0, Надмощието на 
“Владислав” продължава, 
докато софиянци се ор-
ганизират. В 24-та минута 
Боранов прави отличен 
пробив, центрира, Радев 
посреща и дава втори гол 
— 2:0. “Левски” не губи ку-
раж и опитва да се орга-
низира, но усилията му са 
разбивани.

Второто полувреме 
варненци започват с мно-
го бързо темпо. Играта 
става все по-твърда и два-
ма играчи на “Левски” са 
отстранени за грубости. 
Софиянци все пак влизат 

в темпо и започват 
серия отлично ком-
бинирани нападения. 
Играта е вече промен-
лива, с чести пренася-
ния. В 18 минута ре-
ферът маркира дузпа 
в полето на “Левски”. 
Моканов бие сигурно 
и бележи — 3:0. От 
центъра софиянци 
отвръщат с устремна 
атака, удар на Костов 
се отбива в горния ди-
рек. “Левски” атакува 
усилено и отбраната 
на варненци работи 
непрекъснато. Двама 
играчи от “Владислав” 
на свой ред са отстра-
нени за груба игра. 
Инициативата почти 
постоянно е в софи-
янци  бомбадират 
усилено, но празно. 
Едва в 41-та минута 
“Левски” успява да 
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даде своя почетен гол. Това 
става след един отличен 
пробив на Костов, който 
минава цялата отбрана и 
бие в ъгъла.

“Владислав” спечели 
заслужено, защото беше 
по-ефикасен и използва 
някои слаби точки в тима 
на противника си. Отлич-
ни бяха Моканов, Орман-
джиев и Боранов. “Левски” 
можа да влезе във форма 
едва към 20 мин. на второ-
то полувреме. Тогава софи-
янци развиха отлична игра 
и станаха много опасни, но 
бе вече много късно. Все 
пак те се бориха до послед-
ната минута. Реферът Ди-
мов бе добър.

Седемнадесети кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1472, 
18.7.1938 г.

Черноморци спече-
лиха с последния коз, ма-
кар че изпуснеха победа-
та в самия край

“Владислав” 1 (0) 
“Черноморец” 1 (0)

“Черноморец”:  Хамбар-
лиев, Читаларов и Петров, 
Талев, Петков и Иванов, 
Цинцарски, Русков, Жеков. 
Евстатиев, Георгиев

“Владислав”:  Янакиеви, 
Орманджиев и Моканов; 
Коев, Мишков и Калдъръ-
мов: Боранов, Стойнов. 
Торманов, Радев и Георги-
ев

Време горещо, терен 
добър. Публика 3000. Ре-
фер Генчев

Варна, 17.07. Както се 
и очакваше от срещата на 
“Владислав”  с “Черномо-
рец” бе наистина оспор-
вана и само една дузпа в 

последната минута отне 
заслужената победа на 
бургаския тим. “Черно-
морци” съзнаваха, че 
въпросът е за тяхното 
оставане или изпадане 
от нацдивизията и зато-
ва играха със страшна 
амбиция и устрем по-
голямата част от мача. 
Развиха добра игра, но 
пропуснаха многоброй-
ни положения. Герой на 
мача бе Евстатиев; добри 
бяха Цинцарски, Петков 
и бековете.

“Владислав” изпусна 
една ценна точка, след 
като бе почти изпуснал и 
втората. Тимът не можа да 
даде познатата си игра, 
може би поради устрема 
на противника си. Добри 
бяха от варненските иг-
рачи Коев, Орманджиев 
и Георгиев.

Реферът Генчев разви 
впечатлението от мача, 
което бе оставил по-ра-
но.

Първото полувреме 
премина под надмощие-
то на “Черноморец”, кой-
то още в самото начало 
взе инициативата. В 13-та 
и 20-та мин. са пропусна-
ти две отлични положе-
ния. Второто полувреме 
бургазлии започнаха с 
още по-голяма амбиция, 
която в 20 мин. се увенча 
с успех. Евстатиев поема 
с гърди отляво и с добър 
удар дава гола за отбора 
си – 1:0. В 30-та мин. Цин-
царов дриблира цялата 
варненска отбрана и от 
два метра бие в дирека.

В 32-та мин. бургаз-
лии пропускат отново. 
“Владислав” се съвзема в 
края и играта става про-
менлива. В 45 минута е 
страшно меле пред пред 
вратата на “Черноморец”, 
реферът маркира дузпа. 
Моканов бие сигурно и 

изравнява 1:1.

Русе държи на неу-
трален терен за мача с 
“Владислав”

Секретарят на русен-
ския “Левски” — Павлов, 
ни замоли да съобщим 
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следното по повод мача с 
“Владислав”, насрочен във 
Варна на 23 т. м.:

— Нашето станови-
ще е категоричното: ние 
считаме, че мачът трябва 
да се играе в Русе, както 
е решено и от страна на 
ЦФК. Като последна въз-
можност само, предвиж-
даме да искаме неутрален 
терен, но за сега още дър-
жим на становището си.

В. „Спортъ“, бр. 1476, 
27.7.1938 г.:

Пред последните ре-
шителни мачове

София е елиминира-
на от държавното пър-
венство,

а може би ще бъде 
елиминирана и от второ-
то място

“Варненската опас-
ност“ се наложи

Сезонът на нацдиви-
зията вече приключва. 
Остават само два мача; на 
31 юли във Варна “Тича” — 
“Владислав”, и на 1 август 
в София, “Славия” — “Вла-
дислав”. Забележително 
е — както имахме вече 
случай да изтъкнем, че на 
2 мача от края на сезона 
първенството все още не е 
напълно разрешено. Това 
е само от полза за новоро-
дената наша нацдивизия.

От друга страна оба-
че, има известни напълно 
установени данни около 
държавното първенство 
1938 г. Преди всичко: Со-
фия е окончателно и без-
условно елиминирана от 
решителната борба. Сто-
личните клубове само ще 
наблюданат как ще се раз-
вие последната фаза на 
сезона. Тази участ софий-
ският футбол има за първи 
път от своето съществува-
не.

Въпросът за новия 
шампион става някак „до-
машен“ въпрос на Варна, 
чиито два стари лидери ще 
кажат своята тежка дума. 
Тя ще бъде произнесена 
в неделя, когато старият 
дерби мач на Варна между 
“Тича” и “Вдадислав”, може 
би ще даде новия първе-
нец на България. Казва-
ме „може би“, защото има 
шанс този въпрос да се 
разреши чак в последния 
мач в София на 7 август.

Какви са прочее веро-
ятностите? “Тича” е най-до-
бре; само една точка му е 
достатъчна, за да си оси-

гури първото място, неза-
висимо от резултата със  
“Славия” — което значи, 
че първите две места ще 
бъдат на варненци, а Со-
фия ще има едва третото 
място...

При победа на “Вла-
дислав”, ще трябва да се 
чака мача му със “Сла-
вия” за да се види кой 
от варненските клубове 
ще бъде първенец. “Вла-
дислав” може да стане 
първенец, ако София взе-
ме само една точка. Това 
ще стане благодарение на 
по-доброто му голово от-
ношение.

В. „Спортъ“, бр. 1477, 
29.7.1938 г.:

От седем дни Варна 
се готви за една голяма 
борба

Всички прелести на 
варненския курорт са

забравени пред ре-
шителната среща “Тича” 
— “Владислав”

Двата тима са отте-
глени на „карантина“ в 
очакване на решителния 
ден. Варненци молят ре-
фера...

Варна 26 юли. - Слън-
це, море и въздух. Така за-
почват рекламите на вар-
ненската градска община, 
с които тя цели да при-
влече повече летовници в 
нашата хубава Черномор-
ска Царица. И е напълно 
успяла.

Варна гъмжи от една 
пъстроцветна междуна-
родна тълпа, която изпол-
зува по всички възможни 
начини прелестите на 
този черноморски бисер.

Наистина, във Варна 
има какво да се види, 
какво да се използва и с 
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какво човек да се забавля-
ва. С една дума, приятно и 
полезно.

В този момент обаче, 
или по-право казано от 
една седмица насам, вни-
манието на болшинството 
е насочено другаде. След 
като “Тича” победи “Шипка” 
и така да се каже, елими-
нира София от държавно-
то първенство, всичко се 
свежда до мача “Тича” — 
“Владислав” или специално 
до това, че два варненски 
клуба ще се борят за една 
голяма титла.

Забравен е курортът, 
забравени са всичките не-
гови съблазни.

Всичко се свежда до 
резултата, подготовката 
и евентуалните предвиж-
дания. Това се подклажда 
още повече от факта, че 
както “Тича”, така и “Вла-
дислав” имат шансове да 
бъдат първи.

Докато преди една сед-
мица цяла Варна бе в съюз, 
сега когато се отстрани со-
фийската опасност, отново 
има два лагера, отново се 
появява едно грамадно съ-
ревнование. Но за чест на 
Варна и на спорта, трябва 
да се подчертае, че това 
съревнование няма нищо 
общо с някаква необмис-
лена и амбицираща враж-
да. Това е едно благород-
но съревнование, което е 
само от полза.

Подготовката е в раз-
гара си

Един интересен факт 
може да се отбележи. Вар-
ненци са изоставили ста-
рия маниер да се занима-
ват само с това “кой, как и 
защо ще трябва да победи 
непременно“. Вниманието 
сега е насочено до голяма 
степен към начина, по кой-
то ще се подготви и изнесе 

този решителен не само 
за Варна, но и за целия 
български футбол мач. 
Варна се радва в момента 
на един единствено въз-
ходящ интерес към фут-
бола, което носи на клу-
бовете големи приходи.

На всички по-важни 
места в града, както и на 
морските бани, са поста-
вени грамадни табели 
с надписи на немски и 
чешки за мача. Рекламата 
върви и от уста на уста и 
за това с право се пред-
полага, че в неделя Коло-
друма ще се окаже тесен 
да побере всички любо-
питни. Между тях ще се 
окаже елитът на града, 
а както се предполага и 
трима от г. министрите 
Манев, Ганев, Кожухаров, 
които в момента са тук на 
почивка. Няма да бъде 
изключено приходът да 
достигне рекордна ци-
фра.

Двата тима трябва 
да бъдат в най-добър

състав и най-добре 
подготвени

Такава е амбицията и 
желанието от двата клуба 
и на всички техни спод-
вижници. “Владиславци” 
са се отделили на почив-
ка в лагер „Чайка“ и там, 
черпейки физически и 
морални сили очакват 
деня на големия мач. С 
оглед на него се вземат 
всички мерки

“Червените“ се за-
доволяват да поставят 
играчите си под „каран-
тина“ в собственото си 
игрище, което се намира 
близо до чертата на гра-
да и са обезпокоени мал-
ко от това, че няколко 
души не могат да „влязат“ 
под този надзор, понеже 
частните работи не им 
позволяват това. “Вла-

дислав” от друга страна 
е направил бързи разпо-
реждания в София да бъде 
освободен от длъжност Г. 
Христов, знаменитото им 
ляво крило и да бъде за 31 
във Варна.

Варненци молят ре-
фера. . .

Въпреки уверенията 
от страна на двата клу-
ба, че борбата ще бъде 
джентлеменска, същест-
вуват опасения за евенту-
ални порядки. които биха 
дошли като резултат от 
силно нервно напрежение 
на играчите. Затова, вар-
ненци молят рефера на 
мача, да бъде извънредно 
строг и справедлив, за да 
предодврати всички опи-
ти за своеволия или груба 
игра. Мачът ще се играе на 
Колодрума от 18 часа. — 
И. С.

Какво е положението 
за първенството

От националната диви-
зия има да се играят всич-
ко два мача. Ако в неделя 
“Тича” победи “Владислав”, 
въпросът е решен. “Тича” е 
първенец на страната и то 
за първи път от съществу-
ването на тази титла.

Ако “Тича” изгуби, или 
даде равен резултат, тога-
ва ще трябва да се чака по-
следният мач на 7 август: 
“Владислав” със “Славия”, 
който пак при победа или 
евентуално равен мач на 
“Владислав”, ще може да 
даде шампионът: в пър-
вия случай при разлика в 
точки, а в втория – само с 
голова разлика.

Тод. Атанасов ще ръко-
води мача.

Реферската колегия 
при БНСФ е поверила ръ-
ководството на този важен 
мач на изпитания футбо-
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След извършеното 
на 12.03.1938 г. 
присъединяване на 
Австрия в грани-
ците на Германия 
(аншлус), Австрий-
ския футболен съюз 
е разстурен и ав-
стрийския национа-
лен отбор (Вундер 
тим) прекъсва свое-
то съществуване. 
Класиралият се за 
СП’38 тим отпада 
от участие, като 
част от австрий-
ските футболисти 
са включени в гер-
манския обединен 
тим без звездата 
им Матиас Синде-
лар, който отказва 
да участва в него. В 
този отбор влизат 
7 австрийци и 4 гер-
манци. Мястото на 
световните финали 
остава незапълнено 
и съперникът на 
Австрия в първия 
кръг – Швеция пече-
ли служебно. 

***
На 25.03.1938 г. 
Гърция губи в ква-
лификация за СП’38 
в Будапеща от 
Унгария с 11:1
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лен съдия Тодор Атанасов 
от София.

Осмнадесети кръг:

В. „Спортъ“, бр. 1478, 
1.8.1938 г.:

“Владислав” хвърли 
всички сили, наложи се 
но...

“Тича” запази равния 
резултат и Държавното 
първенство

“Тича” 0 — “Владислав” 
— 0

“Тича”: Сарайдаров, 
Харипян и Гарабедов, Пе-
тков, Ковачев и Байчев, 
Розов, Гочев, Парушев, 
Дончев и Радев

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев и Моканов, 
Коев, Мишков и Калдъръ-
мов, Боранов, Стойнов, 
Торманов, Радев и Георги-
ев.

Публика към 6000 
души; време и терен – от-
лични. Рефер Атанасов — 
София.

Варна, 31 юли,— Кога-
то двата тима излязоха на 
игрището, спонтанен из-
блик на възторг се изля от 
гърдите на многохилядна-
та публика, която поздра-
вяваше своите любимци, 
влизащи в решителния 
мач за определяне на дър-
жавния първенец по фут-
бол. Веднага “Тича” влиза 
в акция. Лявото крило Ра-
дев (Г.) преминава цялата 
отбрана и съвсем близо 
до вратата бие, но високо. 
“Владислав” веднага изна-
ся играта напред. Радев 
(В.) получава много изгод-
но положение, и когато 
публиката очаква откри-
ването на резултата, Гара-
бедов се хвърля смело и 
изважда в тъч.

В деветата минута 
двата тима пропуснаха по 
едно много изгодно поло-
жение да отбележат. След 
това играта се задържа в 
центъра с прекалени ком-
бинации. В 15-та минута 
Розов дриблира Коев и 
Моканов, подава на Дон-
чев, който веднага бие, но 
топката лизва външната 
страна на дирека. “Вла-
дислав” продължава ак-
цията си – в 36-та мин. нов 
опасен удар на Георгиев 
(Христов – Шилото) праща 
топката към вратата, къде-
то Сарайдаров се хвърля и 
спасява.

 В двадесетата мин. 
“Владислав” дава много 
силен напор. Боранов цен-
трира отлично, Стойнов 
посреща топката с глава, 
скача и бие във вратата. 
Ударът е много отблизо и 
така изненадващ че врата-
рят на “Тича” Сарайдаров 
не може и да го измис-
ли, за да спре. Топката е в 
мрежата. Публиката бурно 
аплодира вече красивия 
гол на “Владислав” обаче, 
реферът предварително е 
свирил фаул, защото Стой-
нов бил бутнал Гарабедов 
с ръце, преди да отбележи 
гола.

Официалните лица от 
“Владислав” протестират, 
играта продължава. “Вла-
дислав” поддържа над-
мощието, топката описва 
опасни диагонали в поле-
то на “Тича”, обаче двата 
бека и главно вратарят Са-
райдаров - спасяват всич-
ко. Краят идва при резул-
тат 0:0. Веднага след свир-
ката на рефера публиката 
разкъса полицейския кор-
дон и за да изрази големия 
си възторг, понесе играчи-
те на “Тича” на ръце.

“Владислав” в днеш-
ния мач бе по-добрият. 
Той явно превъзхождаше, 

особено във второто по-
лувреме и ако не отбе-
ляза,  това се дължи на 
изключително много са-
моотвержната игра на “ти-
чанци”. Вратарят Сарайда-
ров бе герой на мача. Той 
спасяваше неспасяемото 
и ако “Тича” трябва на ня-
кого да благодари, за това 
че днес е държавен шам-
пион, то това е Сарайда-
ров. “Тича” игра изключи-
телно в отбрана, защото 
знаеше предварително, 
че равният резултат е ра-
вносилен на победа.

От “Владислав” се про-
явиха Орманджиев, Геор-
гиев и Коев. 

След мача треньорът 
на “Тича” заяви: “Използ-
вахме съветите на “Спорт”, 
които ни даде без да иска. 
Играхме дефанзивно и 
спечелихме.” Капитанът 
на тима Петков заяви съ-
щото. Сърбенов

“Владислав” протес-
тира

Снощи по телефона от 
Варна ни се обади пред-
седателят на “Владислав” 
г. Константинов, който ни 
помоли да дадем място за 
следното :

— Възмутени сме от 
поведението на най-до-
брия рефер в България 
и председател на рефер-
ската колегия г. Т. Атана-
сов. Той ни анулира един 
напълно правилен гол. 
Нашето впечатление е, 
че той свири гола и след 
това го отмени. Ние има-
хме пълно надмощие и 
инициативата през мача. 
“Тича” държаше само от-
бранително положение. 
Огорчението е толкова 
голямо, че сега се коле-
баем — дали да дойдем в 
София и дали има смисъл 
да играем мача със “Сла-
вия”. Ще контестираме 

1938
БНСФ е заплашена 
от ФИФА с дисква-

лификация. Белг-
радските вестници 
съобщават: „Преди 
две години СК „Юго-

славия“ гостува 
в София и игра 

срещу българския 
представителен 

тим като спаринг 
партньор. По този 

случай българите 
не заплатиха на 

„Югославия“ угово-
рената сума и този 

дълг, въпреки мно-
гобройните спорт-

ни и други интер-
венции, те до днес 

не са го уредили, 
нито са показали 

добра воля за това. 
Понеже „Югославия“ 

се оплака на ЮФС, 
последният потър-

си уреждането на 
този дълг (30 000 

динара = над 70 000 
лева) чрез Междуна-

родния футболен 
съюз. ФИФА покани 

българската фе-
дерация да плати, 

но БНСФ пак се 
оправда, че същест-

вували някакви 
преговори с ЮФС за 

едно състезание, 
от чийто приход 

ще се прихване дъл-
га ѝ. Това извинение 

не може да бъде 
прието, защото в 
случая не се касае 

за задължение към 
съюза, а към един 

югославски клуб...“ 
(в. „Спортъ“, бр. 

1416, 23.03.1938 г.)
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мача по два пункта: за не-
редовен играч и рефера.

Въпреки равния резул-
тат и отбранителната 
игра

“Тича” е новият дър-
жавен първенец

“Владислав” има под-
чертано надмощие, бом-
бардира усилено... но не 
му остава друго, освен 
да протестира за непра-
вилно анулирания му 
гол.

От миналата седмица 
още се знаеше, че държав-
ното първенство ще при-
надлежи тая година на един 
от варненските клубове. То 
се бе настанило във Варна, 
привлечено може би от 
шумния курортен сезон, а 
може би от примамливите 
качества на варненските 
клубове, но бе разпънало 
временната си палатка точ-
но на границата, която раз-
деля териториите на “Тича” 
и “Владислав”. Вчера, обаче, 
първенството се хвърли в 
прегръдките на “тичнаци” 
и бе понесено към Мор-
ското казино с подобаваща 
за случая тържественост и 
умиление.

За първи път откакто 
съществува, “Тича” става 
държавен първенец и то не 
от случайностите на един 
елиминатуарен турнир, а 
след многобройни мачове 
по системата на точките. 
И затова титлата му е по-
ценна. Първото държавно 
първенство по новата сис-
тема на точките, по една 
случайност се взима пак  
от варненски клуб, както 
преди 13 години първото 
държавно първенство по 
старата система бе взето от 
“Владислав”. И за това вла-
диславци не би трябвало 
да съжаляват за изгубени-

те шансове, защото ако 
бяха спечелили днешния 
мач, днес нямаше да бъ-
дат още първенци. Оста-
ва им още един мач, кой-
то не се знае как може да 
завърши.

“Тича” спечели пър-
венството с една добре 
пресметната игра, защо-
то при положението, в 
което беше изпаднала 
таблицата, не можеше да 
постъпи другояче. И ето 
че сега “Тича” прилича на 
абитуриент, освободен 
от цяла матура, който се 
счита за свободен граж-
данин, но пак с интерес 
наблюдава изпитанията 
на другарите си.

“Владиславци”, по си-
лата на обстоятелствата 
още са ученици. От из-
пита им в София зависи 
дали ще имат петорка 
или четворка. С една точ-
ка те са на второ място, 
защото головото им съ-
отношение е по-добро 
от това на “Шипка”. Да не 
говорим за една побе-
да над “Славия”. Тя би им 
дала само малко морал-
но удовлетворение към 
второто място,

Но като говорим за 
второто място на “Вла-
дислав”, не трябва да за-
бравяме “Славия”. Една 
победа на “Славия” би 
значела, ако бъде по-
голяма да се премести 
от седмото на четвър-
тото място. Тук имено 
“владиславци” ще имат 
големи мъки, защото и 
славистите не ще искат 
сигурно да се продадат 
евтино. Четвъртото мяс-
то е по-добро, разбира 
се, от седмото.

Но това ще се види в 
неделя.

А сега да честитим на 
“тичанци” новата титла, 
която грабнаха, въпреки 

предричанията на някои 
специалисти, които имаха 
предвид само устрема, а 
не и футболната игра.

Честито, “тичанци”!

В. „Спортъ“, бр. 1479, 
3.8.1938 г.:

След последния акт на 
нацдивизията

“Тича” заедно с цяла 
Варна изживява ентуси-
азма и радостта за спе-
челения шампионат

Можеше ли “Вла-
дислав” да спечели.

Погрешната система 
на “Тича”

Варна, 1.08. Държав-
ното първенство за 1938 
година по системата на 
националната дивизия. 
Новият държавен първе-
нец е варненският “Тича”. 
Един от ветераните на 
българския спорт и фут-
бол след толкова дълги 
борби,  като много годи-
ни наред отиваше близо 
до тази съблазнителна 
титла и след това я от-
стъпваше, сега едва можа 
да се накичи със звание-
то „Държавен първенец 
по футбол“.

Ентусиазмът и радост-
та са големи. Не само у “ти-
чанци”, но и за цяла Варна, 
която отново взема палма-
та на първенството в бъл-
гарския футбол. И нещо 
повече. Не ще бъде из-
ключено и второто място 
в градацията да се вземе 
от другия варненски клуб 
“Владислав”. И ако един 
от тези клубове сполучи 
да завладее и Царския 
трофей, това значи Черно-
морската ни Царица с пра-
во да наложи хегемонията 
си над футбола в страната.

Можеше ли “Вла-
дислав” да спечели мача?

Предварително се зна-

1938
В ход на подготов-
ката за реванша от 
квалификациите за 
СП’38 в Прага срещу 
Чехословакия, нац. 
тима изграва на 
24.03.1938 г. приятел-
ска среща в Париж 
срещу Франция, която 
завършва с поражение 
(6:1). Сред критични-
те гласове се чуват 
и такива, които 
препоръчват повик-
вателни за левият 
инсайд и крило на 
„Владислав“ (Й. Кирчев 
и Г. Христов – Шило-
то). На 3.04.1938 г. на-
ционалите изиграват 
контрола в София 
срещу унгарския 
„Немзети“ и загубват 
с 1:2. Оценките според 
в. „Спортъ“, бр. 1422, 
4.04.1938 г. са слаби за 
всички, „Кирчев вложи 
старание и усилия, но 
и той не показа нищо 
особено.“ Христов не 
е играл. На 24 април 
в Прага, национали-
те губят реванша 
с 6:0, този път без 
варненско участие, 
освен Стефан Калъ-
чев, който през този 
сезон е футболист 
на софийския „ФК 13“. 
Самият мач е описан 
като „Истинска 
трагедия“ и „Близо до 
Мадрид“.

***
Варна, 7.04., Днес се 
състояха два прия-
телски мача между 
местните „Тича“ и 
„Радецки“ с резултат 
1:1 и „Владислав“ – 
„Левски“ с резултат 
3:0 за „Владислав“. 
Макар и приятелски, 
тези мачове събудиха 
голям интерес у пуб-
ликата. (в. „Спортъ“, 
бр. 1424, 8.04.1938 г.)
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еше, че равният резултат 
осигуряваше първенство-
то на “Тича”. За “Владислав“ 
единственото спасение бе 
да гони победата и след 
това да търси същото 
нещо от “Славия” в София. 
За това “Владислав” започ-
на и водеше мача, за да 
спечели, а “Тича”, за да се 
отбранява. Това доведе 
до пълната инициатива на 
“Владислав”. “Тича” прило-
жи много лошо системата 
на отбрана, с отдръпване 
от всички линии дълбо-
ко навътре. Тава бе тол-
кова опасно, че ако не бе 
схвръхчовешката игра 
на  вратаря Сарайдаров, 
самоотвержената защита 
на Гарабедов и Харипян и 
накрая значителната доза 
шанс, “Тича” можеше да 
изгуби според развоя на 
играта и победата на “Вла-
дислав” би била заслуже-
на. 

Рекапитулация на 
държавното първенство 
за 14 години

Държавното първен-
ство приключи днес 14-та 
си година. То съществува 
от 1925, когато за първи 
път се спечели от варнен-
ския “Владислав”, който 
на финала победи софий-
ския “Левски” с 2:0. Тогава 
системата бе елимини-
ране между областните 
първенци, и Държавният 
първенец ставаше едно-
временно и носител на 
Царската купа. Сега тези 
две отличия се оспорват 
отделно.

Ако направим разпре-
делението по градове ще 
видим, че първенството 
до сега е било само в три 
града: София, Варна и 
Пловдив.

София е държала, 
най-много първенството: 
седем пъти; “Славия”, три 

пъти: 1928, 1930 и 1936 г. 
“Левски”, два пъти: 1933 и 
1937 г. “АС 23” — 1931 г. и 
“Спортклуб” — 1935 г.

Варна е била в при-
тежание на държавното 
първенство всичко пет 
пъти: “Владислав”, три 
пъти: 1925, 1926 и 1934 
г, “Ш. сокол” — 1932 г. и 
“Тича” - 1938 г.

Пловдив е имал тази 
титла само един път: чрез 
“Ботев” в 1929 г.

През тези 14 години 
първенството е оспорва-
но 13 пъти, понеже през 
1927 година мачове не са 
провеждани.

След мача във Варна
Защо е недоволство-

то на “Владислав” и ще 
бъде ли контестиран 
мача

Често се случва побе-
деният да не е доволен. В 
случая, това е “Владислав”. 
„Зелените“ се готвиха мно-
го за този мач. Тяхната за-
дача бе много по-тежка, 
защото непременно тряб-
ваше да гонят победата. И 
когато видяха, че по раз-
воя на мача тази победа 
не бе далеч от тях, когато 
видяха дори, че топката 
един път влезе в мрежата, 
счетоха се за онеправда-
ни. Те потърсиха грешката 
в рефера, търсят я сега и в 
един нередовен играч от 
“Тича”, който би могъл да 
им даде служебния резул-
тат от 3:0.

“Владислав” заяви, че 
ще контестира мача. До 
този момент, обаче, това 
не е направено. Какви ще 
бъдат техните мотиви, не е 
известно, защото и те не ги 
казват.

Да контестират дейст-
вията на рефера е малко 
вероятно, защото подобни 
контестации мъчно се ува-
жават. Навярно контеста-

цията ще бъде насочена 
срещу играча Ставри Хр. 
Ставрев, който е преми-
нал от тукашния “Левски” 
в “Тича”, с разрешение 
на първия (бел. Контес-
тирания играч е Георги 
Радев Константинов – 
Калфата. Ставрев играе 
в „Тича“ от следващия 
сезон и няма мачове през 
този). Съгласно правил-
ника, този играч ще се 
счита за редовен, ако не 
е играл никакви офици-
ални мачове от “Левски” 
преди преминаването си 
в “Тича”. Ако е играл, той 
ще трябва да има едно-
месечен стаж в “Тича” и 
тогава участието му в но-
вия клуб и ще се счита за 
редовно ще има състеза-
телни права.

Варненската преса 
за мача

Тукашната преса не 
дава големи подробнос-
ти около този мач, нито 
преценява по-специално 
както отделните моменти, 
така и спорния гол.

„Варненска поща“ 
пише: Във второ полу-
време “Владислав” хвър-
ли всички сили, вложи 
всички старания, за да 
отбележи, има през цяло-
то време и надмощие, но 
капризната топка е всяко-
га отбита. Веднъж тя до-
косна мрежата на Сарай-
даров, но.. . груб фаул, и 
бдителния рефер веднага 
отбеляза.. . “Владислав” на 
няколко пъти пред прага 
на победата».

“Варненски новини“. — 
През цялото състезание 
„зелените» имаха страш-
но надмощие и само едно 
пресилено решение на 
рефера им отне победа-
та. За равния резултат 
“тичанци” изключително 

1938

„Левски“ се надя-
ваше, че ще може 

да спечели с 3:0 от 
„Тича“, но Радев се 

оказа редовен. След 
като загуби с 1:0 

във Варна управата 
на софийския „Лев-

ски“ се надяваше, че 
ще може да присъди 
административен 
резултат 3:0 пора-
ди нередовността 

на лявото крило на 
„Тича“ Радев. При 
справка в канце-

ларията на БНСФ 
обаче, се оказа, 

че Радев напълно 
редовно е преминал 
от „Левски“ (Варна) 

в „Тича“, така че 
контестацията е 
напълно излишна. 

За други играчи, 
нередовни в тима 

на „Тича“ и дума 
не може да става, 

защото те играят 
от 5-10 години в 

тима си. Реферът Т. 
Атанасов е втория 

обект за контести-
ране на мача. Тук 
няма абсолютно 

никакво основание, 
защото той не 
опорочи с нищо 
състезанието.“ 

(в. „Провинциален 
спорт“, 5.08.1938 г.)
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трябва да благодарят на 
отличния си голман... и на 
щастието. Резултатът далеч 
не отговаря на дадената 
игра и строго погледнато, 
“владиславци” трябваше да 
приключат поне с два гола 
разлика в своя полза...

“Черно море”. – При 
едно сполучливо органи-
зиране на играта топката 
влезе във вратата на “Тича”, 
но реферът обяви офсайд. 
Няколко минути след това 
“Владислав” предприема 
друго опасно нападение, 
но отбеляза меле... Б. Р.

В. „Спортъ“, бр. 1480, 
5.8.1938 г.

Едно интересно съвпа-
дение

25-годишният юби-
лей на “Тича” заедно с 
държавната титла

Играчите на новия дър-
жавен първенец са пред-
мет на особено внимание

 
Варна, 4.07. Ентусиазъ-

мът между многобройните 
привърженици на Тича» е 
голям. Тъй воюваната титла 
на държавен първенец и 

първи шампион на нац-
дивизията е истински 
прзник, защото не винаги 
се спечелва леко подоб-
но отличие.

Успехът на “Тича” в 
държавното първенство 
съвпада с 25-годишния 
юбилей на клуба.

Играчите на новия 
държавен първенец са 
предмет на най-мили 
чувства. Всеки се мъчи да 
е близко до тях, и когато 
ги мернат някъде около 
тях е море от хора, за-
щото спортната идея във 
Варна има извънредно 
много привърженици. 
“Тича” готви един неби-
вал банкет от 300 - 400 ку-
верта, да даде обществен 
характер на завоюваното 
и на двойния празник.

Ще бъдат поканени 
всички официални лица 
и привърженици. Нека 
се има предвид, че меж-
ду членовете на “Тича” са 
много видни обществе-
ници и първенци.

Днес можах да раз-
говарям с играчите на 
“Тича”.  При мен в момен-
та е Гарабедов — един 

забележитен играч, отли-
чен бек. Моля го да каже 
нещо за „Спортъ“: 

„В 18 мача бранехме 
самотвержено заедно с 
партньорите Харипян и 
Сарайдаров и в резултат 
имаме най-малко отбеля-
зани голове. Загубихме 
само два мача. Гордея се 
със спечеленото Държав-
но първенство“.

Ето го и Сарайдаров, 
героят от последния мач, 
един от първите наши 
вратари: „Да се пази е мъч-
но, но да се жертвуваш за 
любимия си клуб е лесно. 
Това е моят девиз. Топката 
като че ли ме е залюбила и 
е всякога в ръцете ми.“

Пристига Харипян.
Започва с обичайно-

то си: “Господа, най-после 
след дълга и достойна 
борба може да се поз-
дравим като виновници 
за спечелване голямата 
титла – първи шампион 
на нац. дивизия. Дали сме 
и ще дадем още в полето 
на спорта и за издигането 
още повече на СК “Тича», 
Сърбенов

Картата на Георги 
Радев - Калфата, 
показваща, че 
футболистът е 
преминал редовно 
от "Левски" Варна в 
"Тича" на 28.1.1938 
г. Изискваният 
срок от един месец 
стаж след преми-
наването, преди 
да играе първия си 
мач за "Тича" на 
3.3.1938 г. е отми-
нал и правилникът 
не е нарушен.
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17.10.1937 г. Варна; Тича – Черно-
морец Бургас 2:2 (0:2), Съдия: К. 
Петков 
Тича: Калдеринов, Ризов, Хари-
пян, Василев, Ковачев, Петков, 
Милчев, Кирилов, Розов, Собад-
жиев, Кожухаров;
Черноморец: Киров, Николов, Ча-
каларов, Иванов, Перков, Шопов, 
Иванов, Евстатиев, Жеков, Тодо-
ров, Кирчев; Голм: 0:1 Евстатиев 
(20), 0:2 Тодоров (30), 1:2 Кирилов 
(50), 2:2 Ризов (55)

17.10.1937 г. София; ФК-13 София 
– Владислав 2:2 (1:1), Съдия: Н. 
Стоянов
ФК-13: Янакиев, Базовски, Илиев, 
Сираков, Калъчев, Пенчев, Нико-
лов, Недялков, Коцев, Каменски, 
Табаков;
Владислав: К. Кирчев, Моканов, 
Орманджиев, Калдаръмов, Миш-
ков, Иванов, Боранов, Стойнов, Й. 
Кирчев, Коев, Христов;
Голм.: 1:0 Николов (23), 1:1 Хри-
стов (28), 1:2 Боранов (49), 2:2 Ни-
колов (55)

24.10.1937 г. Русе; Левски Русе – 
Тича 1:1 (0:1), Съдия: Маринов
Левски: Николов, Минев, Пейчев, 
Новаков, Дуков, Габровски, Пин-
кас, Новаков I, Брикман, Топоров, 
Димитров; 
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Ковачев, Неофитов, Петков, 
Кожухаров, Кирилов, Парушев, 
Розов, Собаджиев;
Голм.: 0:1 Кожухаров (16), 1:1 То-
поров (85)
Борис Кирилов напуска мача с 
тежка контузия в коляното, при-
чинена от Габровски, от която ни-
кога не се възстановява.  

24.10.1937 г. Варна; иг. Колодрума 
5 000, Владислав – Ботев Пловдив 
7:0 (2:0), Съдия: Барбулов
Владислав: Янакиев, Моканов, 
Орманджиев, Николов, Мишков, 
Калдаръмов, Христов, Й. Кирчев, 
Коев, Стойнов, Боранов;
Ботев: Николов, Захариев, Анге-
лов, Касъров, Куцаров, Стоянов, 
Подев, Гълъбов, Йончев, Лафчиев, 
Ангелов;
Голм.: 1:0 Й. Кирчев (10), 2:0 Бора-
нов (13), Стойнов - 4, Й. Кирчев

31.10.1937 г. Варна; Тича – Вла-
дислав 2:1 (2:0), Съдия: Дим. Ген-
чев
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Петков, Неофитов, Ковачев, 
Кожухаров, Дончев, Парушев, Ро-
зов, Добрев;
Владислав: К. Кирчев, Моканов, 
Орманджиев, Николов, Мишков, 
Калдаръмов, Христов, Димитров, 

Коев, Стойнов, Боранов;

Голм.: 1:0 Дончев (20), 2:0 Добрев 
(40), 2:1 Боранов (65)

14.11.1937 г. София 2 000; Славия 
София– Тича 2:1 (1:1), Съдия: Л. 
Георгиев 
Славия: Дончев, Ковачев, Атана-
сов, Георгиев, Стефанов, Зографов, 
Дуков, Стефанов, Милев, Китанов, 
Попов;
Тича: Сарайдаров, Гарабедов, Ха-
рипян, Ковачев, Неофитов, Пе-
тков, Кожухаров, Дончев, Пару-
шев, Розов, Собаджиев;
Голм.: 1:0 Стефанов (22), 1:1 Пару-
шев (25), 2:1 Стефанов (53)

14.11.1937 г. Бургас, иг. Казармите; 
Черноморец Бургас – Владислав 
0:4 (0:1), Съдия: Коков
Владислав: Янакиев, Моканов, 
Орманджиев, Коев, Мишков, Кал-
даръмов, Христов, Й. Кирчев, Ди-
митров, Стойнов, Боранов
Голм.: Стойнов - 2, Димитров – 1, 
Христов – 1

21.11.1937 г. Варна, иг. Тича; Вла-
дислав – Левски Русе 2:0, Съдия: 
Е. Маринов 
Владислав: Янакиев, Моканов, 
Орманджиев, Коев, Мишков, Кал-
даръмов, Христов, Й. Кирчев, Ди-
митров, Стойнов, Боранов;
Левски: Николов, Минев, Пейчев, 
Ангелов, Габровски, Новаков, Па-
шев, Пинкас, Топоров, Новаков I, 
Лалчев;
Голм.: 1:0 Христов (15), 2:0 Боранов 
(20)
Символичен домакин е Левски 
Русе, но е наказан и мача се играе 
във Варна.

03.03.1938 г. Варна, иг. Колодрума 
2  500; Тича – Левски София 1:0 
(1:0), Съдия: К. Петков
Тича: Сарайдаров, Гарабедов, Ха-
рипян, Ковачев, Неофитов, Пе-
тков, Радев, Дончев, Парушев, Ро-
зов, Гочев;
Левски: Мазников, Николов, Ра-
денков, Цветков, Иванов, Габров-
ски, Стамболиев, Андрейчев, Ра-
дев, Андреев, Петров;
Голм.: 1:0 Парушев (15)

13.03.1938 г. Пловдив; Ботев Плов-
див – Тича 0:2 (0:2), Съдия: Д. Ген-
чев
Ботев: Милев, Захариев, Ангелов, 
Касъров, Куцаров, Чапанов, Сара-
чински, Йонев, Лафчиев, Радоми-
ров, Бракалов;
Тича: Сарайдаров, Гарабедов, 
Страков, Ковачев, Неофитов, Ха-
лачев, Радев, Дончев, Парушев, 
Гочев, Розов;
Голм.: 0:1 Радев (8), 0:2 Розов (42)

13.03.1938 г. София, иг. Славия 600; 

Шипка София –Владислав 2:2 
(1:1), Съдия: К. Кунчев
Шипка: Бринк, Тановски, Трън-
каров, Трънков, Кузманов, Конов, 
Колев, Петков, Илиев, Тодоров, 
Николов;
Владислав: К. Георгиев, Орман-
джиев, Моканов, Калдаръмов, 
Мишков, Коев, Боранов, Стойнов, 
Димитров, Й. Кирчев, Христов;
Голм.: 0:1 Христов (3), 1:1 Илиев 
(1п), 2:1 Илиев (60), 2:2 Боранов 
(82)

20.03.1938 г. Ямбол 2 000; Дражев 
Ямбол – Тича 1:1 (1:0)
Дражев: Панков, Парушев, За-
фиров, Димитров, Йовчев, Рачев, 
Паскалев, Матеев, Панчев, Начев;
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Халачев, Петков, Неофитов, 
Ковачев, Гочев, Розов, Дончев, Ра-
дев;
Голм.: 1:0 Йовчев (21-дузпа), 1:1 
Дончев (87)

03.04.1938 г. София, иг. Славия 
5  000; ФК-13 София – Тича 1:2 
(0:1), Съдия: Петков
ФК-13: Талев, Иванов, Базовски, 
Пенчев, Калъчев, Каменски, Гроз-
данов, Аспарухов, Сираков, Не-
дялков, Табаков;
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Петков, Неофитов, Ковачев, 
Гочев, Розов, Парушев, Дончев, 
Радев;
Голм.: 0:1 Харипян (23-дузпа), 0:2 
Дончев (2п), 2:1 Сираков (2п)

10.04.1938 г. София, иг. Юнак 5 000; 
Левски София – Владислав 0:3 
(0:2), Съдия: Гр. Педан
Левски: Мазников, Николов, Цве-
тков, Иванов, Габровски, Георгиев, 
Стамболиев, Костов, Дойчинов, 
Григоров, Андреев;
Владислав: К. Кирчев, Моканов, 
Орманджиев, Калдаръмов, Миш-
ков, Коев, Боранов, Стойнов, Ра-
дев, Й. Кирчев, Христов;
Голм.: 0:1 Й. Кирчев (12), 0:2 Бора-
нов (40), 0:3 Радев (49)
В края на 2п са отстранени Хри-
стов и Цветков

01.05.1938 г. Ямбол; Дражев Ям-
бол - Владислав 3:1 (2:1), Съдия: 
Цветков
Дражев: Балахуров, Николов, Бо-
рисов;
Владислав: К. Георгиев, Орман-
джиев, Моканов, Коев, Мишков, 
Калдаръмов, Иванов, Й. Кирчев, 
Стойнов, Николов, Боранов;
Голм.: 1:0 Борисов (1п), 1:1 Мока-
нов (1п-псу), 2:1 10-л.инсайд (1п), 
3:1Николов (75)

06.05.1938 г. Варна иг. Колодрума 
5 000; Владислав – Славия София 

4:0 (3:0), Съдия: Ев. Маринов
Владислав: К. Георгиев, Орман-
джиев, Моканов, Коев, Мишков, 
Калдаръмов, Иванов, Й. Кирчев, 
Стойнов, Николов, Боранов;
Славия: Христов, Филипов, Зогра-
фов, Петков, Стефанов, Байкушев, 
Попов, Белокапов, Манев, Стефа-
нов;
Голм.:  1:0 Стойнов (10), 2:0 Й. Кир-
чев (20), 3:0 Стойнов (40), 4:0 Й. 
Кирчев (75)
Славия играе с 10 души – Дуков 
изпуска влака от София, в 45 мин. 
е отстранен Манев

8.05.1938 г. Варна, иг. Колодрума 
4  000; Тича – Дражев Ямбол 1:0 
(1:0), Съдия: Ст. Чумпалов
Тича: Сарайдаров, Гарабедов, Ха-
рипян, Ковачев, Неофитов, Пе-
тков, Радев, Дончев, Парушев, Ро-
зов, Гочев;
Дражев: Балахуров, Папазов;
Голм.: 1:0 Парушев (42)

15.05.1938 г. Бургас; Черноморец 
Бургас – Тича 0:1 (0:1), Съдия: Гр. 
Педан
Тича: Сарайдаров, Гарабедов, Ха-
рипян, Ковачев, Неофитов, Пе-
тков, Радев, Дончев, Парушев, Ро-
зов, Гочев;
Черноморец: Бракалов, Николов, 
Петков, Иванов, Петров, Мандра-
джиев, Георгиев, Евстатиев, Кир-
чев, Точев, Цинцарски; 
Голм: 0:1 Харипян (18-дузпа) 

15.05.1938 г. Варна; Владислав – 
ФК-13 София 3:3 (0:2), Съдия: Н. 
Стоянов
Владислав: К. Георгиев, Орман-
джиев, Моканов, Калдаръмов, 
Мишков, Иванов, Боранов, Стой-
нов, Димитров, Николов, Илиев;
ФК-13: Мански, Илиев, Базовски, 
Пенчев, Калъчев, Сираков, Нико-
лов, Аспарухов, Коцев, Недялков, 
Табаков;
Голм.: 0:1 Недялков (10), 0:2 Аспа-
рухов (20), 0:3 Николов (60), 1:3 
Димитров (61), 2:3 Стойнов (81), 
3:3 Мишков (88)
в 61 мин. Мански (ФК-13) спасява 
дузпа

22.05.1938 г. Варна 3  000; Тича – 
Левски Русе 0:0, Съдия: д-р Елков
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Ковачев, Неофитов, Петков, 
Гочев, Розов, Парушев, Дончев, Ге-
орги Радев;
Левски: Николов, Пейчев, Нова-
ков II, Андреев, Дуков, Новаков I, 
Лалчев, Горанов, Топоров, Пинкас, 
Димитров;

29.05.1938 г. София, иг. Юнак 3 500; 
Шипка София - Тича 1:1 (0:1), Съ-
дия: Мянков

Статистика 1937/38 г.
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Шипка: Бринк, Тановски, Трън-
каров, Трънков, Кузманов, Конов, 
Колев, Петков, Илиев, Златев, 
Младенов;
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Байчев, Неофитов, Петков, 
Гочев, Розов, Парушев, Дончев, 
Радев;
Голм.: 1:0 Петков (20), 1:1 Гочев (70)
в 32 мин. Тановски (Шип.) пропу-
ска дузпа (аут), в 82 мин. Сарайда-
ров спасява дузпа на Младенов

29.05.1938 г. Варна 3  500; Вла-
дислав – Дражев Ямбол 3:0, Съ-
дия: Димов 
Владислав: К. Кирчев, Моканов, 
Орманджиев, Калдаръмов, Миш-
ков, Коев, Боранов, Стойнов, Ра-
дев, Й. Кирчев, Атанасов;
Дражев: Дуплев, Папазов, Зафи-
ров, Йорданов, Йовчев, Попов, 
Бянов, Начев, Механджиев, Атана-
сов, Комитов;
Голм.: 1:0 Й. Кирчев (26), 2:0 Радев 
(30), 3:0 Й. Кирчев (34) 

05.06.1938 г. Пловдив 4 000; Ботев 
Пловдив – Владислав 2:0, Съдия: 
Барутчийски
Ботев: Милев, Захариев, Куцаров, 
Чучев, Радомиров, Каунджиев, 
Лафчиев, Милушев, Бракалов, Гъ-
лъбов;
Владислав: К. Кирчев, Моканов, 
Орманджиев, Коев, Мишков, Кал-
даръмов, Христов, Й. Кирчев, Г. В. 
Георгиев, Стойнов, Боранов;
Голм.: 1:0 Лафчиев (26), 2:0 Милу-
шев (55)

12.06.1938 г. Варна 4  000; Тича – 
ФК-13 София 4:1 (0:0), Съдия: 
Балабански
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Петков, Неофитов, Байчев, 
Гочев, Розов, Парушев, Дончев, 
Радев;
ФК-13: Мански, Базовски, Илиев, 
Пенчев, Калъчев, Каменски, Сира-
ков, Аспарухов, Л. Коцев, Недял-
ков, Табаков;
Голм.: 1:0 Гочев (55), 2:0 Парушев 
(61), 2:1 Недялков (62), 3:1 Дончев 
(73), 4:1 Радев (81) 

19.06.1938 г. София, иг. Славия 
6  000; Левски София – Тича 4:1 
(1:0), Съдия: Н. Стоянов
Левски: Мазников, Николов, Ра-
дев, Иванов, Димитров, Габровски, 
Николов II , Костов, Григоров, Ки-
танов, Андреев;
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Петков, Неофитов, Ковачев, 
Гочев, Розов, Парушев, Дончев, 
Радев;
Голм.: 1:0 Андреев (45-дузпа), 1:1 
Радев (61), 2:1 Григоров (62), 3:1 
Китанов (74), 4:1 Габровски (83)   

26.06.1938 г. Варна 5  500; Тича – 
Ботев Пловдив 4:2 (3:1), Съдия: 
К. Петков
Тича: Сарайдаров, Харипян, Га-
рабедов, Петков, Ковачев, Байчев, 
Розов, Гочев, Парушев, Дончев, 
Радев;
Ботев: Милев, Захариев, Куцаров, 

Касъров, Радомиров, Чучев, Каун-
джиев, Радев, Милушев, Лафчиев, 
Гълъбов;
Голм.: 1:0 Парушев (6), 2:0 Парушев 
(18), 2:1 Лафчиев (30), 3:1 Дончев 
(43), 4:1 Парушев (2п), 4:2 Милу-
шев (2п)  

03.07.1938 г. Варна, иг. Колодрума 
4 000; Владислав – Шипка София 
2:2 (1:2), Съдия: Стойчев
Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Калдаръмов, Мишков, 
Коев, Боранов, Стойнов, Дими-
тров, Й. Кирчев, Христов;
Шипка: Бринк, Тановски, Илиев, 
Конов, Кузманов, Трънков, Колев, 
Петков, Кирков, Николов, Ташков;
Голм.:  0:1 Ташков (9), 1:1 Дими-
тров (24), 2:1 Колев (43), 2:2 Бора-
нов (55) 

10.07.1938 г. Варна, иг. Колодрума 
4  000; Тича – Славия София 0:0, 
Съдия: Рошков
Тича: Сарайдаров, Харипян, Га-
рабедов, Петков, Ковачев, Байчев, 
Розов, Гочев, Парушев, Дончев, 
Радев;
Славия: Христов, Филипов, Зогра-
фов, Андонов, Стефанов I, Ефти-
мов, Стефанов II, Николов, Милев, 
Белокапов, Попов;

12.07.1938 г. Варна, иг. Колодрума 
3 000; Владислав – Левски София 
3:1 (2:0), Съдия: Димов 
Владислав: Янакиев, Моканов, 
Орманджиев, Коев, Мишков, Кал-
даръмов, Недев, Радев, Торманов, 
Стойнов, Боранов;
Левски: Мазников, Радев, Дими-
тров, Иванов, Димитров, Цветков, 
Николов, Костов, Григоров, Кита-
нов, Андреев;
Голм.: 1:0 Стойнов (10), 2:0 Радев 
(24), 3:0 Моканов (63-дузпа), 3:1 
Костов (86) 

17.07.1938 г. Варна, иг. Колодрума 
3  000; Владислав – Черноморец 
Бургас 1:1 (0:0), Съдия: Генчев
Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Коев, Мишков, Калдаръ-
мов, Боранов, Стойнов, Торманов, 
Радев, Христов;
Черноморец: Хамбарлиев, Чи-
таларов, Петров, Лалев, Петков, 
Иванов, Цинцарски, Русков, Же-
ков, Евстатиев, Георгиев;
Голм.: 0:1 Евстатиев (65), 1:1 Мока-

Играчи СК „Владислав“ м. г.

Иван Моканов 17 3

Никола Калдаръмов 17 -

Стоян Орманджиев 17 -

Георги Мишков - Джон 17 2

Стефан Боранов - Черная 17 7

Архангел Стойнов - Ранко 17 10

Александър Коев 16

Георги Христов - Шилото 12 4

Йордан Кирчев - Дучето 11 7

Здравко Янакиев  8 -

Цветан Димитров  6 3

Иван Николов Георгиев 5

Васил Радев - Чико 5 3

Кирил Момчилов Кирчев  5 -

Кирил Димов Георгиев  4 -

Андрей Иванов - Дядката 4 -

Димитър Торманов 3 -

Ламбо Атанасов 1 -

Георги В. Георгиев  1 -

Петър Темелков  1 -

Недко Недев - Пилето 1 -

Атанас Илиев  1 -

Вакъвчиев 1 -

Играчи СК „Тича“ м. г.

Панайот Розов  18 1

Оник Харипян 17 2

Иван Сарайдаров  17 -

Гарабед Гарабедов  17 -

Вили Петков  17 -

Атанас Ковачев  16 -

Мильо Парушев  16 7

Илия Дончев  16 7

Георги Радев  14 3

Иван Гочев  14 2

Иван Неофитов  13 -

Добри М. Байчев 6 -

Пейчо Кожухаров  4 1

Илия Собаджиев 3 -

Борис Кирилов  2 1

Борис Г. Халачев  2 -

Иван Калдеринов 1 -

Никола Ризов  1 1

Димитър Страков 1 -

Стефан Добрев  1 1

Мирчо Василев  1 -

Хараламби Милчев  1 -

нов (90-дузпа)

23.07.1938 г. Варна; Владислав – 
Левски Русе 3:0 служебно – Лев-
ски Русе не се явява

24.07.1938 г. Варна, иг. Колодру-
ма 5  000; Тича – Шипка София 
2:1(0:1), Съдия: Коков
Тича: Сарайдаров, Харипян, Га-
рабедов, Петков, Ковачев, Байчев, 
Розов, Гочев, Парушев, Дончев, 
Радев;
Шипка: Конов, Тановски, Илиев, 
Младенов, Кузманов, Трънков, 
Колев, Павлов, Петков, Кирков, 
Ташков;
Голм.: 0:1 Петков (28), 1:1 Дончев 
(49), 2:1 Дончев (83) 

31.07.1938 г. Варна, иг. Колодрума 
6  000; Владислав – Тича 0:0, Съ-
дия: Т. Атанасов
Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Коев, Мишков, Калдаръ-

мов, Боранов, Стойнов, Торманов, 
Радев, Христов;
Тича: Сарайдаров, Харипян, Га-
рабедов, Петков, Ковачев, Байчев, 
Розов, Гочев, Парушев, Дончев, 
Радев;
в 60 мин. Розов е отстранен за фаул 
срещу вратаря

07.08.1938 г. София 2 000; Славия 
София – Владислав 2:1 (2:1), Съ-
дия: Н. Мянков (Пловдив)
Славия: Христов, Стайков, Фи-
липов, Зографов, Стефанов, Бай-
кушев, Попов, Белокапов, Милев, 
Китанов, Дуков;
Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Коев, Мишков, Калдаръ-
мов, Христов, Вакъвчиев, Темел-
ков, Стойнов, Боранов;
Голм.: 1:0 Милев (9), 2:0 Попов (18), 
2:1 Мишков (40)
Георги Мишков напуска контузен 
в 85 мин., а Попов от Славия е от-
странен

1937/38 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Тича  2:1 2:1 4:1 0:0 0:0 1:0 2:2 4:2 1:0
2. Вл-в 0:0  2:2 3:3 4:0 3:0 3:1 1:1 7:0 3:0
3. Шипка 1:1 2:2  3:0 1:2 1:3 1:1 1:0 3:0 7:0
4. ФК13 1:2 2:2 4:1  1:2 1:0 1:0 3:2 1:5 2:0
5. Славия 2:1 2:1 0:1 0:0  6:1 0:2 1:2 5:1 1:1
6. Лев Р. 1:1 0:2 1:2 0:2 1:1  1:1 4:0 3:0 4:1
7. Лев С. 4:1 0:3 0:2 2:1 5:1 0:0  6:1 2:1 3:2
8. Ч-ц Бс 0:1 0:4 1:3 2:2 2:3 0:1 2:2  2:1 8:0
9. Ботев 0:2 2:0 1:1 1:4 3:4 1:3 3:1 3:1  2:0

10. Дражев 1:1 3:1 0:0 1:2 3:0 1:4 2:0 2:4 1:1  
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Иван Великов
Сарайдаров - Ванчика

СК „Тича“/“Тича-Владислав“ 1935 – 1945 г.
Позиция: вратар

НФД: 53 мача
Шампион: 1937/1938 г.

Вицешампион: 1935 г. и 1936 г.

Живеещ в лозарският район на „Рупи“ около 
игрище „Тича“, Ванчика започва да играе в юноше-
ските формации и от 1935 г. заема титулярният вра-
тарски пост в първия отбор. Сарайдаров участва и 
в двата загубени от „Тича“ финали за държавно пър-
венство, като през 1935 г. е принуден да довърши 
мача тежко контузен и почти обездвижен. Ванчика 
е несменяем титуляр и изиграва всички мачове от 
трите сезона в НФД, без един, с което е втори по 
участия в дивизията след Панайот Розов, който е 
играл във всичките 54 мача. За него Розов казва: 
„Сарайдаров не пускаше гол с удар от разстояние. 
Много пъргав беше, топката просто се лепеше в 
ръцете му“. (от „Футболна Варна“) Ванчика е и титу-
лярният вратар на „Тича-Владислав“ през 1945 г., но 
се отказва в края на годината. По професия тексти-
лен работник в памучната фабрика „Христо Ботев“, 
винаги спретнат и с чисти наколенки, Сарайдаров 
е запомнен като пъргав и смел вратар с елегантен 
отскок при изритването на топката. 

Вили Петков разказва за мача срещу „Шипка“ от 
този сезон, когато съдията отсъжда втора дузпа за 
софиянци: „Гальо спря топката извън наказателното 
поле. Недоумявахме, започнаха разправии. Ванчика 
изтича напред, изблъска ни и сам постави топката на 
бялата точка – „Оставете да бият дузпата, да видим 
кой може да направи гол.“ Застана на вратата при-
клекнал с леко разперени ръце, очите му заковани 
в топката. Целият стадион онемя. Център-халфа Бо-
рис Трънков отказа да бие. Отказа се и втори. Третият 
насочи топката в левия ъгъл. Ванчика скочи и отби в 
корнер с пръстите на едната ръка. С него имахме и 
незабравима среща на фронта в Югослвия...“ 

„Да се пази е мъчно, но да се жертваш за люби-
мия си клуб е лесно.“ – е лаконичното резюме на Са-
райдаров пред в., „Спортъ“, за геройското си пред-
ставяне през шампионския сезон. 

Гарабед Саркизов
Гарабедов – Гальо

(1.05.1911 – 24.04.1991 г.)
СК „Тича“ 1930 – 1943 г.

Позиция: ляв бек
НФД: 33 мача

Шампион: 1937 - 1938 г.
Вицешампион: 1935 г. и 1936 г.

Запомнен като сърцат играч и добър по душа. 
За първите си стъпки във футбола, Гальо разказ-

ва: „Помня като дечурлига как посрещнахме шампи-
она „Владислав“. Песни, цветя, ръкопляскания, цяла 
Варна се струпа от гарата до хотел „Мусала“. Това 
беше най-голямата агитация за футбола във Варна. 
По това време започнах да играя в „Гранит“, беше 
секция на „Тича“. Ръководеше ни Асен Върбанов. 
Брат ми беше владиславлия, той ме кандардиса да 
отида във „Владислав“ през 1926 - 1927 г., обаче не 
ме одобриха. Дългия Борис (бел. Борис Ставрев) 
беше отговорник за юношите, не ме хареса. Играх 
един мач, каза ми че съм бил физически неподгот-
вен, хилав съм бил. Нямам нужда от теб – каза ми 
дългия Борис. След 3-4 години влязох в първия от-
бор на „Тича“, ляв бек. Станах футболист и прияте-
лите на дългия Борис го заяждаха: „Виж какъв фут-
болист изтърва.“. В ръководството на „Тича“ имаше 
един много запален човек - Саркис Тозбейкян, беше 
паралия, много ни помагаше. Той ми каза: „Гальо, ще 
те позлатя, само и само остани при нас“. Казвам му: 
„Виж какво, аз за пари не играя. Аз обичам „Тича“. 
Играх до 1943 г. Един плеврит ме закова на леглото 
и свърших с футбола...

Аз работех на пиацата, обущар бях. Един втор-
ник отивам на съвещание, гледам всички много 
омърлушени. Какво да правим, викат. Ще затворим 
вратите на клуба – беше 1937 г. (бел. годината от 
тази случка е 1938). .. Бяха се събрали да мислят как 
да отидем в Пловдив, а там мачът беше от капитално 
значение. Пари нямаше. Вили Петков не го пускаха 
от италианската банка. Той беше там чиновник. На 
Оник Харипян пък чичо му умрял, но най-важното 
беше, че няма от къде да намерим пари за пътуване-
то. Казах: „Аз ще намеря пари, аз ще закарам тима в 
Пловдив и ще сме победители. Ако не сме победите-
лим, аз във Варна няма да се върна..“ Двама играчи 
имахме резервни: Димитър Страков – Паледжика и 
Борис Халачев. Тези двамата са мои възпитаници, те 
ще заместят двамата големи – Вили и Ончо. Сутрин-
та в 6 часа, всички на гарата. 

Пристигахме в Пловдив, посреща ни Куцара – иг-
раеше във Варна, а сега в Пловдив. Пита къде са Вили 
и Ончо. Ще дойдат, казвам му. Лъжа го. На другия 
ден излизаме на терена, един благороден съдия ни 
се случи, Генчев се казваше. Преди да почне мача му 
казвам: „Г-н Генчев, имам една молба към вас. Ние сме 
без водач, 11 човека сме тук. Искам безпристрастно 
да свирите.“ И наистина така стана. Бихме ги 2:0. Иг-
рах за двама души. Нали бях казал, че ако загубим, 
във Варна няма да се върна. И не само аз се раздадох, 
и Калфата – с две сърца беше този човек, Всичко „на 
нож“ игра. И Ноната – едно бързо и технично крило, 
и Мизерията от Аспарухово и Мильо Парушев, Илия 
Дончев – левия ни инсайд. Атанас Ковачев играеше 
ляв халфбек, централен защитник (халфбек) Иван 
Неофитов, яко се бореше. Десен халфбек – Борис 
Халачев, десен бек – Паледжика. Добри Байчев игра 
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също и на вратата бе Иван Сарайдаров – един от най-
добрите вратари на Варна, и пъргав и смел. Мачът в 
Пловдив, за който нямахме пари да отидем беше от 
най-решаващите. Тогава вечерта преди мача, казах 
на момчетата: „Трябва да бием, защото клубът ни пла-
ща по 5 лева надник за това, че няма да сме на рабо-
та. Вечерта, банкет ще ви дам!“ Два реда бира имаше, 
ядене колкото искаш. И гости имахме – нашите съ-
перници от „Ботев“. ..“ (от „Футболна Варна“, Стефан 
Янев и сътр., 1988 г.)

Оник Керопов Харипян
(15.12.1910 – 11.3.1984)
СК „Тича“ 1927 – 1943 г.

Позиция: десен бек
НФД: 36 мача, 4 гола
България „А“ 4 мача
Шампион: 1937/38 г.

Вицешампион: 1936 г.
Балкански шампион: 1935 г.

Ончо влиза в първият отбор на „Тича“ на 17 
годишна възраст. Налага се бързо като десен бек 
и се отличава като техничен футболист, умеещ да 
избере най-добрата позиция. За съотборниците 
си той е „смел и много сигурен, намесваше се ус-
пешно в най-трудните моменти“. Според някои, 
Харипян е първият изпълнител на „задна ножи-
ца“ по българските терени. Тези качества му до-
насят 4 повиквателни за националният отбор, с 
който Оник Харипян е Балкански шампион през 
1935 г. За кратко време той играе в Русе. Леяр 
по професия, „... но спря да работи. Тозбейкян го 
издържаше някак си.“ Със здрава физика и лъщя-
ща от брилянтин коса, Харипян е описан от ка-
питана си Вили Петков като „Дон Жуан“, любимец 
на девойките, който често не е спазвал спортен 
режим, но винаги се е стараел да даде всичко 
от себе си на терена. Играч, на който може да се 
разчита. Съотборника му Стефан Кирилов опис-
ва как преди мач срещу „Славия“ в София, Ончо 
е бил хванат да се забавлява в кабаре късно ве-
черта. Смутен и виновен, той обещава да бъде 
най-добрият на терена. Именно с негов гол от 
пряк свободен удар, „Тича“ побеждава в мача на 
„горящите шапки“, които запалянковскците на 
„Славия“ е трябвало да запалят, за да изпълнят 
сключен залог с варненци, че ако „Славия“ загу-
би, те ще си изгорят сламените си „гарсонетки“ 
(шапки). В последните години от футболната си 
кариера Ончо е описван като натежал и нетре-
ниран и спира да играе през 1943 г. След обеди-
нението през 1945 г., Харипян е в управлението 
на „Тича – Владислав“ като отговорник за футбо-
ла и изпълнява функцията на треньор до назна-
чаването на първият щатен такъв в клуба – Иван 
Моканов през 1948 г.

Атанас Маринов
Ковачев – Танашо

(21.3.1913 – 5.11.1984)
СК „Тича“ 1930 – 1943 г.

Позиция: халфбек/инсайд (ляв)
НФД: 41 мача, 1 гол

Шампион: 1937/1938 г.
Вицешампион: 1935 г. и 1936 г.

Танашото започва в юношеският отбор на „Тича“, 
с който печели купата на Запасния офицер през 
1930 г. Отначало играе като бек, след това и като 
ляво крило, докато си намери мястото като ляв 
халфбек в шампионския отбор на „Тича“. Мълчалив 
и трудолюбив, той прекарва цялата си състезателна 
кариера в „Тича“.

Краткото му описание от устата на съотборника 
П. Розов звучи така: „Особено амбициозен беше 
левият ни халф Атанас Ковачев. Случвало се е след 
загуба да плаче, да скубе косата си от мъка. Работник, 
свикнал на труд. Среден на ръст, слабоват. Той беше 
незаменим пазач, но го правеше кавалерски, без 
грубости.“

Неофитов преминава в „Тича“ от „Радецки“, за да 
запълни огромната празнина, останала в центъра 
на терена след заминаването на Стефан Калъчев за 
софийския „ФК 13“, само няколко месеца преди за-
почването на НФД. Иван компенсира ниския си ръст 
с бойкост и твърдост и доказва, че по качества не от-
стъпва на Калъчев. Присъствието му в отбора създа-
ва хармония и стабилност в защитното звено, което 
допуска най-малко голове в НФД и залужено се окич-
ва със шампионското отличие. Калъчев се завръща 
през следващия сезон и Неофитов отпада от титу-
лярния състав. Кариерата му завършава драматично 
за кратко време. Той се сдобива с печалната слава на 
първия (може би и единствен) футболист, със спряни 
завинаги състезателни права, поради нанесен по-
бой над футболен съдия по време на срещата срещу 
„Левски“ – Русе, от 23.04.1939 г. във Варна.

Според протоколите, ръководството на „Тича“ 
пише до БНСФ в опит да отмени наказанието на Не-
офитов през 1940 г., но няма потвърждение за поло-
жителен резултат. Името му се среща веднъж в със-
тава на „Тича“, в неофициален мач. Неофитов играе и 
приятелски мач с екипа на ветераните на „Тича-Вла-
дислав“ през 1945 г.

Иван Ал. Неофитов
(21.08.1911, Сърбия – 1.07.1988, Варна)

СК „Тича“ 1937 – 1939 г.
Позиция: център халфбек

НФД: 15 мача
Шампион: 1937/1938 г.
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Велико Георгиев
Петков – Вили

(8.3.1912 – 22.7.1995)
СК „Тича“ 1927 – 1942 г.

Позиция: халфбек (десен)
НФД: 47 мача, 7 гола
Шампион: 1937/38 г.

Вицешампион: 1936 г.

„Баща ми беше инженер. Учил в Белгия, строи-
тел на варненската жп гара. Майка ми е белгийка,.. в 
училище съм записан като Вили Петков. До завърш-
ване на френския колеж „Св. Августин“  не знаех ис-
тинското си малко име. .. от донаборната комисия, 
военните търсеха Велико Петков. Излезе, че това 
съм аз. 

Първият си мач в мъжкия тим изиграх през 1929 
г. като десен инсайд, срещу варненския „ДС 28“... как 
съм играл не помня, беше като насън, но отбелязах 
два гола. Откъм нашата защита долетя далечно от-
правена топка. Бих със затворени очи и ... гол. След 
това дясното крило Косталян (бел. Хрант Гоздинян) 
центрира, стрелях с глава и пак бях точен. Послед-
ваха дълги прекъсвания, учих в Пловдив, школа 
за запасни офицери в София. Чиновник в Школата 
беше и националния бек Тодор Мищалов. Той ме 
викаше в неговия клуб „ФК 13“. Предпочетох да се 
завърна във Варна, но пропуснах финала на „Тича“ 
през 1935 г. ..Следващата година загубихме с 2:0 без 
да бъдем надиграни..Да е честито на „Славия“.. През 
второто полувреме променихме тактиката, бяхме 
по-добрите на терена... Тежко ми е като си спомня 
и сега, имахме основание за недоволство. Реферът 
Тодор Атанасов (Точето) ни ощети с една дузпа. При 
1:0 за софиянци, Борис Кирилов беше грубо събо-
рен в наказателното поле от бека Тома Янакиев. Не 
последва никакъв сигнал. Бориха се мъжки всички 
момчета: Ванчика, Гальо, Муната, Танашото, Ноната, 
Илия Собаджиев и лявото крило Петър Денев – Ара-
па, който е от Добрич. Като най-техничен футболист 
в мача бе определен левият ни инсайд Пейчо Кожу-
харов...

Обикновено бях десен халф, играх на всички 
постове в тима, не съм бил само ляво крило. Нала-
гало се е да замествам и вратаря. 

Бях чиновник в Италианска банка. Директорът 
Петър Фарашев узнал за моите футболни увлече-
ния, не ме пускаше да играя. „Срамота е за банката, 
че мъж като вас отива да се съблича по къси долни 
гащи пред публика.“ 

Отказах (на националния отбор) по две причи-
ни. Първата е свързана със служебните ми ангажи-
менти в банката. Втората е по мои съображения. 
Имах урока на други съграждани. .. Хвърлиха цялата 
вина за футболната катастрофа (13:0 в Мадрид) вър-
ху варненеца Иван Моканов. А той да е виновен за 
гол, два, за три.. ама за 13? Не се задържаха и Илия 

Булашев и моят съотборник Оник Харипян.
Когато бях капитан, обикновено съставяхме от-

бора най-възрастните – аз, Харипян и Гальо. Някои 
неща ни показваше и Никола Люцканов. 

Безгранична бе привързаността ни към клуба, 
към неговата история. Не забравяйте, че „Тича“ е ос-
нована още през 1909 година. Официалната регис-
трация е извършена по-късно – 3 март 1913 година. 
Наблюдавал съм или съм обличал екипа с няколко 
поколения играчи от нашия тим – известни имена 
от зората на българския футбол до края на войната. 
Всички бяха ентусиасти, безкористни в играта.“ (от 
„Футболната романтика на България“, Силвестър 
Милчев, 1998 г.)

Георги Радев Констан-
тинов – Калфата

(10.9.1919 – 26.6.1992)
СК „Тича“/“ТВ“/“Ботев“ при ДНВ 

1938 – 1951 г.
Позиция: ляво крило/халф

НФД/“А“ РФГ: 73 мача, 8 гола
Шампион: 1937/1938 г.

Най-важното попълнение през този сезон е 
пристигането на Георги Радев – Калфата от „Лев-
ски“ Варна. За него, капитанът Вили Петков казва: 
„Калфата беше един от най-силните ни играчи, с 
голяма енергия, страхотен устрем, като поемеше 
топката влачеше и хората със себе си.“ С идването 
си в „Тича“, Калфата се преквалифицира от халф в 
дефицитния пост на ляво крило, въпреки че рита 
само с десния си крак. Започнал да играе тайно в 
„Тича“, без разрешение от „Левски“ и против волята 
на баща си, Калфата попада в сложно положение. 
След като тимовият лист на „Левски“ не е подписан 
от него и подписа му е фалшифициран от секретаря 
на клуба се стига до заплахи за съд от страна на ме-
цената на „Тича“ Саркиз Тозбейкян към този секре-
тар. Поставен в това неудобно положение и под на-
тиск, „Левски“ се съгласява да пусне талантливия си 
футболист. Калфата дебютира в състава на „Тича“ на 
3 март 1938 г. в мач от НФД срещу „Левски“ София и  
асистира за единствения победен гол в този мач. От 
тук тръгва дългият му път на основна фигура в отбо-
ра. Извън футбола, Калфата е работел по строежите 
на пътищата, където целодневно е разбивал чакъл с 
тежък чук, а след работа е тренирал наравно с дру-
гите. За тази си издържливост той е наречен от при-
ятелите си „Човекът с двете сърца“. Беден и скро-
мен, Радев отказва покана от националния отбор, 
защото нямал костюм. По негови думи, получавал е 
няколко предложения да премине в софийски отбо-
ри, но винаги е отказвал. След забележителен мач 
през 1942 г. срещу българския вицешампион „Маке-
дония“, когато опазва звездата им Джино Симеонов 
и дава победният голов пас към Младен Джуров са 
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го уговаряли да премине в отбора от Скопие.  Кал-
фата е един от седемте играчи на „Тича“, които ос-
тават в отбора след обединението през 1945 г. и е 
титуляр в началният сезон от първенството на „А“ 
РФГ (1948/49 г.), когато „Тича-Владислав-Приморец“ 
попада във ведомството на ВМФ и е преименуван 
на „Ботев“ при ДНВ. През 1950 г. отборът е изпра-
тен административно в Окръжната група. Калфата 
играе като титуляр през този сезон, както и през 
следващия, когато „Ботев“, вече под името „ВМС“ 
е върнат (пак административно) в „Б“ РФГ. 1951 г. е 
последният сезон на Калфата с екипа на (вече) „мо-
ряците“. След това, той преминава за две години 
във варненският ДСО „Ударник“. Радев опитва и тре-
ньорска кариера в Търговище, но скоро се завръща 
във Варна и до края на активният си живот кърпи 
футболни топки в малката си работилница, намира-
ща се до входа на ст. „Тича“ (тогава ст. „Черно море“) 
и едновременно е изпълнявал функцията на пазач 
на стадиона.

Панайот Михайлов
Розов – Ноната
(15.12.1915 – неизв.)

СК „Тича“ 1933 – 1940 г.
Позиция: дясно крило/инсайд

НФД: 54 мача, 6 гола
Шампион: 1937/1938 г.

Вицешампион: 1935 г. и 1936 г.

Единственият футболист, играл във всички ма-
чове от НФД за отбора си. Често изписван във вест-
ниците с името Николов, Ноната разказва за себе 
си: „..Коренът ни е от Македония, с. Бобище, Костур-
ско. Баща ми Михаил, тогава студент по право и фи-
лософия в Прага е участник в Илинденското въста-
ние. Роден съм във Велико Търново, но детството 
ми премина във Варна (бел. от 3 годишна възраст). 
Живеехме ма ул. „Чаталджа“, недалеч от болницата 
в „Македонския квартал“... Нашата махала бе извор 
на футболисти. Моят баща до смъртта си през 1934 
г. беше председател на Македонското дружество 
„Гоце Делчев“ в града, към което имаше едноиме-

нен спортен клуб. Като играч най-напред облякох 
на 15-16 години червено-черната фланелка на „Гоце 
Делчев“. Оттам ме взеха в юношите на „Тича“. .. Сар-
киз Тозбейкян ме откри на един мач на игрището 
пред казармите и ме отведе на „Тича“. Като на всеки 
нов играч, домакинът Враншабу (Шабу) Берберян 
ми даде бели футболни обувки. Плащаше му Саркиз 
Тозбейкян. Имахме идеално поддържана екипи-
ровка. Шабу беше и отличен готвач. Преди един от 
финалите за Държавно първенство, за пръв път ни 
събраха на лагер, два-три дни на клубното игрище. 
Спяхме в палатки. Той ни приготвяше храната. 

Дебюта си в мъжкия отбор направих на Велик-
ден в Добрич срещу „Глория“..(тогава в Румъния). 
Влязох като смяна на десния инсайд Иван Райчев – 
Шебека, който се контузи. Бях 17 годишен. 

Тренирахме на една поляна, където сега е стади-
онът на „Черно море“. Там имаше само съблекалня с 
душове в мазето. Запазени са дърветата, които заса-
дихме. .. Председател на клуба беше градоначални-
кът Борис Германов. Снажен, висок, може би 190 см. 
Стегнат, винаги в служебната си униформа, с очила 
в златни рамки. Външно изглеждаше строг човек, а 
всъщност беше добряк. Нямаше злоба у него. Голям 
авторитет, думата му на две не ставаше. Движеше 
се в града със служебния си файтон. Само намесата 
му повлия да играя футбол. Идва у нас и ходатайс-
тва пред моя баща да ме пусне за мача с „Глория“ в 
Добрич. Баща ми, акцизен чиновник, му беше нещо 
като подчинен в службата. Остана поласкан, че тол-
кова виден човек ни ръководи и го търси с лична 
молба. Повече нямах проблеми с него около фут-
бола. През летните ученически ваканции работех в 
паспортния отдел на полицията, зная френски език. 
Сградата, където се трудех се намираше до градо-
началството. Г-н Германов ме викаше при себе си 
преди мач, да му кажа как мисля да играя. Накрая 
казваше: „Искам да вкараш гол..“ Не пътуваше за ма-
човете в други градове. 

В „Тича“ бяхме като братя. Цареше разбирател-
ство, каквото по-късно в София не видях. Нашата 
сполотеност е една от причините да спечелим през 
1938 г. държавното първенство. При победа имаше 
огромна вечеря за отбора. Това беше единствена-
та ни облага. Харесвах играта на „Тича“ още от дете 
- легална, мека, технична. Пазя спомени за едни от 
най-старите футболисти. Боян Бянов... нисък, тех-
ничен, стълб в отбраната. Офицер. Левият инсайд 
Иван Найденов – Найденката имаше нежна, краси-
ва игра. 

В „Тича“ нямахме треньор. Понякога ни тренира-
ше бившият национал Никола Люцканов. Не го пом-
ня като играч. Бил е техничен нападател, голаджия. 
Подготвяхме се сами. Амбициозни, самоуки. Вяр-
вахме си един на друг, не разчитахме на футболни 
звезди. Силата ни беше в колектива.

Г. Радев - Калфата 
остава в отбора до 1951 
г. и облича "моряшката" 
фланелка на ВМС
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(През 1938 г.) решителна беше предпоследната 
ни среща със „Шипка” на наш терен. На полувреме-
то гостите от София водеха с 1:0. След почивката 
изпълних корнер и левият ни инсайд Илия Дончев – 
Бай Илия изравни. При друг корнер, двамата прило-
жихме заучено положение: Бай Илия стоеше в стра-
ни към тъчлинията. Спринтира, веднага му подадох 
и той отбеляза победния гол. (от „Футболната ро-
мантика..“, Силвестър Милчев, 1998 г.)

„С Вили Петков имахме някои разработени так-
тически прийоми. Като поемеше топката, тръгваше 
наляво и със силен фалцов удар изпращаше топката 
надясно, при мен. Всички очакваха тя да отиде на-
ляво. Той като тръгнеше, аз вече набирах инерция 
и получавах топката на скорост, зад бека. Топката 
се извисяваше към мен с невероятен фалц. Много 
често сме правели такива голове.“ (от „Футболна 
Варна“, Стефан Янев и сътр., 1988 г.)

През 1940 г. Панайот Розов заминава да учи в 
София и се дипломира като зъболекар. Играе из-
вестно време в софийския „Княз Кирил“, след което 
се отдава на зъболекарската си практика и в по-
следствие остава в столицата. 

Илия Дончев Илиев – 
бай Илия

СК „Тича“ 1934 – 1940 г.
Позиция: ляв инсайд
НФД: 37 мача, 7 гола

Шампион: 1937/1938 г.
Вицешампион: 1935 г. и 1936 г.

Илия Дончев е най-младият в шампионския от-
бор на „Тича“, за който с отбелязаните си шест гола 
(колкото има и Мильо Парушев) е голмайстор за се-
зона. Получава прякора си от често използваното 
от него обръщение „бай“. 

Бай Илия разказва за себе си: „Нямах самочувст-
вието даже и да помисля за отбора на „Тича“. Дет-
ските ми години се изнизаха в пансиона за сираци, 
който заемаше сградата на бившия Френски колеж 
в центъра на Варна. Пари нямахме, беднотия. Строг 
режим в пансиона. Никакви развлечения. В свобод-
ното време с часове ритахме парцалената топка. 
Това беше най-голямото ми удоволствие. Ходехме 
и на мачове. Редовно наблюдавах тренировки на 
тогавашния тим от втора градска дивизия „Черно 
море“. Понякога се опитвах да жонглирам с топката 
зад вратата. Така привлякох вниманието на по-го-
лемите и те ме повикаха в отбора. Бях 15 годишен. 
Отначало началникът на пансиона не ме пускаше 
на тренировки, но после всичко се оправи. Играех 
като център нападател или инсайд. Много по-късно 
в „Тича“ играх и халф, съобразно с нуждите на от-

бора. На един от мачовете, още същата година 

ме видя Саркиз Тозбейкян. Богат човек, обичаше 
футбола. Привличаше от по-долните групи млади 
играчи за „Тича“. Избираше ги сам. 

Така преминах в юношите на един от най-силни-
те клубове във Варна. Шест години от живота ми са 
свързани с него. В първия мач заех мястото на левия 
инсайд Пейчо Кожухаров, един много техничен, но 
вече позастаряващ играч. Беше 1934 г., когато още 
живеех в пансиона за сираци. От тогава ме ползваха 
и в първия състав. Полека-лека от надежда за „Тича“ 
се наложих като титуляр. Бях най-младият в отбора. 

Моето идване в клуба съвпадна с общия подем 
на тима. ..Варненската публика ни обичаше, посеща-
ваше нашите мачове.. На тържеството по случай ис-
торическата победа салонът на кино „Ранков“ беше 
претъпкан с народ. На сцената излезе целият тим. 
Бяхме облекли футболните си екипи. Слово произ-
несе председателят на нашия клуб. Наградиха ни с 
по един златен пръстен, подарък от Саркиз Тозбей-
кян, с инициалите на „Тича“  и надпис за шампион-
ската титла. 

Имах стръв към вра-
тата,, Вкарвах голове, но 
те са дело на повече хора. 
Отлично се разбирах с дяс-
ното крило Панайот Розов. 
Усещах мислите му, усещах 
всяка бита от него топка 
на къде лети и винаги се 
затичвах натам. Имах и 

добър удар с глава. Често надскачвах отбраната на 
противника.“ (от „Футболната романтика..“, Сил-
вестър Милчев, 1998 г.)

Илия Дончев напуска Варна през 1940 г. заедно 
с приятеля си Панайот Розов, за да търси работа в 
София. Там двамата заиграват в софийският „Княз 
Кирил“. Бай Илия е шивач по професия и трудно 
намира работа в столицата. Опитва се да си изкара 
прехраната в различни градове, връща се и във Ва-
рна и отново играе за „Тича“ до 1943 г., докато на-
края се установява в Габрово. 

Розов за Илиев: „Най-близък чувствах левия ин-
сайд Илия Дончев (Бай Илия). Малко по-възрастен 
съм от него, но двамата бяхме от по-младите в от-
бора. Той беше винаги усмихнат, със заразителен до 
задъхване смях. Скромен и свит, но смел и твърд в 
борбата.“

Борис Кирилов
Стоянов

(4.02.1915 – 8.04.2007)
СК „Тича“ 1931 – 1943 г.

Позиция: център форуард
НФД: 9 мача

Шампион: 1937/1938 г.
Вицешампион: 1935 г. и 1936 г.



57

Преминава от махленският „Напредък“ в юно-
шите на „Тича“ след обединението на двата клуба, с 
подкрепата и ръководството на Саркиз Тозбейкян. 
По-възрастният му брат Стефан (Фатъра) е вече за-
щитник и капитан на „Тича“.  Борис дебютира в пър-
вия отбор през 1931 г. в мач срещу „Славия“ - Варна. 
„Нямаше човек със силен ляв крак и ме поставиха 
ляво крило. Владеех добре топката и с двата крака, 
но съм десняк. После твърдо заех поста централен 
нападател.“

Още във втория мач от шампионския сезон 
1937/38, Борис Кирилов получава тежка контузия, 
която го изкарва извън игра за дълго време и от 
която, всъщност никога не се възстановява пълно-
ценно. „Още нося следата от тежката контузия, при-
чинена ми от Борислав Габровски. Тогава той игра-
еше в „Левски“ - Русе. Още преди мача заплаши, че 
ще ме изкара от игра. Удари ме точно в коляното на 
левия крак, когато се опитвах да шутирам. Не успях 
да докосна топката. Водехме с 1:0, русенци израв-
ниха през второто полувреме. Не играх до края на 
сезона. От тогава кракът ми не беше както трябва за 
футбола. Останаха ми спомените за удоволствието 
от футбола и за нашата вярна публика, най-много-
бройната във Варна.. Остана ми и гордостта, че иг-
рах в най-стария клуб на България.“ (от „Футболна-
та романтика..“, Силвестър Милчев, 1998 г.)

Мильо Парушев
СК „Тича“ 1937 – 1939 г.

Позиция: десен инсайд/
център форуард

НФД: 33 мача, 12 гола
Шампион: 1937/1938 г.

Започва като десен инсайд и след контузията 
на Борис Кирилов влиза в ролята на централен на-
падател. Парушев е голмайсторът на „Тича“ в НФД с 
12 гола, без да е участвал в последния, трети сезон. 
Преди „Тича“ Мильо Парушев е играл в „Ш. сокол“, 
след това следите му се губят. 

Записван още като Гочо Гочев, Иван получава 
прякора си на футболния терен, поради ударите, 
които отправял към противниковата врата, описва-

Иван Георгиев Гочев - 
Мизерията

(19.1.1917 – 26.8.1944)
СК „Тича“ 1937 – 1943 г.

Позиция: десен инсайд/крило
НФД: 16 мача, 2 гола

Шампион: 1937/1938 г.
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ни като „мизерни“. Единият от головете си в НФД от-
белязва от аутлинията. Както се вижда от военната 
му книжка, редник Гочев постъпва в 8-ми Примор-
ски полк на 19.03.1939 г. и е уволнен на 10.12.1940 г. 
Гочев се завръща в отбора на „Тича“ и играе до кра-
ят на 1943 г. След това е мобилизиран и изпратен с 
българските окупационни части в Югославия. Иван 
Гочев е убит от сръбски партизани в планинската 
област Рожанство (Западна Сърбия) в денят, в който 
щаба на окупационният корпус получава заповед 
да започне оттегляне към българската граница. В 
този ден, Иван Гочев е едва на 27 години. Погребан 
е в областта Рожанство, Сърбия, заедно със стотици 
други българи, загинали в тази война. По професия 
е бил шивач. 

Подробност, разказана от синът му е, че в деня 
в който познати и съседи са дошли да изказват съ-
болезнованията си, е изчезнал от дома им златният 
шампионски пръстен на „Тича“.

Синът на Иван Гочев, Георги е бивш футболист 
на „Черно море“ и на заводския „1ви май“ от кв. Ас-
парухово. 

Участия в НФД с екипа на „Тича“ в този шампи-
онски сезон записват още: 

- Илия Собаджиев (3 мача/0 гола) – вицешам-
пион от 1936 г., емигрира в Англия по време на 
войната и се установява в Лондон. Занимавал се е 
с търговия ;

- Никола Ризов (1/1) – до този сезон бек на „По-
беда“, а след този играе в „Диана“  (бел. Няма данни 
Ризов да е играл други мачове за „Тича“, което по-
ражда съмнение дали няма грешка в изписване на 
името Саркизов (бащиното име на Г. Гарабедов) 
като Ризов. И двамата игтаят на поста ляв бек.);

- резервният вратар Иван Калдеринов (1/0) и 
крилото Хараламби Илиев Милчев (1/0);

- универсалните резерви Борис Георгиев Ха-
лачев (2/0) и Димитър Костов Страков – Пале-
джика (1/0); 

- крилото Стефан Добрев (1/1) – вицешам-
пион от 1935 г., записван повече с името Щерю. 
В партидната книга на „Тича“ Щерю е отбелязан 
като Стефан Добрев – учител по гимнастика;

- Добри М. Байчев (6/0) – вицешампион от 1935 
г, играе като халфбек, инсайд и крило. Знае се, че 
е бил работник. С очерк за него излиза в. „Старт“ в 
рубриката „Къде са те сега“. В очерка се набляга на 
работническият му произход и само в едно изрече-
ние се споменава, че е бил шампион по футбол.

Мирчо Василев (1/0) играе в първия мач от 
първенството. Резервен футболист, за който се 
знае малко. Според протоколите, получава раз-
решение да се прехвърли в друг клуб през 1940 
г. заедно с Георги Грозданов (Подразбира се, че 
новият им клуб е „Хан Омуртаг“ Шумен). Почти 
всички футболисти са записвани във вестници-
те с няколко имена – фамилно, бащино или пър-
во, направено като фамилно. Рекордьор в това 

отношение е Панайот Розов, който освен трите 
споменати, получава и името „Николов“

Пейчо Александров Кожухаров (4/2) – Най-
старият играч в отбора с най-тъжна история. 
Пейчо е осъден на смърт от „т. нар. народен съд“ 
в Провадия и разстрелян, за да попълни спусната 
„отгоре“ бройка за разстреляни „врагове на на-
рода“. На неподходящо място, в неподходящото 
време. Повече за този случай разказва дългого-
дишният секретар на „Тича“ Стефан Попов. Това се 
случва един месец след спуснатите „отгоре“ реше-
ния за обединения на клубове, между които и това  
на „Тича“ и „Владислав“. Разстрелът е извършен в 
01.00 часа сутринта на 21 март 1945 г.
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1938

Димитър Страков - 
Паледжика, универсален 

футболист, играл на 
всички постове

И л и я  С о б а д ж и е в
Д ъ р ж а в е н  в и ц е ш а м -

п и о н  о т  1 9 3 6  г . ,
3  м а ч а  п р е з  с е з о н

1 9 3 7 - 3 8  г .

Стефан (Щерю) Добрев
Преминал в „Тича“ от 

„Радецки“, държавен 
вицешампион от 1935 г., 
смятан за най-доброто 
дясно крило във Варна в 
началото на 1930-те.

Създаването на 
един клуб е почти 
винаги дело на една 
ентусиазирана 
младеж, която се оп-
итва чрез едно свое 
младежко огнище 
да постави огъня на 
своите юношески 
копнежи и идеали. А 
идеалите на младе-
жта са винаги от-
ърсени от наплъс-
тената ръжда на 
материализма. И 
за това, младите 
спортисти, които 
някога създадоха 
СК „Тича“, създадоха 
чисто аматьорска 
организация на 
спорта. Сами да си 
намерят средатва 
за упражняване 
на футбола, за 
администриране на 
клуба и др... Тяхната 
награда бе радост-
та от клубната 
победа, тласъка 
към нови усилия при 
загубване на мача. 
Ето защо в навече-
рието, когато на СК 
„Тича“ предстои да 
бъде провъзгласен за 
държавен първенец, 
аз мога с пълно 
съзнание да посоча 
в изминатата 
спортна орбита 
на този голям наш 
клуб, историче-
ската същност 
на българското 
спортно движение: 
аматьорство, 
спортен идеализъм, 
преданост към 
клуба, борба до край, 
материална нище-
та, но нравствено 
богатство...“ (Боян 
Бянов, в. „Провин-
циален спорт“, 
5.8.1938 г.)
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1938
В. „Спортъ“, бр. 1481, 

8.08.1938 г.:
След много пропус-

нати положения “Сла-
вия” можа да победи 
“Владислав” с резултат 
без значение

“Славия” 2 (2) 
“Владислав” 1 (1)

“Славия”: Христов, 
Стайков и Филипов, Зогра-
фов, Стефанов и Байкушев; 
Попов, Белокапов, Милев, 
Китанов и Дуков

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев и Моканов, 
Коев, Мишков и Калдаръ-
мов, Георгиев, Вакъвчиев, 
Темелков, Стойнов и Бора-
нов.

Публика 2000. Време 
и терен добри. В края зна-
чителен дъжд; рефер Мян-
ков — Пловдив.

Няколко секунди след 
почването “Славия” по-
вежда нападение, Милев 
излиза напред, поема и 
бие отлично. Янакиев виж-
да топката в мрежата, но 
реферът предварително 
е дал офсайд. “Славия” се 
задържа напред и Попов 
посреща с воле, бие из-
ненадващо, то изважда 
аут. “Славия” установява 
надмощие и има преи-
мущество с ниската игра.  
Добива се впечатлението, 

че играчите играят като 
по предварително зауче-
ни построения, толкова е 
точна играта им. Всяка ми-
нута пред вратата на Яна-
киев се редят опасни по-
ложения, едни са спасени 
от него и бековете, едни 
са пропуснати от напада-
телите на “Славия”. Милев 
се озовава сам  пред вра-
тата, но както му е обичай, 
когато е близо бие високо. 
След това един страшен 
шут на Попов е спасен от 
Янакиев в корнер.

“Владислав” пренася 
играта.  Няколко дълги 
прехвърляния и Христов  
едвам спасява силния 
удар на отличното варнен-
ско крило Георгиев. “Вла-
дислав” е в нова акция. Те-
мелков се намира в изгод-
но положение и Стайков 
трябва да употреби аут, за 
да спаси. Но идва пак ред 
на “Славия”. Вътрешната 
тройка, подпомагана от ц. 
халфа Стефанов обсажда 
вратата на Янакиев. Ми-
лев отново поема и бие, 
колкото силно, толкова и 
отсечено. Топката е във 
вратата. Ударът е така си-
лен, че Янакиев даже на 
мръдна. Играта е пове-
че в полето на варненци. 
Орманджиев, за да спаси 
едно положение, връща 
неудачно топката. Янаки-
ев изпуща и Попов, който 
е наблизо, застига и по-

качва на 2:0. Това е до 18 
минута. Малко след този 
гол, лявото крило Дуков, 
предварително офсайд, 
приема от Стефанов, 
притичва и покачва на 
3:0. Голът обаче, правил-
но е анулиран, “Славия” 
последователно има два 
корнера, после още един. 
“Владислав” пренася иг-
рата в другата половина и 
се задържа. След корнер, 
пред вратата на “Славия” 
става мелле. Мишков спо-
лучва да бие изневидели-
ца и голът е направен. По 
математическите изчис-
ления “Славия” трябва да 
се бори за победа с 4:1, 
ако иска да мине на 4-то 
място в таблицата. Софий-
ският тим отново взима 
инициатива и надмощие, 
отново пропуска редица 
положения, печели без-
резултатно два корнера и 
хафтайма завършва.

След почивката, “Вла-
дислав” сполучва да раз-
бие играта на “Славия”, 
налага своята висока и 
с дълги подавания сис-
тема и мачът завършва 
така, като надмощието е 
много променливо. Мал-
ко преди края Мишков 
бе ударен и напусна. По-
сле реферът острани По-
пов за груба игра и двата 
тима завършиха с по 10 
души.

На 3.10.1938 г. се 
играе финала за 

Царската купа. „ФК 
13“ печели със слу-

жебен резултат 3:0 
срещу „Левски“ Русе, 

след като русенци 
напускат терена 

при резултат 3:1 в 
тяхна вреда, недо-
волни от съдийско 

решение.
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Царска 
купа

Със съз-
даването на 

НФД, която от тази годи-
на определя държавният 
първенец, турнир за Цар-
ската купа се превръща в 
състезание, определящо 
само нейният носител. 
Организацията му е по-
добна на тази от предиш-
ните години. Първо се оп-
ределят областните побе-
дители, които след това се 
срещат помежду си след 
теглен жребий, на систе-
мата на директно елими-
наране. 

Заключителна фаза на 
турнира за Царската купа 
във Варненска област:

В. „Спортъ“, бр. 1481, 
8.8.1938 г.:

Вчера “Тича” успя да 
елиминира “Ш. Сокол” с 
3:0

И ще чака победителя 
от “Радецки” — “Победа”, 
с когото ще играе финала

Варна, 7.08. - Днес тук 
се игра полуфинален об-
ластен мач за Царската 
купа, между държавни-
ят първенец “Тича” и “Ш. 
Сокол”. Резултатът 3:0 за 
“Тича” най-добре говори 
какво представляваше 
играта на този полуфина-
лен мач. “Тича” има един 
опасен противник пълен 
с желание и амбиция за 
победа, който го държеше 
в респект от първата до 
последна минута.

В сряда, 10 т. м. другия 
полуфинален мач: “Радец-
ки” — “Победа” ще даде 
втория финалист, който 
трябва да срещне “Тича”.

Държавният първе-
нец има всички шансове 

1938
да бъде пръв в своята об-
ласт и да се бори за завла-
дяването на скъпия цар-
ски трофей.“

14.8.1938 г., Втори ½ 
финал: „Победа“ – „Радец-
ки“ 2:0

В. „Спортъ“, бр. 1491, 
31.8.1938 г.:

Каприз на съдбата:
  Дъ р ж а в -

ния първенец елимини-
ран за Царската купа

   
„Победа“‚ ще представля-
ва Варна за

    
Височайшия трофей

Варна, 29.8. - Капри-
зите на съдбата не могат 
да се избегнат. Варна бе 
свидетелка на един подо-
бен случай. Държавният 
първенец „Тича“, който по 
такъв блестящ начин спе-
чели за първи път в своя 
живот едно голямо от-
личие, трябваше да бъде 
елиминиран в борбата за 
Царския трофей, не само 
с един много убедите-
лен резултат от 4:0, но и 
от един противник като 
...„Победа“, на който си-
гурно не е обръщал вни-
мание. Многобройните 
привърженици на черве-
ния тим трябваше да пре-
търпят голямо разочаро-
вание, а на хилядната пуб-
лика бе сервирана една 
истинска изненада. 

Наистина, неочаквано 
и сензационно, но такива 
са капризите на съдбата. 

„Победа“, един не-
познат до вчера тим, ще 
представлява заслужено 
Черноморската ни Цари-
ца в по-нататъшната бор-
ба за Височайшия трофей. 

Двата тима се бориха 
в следния състав:

„Тича“: Сарайдаров; 
Гарабедов и Халачев; 
Ковачев, Неофитов и Пе-
тков; Кожухаров, Дончев, 
Парушев, Гочев и Розов

„Победа“: Славов; 
Саркизов и Николов; 
Саркизов II, Филипов и 
Симонов; Саркизов III, 
Славов, Въргулев, Арги-
ров и Атанасов.

***
Градска купа

„Варна“

В. „Вар-
ненска поща“, 
4.10.1938 г.: 
„ Д ъ р ж а в н и -
ят първенец 
„Тича“ печели и 
градската купа. 
Вчера на игри-
ще колодрума 
се състоя фи-
налният мач за 
градската купа 

между СК „Тича“ и „Побе-
да“. Първото полувреме 
двата тима дадоха добра 
игра, но резултат не се по-
лучи. Към 30-та мин. при 
едно нападение вратаря 
бе контузен и до края на 
мача не взе участие. 

Второто полувреме 
играта стана много груба. 
Рефера г. Попов навреме 
отбелязваше всяко про-
винение на играчите. Към 
20-та мин. Розов мина 
отбраната на „Победа“ и 
прехвърли на Радев, кой-
то с отмерен удар беле-
жи първия гол. „Победа“ 
играе много грубо. Този 
резултат 1:0 се запази до 
края на мача. 

През време на мача 
бяха отстранени по един 
играч от двата тима. Ре-
фера Попов свири добре, 
но би трябвало да бъде 
по-строг към провинени-
те играчи и да си послужи 
с изпъждане от играта.“

Финансовите преи-
мущества и изгоди 
на софийските клу-
бове в НФД. Всеки 
софийски тим играе 
в провинцията 6 
пъти, като разнос-
ките за път, храна, 
хотел възлизат на 
7000 лева за всяко 
излизане или 42 
000 лева за всички 
състезания навън. 
Играе у дома си 12 
пъти и за да покрие 
разходите си по 
своите излизания, 
трябва да получи 
по 3500 лева от 
всеки мач в София. А 
какво е състояние-
то на провинциал-
ните клубове. Всеки 
от тях излиза по 
9 пъти и разходва 
63 000 лева, играе 
у дома 9 пъти и 
трябва да има от 
всяко състезание 
чист приход 7000 
лева. При това при 
горните разноски 
трябва да приба-
вим и по 1200 лева 
на рефер за всеки 
мач, нещо което не 
фигурира в разходи-
те на софийските 
клубове, тъй като 
състезанията им се 
водят от софий-
ски рефери. ... Ние 
мислим, че трябва 
да се обърне вни-
мание на горните 
факти... Трябва да 
се потърси моду-
са, чрез който да 
се постигне поне 
известно уравне-
ние в сметките.“ 
(в. „Провинциален 
спорт“, 5.08.1938 г.)
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1938Тук отделяме мяс-
то и за първото държав-
но първенство за юноши, 
проведено като турнир за 
купата на Н.В. княз Симе-
он Търновски. В. „Спор-
тъ“, бр. 1511, 3.10.1938 
г. описва полуфиналната 
среща между варненския 
„Тича“ и видинския тим, 
носещ името на турнира. 
„Тича“ излиза в състав: Н. 
Иванов – Воденичаров, 
Симеонов – Велчев, Трифо-
нов, Николов – Гарабедов, 
Атанасов, Димов, Гочев и 
Абаджиев. 19 годишният 
Иван Гочев играе вече и в 
първия отбор на държав-
ният шампион, а Янко Аба-
джиев се включва при мъ-
жете от следващия сезон. 
През първото полувреме 
видинци са били по-добри, 
но ударите им към вратата 
на „Тича“ са били „извън-
редно слаби и неточни“. 
Червените от Варна вземат 
инициативата през втората 
част. „Отбраната на видин-
ци след упорита борба взе 
да се огъва и след отличен 
пробив на „Тича“, л. инсайд 
пасира на д. крило, по-
следният от волле бележи 
извънредно красив гол и 
открива резултата. Варнен-
ци доминират и няколко 
силни удара са парирани с 
вещина от видинския вра-
тар Петров. Последният, с 
няколко идеални плонжо-
ни спаси няколко сигурни 
голове, спечелвайки сим-
патиите на публиката. До 
края на мача варненци пе-
челят още един гол, осигу-
рявайки участието си във 
финалната борба“. Другият 
финалист е отбора на „АС 
23“, който „..насреща си ще 
има противник, тръгнал по 
стъпките на своите учите-
ли, възрастните от „Тича“, 

които държат в момента 
държавното първенство. 
Младите варненци ще 
хвърлят в днешната сре-
ща най-добрите си сили, 
за да възтържествуват 
още един път над София 
и отнесат още един тро-
фей към черноморския 
бряг.“ Финалният мач е 
насрочен да се играе на 
3.10.1938 г. от 14.00 преди 
финалът за Царската купа 
между „ФК 13“ и „Левски“ 
Русе. „Тича“ излиза в не-
променен състав. 

В. „Спортъ“, бр. 
1512, 4.10.1938 г. опис-
ва финалния мач: „...Ти-
чанци, след не много до-
брата игра срещу видин-
ския „Кн. Симеон“, вчера 
се представиха много 
по-добре. Те играха за-
дружно и нападението 
им редеше най-критични 
моменти пред вратата на 
„АС 23“. Очакванията, че 
младите черно-бели ще 
се справят леко не се оп-
равдаха. ... При разпреде-
лено надмощие първото 
полувреме завърши 1:0 
за „АС 23“. Голът бе отбе-
лязан в последната мину-
та със силен удар от ц.х. 
Тодоров. 

Във второто полу-
време играта е по-буйна, 
варненци дават всичко 
да изравнят. Отбрана-
та на софиянци работи 
твърдо и много ефикас-
но. Борбата се води пове-
че в центъра и само час-
тични, но опасни нападе-
ния застрашават и двете 
врати. Краят наближава 
и купата, като че ли се 
усмихва на софийските 
юноши, но .... в послед-
ната минута черно-бе-
лия голман прави голяма 
грешка и тичанци из-
равняват. Това е в самия 
край, налага се продъл-
жение. Първите 10 мин. 

не изменят нищо. Когато 
започват вторите 10 мин. 
и да има един редовен 
мач, се намесват органи-
заторите на другия финал 
– този за Царската купа, 
който също трябва да се 
играе. Те заставят младите 
да напуснат терена и само 
за някакви 10 мин. днес, да 
играят изцяло един мач. А 
при това, докато ставаха 
безполезните разправии 
по игрището и докато за-
почне големия финал, ми-
наха много повече от 10 
минути. 

Каква жалка дейст-
вителност. Колко много 
липса на предвидливост 
и организаторство и каква 
онеправданост към мла-
дите спортисти.“ 

Преиграването е на-
срочено за следващият 
ден, но футболистите от 
„Тича“ си заминават. Слу-
чаят е описан в спомените 
на Асен Върбанов в юби-
лейният брой на в-к „На-
родно дело“ от 15.11.1963 
г., послучай 50 годишни-
ната на АСК „Черно море“ 
Варна. По-голяма част от 
юношите трябва да са на 
училище на следващия 
ден, а самият Върбанов 
също е нямал повече от-
пуск.

Така незавършен при-
ключва този турнир, а от 
следващата година това е 
турнир само за софийски 
клубове. 

***
Първият сезон на НФД 

завършва и дивизията се 
отчита като успех с без-
спорна полза за популя-
ризиране на спорта и съз-
даване на „една широка 
възможност за вербуване 
на националния тим“. С 
нарастнал ентусиазъм се 
правят нови планове и 

На 2.10.1938 г., 18 – 
годишният бек на 
„Владислав“ Стоян 
Орманджиев дебю-
тира с национална-
та фланелка в мач 
срещу Германия, 
игран в София. 
Освен Орманджиев, 
България излиза с 
още 4 дебютанти. 
Германците пече-
лят с 3:1 и пресата 
отново не пести 
критиките си, 
наричайки българ-
сия тим „полуин-
валиден“. „Нашият 
тим куцаше в много 
постове, а главно 
в ансамбъла. ... От 
крайната отбрана 
само Орманджи-
ев игра до край и 
се наложи като 
добър бек.“ „Борих 
се с всички сили, но 
какво може да се на-
прави срещу онези, 
които са майстори 
на кръглата топка. 
Неопитността ни 
в международните 
срещи и малка-
та подготовка 
изиграха своята 
роля. Видяхме и 
научихме нещо 
от тази среща.“, 
споделя мнението 
си Орманджиев (в. 
„Спортъ“, бр. 1511, 
3.10.1938 г.)
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предложения. Към тях 
спадат формирането на 
Втора национална ди-
визия, която да се със-
тави от градове, които 
нямат представители 
в НФД. Най-засегнат в 
това отношение се счи-
та северо-западния ра-
йон. Има предложения 
да се намали броят на 
софийски и варненски 
клубове, за да не се 

получава отново сърев-
нование само между двата 
града. Засяга се и пробле-
мът с картотекирането на 
играчи, с предложение то 
да става за една цяла годи-
на (сезон). Тези планове не 
се осъществяват и в край-
на сметка не се извършват 
съществени промени.

„Прието бе с болшин-
ство предложението на 
управлението на Федера-
цията: националната ди-
визия в сегашния й вид, 
попълнена с новите два 
клуба (бел. „Спортклуб“ 
Пловдив и „АС 23“ София) 
на мястото на излизащите 
последни да просъщест-
вува още една година.“ (в. 
„Спортъ“, бр. 1495, 1938 г.)

Шампионите от „Тича“ 
попълват състава си със 
завърналия се след ед-
ногодишно участие във 
„ФК 13“ халфбек, Стефан 
Калъчев – Муната. Напа-
дателната мощ е засилена 
с привлеченият от вар-

ненския „Левски“ инсайд 
Ставри Христов Ставрев 
и Георги Георгиев Грозда-
нов, играещ на позиция 
инсайд/център форуард 
(по непотвърдена инфор-
мация Грозданов е от Шу-
мен). От пролетният сезон 
(обявено на 5.02.1939 г.) 
към отбора се присъеди-
нява и бившият играч на 
софийския „АС 23“ Асен 
Алексиев Петров – Лебе-
да, който запълва праз-
нината в бековата двойка 
след наказанието на Оник 
Харипян. 

При вицешампионите 
от „Владислав“ ново име в 
състава е неостаряващия 
Илия Николов Булашев, 
добре известен варнен-
ски нападател, носил еки-
пите на „Ш. сокол“ и „АС 
23“.  Нападателите Мла-
ден Христофоров Джуров 
и Стефан Николов Дачев  
правят своя дебют в НФД, 
след като преминават от 
„Радецки“. Постепенно за-
почва да се налага и уни-
версалният футболист от 
юношеския тим Георги 
Вълчев Георгиев – Мъката.

В. „Спортъ“, бр. 1514, 
10.10.1938 г.

“Тича” води, но “ве-
тераните” се налагат във 
второто полувреме и пе-
челят

„Тича“ — 1 (1)  
“ФК 13” – 3 (0)

“Ф 13”: Савов, Илиев и 

Стефан Калъчев Ставри Хр. Ставрев

Базовски, Пенчев, Кръста-
нов и Иванов, Николов, 
Недялков, Стоичков, Ко-
цев, Каменски

 “Тича”: Сарайдаров, 
Петков, Гарабедов, Бай-
чев, Калъчев и Ковачев, 
Розов, Грозданов, Став-
рев, Дончев и Кирилов

Голове: Каменски (1), 
Коцев (2); Ставрев (1)

Време добро, публика 
многобройна; рефер Н. 
Стойчев – Плевен

Варна, 9.09. Днешни-
ят мач не бе обикновена 
среща между два клуба 
от националната дивизия. 
Освен треската, която е 
обяснима за дивизион-
ните мачове, днешният 
бе първо проявление на 
новия държавен първе-
нец от една страна и на 
тазгодишния носител на 
Царската купа, от друга. 
Това бе привлякло рекор-
ден брой публика. В на-
чалото си играта е равна 
и от двете страни. Напа-
дението на ветераннте се 
проявява с няколко спо-
лучливо проведени атаки, 
в които изпъкват Коцев, 
Каменски и Недялков. Но 
резултатът, въпреки до-
брите прояви, се открива 
едва в 4-та минута. Една 
добре прехвърлена топка 
от Розов попада в Став-
рев, той пробива отлично 
крайната отбрана и бие 

1938

Илия Булашев

Илия Булашев 
преминава от "Ш. 
сокол" и през този 

сезон изиграва 5 
мача с екипа на 

"Владислав", като 
отбелязва един гол. 
След това, Булашев 

отново е свързан 
с "Шип. сокол" и 

е активен като 
футболен съдия.
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неспасяемо. Плонжът на 
Савов се оказва недостатъ-
чен — топката е зад него в 
мрежата.

Второто полувреме, 
обаче, поднася една ис-
тинска сензация. Още с 
почването на играта, Ка-
менски прехвърля високо 
към вратата на “Тича”. Пред 
Сарайдаров няма никой, 
но той се хвърля да улови 
и изпуска. Каменски дос-
тига топката и с лек удар 
изравнява резултата. Вед-
нага след това се повтаря 
същата история, но сега 
Коцев бележи втория гол. 
Изведнаж, промененото 
голово съотношение се 
отразява в играта на двата 
тима: тя става бърза, устре-
мена и борческа. Калъчев е 
навсякъде — дори и пред 
вратата на Савов. При едно 
меле, той с „рибен“ скок 
праща топката към гола на 
Савов, но и този последния 
на свой ред се проявява — 
спасява стопроцентовия 
гол. Така до 38-та минута 
играта се води с променли-
во надмощие. В това време 
“ФК 13” печели корнер. Ка-
менски прехвърля високо 

пред вратата на “Тича”, 
Сарайдаров скача, изпус-
ка и Коцев затвърдява 
победата на тима си.

Загубата на “Тича” 
се коментира оживено. 
Тя може спокойно да се 
припише на Сарайдаров, 
който днес се показа в 
лоша форма. Най-добър 
на терена бе Розов, а от 
“ФК13” най-задоволи 
голмана Савов. Той ста-
на истински любимец на 
варненската публика, по-
казвайки чудно умение и 
красива игра. (Сърбенов)

В. „Спортъ“, бр. 
1517, 17.10.1938 г.:

“Владислав” не 
можа да задържи ре-
зултата и позволи във 
втория хафтайм израв-
няване

“Владислав” — 1 (1)  
Левски (Р) — 1 (0) 

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев, Моканов, 
Калдъръмов, Мишков, 
Боранов, Стойнов, Темел-
ков, Булашев, Коев, Г.В. 
Георгиев 

“Левски”: Николов, 
Пейчев, Новаков II, Ми-
тев, Пенчев, Топоров, 

Абаджиев, Черкезов, Не-
дев, Пинкас, Коев, Башев.

Голове: Моканов — 1; 
Пинкас — 1.

Игр. Колодрума, вре-
ме хубаво, публика 1500 
души, реф. Барутчийски- 
София

Варна. 16.10. - Още с 
почването тимът на “Вла-
дислав” влиза в нападение 
и задържа топката пред 
вратата на русенци. В 5-та 
мин. “Владислав” печели 
фаул. Той е отлично бит 
от Моканов и топката спо-
хожда мрежата на “Лев-
ски”. Бързото откриване 
импулсира “владиславци” 
и те са в непрекъснати на-
падения, обсаждайки гос-
тите си с постоянни удари. 
В тази “канонада“ най-из-
пъква бекът Пейчев, който 
се проявява като много 
сигурен в чистенето на 
всяка опасна топка. Отби-
тите от вратата топки се 
подемат от нападението 
на русенци и то свързва 
играта си, извеждайки я 
пред самия Янакиев. Така, 
едно бързо прехвърляне 
между Пинкас и Абаджи-

СК "Владислав" 
от ляво надясно: 
Кирил Момчилов 
Кирчев, Георги 
Мишков, Иван 
Николов Георгиев, 
Ламбо Атанасов, 
Архангел Стойнов 
- Ранко, Александър 
Коев - Железния, 
Стефан Боранов, 
Йордан Кирчев, 
Стефан Дачев, 
Стоян Орманджи-
ев, Андон Недялков 
Грозданов, Андрей 
Иванов - Дядката 
(тр.)
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ев, на последния се отдаде 
да премине цялата отбра-
на и от аут линията да сер-
вира топката на малкия 
Черкезов, който от два ме-
тра пропуска да маркира 
сигурното положение. Иг-
рата се води известно вре-
ме в центъра, без особени 
проблясъци от двете стра-
ни. “Владиславци” нападат 
с лявото крило и създават 
доста работа на крайната 
отбрана на русенци. В 35 
м. Николов е принуден с 
отчаян плонж да избие в 
корнер опасно битата от 
Коев топка, но корнерът е 
неизползуван. Последниге 
минути на хафтайма про-
тичат при надмощие на 
домакините.

Втората половина на 
играта обаче, показва 
един ярко почувствуван 
обрат. Русенци играят 
организирано. Образът 
на играта от първото по-
лувреме сега е коренно 
променен. Орманджиев 
и Моканов имат доста, и 
при това сериозна работа. 
Надмощието на русенци 
е ясно очертано и в 20-та 
мин. успяват да изравнят. 
Една високо прехвърлена 
от дясно топка към Яна-
киев е пропусната да бъде 
отбита от него и Пинкас с 
глава забива. Сега русен-
ци са окуражени от гола 
си, но тяхното нападение 
среща съпротивата на Ор-
манджиев. И въпреки това 
няколко минути по-късно 
малкия Черкезов отново 
пропуща също сигурно за 
гол положение: отбитата 
от Янакиев топката отива 
в краката на Черкезов, но 
той не съумява да я из-
прати в опразнената вра-
та. “Владислав” отново се 
организира и праща във 
вратата на Николов серия 
удари, обаче неудачни. В 

35 мин. Моканов бие от-
личен фаул, топката влиза 
във вратата на русенци, но 
реферът правилно е отбе-
лязал офсайд, в който е из-
паднал Стойнов.

Тимътъ на русенци из-
лезе без титулярите си Го-
ранов, Лалчев, Дуков и Ди-
митров. Това безспорно се 
отрази върху играта им. От 
тях най-добър, а същевре-
менно и на терена, бе Пей-
чев. Добри от “Владислав” 
бяха Коев, Орманджиев и 
Моканов. „Новите звезди“ 
на “Владислав” не бяха уд-
ачни, особено Георгиев, 
който има заложби, но е 
все още без рутина.

Два удара, два гола 
и мачът в Пловдив е 

равен
“Спортклуб” — 1 (1)  

“Тича” — 1 (1)
“Тича”: Сарайдаров, 

Гарабедов, Харипян, Кова-
чев, Калъчев, Неофитов, 
Николов, Георгиев, Пару-
шев, Ставрев, Радев

“Спортклуб”: Мари-
нов, Батинов, Дамянов, Ка-
раянев I, Бялков, Лозаров, 
Тодоров, Караянев II, По-
пов, Паунов, Киров

Голове: Парушев — 1; 
Попов — Т.

Игр. “Ботев“, време от-
лично, публика 3000; ре-
фер Тод. Атанасов - София.

Пловдив, 16.10. – “Ти-
чанци” излизат на тере-
на и започват играта с 10 
души. Харипян влиза в 
“строя“ едва в петата ми-
нута. А през това време 
домакините имат вече 
инициатива, нападат и ча-
кат каточели попълването 
на противниковия тим, за 
да открият. И наистина, 
веднага след влизането на 
Харипян, в момента когато 
той довършва екипира-
ното си на терена, Попов 

пробягва през отбраната 
и отблизо праща топка-
та във вратата на Сарай-
даров. “Спортклубци” 
продължават да държат 
инициативата и позво-
ляват на предната линия 
на “Тича” да прави само 
откъслечни пробиви. В 
самия край на хафтайма 
обаче, варненци се нала-
гат и при една сполучлива 
комбинация между Став-
рев, Радев и Парушев, 
последния също отблизо 
успява да изравни.

С почването на втора-
та половина от играта “ти-
чанци” повеждат система-
тични нападения, вземат 
инициативата почти през 
цялото време. Сега про-
явленията на домакините 
са проблясъчни. И въпре-
ки това, тимът на “Спорт-
клуб” успява да противо-
постави на варненския 
напор активна защита и 
при игра пред вратата на 
Маринов, мачът завърши.

“Тича” се показа и в 
двете полувремена на иг-
рата като по-добрия тим. 
Играта му бе по-издържа-
на технически. Това про-
лича в построението й, 
което водено от Калъчев 
в центъра бе учудващо. 
Но за сметка на тези из-
дигащи го прояви, налице 
бе прекалена комбина-
тивна игра в нападение-
то почти в самата врата. 
Тимът и друг път е стра-
дал от този недостатък, 
с него се прояви и днес. 
Тимът на “Спортклуб” се 
показа много активен. 
Днес обаче, липсваше по-
казваната друг път добра 
връзка между отделните 
линии. Общата активност 
на тима обаче, не можа да 
изтръгне първата победа 
за “Спортклуб” в шампио-
ната на нацдивизията.

1938
„Току що завършилия 

мач с германците, 
в който се опит-

ваха млади играчи 
направи едно ново 
откритие: бекът 

Стоян Орманджиев 
от „Владислав“ 

Варна. Поставен 
на същия пост и в 

националния тим, 
играещ за първи път 

в такъв тежък мач, 
въпреки все още млад 

и недостатъчно ру-
тиниран, той показа 

качества и заложби, 
които ще направят 

от него един отличен 
национален играч. 

Орманджиев показа 
това още на мача 
между „Б“ тимове-

те на България и 
Румъния в Русе. Сега 

той го потвърждава, 
а утре ако заляга с 

все същото посто-
янство, ако му се 

даде възможност 
да добие по-голяма 

рутина, безспорно е 
че ще бъде една от 

големите футболни 
звезди. Орманджиев 

е много млад, едва 18 
годишен и още не е 

завършил гимназия. 
Следователно, той 
тепърва има да учи 

и да придобива във 
всяко отношение. И в 

техника и във физи-
ка. Данните, които 

има говорят, че той 
може да напредне. 

Важното е само да 
не се самозабрави, 

да разбере криво 
вниманието, което 

му се дава и с това 
да се самоунищожи 

като играч. Защото 
имаме много подобни 

примери на звезди 
в нашия футбол, 

които са залязвали 
преди да успеят да 

изгреят.“ (в. „Спортъ“, 
бр. 1512, 4.10.1938 г.)
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Изпъкнаха с играта си 
от “Тича”: Калъчев, Пару-
шев, Сарайдаров, Радев и 
Николов. Ставрев днес бе 
слаб. От “Спортклуб” най-
добри днес бяха: Караянев 
I, Батинов и Дамянов. Рефе-
рът г. Атанасов води играта 
с авторитет и умение и не 
позволи в целия й развой 
нито един инцидент, ка-
къвто лесно би произлязъл 
при една равна игра с ра-
вен резултат. (Хар. Курдов)

В. „Спортъ“, бр. 1520, 
24.10.1938 г.:

“Славия” остана със 7 
играчи, не можа да про-
дължи и...

“Владислав” — 3 (0)  
Славия — 0 (0) 

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев, Моканов, 
Мишков, Панайотов, Кал-
даръмов, Георгиев, Була-
шев, Темелков, Джуров, 
Коев 

“Славия”: Христов, Фи-
липов, Стайков, Георгиев, 
Стефанов, Байкушев, Танев, 
Белокапов, Атанасов, Ду-
ков, Илиев.

Голове: Моканов — 1; 
Игр. Колодрума, време 

лошо, терен кален, публи-
ка 1000 души, реф. П. Ди-
мов – Русе

Варна, 23.10. – Никой 
не предполагаше подобен 
завършек на мача, кога-
то „Славия“ установи още 
от начало надмощието си 
и показа игра далеч над-
вишаваща тази на „Вла-
дислав“. Дори до края на 
първото полувреме, когато 
„Владислав“ бе принуден 
да отбива непрекъснатите 
нападения на славистите. 
Но невъздаржаните проя-
ви на някои от „белия тим“ 
принуди рефера да нало-
жи много строги санкции. 
„Славия“ остана със 7 души 

на терена и съгласно 
правилата не можеше по-
вече да продължи, като 
загуби с 3:0.

Тридневния непре-
къснат дъжд бе направил 
игрището много кално. 
Славистите бързо се 
приспособиха към това, 
започнаха ниска ком-
бинирана игра и свиха 
обръча около вратата на 
варненския тим. Но те 
нямаха успех в опитите 
да реализират, поради 
самопожертвователната 
отбрана на „Владислав“ 
и неудачата им в шутира-
нето. Владиславци успя-
ха навреме да разкъсат 
този опасен обръч, който 
ги тормозеше, но без да 
направят нищо особено. 
Така, при надмощие на 
„Славия“ и упорита от-
брана на варненци, по-
лувремето завърши без 
резултат. 

Във второто „Вла-
дислав“ малко се окопи-
ти. Той видя, че висока-
та дурхова игра, която 
прилага, не отговаря за 
кален терен и започна 
да подражава на софий-
ския тим – ниски, къси 
подавания. Така, той за-
почна по-често да слиза 
към вратата на „Славия“. 
При един фаул в полза 
на „Владислав“, когато 
Моканов се готви да бие, 
Белокапов хвърля кал 
върху топката и него. 
Реферът го отстранява. 
Фаулът е отбит и играта 
продължава. „Славия“ е 
отново в акция. Дясното 
крило прави опасен про-
бив и се отзовава пред 
гола, Янакиев се хвърля 
върху му, същото пра-
ви и играча на „Славия“. 
Произлиза сблъскване, 
даващо силни улики за 
умисъл. Реферът отстра-
нява и двамата, „Славия“ 

остава с 9 играчи, а „Вла-
дислав“ поставя дясното 
си крило на вратата. Сега 
варненци хвърлят всичко 
в атака и започват отворе-
на игра. Играта е изравне-
на, и двата тима нападат. 
Чрез Христов, „Владислав“ 
прави пробив от ляво. 
Последнят прехвърля на 
Булашев, който поема с 
гърди на 3 метра пред 
вратата. За да спаси опас-
ното положение, Филипов 
се хвърля напред и отбива 
с ръка. Реферът отсъжда 
дузпа, „Славия“ протести-
ра, обвинявайки рефера в 
пресиленост. Филипов от-
правя невъздържани въз-
ражения към последния 
и той го отстранява. „Сла-
вия“ е вече само с 8 души 
на терена. Моканов бие 
дузпата и отбелязва един-
ствения гол и победата на 
тима си. Атмосферата ста-
ва напрегната и не липс-
ват грубости. Христов, ля-
вото крило на „Владислав“ 
– Шилото на тима – отново 
пробива пред гола на „бе-
лите“. Бекът се спуща към 
него, става борба и в миг, 
Христов получава един 
шамар. Някои от играчите 
на „Владислав“ се нахвър-
лят върху бека на „Славия“, 
намесва се една малка 
част от публиката, но ре-
ферът е дал вече присъ-
дата си: четвърти играч от 
тима на „Славия“ е отстра-
нен. 

1938
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И понеже 7 души не 
могат да продължат, той 
обявява край и админи-
стративен резултат 3:0 за 
„Владислав“. 

Благодарение на само-
отвержената игра на Яна-
киев, Орманджиев, Калда-
ръмов и Мишков, „Славия“ 
не можа да отбележи и с 
това да реши мача в своя 
полза. Икономов.

В. „Спортъ“, бр. 1524, 
31.10.1938 г.:

“Владислав” не опро-
верга себе си и победи

“Шипка” 0 (0)  
“Владислав” 2 (0)

“Владислав”: Янакиев, 
Моканов, Орманджиев, 
Коев, Мишков, Калдаръ-
мов, Христов, Джуров, Бу-
лашев, Стойнов, Боранов

“Шипка”: Конов I, То-
доров, Тановски, Конов II, 
Кузманов, Трънков, Нико-
лов, Добрев, Илиев, Пе-
тков, Милков

Голове:  Христов — 1 
Джуров — 1

Игрище “Левски”, вре-
ме дъждовно, публика 
2000 души, рефер г. Н. 
Мянков - Пловдив

Още с почването си 
“шипченци” извеждат иг-
рата напред и я задържат 
в полето на Янакиев. Пре-
калените комбинации на 
нападателите и слабите 
удари към вратата обаче, 

не дават резултат. Орман-
джиев и Моканов имат 
доста работа. Те с мъка 
очистваха “територията“ 
си, изнасят, но варненски-
те нападатели не могат да 
задържат топката. Подава-
нията им са много неточни 
и топката много лесно е 
отнемана. “Шипка” бавно 
се налага и повече и пове-
че стяга обръча. Тук Илиев 
и Николов пробиват мно-
го често, но не сполучват 
да реализират. Петков и 
Милков също прекалено 
комбинират и дават въз-
можност на крайната от-
брана на “Владислав” да се 
организира. В 23 мин. До-
брев е пласиран изгодно, 
но забавя и не може да от-
крие. “Владислав” напада 
с дясната си страна чрез 
Стойнов и Боранов. Пове-
чето от редките атаки оба-
че са проиграни поради 
неточни пасове, главно от 
Булашев. Цялото полувре-
ме протича с пренасяне на 
играта, но с инициатива за 
„Шипка“. Една инициатива, 
която се изразява с водене 
на играта в полето на „Вла-
дислав”, с много комбина-
ции и с малко или слаби 
удари.

Втората половина по-
каза обрат в играта на 
гостите. Те започнаха и 
играха напълно различно 
от показаното през пър-
вия хафтайм. Сега личе-
ше във всяко нападение 
много по-голяма връзка, 
и те ставаха вече напълно 
опасни. В 9-та. мин. Хри-
стов пробива много спо-
лучливо, стига до вратата 
и бие. Топката се отбива и 
отново попада в “Шилото“, 
както варненци наричат 
лявото си крило. Той пов-
торно бие, вече по-силно 
и топката е в мрежата на 
Конов. Постигнатият от 
“Владислав” успех пре-

дизвиква искрени поз-
дравления от публиката. 
И “владиславци”, окура-
жени, постоянно напред-
ват. Сега излизанията на 
“шипченското” нападение 
са по-редки. При едно, 
“Шипка” бе в половината 
на “Владислав”, отбитата 
от Мишков топката попа-
да в Стойнов, той я праща 
на Джуров, който дрибли-
ра и бие в ъгъла, близо, 
до самия дирек. Конов 
даже и не прави опит да 
спре топката, тя за втори 
път навестява мрежата на 
шипченци. “Владиславци” 
подсигурили победата 
си играят напред и вече 
спокойно отбиват атаки-
те на синьото нападение. 
Тук са направени доста 
размествания, за да се 
постигне нещо повече. И 
може би, би се постигна-
ло не при по-добър шанс, 
а при по-голямо спокой-
ствие. Янакиев с плонж 
вади топка от краката на 
Илиев. Орманджиев, Мо-
канов и Калдаръмов имат 
доста работа. В 32-та мин. 
при едно разбъркване 
пред “Владислав”, Колев 
праща високо една топка 
при удобно положение. 
В З6-та мин. пред вратата 
на Янакиев става  разбър-
кване. Янакиев изпуска 
топката, към нея са отпра-
вени няколко от сините, 
сигурни че ще дадат пър-
вия си гол, но Коев спа-
сява. Последните минути 
протичат при неравна 
игра. “Шипка”се стреми 
да даде поне почтения 
си гол, но Орманджиев 
не позволява. Обратно, 
в самия край на играта 
една хубава комбинация 
между Христов и Джуров 
застрашава да подготви 
реализирането на третия 
гол, но топката е извадена 

1938

Известният еврей-
ски клуб „Акоах“ е 

разтурен. Неговите 
играчи са разпиляни 
по света. Леви и Ер-
лих са в Палестина, 

Ерли е в Унгария, а 
Райх и Зинаглер във 

Франция и понас-
тоящем играят в 

Ница. (в. „Спортъ“, 
бр. 1521,  

26.10.1938 г.)
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в корнер. Никакви условия не 
помогнаха да се измени уста-
новеното отрано съотноше-
ние — 2:0 за “Владислав”

В. „Спортъ“, бр. 1525, 
2.11.1938 г.

„Тича“ не последва при-
мерът на “Владислав”

“Левски” - 3 (1)  
“Тича” – 1 (0)

“Левски”: Алдев, Николов, 
Радев, Габровски, Русев, Ива-
нов, Стамболиев, Костов, Дой-
чинов, Китанов, Андреев.

Голове: Костов - 1, Китанов 
– 1, Дойчинов - 1.

“Тича”: Сарайдаров, Хари-
пян, Гарабедов, Петков, Калъ-
чев, Ковачев, Розов, Грозда-
нов, Парушев, Дончев, Радев.

Голове: Розов - 1
Игрище “Левски”, време 

добро, терен хлъзгав; публика 
4000 души. Рефер В. Кавалджи-
ев - Плевен

Първите проявления са 
дадени от “Тича”. Нападението, 
подкрепяно с прясни сили от 
Калъчев напредва сполучли-
во и поставя често в неудобно 
положение бековата двойка 
на “Левски”. Бавно, “сините” се 
налагат и започват да изнасят 
играта с бързи прехвърляния 
към двете крила. Все в нача-
лото на хафтайма, “тичанци” 

Архангел Владимиров 
Стойнов - Ранко
(20.11.1910 - 10.12.1998 г.)

СК „Владислав“ 1934 - 39 г.
Позиция: десен инсайд

НФД: 20 мача 11 гола
Вицешампион: 1938 и 1939 г.

Александър Коев -
Железния

(12.10.1910 - неизв.)
СК "Владислав 1936 - 40 г.
Позиция: инсайд/крило

НФД: 41 мача, 4 гола
Вицешампион: 1938 и 1939 г.

Ранко започва да играе футбол в юношите на 
"Владислав", титуляр през първият сезон в НФД, ко-
гато е и голмайстор на тима.

За себе си, Стойнов говори за в-к "Запалянко" 
през 1991 г.

Коев е от златното поколение на "Ш. сокол", кой-
то след контузия в коляното намира своето място 
във "Владислав" и НФД. 

Въпреки, че е загубил от бързината си, Желез-
ния е титуляр в първите два сезона в дивизията и е 
с голям принос към успехите на "Владислав". 

С контузия и вече на възраст, той приключва с 
футбола след третия сезон от НФД с екипа на "зеле-
но-белите". . 

1938
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изнасят напред чрез Ка-
лъчев, Дончев и Грозда-
нов. Последният спокойно 
спира и бие опасно, но Ал-
дев избива безпокоящата 
го топка в корнер. След 
този действително опасен 
момент за “сините”, игра-
та се държа почти изклю-
чително пред вратата на 
“тичанци”. Изнасяната на-
пред към центъра топка, 
Калъчев не винаги успява 
действително да доизнесе 
и “сините” отново продъл-
жават атаките си.

“Тичанци”, в своите 
редки напредвания имат 
и една добра проява; Ро-
зов сполучливо дриблира, 
Иванов пласира на Гроз-
данов, този триково про-
пуща и Радев бележи, но... 
реферът предварително е 
маркирал офсайда.

“Левски” води играта 
методично. Един хубав 
пробив на Костов е избит 
в корнер. Малко след това 
”Тича” изнася напред, но 
Грозданов се опитва да 
играе соло, топката му е 
отнета и бързо пренесена 
от Андреев. Той с напред-
ване я хвърля към Костов, 
който тичайки бие във 
вратата на “Тича” и бележи 
първия гол за тима си. До 
края на хафтайма и двата 
тима провеждат по някол-
ко откъслечни, но неопас-

ни нападения.
С почването на второ-

то полувреме “тичанци” 
показват видима актив-
ност. Те веднага задържат 
играта за няколко минути 
напред. В 5-та мин. Радев 
прехвърля висока топка 
към вратата на “Левски”, за 
нея скачат Алдев и Гроз-
данов, но топката е изтър-
вана и Розов влиза с нея 
в мрежата. В тоя момент 
той е ударен. След израв-
няването, в играчите на 
“Левски” се забелязва им-
пулсиране. Сега вече те за-
почват да се налагат като 
господари на терена. Про-
явленията им потвърж-
дават това. Те са почти 
винаги в половината на 
варненци. В 11-та минута 
“Левски” печели корнер. 
Андреев бие полувисок 
удар, топката се провира 
между няколко играчи и 
е с явното намерение да 
споходи мрежата, но Ки-
танов, за по-сигурно из-
пречва крак и резултатът е 
покачен, 2:1.

След този гол “тичан-
ци” правят опити да израв-
нят и провеждат два до-
бри пробива чрез Дончев 
и Грозданов, но ударите 
са бити вън, а при това и 
отдалеч. Малко след това 
Алдев има хубаво про-
явление, ловейки един 
опасен удар на Парушев. 
“Сините” са в постоянно 
напредване. В тях се забе-
лязва амбиция да затвър-
дят победата си. В 24-та 
мин. “Левски” печели фаул. 
Габровски бие силен удар, 
Андреев гони, стига топка-
та, прехвърля към вратата. 
Към нея, устремно понесен 
се отправя Дойчинов и със 
скок я удря, за да я прати 
за трети път във вратата на 
Сарайдаров. В 32 и 39 мин. 
“Левски” провежда опасни 
нападения, които завърш-

ват с мелета, спасявани 
от Гарабедов и Петков. В 
41 мин. Стамболиев има 
единственото си, като че 
ли проявление: бие силно 
над дирека една летяща 
топка. Последните ми-
нути протичат с няколко 
бързи пренасяния на иг-
рата.

Плевенският рефер 
Кавалджиев или „г. Бар-
ласина“, както мнозина го 
наричат води спокойно 
играта. Ако трябва да му 
се обърне внимание вър-
ху нещо, то е че пускаше 
играчи и от двата тима да 
му правят бележки.

В. „Спортъ“, бр. 1527. 
7.11.1938 г.

Един хубав удар 
на Стамболиев и “Вла-
дислав” напусна побе-
ден

“Левски” — 1 (0)  
“Владислав” — 0

“Левски”: Алдев: Нико-
лов и Радев, Иванов, Ру-
сев и Габровски,  Стамбо-
лиев, Костов, Дойчинов, 
Китанов и Андреев 

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев, Панайотов, 
Мишков, Моканов и Кал-
дръмов, Боранов, Стой-
нов, Булашев, Джуров и 
Христов.

Игр. “Левски”; време 
хладно, терен добър, пуб-
лика 4000 души, рефер г. 
К. Кунчев — от Пловдив. 

Първите минути про-
тичат при една видима 
нервност във всички иг-
рачи. “Сините” обаче, бър-
зо се окопитват и взимат 
инициативата. Те прех-
върлят чрез Андреев и 
Стамболиев и създават 
доста работа на Орман-
джиев, Моканов и Янаки-
ев. Едно такова напред-
ване показва добри по-
следствия за “Левски”, но 

1938

„Съставът на 
„Владислав“ за не-
деля ще претърпи 
промени. От него 

ще отсъстват Коев 
и Булашев. Причи-

ните са, че в неделя 
Коев се венчава за 

сестрата на Була-
шев..“ (в. „Спортъ“, 
бр. 1526, 4.11.1938 
г.), бел. Отсъства 

само младоженеца 
Коев. Булашев е в 
състава за мача 

срещу „Левски“.
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Дойчинов фаулира. “Вла-
диславци” се откъсват и 
напредват от време на вре-
ме и то обикновено чрез 
Христов. При една такава 
атака, Христов дриблира 
последователно Иванов и 
Николов, стига аут линия-
та, но центрираната топка 
е пропусната. “Левски” из-
нася напред и продължи-
телно задържа. Прекалени-
те комбинации на “сините”, 
слабите удари към вратата 
и героичната защита на 
добрата бекова двойка на 
варненци, не позволяват 
топката да мине зад Янаки-
ев. Полувремето протича 
при чувствително надмо-
щие за софиянци.

Втората половина на 
играта почна с удар на вар-
ненци. Те напредват, но 
отбитата топка е прехвър-
лена силно на Стамболиев. 
Той дриблира, подава на 
тичащия Костов, който с 
воле праща във вратата на 
“Владислав”. Янакиев оба-
че, лови, изпуска, създава 
се меле, но Орманджиев 
избива напред. Публика-
та енергично окуражава 
“синия” тим. От тези шум-
ни подвиквания може би, 
някои от “сините” проявя-
ват опасни грубости. Един 
опасен пробив на Христов 
поставя в паника отбрана-
та на софиянци, но поло-
жението е спасено от пла-
сиралия се в офсайд Джу-
ров. Но веднага след това 
и пред вратата на “Вла-
дислав” е създадена истин-
ска паника: Янакиев прави 
опит да спре една силно 
летяща топка, отбива я към 
Стамболиев, Янакиев е оп-
разнил вратата си и гони, 
а през това време топката 
се прехвърля. Следват три 
последователни удари, но 
следват и отбивания, до-

Георги Христов
Георгиев – Шилото

(10.02.1916 г. – неизв.)
СК „Владислав“: 1935 – 42 г.

Позиция: ляво крило
НФД: 36 мача, 10 гола

Вицешампион: 1938 и 1939 г.

Прякорът говори за футболиста. Бърз, техничен, мъчно 
удържим, кошмар за бековете, с един недостатък – иг-
рае с очила.
По повод написването на книгата „Футболна Варна“, 
Шилото е намерен за разговор със Стефан Янев на ра-
ботното му място – парното отделение на Музикалното 
училище на ул. „Стефан Караджа“ във Варна.
 „Още от ученик играех в юношеския отбор на „Радецки“. 
Бях единственият футболист с очила у нас. Преди мен 
имаше един в „Тича“. Дяков мисля, че се казваше. Рамки-
те бяха тенекиени, не като тези сега, здраво прикрепе-
ни към главата ми, вързани с ластик. Много ми пречеха. 
С глава имам отбелязан само един гол, и то с темето. А 
правех доста голове, бях един от най-резултатните на-
падатели на „Владислав“.
Играех ляво крило, защото в „Радецки“ нямаха леваци. 
И аз не съм левак, обикновено играех инсайд и брани-
тел, но поради липса на леви крила...
Бях войник в Ямбол. Идва един мъж и вика: „Кой е Шило-
то от Варна“. Викам: „Аз!“. Взе ме с него, не беше военен, 
търговец от Ямбол, сладкар беше – да съм играел вмес-
то него в „Георги Дражев“ – Ямбол. Казвам му, че съм 
владиславлия. „Ще те оправим“ вика. И той като мен с 
очила. Започнах да излизам всеки ден на тренировки. 
Играхме със „Сливен“, един вятър, камъчетата правеха 
„чат-чат“ по очилата ми. Бихме ги, вкарах два гола. Оти-
ваме в Бургас. Този, дето гледаше картотеките викна: 
„Този не е Митко!“. Така се казаваше сладкаря .. (бел. 
Ямболският футболист с очилата се казва Димитър 
Хаджигеоргиев – Мастията). Позна ме. „Шило – каза ми 
– познах те ама не исках да ти правя мръсно.“
Възхитен бях от подаванията на Миндела (бел. Кирил 
Денев), той ни беше централен нападател, с него запо-
чнах да играя първо в мъжкия отбор, където заместих 
Димитър Димитриев. .. С брат му Венко имахме един 
любопитен и смешен случай. По едно време служех в 
Божурище. Ернст Мург дойде да ме освободи за един 
мач на „Владислав“ в София. От Божурище до София 
– пеш. .. Гледам патрулна двойка. ..“Дайте си билетите. 
Елате в комендантството!“.. Арестуваха ни към два часа, 
в четири часа е мача. .. Вкараха ме в кабинета на един 
офицер. Разпита ме той, разказах му всичко. „В ареста!“ 
– изкомандва офицера. „Слушам!“ викам и тръгвам към 
вратата. „Я се върни!.. Шило, изплаши ли се?“ – офицерът 
бил Венко Димитриев. Как няма да се изплаша, целият 
бях в пот. Даде ми колата си, заведоха ни в хотела, играх 
на мача.
За седем години не съм отсъствал от една тренировка...“
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Откакто Австрия 
се присъедини 
към Германия за 
прочутите Виенски 
професионалисти 
настанаха чер-
ни дни. Понеже в 
Германия професио-
нализма е строго 
забранен, щат не 
щат, виенчани 
трябваше отново 
да облекат бялата 
и непорочна мантия 
на аматьоризма и 
да потърсят някак-
во друго занятие, за 
да се препитават. 
Някои, които не 
успяха да се поми-
рят с този режим се 
преселиха в чужбина. 
Другите, които 
останаха, избраха 
по един занаят, 
който да им даде на-
същния. Интересно 
да видим с какво се 
занимават понас-
тоящем някогашни-
те звезди на „Вундер 
тима“. Песер, 
Ханеман и Цишек 
са инкасатори във 
виенската газова 
компания. По този 
начин те имат дос-
татъчно възмож-
ности да тренират 
по стълбите на 
виенските къщи. 
Синделар и Плацер 
са отворили по 
един малък бюфет. 
Штро, елегантния 
виенски футболист 
е механик в един га-
раж, а Ноймер заема 
същата длъжност 
в една пивоварница. 
Мок е секретар в 
общината, докато 
Вагнер упражнява 
електротехника. (в. 
„Спортъ“, бр. 1521, 
26.10.1938 г.)
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като накрая Орманджиев 
сигурно изнася.

Следват два корне-
ра пред “Владислав”. При 
втория се създава меле, 
но топката е пратена вън. 
“Владиславци” правят 
своите напредвания чрез 
най-опасния си напада-
тел Христов. Той наистина 
като шило се провира и 
изнася. На два пъти сти-
га аутлинията, първия 
път печели корнер, който 
партньорите не могат да 
използуват, въпреки че 
Боранов е в много изгод-
но положение. При втория 
обаче, Христов само пра-
ща в аут изгодно положе-
ние. Веднага след това и 
Джуров вади вън. “Сини-
те”, въпреки създадените 
пред вратата им опасни 
моменти бавно се налагат. 
Един пробив на Стамболи-
ев създава опасно разбър-
кване пред “Владислав”. 
Янакиев пропуща, но пак 
Орманджиев спасява. Иг-
рата се задържа все пред 
вратата на варненци. Тук 
Моканов и Орманджиев са 
постоянно в напрежение, 
за да отбиват. Дойчинов, 
от удобно положение бие 
високо. Малко след това 
Андреев бие опасно, но 
Янакиев лови и устреме-
ния към вратата Китанов 
го преобръща. Топката ос-

тава, обаче, в ръцете му.
В цялото второ по-

лувреме на играта “вла-
диславци” имаха най-из-
годен момент за себе си в 
37 мин. Христов пробива 
много сполучливо и бие 
към вратата. Плонжонът 
на Алдев е несполучлив и 
топката попада в Джуров. 
Вратата е опразднена, “си-
ните” и привържениците 
им изтръпват, но Джуров 
бие вън. Един стопроцен-
тов гол е пропуснат. Малко 
след това, пред “Левски” 
има ново разбъркване, 
но сега Христов пропуща. 
“Сините” отново вземат 
играта в свои ръце. Те са в 
постоянно напредване. И 
наистина, в 41 мин. Андре-
ев центрира, отбитата топ-
ка попада в миналия на-
пред Габровски и от 20 ме-
тра бие силно, но топката 
среща горния дирек, връ-
ща се, провира се между 
чифтове крака, бутана е, и 
попада най-сетне в  Стам-
болиев, който със силен 
шут я забива в мрежата на 
“владиславци”. Радостта 
сред играчите и голяма, 
в част от публиката е ви-
дима. Оставащите четири 
минути на мача протичат 
с няколко прехвърляния 
на играта, без да променят 
установеното голово съот-
ношение 1:0 за “Левски”.

В. „Спортъ“, бр. 1528, 
9.11.1938 г.

Дончев бележи и 
дава първата победа за 
“Тича”

Самоотвер жената 
игра на Конов спаси “Шип-
ка” от по-голямо пораже-
ние 

Тича 1 (0) Шипка 0
“Тича”: Сарайдаров, 

Харипян, Гарабедов, Пе-
тков, Калъчев, Ковачев, 
Розов, Грозданов, Пару-
шев, Дончев и Радев

“Шипка”: Конов І. Или-
ев, Тановски, Табаков, 
Трънков и Конов ІІ,  Ди-
митров, Добрев, Колев, 
Тодоров, Николов

Игр. „Колодрума“, те-
рен твърд, време слън-
чево, рефер Ст. Данчев 
от „Диана“ Варна, поради 
неявяване на назначения 
от Русе

 
Варна, 8.11. - Първите 

прояви, първите опасни 
нападения са от “шипче-
нци”, които чрез Тодоров 
имат възможност в 4-та 
мин. да открият, но той 
пропуща. Това стресва 
домакините и те отпоч-
ват бързи напредвания 
чрез комбинации, главно 
между Калъчев, Петков, 
Грозданов. Два спечеле-
ни фаула са бити вън. И 
“Шипка” на свой ред се 
съвзема, но Димитров 
и Колев пропущат. При 
едно пренасяне пред 
вратата на шипченци са 
събрани почти всички 
играчи на “Тича”, създа-
деното меле дава хубава 
възможност на Розов и 
той прехвърля на Грозда-
нов, който поема и шути-
ра, но силно отправената 
топка излиза в аут. Малко 
след това, една нова ком-
бинация между Грозда-
нов, Розов и Радев отно-
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во завършва с аут.
Вече съживена игра
Втората половина за-

почва с оживена игра и 
от двата тима. В тях личи 
общо желание за победа. В 
4-та мин. прехвърлената от 
Розов топка попада в Дон-
чев и той със силен удар 
я праща в мрежата. Отча-
яният плонжон на Конов се 
явява недостатъчен! Пуб-
ликата ликува. Тя нескрито 
поздравява първия гол за 
домакините и ги окуража-
ва при подновяването на 
играта. Една нова комби-
нация между Калъчев, Ро-
зов и Грозданов завършва 
със силен удар и с акроба-
тически плонж от Конов. 
Положението е спасено. 
Нападенията на “Шипка” 
се спират още от бековете. 
Сарайдаров, по такъв на-
чин почти няма работа. В 
38 и 40 мин. Конов отново 
е в „шах“ и едва спасява два 
опасни удара. Последните 
минути протичат с устрем 
на “шипченци”, но нито има 
време да се оползотвори 
каквато и да е атака,  нито 
пък Харипян, Калъчев и Га-
рабедов позволяват това...

Победата на първене-

ца
Тя е заслужена, защо-

то “Тича” показа по-добра 
игра, по-добра връзка и 
даде повече удари. Ми-
нималното голово съот-
ношение предава и съ-
отношението в силите. 
Добри от “Тича” бяха Пе-
тков, Калъчев, Грозданов, 
Харипян и Розов. От тима 
на “Шипка” изпъкнаха: 
вратарят Конов, който бе 
и герой на мача, Конов II 
и Николов. “Шипченци” 
обясняват загубата си с 
липсата на тримата титу-
ляри: Кузманов, Петков и 
Ташков. (Иванов)

В. „Спортъ“, бр. 
1530, 14.11.1938 г.:

Устремът във второ-
то полувреме и мини-
мална победа

“Тича” - 1 (0)  —  “Вла-
дислав” - 0

“Тича”: Сарайдаров, 
Гарабедов, Харипян, Ко-
вачев, Калъчев, Петков, 
Радев, Дончев, Парушев, 
Грозданов и Розов 

”Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев, Моканов, 
Калдаръмов, Мишков и 
Коев, Боранов и Стойнов, 
Темелков, Джуров и Хри-

стов
Игрище Колодрума, те-

ренът твърд, време студе-
но, облачно, публика 3000. 
Рефер В. Кавалджиев от 
Плевен

Безрезултатно над-
мощие

Варна, 13.11. - След 
няколко минутно проуч-
ване, при което и двата 
тима вадят топката в тъч, 
играта почва да се води с 
превес от “Владислав”. Все 
пак, и пред двете врати 
се редят опасни моменти, 
пропускани поради при-
бързаност и несъобрази-
телност. Пропущат и Бо-
ранов, и Радев, и Джуров. 
Особено голяма загуба за 
“владиславци” е пропусна-
тия 100 процентов гол от 
Боранов в 1 мин., очакван 
и поздравляван предвари-
телно от публиката. “Вла-
дислав” води нападенията 
си добре. Новият форуард 
Темелков е много добър. 
Към края на полувремето, 
една грешка на Янакиев за 
малко не му костува гол в 
собствената му врата. На-
месата на партньорите му 
обаче, спасява критичното 
положение. Въпреки общо 
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Гальо Гарабедов и 
Борис Кирилов
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доминиране, “Владислав” 
не може да реализира.

Устремно напредва-
не и победен гол

“Тичанци” започват 
втората половина с бързи 
напредвания. Личи голя-
мото им желание да от-
крият и да затвърдят една 
хубава победа. Започват 
да се сипят и далечни 
удари към вратата на Яна-
киев, дори и от Калъчев. 
В 7-та минута, след едно 
разбъркване, Парушев из-
ползува и праща топката 
в мрежата на “Владислав”. 
След отбелязването се 
получава едно интересно 
явление: като че ли жела-
нието за устремна игра бе 
изпарено и в двата тима, 
задоволени с откриването 
на резултата. Играта и на 
двата тима се води мудно. 
В 42-та минута “Владислав” 
има много изгоден момент 
да изравни: Христов дриб-
лира и пасира на Джуров, 
но той е покрит и изпуща. 
В последните минути на 
хафтайма, “владиславци” 
се съвземат, изнасят на-
пред, комбинират сполуч-
ливо и застрашават, но 
времето изтича...

След двете полувре-
мена

Държавният първенец 
взе една победа, която е 
много ценна за него. Не 

само защото изтръгна две 
точки, така необходими 
за пооправяне на гради-
рането му, но и защото 
те са взети от вечния му 
съперник във Варна. “Ти-
чанци” взеха вчерашния 
мачъ след отбелязването 
на гола и показаха подо-
брението на своя тим. Но 
трябва още да се работи. 
Сарайдаров бе добър. От 
бековата двойка по-до-
бър бе Харипян. Калъчев е 
добър, но твърд. Това (за-
едно с невъздържаността 
му) прави лошо впечатле-
ние. От цялата средна ли-
ния обаче, и днес изпъкна 
с играта си най-вече Пет-
ков. Нападението имаше 
днес много добри прояви. 
Парушев, Розов и Гроз-
данов комбинират много 
сполучливо. Тази тройка 
много добре се допълва 
от също добрите Радев и 
Грозданов.

“Владиславци” се 
представиха много добре 
в първото полувреме и в 
края на мача. Една грешка 
на Янакиев и Коев разби 
тима им. Орманджиев и 
Моканов и днес бяха мно-
го добра стена. Ормандж-
нев отново бе герой на 
мача. Хафбековата линия 
не можа да запази инте-
ресите на своя тим. “Вла-
дислав” се нуждае от нов 
център хафбек. Нападе-

нието, с малки изключе-
ния бе добро. Тук изпъкна 
най-вече новият ц. напа-
дател Темелков. Най-до-
бър след него бе Христов. 
(Иванов)

 
В. „Спортъ“, бр. 1533, 

21.11.1938 г.:
“Тича” е без устрем и 

“АС 23” печели
“АС 23” - 2 (1) 

“Тича” — 0
“АС 23”: Дермонски: 

Балъкчиев и Спасов, 
Петров, Витошки и Бушев: 
Кузманов, Ангелов, Тодо-
ров, Аструг и Йорданов

Голове: Йорданов—1, 
Тодоров — 1

“Тича”: Сарайдаров, 
Харипян и Гарабедов, Пе-
тков, Калъчев, Ковачев, 
Розов, Грозданов, Пару-
шев, Дончев и Радев.

Игр. “Левски“, време 
хладно, терен размекнат, 
публика 2000 души, ре-
фер д-р Елков от Пловдив

Половин час „проуч-
ване“

Играта се води с пре-
насяне в началото и в ре-
дуваните прехвърляния 
проличава добра връзка 
в нападението на “тичан-
ци”. Те обаче водят атаки-
те си бавно, мудно и кога-
то разчитат, че ще реали-
зират, бързата намеса на 
Балъкчиев обърква смет-
ките им. Противниковата 
предна линия обратно, 
напредва много бързо. 
Тук Ангелов дава тон. Той 
неколкократно сервира 
много удобно на Кузма-
нов, но този забавя и про-
играва удобни за други 
положения. Така играта е 
безрезултатна до 26 мин.  
“АС 2З” печели корнер, 
който бит от Ангелов, съз-
дава разбъркване пред 
вратата на “Тича”. Топката 
попада в Аструг, той бие, 
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но тя е отново отбита и по-
пада в Йорданов, който със 
силен шут открива. Откри-
ването на резултата съз-
дава раздвижване в двата 
тима. “Тичанци” се впускат 
напред, но краткото задър-
жане на играта не им поз-
волява да изравнят. Вместо 
това, към края на полу-
времето чернобелите са в 
ново изгодно положение 
да отбележат, но Сарайда-
ров отбива топката от кра-
ка на Ангелов и Гарабедов 
я изтласква напред...

Нов гол в новото по-
лувреме

След почивката, тимът 
на държавния първенец 
повежда играта с повече 
жар, устремът е по-чувст-
вителен и затова напред-
ванията са по-опасни за от-
браната на черно-белите. 
Варненци играят с по-голя-
ма амбиция. Няколко опас-
ни атаки, проведени чрез 
Розов, Грозданов и Пару-
шев застрашават сериозно 
Дермонски. Прехвърляна 
към вратата на “Тича”, иг-
рата в първите минути се 
води повече към вратата 
на Дермонски. Една ком-
бинация между Грозданов 
и Парушев позволява на 
последния да се провре 
между двата бека, но закъ-
сняването му проваля сто-
процентовата възможност 
за сигурното изравняване. 
Не съдбата, а самия тим не 
услужи на себе си... Тимът 
на “АС 23” отново минава в 
атака. Кузманов и Ангелов 
правят сполучлив пробив: 
Ангелов бие, Сарайдаров 
отбива, но добре пласира-
ния Кузманов не може да 
използува, а печели само 
корнер за тима си. Малко 
след това и “тичанци” са от-
зовани с отличен дриблинг 
от Радев, пред вратата на 
“АС 23”. Тук Дермонски на 

свой ред вади от краката 
на Парушев.

При едно нападение 
Балъкчиев фаулира, Ко-
вачев прехвърля топка-
та, но Балъкчиев я прес-
реща и силно я отправя 
към Ангелов. Той серви-
ра на удобно пласирания 
Тодоров и този от близо 
бие. Сарайдаров се хвър-
ля, отбива, но топката 
отново попада в Тодоров 
и той увеличава на 2:0 за 
своя тим.

Известно време иг-
рата се води без особени 
проблясъци. Едва в края 
на полувремето и двата 
тима имат опасни атаки. 
В тях пропускат и Йор-
данов, и Тодоров, а пред 
вратата на Дермонски 
не успяват да използуват 
и Парушев, и Дончев, и 
Грозданов.

В играта трябва и 
дух, и стремителност

И вчерашният мач 
потвърди една характер-
на черта за тима на Тича, 
проявена дори и в сре-
щите, спечелени от него. 
“Тичанци” са се отлича-
вали не веднъж с добра, 
издържана игра, но ви-
наги им е липсвал устрем 
в нападението, и затова 
дори и когато са побеж-
давали - изтръгвали са 
победата с минимални 
резултати. Иначе, отдел-
ните линии построяват 
добре играта, но и в това 
построяване личи преко-
мерна комбинативност. 
В това отношение, доста 
от вината трябва да се 
припише и на Калъчев, 
който не работи с бързи 
прехвърляния, а играе с 
къси подавания към най-
близките си съиграчи. 
Друга грешка на целия 
тим е опитът да се играе 
винаги високо.

Сарайдаров се по-

каза добър; за двата гола 
вината не е негова. От бе-
ковете изпъкна повече Га-
рабедов. В средната линия 
най-добър бе Петков, кой-
то показа добро разбира-
не и вчера. Калъчев е опа-
сен за тима с изострените 
си нерви. В нападението 
добри бяха само Розов, 
чиито пробиви всякога 
създаваха разбъркване, 
Парушев и донякъде Гроз-
данов. Дончев се увлича-
ше много в солова игра, а 
Радев бе нестабилен.

В. „Спортъ“, бр. 1533, 
21.11.1938 г.:

“Спортклуб” се спра-
вя и с “Владислав”

“Спортклуб” — 2 (1) 
“Владислав” — 1 (1)

“Спортклуб”: Мари-
нов, Батинов, Дамянов, 
Апостолов, Велков и Ка-
раянев I; Киров, Паунов, 
Караянев ІІ, Георгиев

“Владислав”: Янакиев, 
Коцев, Моканов, Калда-
ръмов, Мишков, Коев, Бо-
ранов, Стойнов, Булашев, 
Джуров, Христов

Игр. “Ботев”, време до-
бро, публика около 5000 
души, рефер Ст. Чумпалов

Устремна игра и леко 
надмощие

Пловдив, 20.11. - Още 

1938
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първите минути подсказ-
ват, че играта бе изпъл-
нена с устрем и живост. 
И двата тима се впускат в 
борбата с еднакъв устрем 
и с желание да открият, 
да увеличат — да осигу-
рят за себе си победата. В 
този устрем личи слабия 
превес на домакините, 
които пред своя публика, 
на свой собствен терен 
действително използуват 
ценните си преимущества. 
Почти половината от пър-
вото полувреме протича 
без ефект. Едва в 21-та 
мин. едно добре проведе-
но нападение дава пър-
вия гол: Киров дриблира 
сполучливо, прехвърля и 
„изсипва“ на Попов, но той 
изпуща. И в един момент, 
когато публиката е разоча-
рована от неизползувания 
момент, топката попада 
в Караянев II, който от 15 
метра я праща в мрежата 
на Янакиев с неспасяем 
шут. Публиката неудържи-
мо аплодира първата ре-
зултатна проява на своите 
любимци.

“Владиславци” се съв-
земат, започват енергич-
ни пробиви, и създават 
доста работа на крайната 
отбрана на “Спортклуб”. Те 
задържат в продължение 
на няколко минути играта 
пред противниковата вра-

та. В 27-та мин. Мишков на-
предва с топката и я прех-
върля на дясно. Боранов 
веднага я праща пред вра-
тата. Към нея се отправят 
Булашев и Джуров, създа-
ва се меле, Батинов се оп-
итва да чисти, но пропуща 
и Булашев от 5 метра със 
силен удар изравнява.

Убедителен напън за 
победен гол

“Спортклубци” започ-
ват втората половина на 
играта с удвоен устрем. 
Техните атаки са постоян-
ни, почти целият тим на 
домакините е повечето 
време на полувремето в 
половината на гостите, 
създаващ крайно опас-
ни положения. Пред вра-
тата на Янакиев много 
често настъпват опасни 
разбърквания. Янакиев е 
много активен в борбата 
си с петте нападатели на 
“Спортклуб” и спасява от-
лично. Неговата намеса в 
играта е всякога уместна и 
всякога успява. “Спортклу-
бци” са почти господари в 
половина на „Владислав“, 
защото успяват да разкъ-
сат средната линия на про-
тивника си. Напредвания-
та на “Владислав” са много 
редки и винаги отбивани 
още от хафбековата ли-
ния. Така, с чувствително 
надмощие за домакини-
те, играта протича близо 

до края на полувремето. 
”Владислав” би бил дово-
лен от равен резултат и 
затова бековете му отби-
ват постоянно в тъч. В 38-
та мин. Георгиев повежда 
енергично нападение и 
сериозно застрашава вра-
тата на гостите, Моканов 
е принуден да фаулира - 
фаулът е отсъден на 20 м. 
пред вратата на Янакиев. 
“Владиславци” образува-
ли стена, но въпреки това 
бомбеният шут на Попов 
провира топката през 
живата стена и въпреки 
героичния плонжон на 
Янакиев — тя навестява 
за втори път вратата на 
гостите. 

Поглед върху играта 
Веднага трябва да се 

отбележи, че загубата се 
дължи изключително на 
средната линия в тима. 
Тя и днес показа по един 
явен начин слабото за-
пълване на трите поста. 
Отрази се от друга страна, 
отсъствието на младия 
национал Орманджиев. 
Сегашният тим на “Вла-
дислав”, съставен от снаж-
ни играчи, днес се пре-
клони пред устрема на 
“спортклубци”. Реферът г. 
Ст. Чумпалов бе отличен 
ръководството.

В. „Спортъ“, бр. 1536, 
30.11.1938 г.:

Дурховата игра и 
една дузпа решават въ-
проса

“Владислав” бие “АС 
23” с 2:1 (2:0)

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев, Моканов, 
Калдаръмов, Мишков, Ге-
оргиев, Боранов, Джуров, 
Темелков, Коев и Христов

Голове: Моканов (1); 
Мишков (1)

“АС 23”: Дермон-
ски, Балъкчиев, Спасов,  

1938
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Петров, Витошки и Бушев, 
Тодоров, Ангелов, Паче-
джиев, Аструг и Йорданов

Голове: Ангелов (1)
Игрище Колодрума, 

публика 4000, време об-
лачно, студено. Рефер 
Иван Радоев

Варна, 27.11. – Гостува-
нето на “АС 23” предизвика 
оправдан интерес и пуб-
ликата не остана излъгана, 
защото успя да наблюдава 
добре издържана игра, 
особено от софийския тим. 

“Владислав” веднага е 
пред вратата на “АС 23” и 
Бушев спира една топка с 
ръка. Присъдената дузпа 
е реализирана отлично от 
Моканов. В третата мин. 
още “Владислав” води с 1:0. 
Това съвсем не е очаквано 
и от най-запалените, които 
изказват шумно възторга 
си. Играта е темпераментна 
и предизвиква вълнение. 
В 10-тата мин. става нещо 
чудно. Боранов прави са-
мостоятелно отличен про-
бив, после дава на Мишков, 
който бие остро, без да се 
спира и докато Дермонски 
се опомни, “Владислав” е 
покачил на 2:0.

Варненци правят още 
няколко опита и след това 
инициативата минава в “АС 
23”, който задържа играта в 
полето на противника. До-
брите комбинации на напа-
дението не могат да реали-
зират нищо, било поради 
бавността му, било поради 
добрата защита. Ангелов 
има много изгоден случай, 
обаче бие настрана. Ор-
манджиев спасява в кор-
нер, ново опасно положе-
ние и после се реваншира 
като отбива смело изпра-
тената над вратата топка. 
Смущението на “АС 23” от 
така бързо получения ре-
зултат минава и той не пре-

късва атаките си, които 
се водят с голям замисъл. 
Моканов и Орманджиев 
имат тежка работа, която 
им позволява да затвър-
дят качествата си. Тодо-
ров, Ангелов и Пачеджи-
ев провеждат отлично 
нападение. Аструг полу-
чава, неговият удар оти-
ва точно и голямото щас-
тие на Янакиев го спаси 
от един сигурен гол. След 
почивката “АС 23” започ-
ва с още по-голяма ам-
биция. Георгиев отбива 
опасния пробив на Тодо-
ров — Ангелов и връща 
играта. На свой ред Ба-
лъкчиев прави същото. 
Комбинацията на Георги-
ев — Мишков и Христов 
завършва с удар на по-
следния, обаче, топката 
отива вън. Веднага след 
това Янакиев трябва да 
употреби много усилия, 
за да спаси удара на Йор-
данов. Ангелов започва 
самостоятелни усилия но 
всичко е напразно. Най-
после пратената топка на 
Тодоров от Петров дава 
възможности на „Старо-
то“ да се „вреже“. Янакиев 
излиза, но Ангелов е по-
бърз и отбелязва. Напо-
рът на софийския тим е 
страшен. Доста щастие, 
много работа на цялата 
отбрана на “Владислав” 
обаче, не позволяват ре-
зултата да се изравни и 
„тимът на детелината“ 
взе тъй много очакваната 
и ценна победа.

“Владислав”‘ се 
представи без Булашев 
и Стойнов. Той победи 
благодарение на бърза-
та си и пробивна игра. 
Инак тима нямаше връз-
ки между отделните ли-
нии. Янакиев на вратата 
нямаше особена работа, 
защото повечето от нея 
се извършваше от двата 

бека Орманджиев и Мо-
канов, за които е мъчно 
да се каже кой бе по-до-
брия. Халфовата линия се 
пласираше зле и се дър-
паше постоянно назад. За 
отбелязване е само Геор-
гиев. В нападението може 
да се говори за Христов, 
Темелков и донякъде за 
Джуров. Другите не бяха 
особени. Темелков трябва 
да се откаже от прекале-
ния дриблинг, за да бъде 
наистина добър, ефикасен 
и в полза на другите. (Ива-
нов)

В. „Спортъ“, бр. 1536, 
30.11.1938 г.:

По-добрата техника 
винаги се налага

“Тича” бие “Левски” — 
Русе с 3:0 (1:0)

“Тича”: Сарайдаров, Га-
рабедов, Харипян, Петков, 
Калъчев, Дончев, Розов, 
Ставрев, Парушев, Грозда-
нов и Радев

“Левски”: Николов, Но-
ваков ІІ, Пейчев, Митев, 
Матеев, Топоров, Абаджи-
ев, Пинкас, Новаков І, Не-
дев и Башев

Игрище „Алеите“. Вре-
ме облачно – хладно; те-
рен – кален. Рефер Коков. 
Публика 1500

Русе, 27.11. - Въпреки 
блокадата, за да не бъдат 
ощетени спортните клу-
бове, които бяха вече на-
правили разноски, властта 
позволи да се играе мача и 
разреши посещението му. 
Но при все това, общото 
настроение оказа влияние 
и една от най-интересните 
борби за шампионата бе 
посетена слабо.

“Левски” излиза с 10 
души, без Топоров. “Тича” 
веднага се налага, като 
публиката аплодира ня-
колко красиви трикове на 

1938
26.10.1938 г., Лондон. 
В показен мач 
английският нац. 
отбор демонстри-
ра превъзходство-
то си като побеж-
дава сборен тим на 
Европа, доминиран 
от световните 
шампиони от 
Италия начело с 
треньора им Вито-
рио Поцо с 3:0 (15‘ 1:0 
Хъл с далечен удар, 
30‘ 2:0 Томи Лоутън 
– асист. Стенли Ма-
тюз, 72‘ 3:0 Гулден)  
и за пореден път 
доказва „с нетър-
пимо и тормозещо 
надмощие“, че като 
„учител“ в тази 
игра, той стои 
над СП на ФИФА, 
в които отказва 
да вземе участие. 
Континенталното 
нападение, водено 
от Силвио Пиола 
успява да застраши 
английската врата 
само един път. 
„Превъзходството 
на англичаните 
бе неоспоримо. 
Тяхната стара 
система се оказа 
много по-добра от 
европейската. През 
цялото време те 
играха „дубъл ве“. Ев-
ропейският тим не 
може да се похвали с 
нищо, освен няколко 
индивидуални про-
яви... Би могло да се 
каже нещо само за 
тримата от край-
ната отбрана, за 
Пиола и Андреоло. 
До някъде за Брен и 
Женгелер. Остана-
лите не оправдаха.“ 
(в. „Спортъ“, бр. 
1522, 27.10.1938 г.)
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Парушев и Розов. Русенци 
още не могат да се органи-
зират. Това е използувано 
и в 6-та минута резулта-
тът е открит. С една уме-
ла комбинация Розов и 
Ставрев стигат до вратата. 
Ставрев дриблира Пейчев 
и от 5 метра бие. Николов 
не може да направи нищо 
друго, освен да извади 
топката от мрежата. В 12 
минута Топоров влиза и 
“Левски” е в пълен състав. 
Това дава импулс на тима, 
който започва нападения 
окуражаван от публиката. 
Няколко пъти пред вра-
тата на “Тича” има опасни 
моменти, обаче Харпян и 
Гарабедов не позволяват 
да се реализира. “Тича” 
отново се налага с по-до-
брата си комбинативна 
игра, която се отличава 
и със значителна бързи-
на. Амбицията и от двете 
страни докарва проявле-
ние на твърдост. При едно 
срещане на Петков и То-
поров, първият е ударен. 
Във второто полувреме 
“Левски” започна с удво-
ена амбиция. Той иска на 
всяка цена да изравни. 
Неговите пренасяния с 
крилата този път са слаби 
и се получава обратното. 
“Тича” успява да покачи на 
2:0. Варненци все повече 
завладяват терена. Калъ-

чев разпределя отлично, 
Парушев използува изгод-
ното положение, но вмес-
то да бие подава на още 
по-добре пласирания Ра-
дев, който отбелязва. “Лев-
ски” прави промени в тима 
си, но това като че повече 
разстройва играта му. Все 
пак той успява да се нало-
жи. Две последователни 
нападения дават изгледа 
за отбелязване, но Недев 
и Топоров правят фало-
ве и спират офанзивата. В 
момента, когато топката е 
у Розов, Новаков и Калъ-
чев, които през целия мач 
се „гонеха“, намериха най-
после случай да се сбият. 
После Новаков направи 
груб фаул срещу Грозда-
нов и реферът го отстра-
ни. Играта продължава 
при променливо надмо-
щие с превес на “Тича” и 
една минута преди края 
Парушев намира случай 
до даде третия гол. За него 
доста вина има и Николов, 
който не се съобрази и из-
лезе много напред.

“Тича” взе заслужена 
победа. Като цяло тимът бе 
много по-бърз. Повече из-
пъкнаха Розов и Парушев. 
Сарайдаров на вратата бе 
без особена работа, защо-
то всичко се спираше от 
бековете, които бяха пове-
че от отлични. Над общото 
ниво на двата добри халфа 

се налагаше Калъчев.
“Левски” показа не-

разбирателство, което се 
дължи до голяма степен 
на калния терен, който 
не му позволи да развие 
своята опасна дурхова 
игра. Също и в бързина-
та той отстъпваше много 
на варненци. Вратарят 
Николов бе добър. Той 
спаси два почти сигурни 
гола, когато топката бе 
изпусната от бековете и 
оставена само на него. От 
другите особени прояв-
ления нямаше. Коков ръ-
ководеше много добре. 
(Георгиев)

В. „Спортъ“, бр. 1538, 
5.12.1938 г.:

Преимуществото на 
домакина и по-добра 
игра

“Тича” бие “Славия” с 
1:0 (1:0)

“Тича”: Сарайдаров, 
Гарабедов и Харипян, Пе-
тков, Калъчев и Дончев; 
Розов, Ставрев, Парушев, 
Грозданов и Радев 

Голове: Парушев
“Славия”: Богословов, 

Ковачев и Филипов, Ан-
донов, Стефанов, Зогра-
фов, Дуков, Дамев, Милев, 
Белокапов и Попов

Игрище Колодрума, 
публика 1500; през цяло-
то време дъжд. Рефер Н.  
Стоянов —Дряново.

Варна, 24.12. - (От на-
шия нарочен пратеник). 
Въпреки толкова лошото 
време, публиката все пак 
дойде. Това показва го-
лемия интерес към този 
мач. “Славия” е веднага в 
нападение, но “Тича” от-
нема и е пред вратата на 
софиянци. След едно мел-
ле, Калъчев посреща от-
далеч и бие много силно. 
Топката облизва горната 

1938

21.11.1938 г. 
„Владислав“ прие 

най-добрия играч на 
тукашния „Радец-
ки“ Стефан Дачев. 
Не е известно още 
дали той ще играе 

в предстоящите 
мачове от първен-

ството. От своя 
страна „Тича“ прие 

членството на 
бекът на старо-

загорския „Траяна“ 
Любчо Костов. 

Както се чува, той 
щял да играе на 

мястото на Оник 
Харипян, който щял 

да се оттегли вече 
от футбола.“ (в. 

„Спортъ“, бр. 1534)
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греда и е аут. Играта се из-
равнява, но “тичанци” са 
по-организирани и все по-
често застрашават вратата 
на “Белите Орли”. Напред-
ванията на варненския тим 
са повече дурхови. Розов 
сполучва с няколко проби-
ви и кара публиката да го 
аплодира. Играта е жива и 
устремна. Това дава повод 
за оправдани грубости и 
от двете страни. В това от-
ношение, неспокойният и 
сърцат Калъчев има доста 
прояви, които реферът от-
минава и поставя играта 
под угрозата на изражда-
не. От 25-та мин. “Славия” 
успява да се наложи и 
Белокапов бие добре, но 
настрани. Веднага “Тича” 
отвръща с пробив чрез Ро-
зов, който бие остро във 
вратата, Богословов от-
бива сполучливо. Веднага 
след това, едно покрито 
нападение на Славия дава 
възможности на Грозданов 
да постави в паника Бого-
словов, но удара му е вън. 
„Събитията“ продължават 
да се развиват пред вра-
тата на софиянци. Радев 
дава също много опасен 
удар. Зографов смело спа-
сява, но е контузен леко 
и напуска за малко. Ново 
изравняване и “Славия” е в  
акция. Стефанов бие неточ-
но, после Дуков пропуща 
една много изгодна топка. 
След тези откъслечни на-
падения, думата има пак 
“Тича”. Розов, който дава 
днес много добра игра се 
справя с Филипов, дава на 
Грозданов, който веднага 
бие. Богословов отбива, 
но топката е посрещната 
от Парушев, който успява 
най-после да отбележи. 
Това е в 37-та минута. Вина-
та е на Филипов, който не 
можа да се съобрази в по-
криването на противника. 

В края на полувремето 
“Славия” има леко надмо-
щие. Белокапов и Дуков 
провеждат добре зами-
слено нападение, което 
завършва с удар от глава 
на Милев, но в страни от 
вратата.

Във второто полу-
време “Славия” започва с 
нападение. Пред вратата 
Милев забива и Калъчев 
го маркира неправилно. 
Едно леко надмощие на 
“славистите” продължа-
ва до 20-та мин., обаче, 
нападението много се 
суети пред вратата, бави 
и улеснява задачата на 
червената отбрана.

След това идва ред 
на “Тича”. Неговата по-
смислена игра се налага. 
Ковачев и Филипов не 
смогват да изнесат игра-
та и вадят повече в тъчо-
ве. Временните откъсва-
ния на “Славия” дават пак 
възможност на Дуков и 
Попов да пропущат. Цен-
търнападателят на “Тича” 
е оставен да работи сво-
бодно и той провежда 
едни много опасни напа-
дения за “тичанци”. Един 
фаул за “Славия” е бит 
добре от Белокапов, но 
Сарайдаров лови в самия 
ъгъл. “Славия” се задър-
жа за малко. Милев ус-
пява да даде добър удар, 
но Сарайдаров внимава. 

Мачът отива към края. 
“Тича”, която не иска да 
рискува минималната по-
беда, предпочита да вади 
повече в тъч и такива се 
наброяват вече 16. В 42-та 
мин. “Славия” печели фаул. 
Дуков получава топката, 
преминава Гарабедов, Са-
райдаров излиза напред, 
за да спаси опасното поло-
жение, но Дуков го изпре-
варва и праща в опразне-
ната врата. В това време 
реферът дава офсайд. По-
следните минути протичат 
пред вратата на “Славия”. 
При едно нападение на 
Радев, Ковачев го блъска 
осъдитело. Краят идва при 
тъмнина и дъжд.

“Тича” имаше по-го-
лямо надмощие, което се 
дължи главно на по-сър-
цатата му игра, по-голя-
мото разбиране и устрем. 
В този именно устрем се 
прояви и грубостта на Ка-
лъчев.

“Славия”, изгуби глав-
но поради погрешната 
система: да комбинира 
прекалено много, та даже 
и в наказателното поле. 
Реферът Стоянов направи 
много лошо впечатление, 
че излезе да реферира с 
обикновенно облекло и 
даже с пардесю. Голът на 
“Славия” бе напълно пра-
вилен и даването на оф-

1938

Варна, 5.2. „Секре-
тарят на ВОСО г. 
Н. Цачев, който до 
сега бе от „Левски“ 
премина редовно 
в редовете на 
държавния първе-
нец „Тича“. Един от 
най-добрите играчи 
на същия клуб – 
бекът Ас. Алексиев 
премина също в 
„Тича“ и е вероятно 
от новия полусе-
зон да дебютира в 
червения тим.“ (в. 
„Спортъ“, бр. 1560, 
5.02.1939 г.).
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сайда е необяснимо. (К. С.)

В. „Спортъ“, бр. 1566, 
27.2.1939 г.:

“Владислав” бие 
“Тича” 1:0 (1:0)

В едно състезание за 
проверка на двата варнен-
ски представители в нац-
дивизията

Варна, 26.01. - Днес 
при облачно и много сту-
дено време двата вар-
ненски представители на 
нацдивизията “Владислав” 
и “Тича”, се срещнаха за 
първи път в годината в 
един проверовъчен мач за 
наличните сили. Състеза-
нието се произведе на иг-
рище Колодрума и бе на-
блюдавано от 2000 души. 
Инициативата за днешна-
та среща е на Варненската 
област. Двата тима се яви-
ха в следните състави:

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев и Моканов, 
Калдъръмов, Джуров и Ге-
оргиев, Боранов, Коев, Да-
чев, Димитров и Ганев

“Тича”: Кондев (Сарай-
даров), Харипян, Алексиев 
(Гарабедов), Петков, Нео-
фитов; (Калъчев), Страков 
(Ковачев), Розов, Кирилов, 
Парушев, Ставрев и Радев

Започване и веднага 
гол

 “Владиславци” вед-
нага подемат нападение. 
Джуров сервира на Дачев, 
той бие, Димитров догон-
ва и в 5-та мин. отбелязва 
първия и единствен гол за 
“Владислав”.

“Тичанци” се съвзе-
мат, разгъват добра игра, 
задържат инициативата, 
сетне за продължително 
време играта е в ръцете 
(краката) на… “Владислав”.

Надмощието отново 
минава в “Тича”, чието на-
падение създава серия 
от критични моменти. В 

15-та мин. “Тича” чрез ком-
бинация между Парушев, 
Ставрев и Радев създава 
опасност, пред вратата на 
“Владислав”, но Моканов 
сигурно отбива. В 37-та 
мин. Ковачев спасява си-
гурен гол пред вратата на 
“Тича”.

С почването на вто-
рото полувреме, “Тича” 
подема нови нападения, 
при едно такова напред-
ване Радев бие силно към 
Янакиев, той изпуска, но 
Розов на опразднена вра-
та пропуска да изравни. 
До края на състезанието 
играта не показва нещо 
интересно.

Как се представиха 
двата тима

“Владиславци” днес из-
лязоха без Кирчев и Хри-
стов. Последннят е кон-
тузен. Мишков пази сили 
за шампионатните срещи, 
но заместника му Джуров 
запълни също успешно 
неговия пост. Янакиев на 
вратата днес бе несигурен. 
Младият Орманджиев 
бе отличен. Хафбековете 
работеха и се допълваха 
добре. Коев и Дачев бяха 
добри само първото по-
лувреме. Ганев няма още 
рутина за един голям мач. 
Още в целия тим същест-
вуваше добра връзка в от-
делните линии.

Тимът на “Тича” пока-
за, че е работил успешно 
през зимата. Маркираният 
му единствен гол не може 
да се припише като вина 
никому, защото той падна 
в един момент, когато иг-
рата още беше на проуч-
ване и никой не очакваше 
това, което се случи. Хари-
пян бе добър, но Гарабе-
дов не даде нещо особено. 
От средната линия добър 
бе само Вили Петков, Ка-
лъчев, който влезе във 
второто полувреме, не 

можа да се свърже. В на-
падателната линия Розов, 
Парушев, Ставрев и Радев 
се разбират добре. Най 
добър тук бе Парушев. Ре-
ферира г. Мутафчиев. (Ив. 
Иванов)

В. „Спортъ“, бр. 1576, 
3.4.1939 г.

“Славия” си върна 
на “Тича” 2:0

“Славия”: Богословов, 
Ковачев, Христов, Байку-
шев, Стефанов и Зогра-
фов, Дуков, Китанов, Ми-
лев, Белокапов, Попов

Голове Милев (1), Бе-
локапов (1)

“Тича”: Сарайдаров, 
Харипян и Гарабедов, Пет-
ков, Калъчев, Ковачев, Ро-
зов, Ставрев, Грозданов, 
Парушев, Радев

Игрище “Славия”, вре-
ме хладно, облачно, те-
рен добър, публика около 
2000 души, футб. съдия г. 
Г. Коков - Пловдив

Амбициозна игра на 
два добри противника

Още първите прояви 
показаха, че ще бъде на 
лице една жива, издър-
жана и амбициозна игра, 
еднакво от двете страни. 
Също в първите мину-
ти пролича по-добрата 
класа на „белите орли“, 
които веднага можаха 
да дадат физиономия на 
своя начин на провежда-
не нападенията още от 
собствената им врата. По 
този начиин още веднъж 
примерно бе показано, 
че “славистите“ имат свой 
особен маниер — един 
начин на игра, който е 
нещо като наследство от 
„добрите стари времена“ 
и който сега системно се 
поддържа от работата 
на треньора: сигурно на-
предване с къси точни, 
отмерени подавания и 

1939

Довършителни 
работи по линията 

Мажино (по името 
на военният ми-

нистър на Франция 
Андре Мажино), 
отбранителна 

система от бун-
кери, укрепления и 
подземия разполо-

жена по източната 
граница на Франция 

в Елзас, с цел про-
тиводействие на 

евентуално герман-
ско нападение. През 
1940 г. германците 

я заобикалят и 
навлизат във Фран-

ция от белгийска 
територия. В бъл-
гарския футболен 

жаргон, с това 
име е наречена 

двойката бекове на 
„Владислав“, Мока-
нов и Орманджиев, 
поради непропуск-
ливостта им към 
противниковите 

атаки.
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опити за удари във вратата 
на противника. 

Срещу една такава по-
строена игра, много ес-
тествено “тичанци” труд-
но можеха да се справят. 
Затова именно играта се 
водеше обикновено пред 
вратата на гостите. Техните 
напредвания ставаха само 
навременни и се проваля-
ха по две причини: защото 
срещаха сигурната край-
на защита на “славистите” 
или пък — което по-често 
се наблюдаваше — защо-
то подаванията на самите 
нападатели не бяха точни, 
а се правеха с прибързва-
не и попадаха в краката на 
противниковите играчи.

И въпреки всичко, при 
прехвърлянето на играта 
— на лице бе една благо-
родна амбиция от всички 
играчи, което даваше тон 
на живост.

Два добре изработе-
ни гола

“Славия” изтръгна вче-
ра победата си благодаре-
ние на много доброто во-
дачество, каквото имаше 
в лицето на Милев. Той от-
давна не беше се явявал на 
терена в състава на „белите 
орли“, но вчерашният му 
гастрол задоволи всички. 
Това изпъкваше най-вече 
при разбъркванията пред 
вратата на “Тича”, когато с 
намесата на Милев бе мар-
киран и първия гол. След 
едно добро напредване 
чрез Байкушев и Дуков, 
топката попадна в Милев, 
той бързо се освободи от 
нея, подавайки я на Бело-
капов, за да я получи вед-
нага от него и да бие силно 
и за пръв път да пробие 
вратата на “Тича”. Всякаква 
намеса на Сарайдаров бе 
излишна при силния отме-
рен удар, и той само извади 
топката от мрежата. Също 

красиво изработен бе и 
вторият гол на “славис-
тите”. Той бе маркиран 
във втората половина на 
второто полувреме. След 
продължително водени 
нападения пред вратата 
на Сарайдаров, Дуков и 
Китанов можаха да про-
ведат добро напредване, 
топката бе прехвърлена в 
центъра, Милев я допра-
ти назад, където добре 
пласирания Белокапов 
от сравнително далечно 
разстояние — зад линия-
та на наказателното поле, 
със силен и точен удар я 
прати в ъгъла. Головото 
съотношение убедител-
но бе увеличено на 2:0 за 
“Славия”.

Поглед върху игра-
та на играчите

Сарайдаров не бива 
да се вини за двата вка-
рани му гола. Той, все 
пак показа умение при 
няколко други опасни 
положения. Харипян и 
Гарабедов бяха добри, 
но тяхната работа се об-
лекчаваше от средната 
линия, в която и Петков 
и Калъчев и Ковачев ра-
ботеха самоотвержено. 
Напред обаче “тичанци” 
бяха много слаби. Един-
ствен Розов правеше 
опити да напредва, но и 
той в тези си опити мно-
го прекаляваше, защото 
се стремеше към солова 
игра. Другите — и Гроз-
данов, и Ставрев, и Па-
рушев и Радев — не бяха 
добри, или не показаха 
обикновената си игра, 
която е много по-добра 
от показаната вчера.

Ръководството на 
пловдивския футб. съдия 
г. Коков задоволи. 

В. „Спортъ“, бр. 
1578. 11.4.1939 г.:

За втори път тази 

година “Владислав” бие 
“Тича” с 1:0, но пак в при-
ятелски мач

Варна, 9.04. - Днес, 
първият ден на Великден, 
бе запазен само за един 
мач: приятелската среща 
“Тича” – “Владислав”, която 
се произвежда за втори 
път тази година. И за вто-
ри път „Владислав” победи 
с 1:0. Към 1500 души при-
сътствуваха на тази винаги 
интересна за Варна бор-
ба. Двата тима излязоха в 
познатите си състави. Във 
втория хафтайм Гарабедов 
не игра, На негово място 
се върна хафбека Алек-
сиев, а той бе заместен от 
Петков.

“Тича” започна с про-
дължителна акция и за-
стави “Владислав” да води 
борба в собствената си по-
ловина. Така продължи до 
20 мин., след което “Вла-
дислав” на свой ред взе 
инициативата, но до края 
не се получи резултат. Вто-
рият хафтайм се разви при 
променливо надмощие. В 
15 мин. “Владислав” можа 
да даде единствения гол. 
Джуров използва едно 
меле и шутира силно. Ха-
рипян на време отби, но 
топката попадна в стоя-
щия назад Темелков, който 
я върна обратно. Боранов 
посрещна и от близо пра-
ти сигурно във вратата. 
След това “Тича” на някол-
ко пъти създаде опасни 
положения за “Владислав”, 
без да може да ги използ-
ва. Тук, на два пъти шансът 
игра голяма роля. Грозда-
нов пропусна да отбележи 
на празна врата, а Орман-
джиев по една случайност 
извади една топка тогава, 
когато тя влизаше вече 
във вратата.

И двата тима дадоха 

1939

1.04.39 г. завършва 
Испанската граж-
данска война. С 
помоща на Хитлер 
и Мусолини, побеж-
дават национали-
стите на ген. Фран-
ко, който остава на 
власт до смъртта 
си през 1975 г.

***
28.05.39 г. във Варна 
тържественото е 
открит клапанен 
подвижен мост с 
железопътна линия 
над морския канал, 
наречен Аспарухов и 
варненската град-
ска кланица, с което 
е поставено нача-
лото на развитие-
то на южната част 
на индустриалното 
пристанище.
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обикновената си игра. 
В “Тича” особено куца-
ще нападението, където 
единствено се прояви 
Розов. Калъчев II бе до-
бър в хафбековата линия. 
Милчев също имаше про-
яви на поста ляв инсайд. 
От “Владислав” би могло 
да се говори за Джуров, 
който бе най-добрия като 
хаф и въобще в тима, и за 
Темелков в нападението. 
Орманджиев не задоволи. 
Той е изоставил тренинга 
си, поради предстоящите 
му абитуриентски изпити. 
(Ив. Иванов)

В. „Спортъ“, бр. 1580, 
16.4.1939 г.

“Ветераните” се на-
ложиха над “Владислав”

“ФК 13” — “Владислав” 
2:0

“ФК 13”: Тадев, Илиев, 
Пенчев, Бенчев, Кръста-
нов, Петров; Николов Ас-
парухов, Коцев, Недялков, 
Каменски

Голове: Илиев (1); Ни-
колов (1)

“Владислав”: Янакиев. 
Моканов, Орманджиев, Ге-
оргиев, Джуров,  Калдаръ-
мов, Боранов, Коев, Дачев, 
Темелков, Христов

Игрище „Юнак“, време 
и терен отлични. публика 
около 2000 души, футб. съ-
дия г. Елков от Пловдив.

Макар и афиширана 
като среща между Варна 
и София, вчерашното 
състезание “ФК 13” – “Вла-
дислав” не премина през 
перипетиите на нервност 
и на престараване в стре-
межа за победа, каквито 
прояви може би са били 
очаквани. Обратно, от са-
мото начало, та до самия 
край, вчерашната среща 
бе един образец на спо-

койна игра, на крайно 
симпатично държание 
от страна на всички иг-
рачи. Тук е мястото да се 
подчертае достойното, 
спортменско държание на 
“владиславци”, които не се 
подадоха на увлечение-
то, което е обяснимо при 
вчерашния случай — още 
в първата половина на иг-
рата победата да бъде оч-
ертана.

Иначе, и двата тима по-
казаха в по-голямата част 
от играта сполучливо ком-
биниране, опити за свър-
зана и резултатна игра; 
създаваните още от отбра-
ните добри напредвания 
завършваха при много 
случаи с опити за реализи-
ране. Наистина, тези опити 
— еднакво за двата тима 
— не бяха оползотворя-
вани, но рутина изобщо се 
придобива с постоянство, 
с постоянно изпробване 
на известни познания.

Отбраната на ветера-
ните открива резултата

Първите няколко ми-
нути протекоха с мудна 
игра, еднакво от всички 
играчи. Това не беше про-
учване на терена, нито на 
противника, но по- скоро 
навлизане в темпото на 
една шампионатна среща. 
И това „разиграване” на-
истина пролича малко по-
сетне. То се изрази в очер-
таната вече свързана игра 
на двата тима, в започва-
щите да се редуват напа-
дения — било към вратата 
на Янакиев, било към тая 
на Талев. При такива на-
предвания и Николов и 
Коцев от “ФК 13” пропускат 
удобни моменти, понеже 
са сполучливо блокирани 
от Моканов и Орманджи-
ев. На свой ред и напа-
дението на “Владислав” 
пропуща чрез Боранов. 
който и в това състезание 

показа своята типична 
бавност в критичните за 
противниковата врата 
моменти. За няколко ми-
нути инициативата е във 
“владиславци”, но сетне 
тя преминава, вече за по-
продължително време, 
във “ветераните”. Николов 
прави един опасен про-
бив, стига сам до вратата, 
но ударът му праща топ-
ката високо над върли-
ната. Веднага след това 
Недялков пропуска поне 
да създаде разбъркване, 
чрез един фаул от сравни-
телно близко разтояние.

Пропуските на напа-
дението се балансираха с 
една проява на предста-
вители от отбраната: при 
корнер Илиев минава на-
пред. няколко скочили за 
топката играчи създават 
разбъркване, тя се удря в 
коляното на Илиев и на-
вестява за пръв път вра-
тата. Останалата част от 
полувремето протича с 
прехвърляне на играта и 
с два сериозни пропуска 
на Дачев.

Николов утвържда-
ва победата на своя тим

В продължение на 15 
мин. от втората полови-
на на играта, “ветерани-
те” показват убедително 
надмощие и позволяват 
на своя противник да 
прави само откъслечни 
напредвания. Едва в 15 
мин. нападението на “ФК 
13” можа да се прояви: 
използвайки опразването 
на противниковата поло-
вина. Коцев даде добър, 
далечен пас напред на 
Николаев; той лесно из-
превари в догонването 
следващия го Орманджи-
ев и отблизо, със спокоен 
нисък удар, пронизва за 
втори път топката в мре-
жата на “Владислав”. Оп-

1939

По идея на кмета 
Янко Мустаков за-

вършва изграждане-
то (1939) на новият 

входен портал на 
Морската градина 

по проект на арх.
Георги Попов. 

* * *
23.08.39 г. Сталин и 

Хитлер сключват 
договор, подписан 

от външните мини-
стри на Съветския 

съюз и Германия. 
По настояване на 

Сталин към него е 
приложено тайно 

споразумение за 
подялба на Европа. 
На 1.09.39 г. Герма-
ния напада Полша 

от запад, след като 
германци в полски 

униформи инсцени-
рат граничен кон-
фликт, а на 17.09. 
Съветският съюз 

нахлува от изток, 
за да присъедини 

западна Украйна и 
западна Белорусия, 

Започва Втората 
световна война. 
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итите на “владиславци” да 
маркират почетния си гол 
не дават резултат. Своевре-
менната намеса на Кръста-
нов в центъра, и на Илиев 
пред вратата,  избягват вся-
каква опасност. И все пак, 
положението на “ветера-
ните” пред собствената им 
врата бе на няколко пъти 
неудобно. Особено в 39-та 
мин., след един добре бит 
от Христов корнер, ако Бо-
ранов и Темелков бяха по-
съобразителни, биха могли 
да дадат първия си гол, или 
дори да изменят и физио-
номията на играта. Оста-
налите минути протекоха 
с редувани прехвърляния, 
със свързани напредвания, 
с временни изтегляния на 
целите тимове напред, но 
резултатът остана непро-
менен.

В. „Спортъ“, бр. 1580, 
16.4.1939 г.:

Във Варна “Черномо-
рец” мъчно се предава

“Тича” — “Черноморец” 
2:1

“Тича”: Сарайдаров, Ха-
рипян и Гарабедов, Петков, 
Ковачев и Неофитов,  Ро-
зов, Грозданов, Парушев, 
Ставрев, Радев

Голове; Грозданов — 
(1) Парушев – (1)

“Черноморец”: Дими-
тров, Николов, Чакаларов, 
Евстатиев, Талев, Стефанов, 
Иванов, Андрейчев, Кара-
георгиев, Тодоров, Русков.

Голове; Тодоров — 1 
Игр. Колодрума, терен 

твърд, време пролетно - 
слънчево, публика около 
2000 души, футб. съдия г. 
Дим. Риковски от Русе,

Играта започва с бързи 
прехвърляния. Черномор-
ци на няколко пъти са пред 
вратата на Сарайдаров, но 
Харипян се намесва свое-
временно и чисти напред. 

В 13-та мин. фут. съдия от-
съжда фаул за „Тича“, кой-
то е бит от Харипян. Топ-
ката е прехвърлена към 
Ставрев, той пропуща, 
но удобно пласиралия се 
Грозданов я посреща и 
открива резултата 1:0 за 
Тича. Откриването съз-
дава по-голяма живост в 
играта на “черноморци”. 
Те се опитват да свър-
жат. При едно напред-
ване, Иванов центрира 
сполучливо, Сарайдаров 
пропуща, но и Русков на 
празна врата пропуска 
да изравни. Опитите на 
черноморци да се свър-
жат са неуспешни. В 25-та 
мин. една добре пасира-
на топка от Ставрев на 
Парушев позволява на 
последния да изпрати за 
втори път топката в мре-
жата на Димитров. Това 
напредване на нападе-
дението на “Тича” бе в мо-
мент, когато целия тим на 
“Черноморец” бе напред. 
Дори ударът на Парушев 
бе към опразнена врата, 
поради излизането на-
пред и на вратаря. “Чер-
номорци” протестират 
пред футб. съдия, моти-
вирайки се, че голът е 
неправилен и е направен 
при офсайд. Но реферът 
сочи центъра, играта се 
подновява, следват реду-
вани прехвърляния към 

двете врати и полувреме-
то изтича.

Втората половина на 
играта започва с явно 
надмощие на “тичанци”. В 
13-та мин. “Черноморец” 
провежда добра атака с 
Талев, Иванов и Андрей-
чев; последният с бомбен 
удар отправя топката към 
вратата, но плонжонът на 
Сарайдаров спасява си-
гурен гол. Веднага след 
това и Димитров спасява 
сигурен гол, боксирайки с 
плонжон отправената към 
него топка от Ставрев. Ня-
колко добри комбинации 
от Ковачев, Петков и Розов 
са проиграни от Радев и 
Ставрев и това окуражава, 
като че ли “черноморци”. 
Техните напредвания за-
почват да стават по-посто-
янни и по-застрашаващи. 
Отбраната на “Тича” има 
доста трудна работа. И все 
пак, напиранията на “чер-
номорци” дадоха възмож-
ност в 43-та мин. да отбе-
лежат и почетния си гол 
след хубава комбинация 
между Стефанов, Русков и 
Тодоров и след отмерен, 
точен удар на последния. 
Оставащите минути про-
тичат при оживена, инте-
ресна игра повече пред 
вратата на “Тича”. При едно 
напредване, Иванов про-
пусна удобен момент да 

1939
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изравни.
В цялото времетраене 

на играта “тичанци” се оп-
итваха да наложат висока 
игра, но бяха спирани от 
разбиването на играчите 
на “Черноморец”. От друга 
страна, пречка за добър 
развой на играта, за ней-
ното добро построяване, 
бе и самия футб. съдия, 
който се престараваше в 
маркиранията. Футб. съ-
дия Риковски не е подхо-
дящ, особено за по-големи 
състезания.

“Черноморци” в това 
състезание не се показаха 
достатъчно дисциплини-
рани. (Ив. Иванов)

В. „Спортъ“, бр. 1583, 
24.4.1939 г.:

“Владислав” показва 
стойността на своята от-
брана

“Черноморец” — “ Вла-
дислав” 2:2 (2:1)

“Черноморец”: Георги-
ев, Петров и Чакаларов, 
Антонов, Евстатиев, Шо-
пов, Георгиев, Жеков, То-
доров, Андрейчев, Русков

“Владислав”: Янакиев, 
Моканов, Орманджиев, 
Георгиев, Джуров и Кал-
даръмов, Ганев, Темелков, 
Дачев, Коев и Георгиев

Рефер Ст. Чумпалов. 
Време хладно, публика 
4000.

Бургас, 23.4. Ако тряб-
ва да се характеризира 
днешния мач, трябва да 
кажем, че „Черноморец“ 
имаше надмощие първото 
полувреме. Второто, игра-
та бе по-често изравнява-
на, а в целия мач, освен до-
брата игра на двата тима, 
„Владислав“ успя да пока-
же големите качества на 
крайното си отбранително 
трио: Янакиев, Моканов и 
Орманджиев, което фак-

тически изнесе играта на 
своя тим и не позволи на 
„Черноморец“ да победи. 

Играта започна с про-
дължително надмощие 
на „Черноморец“. Ляво-
то крило Георгиев, което 
днес бе най-добрия играч 
в тима си, прави отличен 
пробив, центрира, Жеков 
поема, дава на Андрейчев, 
който притичва, застига 
топката на три метра пред 
гола и със сигурен удар 
открива. До 12 мин. опе-
рациите се развиват пред 
гола на Янакиев. След това 
„Владислав“ се откъсва, 
Коев прави самостоятел-
но нападение, справя се с 
Петров и изравнява. Това 
дава оживление, много 
интересни моменти пред 
двете врати и отново над-
мощие на „Черноморец“. 
Това надмощие се изразя-
ва във втори гол, който пак 
е отбелязан от Георгиев; 
неговият удар е даден от 
18 метра, но с такава сила 
и прецизност, че добрия 
инак Янакиев не можа да 
направи нищо. Това е в 17 
мин. и до края резултатът 
не се променя, въпреки 
системните нападения на 
бургазлии и откъслечните 
пробиви на “Владислав”.

Началото на второто 
полувреме иска да пока-
же, че варненци ще из-
ненадват. Тяхната бърза 
дурхова игра се налага и 
докато отбраната на “Чер-
номорци” се сети какво 
трябва да прави, Христов 
- л. крило, прави един ис-
тински пробив на “шило”, 
бие отблизо и изравнява. 
Започва отчаяна борба за 
надмощие до победен гол. 
До 35-та мин. черномор-
ци успяват да задържат 
играта за себе си. Опасни, 
много опасни моменти се 
разиграват пред вратата 
на “владиславци”, няколко 

удобни момента са про-
пуснати, но едновремен-
но с това крайната отбра-
на на варненци намира 
възможност да се прояви. 
Играта отново е изравне-
на, отново идват възмож-
ности “Владислав” да по-
каже, че може да спечели 
мача, но вратарят на “Чер-
номорец” Георгиев спа-
сява щастливо и с много 
труд опасния шут на ляво-
то крило Христов. 

За играта на двата 
тима могат да се кажат 
хубави работи. Тя бе из-
държана, интересна и 
амбициозна. Реферът Ст. 
Чумпалов ръководи от-
лично с голям авторитет. 
(А. Запков)

В. „Спортъ“, бр. 1583, 
24.4.1939 г.:

Две прояви на един 
отличен нападател и...

“Левски” (Р) бие “Тича” 
с 2:0 (1:0)

“Левски” (Р): Николов. 
Новаков II и Пейчев, Нова-
ков І, Дуков и Митев, Аба-
джиев, Недев, Николаев и 
Матеев.

Голове: Николаев (1), 
Абаджиев (1) 

“Тича”: Сарайдаров, 
Харипян и Гарабедов, Пет-
ков, Ковачев и Неофитов, 
Гочев, Розов, Калъчев, Па-
рушев и Радев.

Игрище Колодрума, 
терен твърд; облачно 
и студено, публика над 
5500 души. Рефер г. Д. Гур-
балов от Бургас

Варна, 23.04. - Играта 
започва с бързо прена-
сяне. Първоначално ини-
циативата е на “тичанци”, 
но сетне преминава в ру-
сенци. В 10-та мин. една 
хубава комбинация меж-
ду Новаков І, Абаджиев 
и Недев е неизполвана 

1939

15.09.39 г. българ-
ския министър-

председател Георги 
Кьосеиванов обявя-

ва неутралитет 
и е подкрепен от 

всички забранени 
партии. След тях 

бързо се оформя 
четири основни по-

литически течения. 
Комунистите от 
БРП са за съюз със 
СССР и разчитат 

на негова помощ да 
поемат управле-

нието и да въведат 
съветска власт. 

Кръгът около проф. 
Ал. Цанков, ратни-

ците и легионерите 
са за съюз с Герма-

ния и за въвеждане 
на нацистко упра-

вление.

* * *
Проведен е марато-

нът „Галата – Ва-
рна“ (ок. 4 км) - най-

старото плувно 
състезание у нас. 

Той се провежда вся-
ка година от 1939-а 
насам (старт няма 

единствено през 
1944 г., поради поли-
тическите събития 

от онова време). 
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от последния. Русенци за-
почват убедително да се 
налагат, те често са пред 
вратата на “Тича”,но трой-
ката Сарайдаров, Харипян 
и Гарабедов чистят добре. 
Две опасни напредвания 
на Калъчев, Парушев и Ро-
зов в 25-та и 28-та мин. да-
ват възможност на Гочев 
и Калъчев да реализират, 
но и двамата пропускат. 
Играта става много жива. 
В 35-та мин. след добро 
нападение на Матеев, Ни-
колаев и Митев, добре пла-
сирания Николаев с глава 
праща топката в мрежата 
на Сарайдаров. Малко след 
това, след няколко опасни 
напредвания към вратата  
на “тичанци”, завършва иг-
рата на първата половина.

“Тичанци”, с почване-
то са в нападение и на два 
пъти пропускат да израв-
нят. Играта се води с еднак-
ва инициатива. Николов 
на вратата има щастие, за-
щото противниковото на-
падение пропуща няколко 
изгодни моменти. Бавно, 
русенци се организират. В 
23-та мин. Николаев дриб-
лира успешно отбраната 
на “Тича”, пласира на Аба-

джиев и този увеличава 
на 2:0. “Тичанци” се мъчат 
да се организират, но не 
успяват. В 30-та мин. едно 
напредване на варненци 
е спряно с дузпа, но топ-
ката излиза в корнер. Ре-
ферът отсъжда послед-
ното. Стават пререкания 
и реферът променя ре-
шението си, Харипян бие 
дузпата, но Николов от-
бива. Всички шансове на 
“Тича” за почтен гол про-
падат и това внася нерв-
ност, дори много от игра-
чите на “Тича” започват да 
играят грубо. В 33-та мин. 
Харипян умишлено рита 
Матеев в стомаха и рефе-
рът го отстранява. Малко 
след това е отстранен 

Матеев заради сблъсква-
не с Петков. Развоя стига 
до 38-та мин.

В тоя момент става 
нещо неочаквано. При 
напредване на “Тича”, Ка-
лъчев е ударен от Дуков 
и настава бой. Отначало 
между двамата, а сетне и 
между други играчи. Нещо 
повече, навлиза и публика. 
По игрището се разразява 
формален бой и реферът 
прекратява играта 7 мин. 
преди края. В този масов 
бой няколко от играчите 
на “Тича” и “Левски” са кон-
тузени. Научавам, че два-
ма от “тичанските” играчи 
са пренесени в болница, а 
трети лежи в гардеробна-

6.05.1939 г. преди 
финала за купата 
на Червения кръст, 
завършил 3:0 за 
"Тича" с хет-трик на 
Вили Петков, прави 
от ляво надясно 
"Владислав":
Здр. Янакиев, Цв. Ди-
митров, Ганев, Мл. 
Джуров, П Темелков, 
Н. Калдаръмов, А, 
Коев, Й. Кирчев, Ст. 
Дачев, И. Моканов и 
Ст. Орманджиев
клекнали "Тича": О. 
Харипян, Г.Г. Гроз-
данов, Ст. Калъчев, 
Ат. Ковачев, В. 
Петков, И. Сарайда-
ров, М. Парушев, П. 
Розов, Д. Байчев, Г. 
Радев и Г. Гарабедов
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та на игрището.
Победата на “Левски” е 

заслужена. Неговият тим, 
с малки изключения, се 
представи добре, най-до-
бри бяха Николов, братята 
Новакови и Пинкас, а Ни-
колаев бе герой на мача. 
С него русенци могат да се 
гордеят. Той е тяхна гор-
дост. Варненските спорти-
сти са очаровани от играта 
му и безброй пъти го апло-
дираха... В тима на “Тича” 
липсва разбирателстзо 
между отделните линии. 
Добри бяха само Сарайда-
ров, Петков и Розов. 

В. „Спортъ“, бр. 1592, 
15.5.1939 г.:

“Владиславци” отър-
вават последното място

“Владислав” — “ФК 13” 
2:0 (1:0)

“Владислав”: Янакиев, 
Моканов, Орманджиев, 
Георгиев, Мишков и Кал-
даръмов, Темелков, Коев, 
Дачев, Джуров и Христов.

“ФК 13”: Базовски, 
Илиев, Пенчев, Бенчев, 
Кръстанов, Петров; Нико-
лов, Атанасов, Недялков, 
Каменски и Ганчев

 Игр. Колодрума, вре-
ме слънчево; публика 
2500 души. Футб. съдия г. 
Д. Топалов от “Шипчен со-
кол” — поел ръководство-
то поради неявяване на 
назначения за мача рефер 
Димов от Русе.

Въпреки надмощи-
ето на “ветераните” ре-
зултатът е в полза на 
“Владислав”

Варна, 14.05. - На ня-
колко бързи нападения в 
началото на “Владислав” 
“ветераните” противопос-
тавят една точна и пре-
цизна игра, която им поз-
волява да се чувствуват в 
надмощие. Но “Владислав” 
е решил днес да напусне 

терена само като побе-
дител. В 14-та мин, след 
комбинация между Геор-
гиев и Христов топката е 
прехвърлена към вратата 
на “ФК 13”, но удобно пла-
сиралия се Дачев е фау-
лиран грубо от Пенчев и 
реферът отсъжда наказа-
телен удар.  Моканов бие 
и “Владислав”  води с 1:0. 
Веднага “ветераните” са 
в нападение и задържат 
пред вратата на Янакиев. 
Нападенията им, обаче не 
дават резултат, защото има 
прекалени комбинации, 
които дават възможности 
на Орманджиев и Мока-
нов да чистят всичко. Все 
пак, играта е повече в по-
лето на “ветераните”. “Вла-
дислав” напредва откъс-
лечно. В 38-та мин. след 
прехвърляне, Дачев е в 
изгодно положение и про-
пуща да даде втори гол за 
тима си.

За да спре една атака 
на “ветераните”, Моканов 
е принуден да фаулира, и 
ударът на Недялков съз-
дава разбъркване пред 
Янакиев, което е спасено 
с намесата на Мишков. 
“Ветераните” сгъстяват 
играта пред вратата на 
“Владислав”. Нападението 
им е добре подхранва-
но, главно от Кръстанов и 
се създават доста изгод-
ни моменти. При един от 
тях, Николов е сам на 5 м 
пред вратата и в момента, 
когато той се кани да бие, 
Орманджиев вади в кор-
нер. “ФК 13” продължава 
да има надмощие, но то не 
носи нищо радващо.

Обратно, в 41-та мин. 
Темелков се отзовава пред 
вратата на „ветераните“, 
създава смут, но праща 
топката високо. 

“Владиславци” зат-
върдяват победата си в 
надмощие

С почването на второ-
то полувреме, “ветерани-
те” са отново в нападение, 
но Орманджиев и Мока-
нов отбиват всичко, чис-
тят напред и подхранват 
добре. В 9-та мин. Дачев, в 
пропуснат от рефера оф-
сайд за малко не покачва 
резултата. 

“Владислав” продъл-
жава надмощието си. “Ве-
тераните” спохождат вра-
тата само с прехвърля-
ния от време на време. В 
31-та мин. “ФК 13” пропу-
ща да изравни чрез Ган-
чев. В 42-та мин, едно на-
падение на “Владислав” 
завършва с корнер пред 
вратата на Базовски. Хри-
стов бие отлично и Джу-
ров спокойно покачва на 
2:0. Окуражени от този 
гол “владиславци”  про-
дължават с чести атаки, 
но “ветераните” полагат 
усилия да отбележат по-
четния си гол. Това не им 
се отдава, защото време-
то изтича.

Играта на “Владислав” 
през първото полувре-
ме бе дефанзивна. През 
втория хафтайм обаче, те 
можаха да се наложат и 
инициативата бе в техни-
те ръце. Добри  бяха в от-
браната двойката  Орман-
джиев и Моканов, които 
бяха и герои на мача. На-
пред  изпъкнаха Дачев и 
Христов.

Реферът правеше опу-
щения и с двата тима. Той 
отнемаше авантажите. 
(Ив. Иванов)

В. „Спортъ“, бр. 1594, 
19.5.1939 г.:

“Тича” победи “АС 
23”

“Тича” 2 – “АС 23” 1
“Тича”: Сарайдаров, 

Харипян и Гарабедов, 
Байчев, Калъчев, Ковачев, 

1939
„Историческата 
контестация по 

мача „Владислав“ – 
„Славия“ във Варна, 
завършил с админи-
стративния резул-

тат 3:0 за варненци, 
проучванията по 

която продължиха 
толкова много, 

най-после приключи. 
Реферската колегия, 

към която бе от-
правена жалбата 

на „Славия“ се събра 
в петък вечер и въз 

основа на донесени-
ята на своя специа-

лен пратеник във 
Варна и дадените на 
няколко пъти допъл-

нителни обяснения 
от рефера на този 
мач г. Пенчо Димов 

реши следното: 
„Отхвърля жалбата 
на СК „Славия“ като 

неоснователна и 
потвърждава полу-
чения резултат на 

игрището.“
 Както е известно 
този мач се разви 
при много особени 

обстоятелства. 
След доста нервна 

игра през второто 
полувреме, рефера 

П. Димов от Русе 
отстрани едно след 

друго 4 играчи от 
тима на „Славия“ за 

груба игра или непод-
чинение. И понеже 

„Славия“ остава със 
7 играчи, то съглас-

но постановленията 
от правилника, той 

прекъсва мача и дава 
служебен резултат 

от 3:0 за „Владислав“. 
От „Славия“ 

твърдят, че първо – 
рефера е ръководил 

много некомпетент-
ни и второ – че не 

е отстранил 4-ти 
играч ...“
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Розов, Грозданов, Пару-
шев, Петков и Радев

Голове: Грозданов 1, 
Петков 1

“АС 23”: Дермонски, Ба-
лъкчиев, Славов, Петров, 
Витошки, Бушев, Кузма-
нов, Ангелов, Пачеджиев, 
Аструг, Йорданов

Игрище Колодрума, 
време слънчево и спокой-
но, публика 4000 души, ре-
фер г. Димов от Русе.

Гостуването на “АС 23” 
предизвика голям интерес 
и Колодрума днес събра 
многохилядна публика, 
която остана доволна от 
играта на гостите и от успе-
ха на варненския предста-
вител.

Началото започна с 
бързо отзоваване на чер-
веното нападение пред 
вратата на Дермонски. На-
става опасно меле, следват 
няколко удари и Балъкчи-
ев смело се справя с кри-
тичното положение.

Пренесената топка се 
задържа от чернобялото 
нападение и е продължи-
телно в полето на “Тича”. 
Витошки играе отлично и 
заедно с Петров подхран-
ват предната линия. Късите 
и ниски подавания пред 
вратата иа Сарайдаров не 
донасят нещо положител-
но за софиянци, въпреки 
по-добрата им игра лекото 
надмощие и многото из-
годни положения за реа-
лизирване, резултатът не е 
открит.

Ангелов, Пачеджиев, а 
после и Йорданов пропус-
кат или забавят да шути-
рат и с това позволяват на 
енергичния днес Харипян 
да чисти о време, и да из-
несе играта извън своето 
поле. Розов приема, май-
сторски дриблира Спасов, 
центрира, Петков бие ос-

тро. Дермонски неспо-
лучливо отбива. Настава 
меле и борба, развиваща 
се на голлинията. Момен-
тът е тежък и се изразява 
в 

1:0 за „Тича“.
Голът амбицирва “АС 

23” и го подтиква към по-
енергична игра. Те отно-
во са в надмощие, имай-
ки силна нападателна 
инициатива, но безрезул-
татно до полувремето.

След отдиха, черно-
белите продължиха на-
пора си. Те провеждат  
опасни пробиви, главно 
чрез Йорданов и в 4-та 
мин. последния се „раз-
писа“, изравнявайки 1:1.  
Играта сега е много жива. 
Двата тима влагат всич-
ките си познания и сили. 
Отново Ангелов, Паче-
джиев и Аструг пропус-
кат изгодни положения.

Розов сполучливо 
стига до вратата, връща 
на Грозданов, който за-
бива неспасяемо, давай-
ки 2:1 за “Тича”. Пачеджи-
ев е вече д. крило, където 
е също не ефикасен. “Ти-
чанци” бранят със сили  
минималната победа и 
въпреки отчаяния напор 
на “АС 23” резултатът не 
бе променен.

Добри от “Тича” бяха: 
Сарайдаров, Харипян, 
Калъчев и Розов — глав-
ният виновник за побе-
дата.

От “АС 2З”: Йорданов, 
Витошки и Ангелов. (Ив. 
Иванов)

Русенци и “Вла-
дислав” завършиха по-
равно

“Левски” (Р) 1 — “Вла-
дислав” 1

“Левски” (Р): Николов, 
Новаков ІІ, Пейчев. Нова-
ков I, Недев, Митев, Аба-
джиев, Йорданов, Нико-

лаев, Пинкас, Черкезов
Голове: Николаев - 1
“Владислав”: Янакиев, 

Орманджиев, Моканов, 
Калдаръмов, Мишков, Ге-
оргиев, Темелков, Джуров, 
Радев, Коев, Дачев 

Голове: Джуров - 1.
Игр. Алеите, време то-

пло, публика 5000 души, 
футб. съдия г. Г. Коков - 
Пловдив

Русе, 18.05. - С почване-
то на играта се зареждат 
няколко опасни и удобни 
за превръщане в гол по-
ложения пред вратата на 
варненци. “Левски” обаче 
днес има в нападението си 
двама млади играчи, кои-
то не са достатъчно обиг-
рани и  със смущението си 
проиграват много изгоди. 
В 12 мин. Николаев успя-
ва да пробие отбраната, 
приближава вратата, но 
ударът му праща топка-
та в ръцете на Янакиев. 
Варненските бекове имат 
много работа. Те са при-
нудени да полагат много 
усилия, за да защитават 
вратата си. Напредванията 
на “Владислав” са частич-
ни, обикновено чрез Коев. 
При едно такова напред-
ване, Дачев пред чиста 
врата бие силно, но Ни-
колов със сигурен плонж 
спасява. В 20 минута една 
акция на Калдаръмов, Да-
чев и Джуров завършва 
без успех, но четири мину-
ти по-късно Коев прехвър-
ля с нисък шут от крилото 
на Джуров, и този отмере-
но  праща във вратата  

като открива резул-
тата за своя тим.

“Левски” свързва игра-
та си в постоянно нападе-
ние, но атаките не могат 
да постигнат изравняване. 
В 38-та мин. Абаджиев по-
дава добре, Николаев про-

1939

Мачовете между 
Варна и София. 
Споразумението е 
постигнато напъл-
но. .. Преговорите 
веднага се подеха с 
голям ентусиазъм 
и са приключени. В 
резултат, уста-
новени са финан-
совите условия за 
провеждане на еже-
годни срещи. Сега 
се установяват 
датите на самите 
мачове. Те ще бъдат 
два за всяка година 
– единия във Варна, 
а другия в София. 
ВОСО е предложила 
за мача във Варна 
датата 6 август, 
или ако тя се явява 
неприемлива – 13 
с.м. Сега с това 
предложение ще 
се занимае СОСО 
...  и ще предложи 
дата на мача в 
София, която ще 
бъде изглежда през 
м. октомври.“  (в. 
„Спортъ“, бр. 1553, 
13.01.1939 г.)
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пуска на Пинкас, но той 
бие вън. Напредванията 
на “Левски” стават по-убе-
дителни, пред вратата на 
варненци настъпват по-
стоянни и продължителни 
разбърквания, но Черке-
зов  на няколко пъти про-
пуска да реализира удоб-
ни положения. И въпреки 
надмощието на русенци

полувремето за-
вършва 1:0 

за “Владислав”
Началото на второто 

полувреме започва с на-
предвания на русенци. 
След малко, обаче ини-
циативата преминава във 
“Владислав”. Неговото 
нападение, обаче, сре-
ща геройската отбрана 
на Пейчев, който днес е 
герой на мача. При едно 
напредване на “Левски”, 
Черкезов отново вади в 
аут удобно подадена топ-
ка. Единствен, в предната 
линия за русенци показва 
дейност център нападате-
ля Николаев. Неговата ра-
бота обаче, бе спъвана от 
задружното действие на 
варненската бекова двой-
ка. В това очертано над-
мощие на “Левски”, вар-
ненци правят откъслечни 
нападения чрез Коев. В 
15-та мин. Мишков фаули-
ра в наказателното поле, 
и реферът отсъжда дуз-

па. Николаев със сигурен 
удар отправя топката към 
вратата, Янакиев плонжи-
ра, но изпуска топката и тя 
спохожда вратата. Мълча-
ливата досега публика се 
оживява. Изравняването 
на резултата се посреща 
с шумна радост от всич-
ки. Оживява се и самата 
игра. Бековата двойка на 
“Владислав” — Орман-
джиев и Моканов е поста-
вена под тежката задача 
да спира нападения. При 
едно от тях пак Черкезов 
има нещастието да про-
пусне. “Левски” задържа 
инициативата си и въпре-
ки, че извънредно слабата 
игра на Мишков поставя 
една празнина в центъра, 
не може да оползотвори 
напредванията си. В час-
тичните напредвания на 
варненци, Радев пропуска 
един изгоден момент, но 
и русенци в края на мача 
пропускат да увеличат в 
своя полза. (А. Бог)

В. „Спортъ“, бр. 1597, 
25.5.1939 г.:

“Тича” и “Владислав” 
завършиха наравно 0:0

Въпреки по-добрата 
игра на “Владислав”

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев и Моканов, 
Калдаръмов, Мишков, Ге-
оргиев, Темелков, Джуров, 
Дачев, Радев. Христов 

“Тича”: Сарайдаров, 
Алексиев, Ставрев, Бай-
чев, Ковачев, Радев, Ро-
зов, Грозданов, Парушев, 
Петков и Бянов.

Игрище Колодрума, 
време слънчево и спокой-
но, публика 2500 души, 
рефер Матеев, от СК “ По-
беда” (поради не явяване 
на г. Зографов също от 
Варна)

24.05. - Веднага с по-
чване на играта, “Тича” е 
в нападение, но комби-
нациите на вътрешната 
тройка са разбивани от 
Орманджиев. Следват 
няколко бързи пренася-
ния и публиката, започва 
да ободрява тимовете. 
В 8-та мин. Петков и Бя-
нов комбинират добре, 
но центрираната удобна 
топка не е използувана. 
“Владиславци” взимат иг-
рата в свои ръце и очер-
тават надмощие. В 15-та 
мин. един хубав пас на 
Христов създава удобно 
положение и на Радев, 
и на Дачев, и на Джуров 
— но тримата последо-
вателно пропускат. Над-
мощието на “Владислав” 
дава възможност на но-
вия Алексиев да прояви 
положителната си игра. 
В 28-та мин. пред вратата 
на “Тича” отново настъпва 
опасно положение - Миш-
ков бие бомбен шут, и ко-
гато всички са готови да 
го поздравят за постигна-
тия гол – топката излиза в 
корнер от главата на Ра-
дев. Приближаването към 
вратата на Янакиев е от-
къслечно, и стигащите до 
него топки той прехвърля 
веднага напред.

Въпреки отсъствието 
на неколцината титуля-
ри, през  второто полу-
време “тичанци” започват 
устремно и с инициатива, 

1939
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която продължава до пета-
та минута. Грозданов при 
едно положение пропуска 
стопроцентов гол. “Вла-
диславци” след това изна-
сят напред и задържат пред 
противниковата врата, къ-
дето Сарайдаров и Алекси-
ев имат добри проявления, 
разбивайки всичко опасно. 
В 18-та мин. Христов и Ра-
дев пропущат. Целият тим 
на “Владислав” минава в 
половината на “Тича”. Над-
мощието е рязко очертано 
на страната на “Владислав”, 
но поради мудността на 
нападателите и недобрата 
спойка между тях, резул-
татът не се открива. На-
предванията на “тичанци” 
са откъслечни. “Владислав” 
продължава надмощие-
то си. Срещу по-добрата 
игра на “Владислав”, “Тича” 
противопоставя своя дух 
и желанието да се запази 
поне равния резултат. До 
края остават още 6 минути. 
“Владиславци”, вместо да 
засилят темпото изведнаж 
разхлабват играта си и поз-

воляват на нападението 
на “Тича” да организира 
няколко опасни напред-
вания, при едно от които 
едва не бе маркиран гол. 

“Владислав” днес бе 
по-добрия тим, но на-
падението пропусна да 
реализира много нещо. 
Добри бяха: Сарайдаров, 
Алексиев, Ковачев и Па-
рушев.

Мачът, общо, преми-
на леко, при спокойна ат-
мосфера и това облекчи 
много футб. съдия, чиито 
грешки бяха незначител-
ни. (Ив. Иванов)

В. „Спортъ“, бр. 1600, 
30.5.1939 г.:

“Владислав” има 
пълно надмощие и за-
служено спечели

“Владислав” — “Черно-
морец” 3:0 (2:0)

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев и Моканов, 
Калдаръмов, Мишков, Ге-
оргиев, Темелков, Джуров, 
Дачев, Коев, Боранов,

 Голове: Джуров, Миш-
ков, Дачев

“Черноморец”: Михай-
лов, Николов, Чекаларов, 
Вълчев, Талев, Иванов І, 

29.05.1939 г.. преди 
мача срещу "Чер-
номорец" Бургас, 
"Владислав" прави 
от ляво надясно: 
Здр. Янакиев, Мл 
Джуров, П. Темел-
ков, А. Коев и Ст. 
Дачев, клекнали: 
Джон Мишков, Г.В. 
Георгиев - Мъката, 
Ст. Орманджиев, 
Н. Калдаръмов, 
Ст. Боранов и И. 
Моканов
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Иванов ІІ, Георгиев, Ан-
дрейчев, Антонов, Караге-
оргиев.

Игр. Колодрума, вре-
ме слънчево, терен твърд, 
публика 1500 души, рефер 
Минко Гълъбов — от Пле-
вен.

Варна 29.05. – “Вла-
дислав” днес бе безспор-
но по-добрия на терена 
и очерта надмощието си 
веднага. Резултатът може-
ше да бъде открит още в 
7-та мин., когато Боранов 
пропусна сто процентов 
гол. Все пак, в 16-та мин. 
една отлична комбина-
ция между Мишков, Коев 
и Джуров завърши резул-
татно и Джуров с глава 
откри. Малко след това, 
Чекаларов поради грешка 
вади в корнер, той е до-
бре бит, Мишков посреща 
с глава и увеличава на 2:0 
за тима си. Усилията на 
“черноморци” да пробият 
са безрезултатни. Техните 
нападения са откъслечни, 
и главно чрез Андрейчев, 
който единствен показва-
ше смислена игра напред 
и изобщо в целия тим. Все 
пак “черноморци” показа-
ха голямо желание за гол 
с почването на второто 
полувреме. Но се завърши 
само с желание. Защото 
“Владислав” отново взе 
играта и създаде редица 
опасни положения. При 
едно от тях, Боранов от 5 
м пропусна да увеличи. 
Играта се води изключи-
телно в половината на 
“Черноморец” — към вра-
тата на Янакиев топката 
прелита само навремени 
и безопасно. Но бургазлии 
са закриляни от щастие. 
Джуров и Темелков на три 
пъти не могат да увеличат, 
защото топката се отбива 
все в диреците. Така мачът 

протича до последната 
минута, когато върналият 
се назад Андрейчев, като 
бек, отбива топката, пода-
ва я на хафбека си, този я 
връща полека на Михай-
лов, но Дачев изпреварва 
вратаря, излъгва го и бе-
лежи в самия край третия 
гол за тима си.

“Владислав” днес се 
представи добре, въпре-
ки чувствуваната липса на 
Христов. Работата с тре-
ньора Льовенфелд личи, 
дава разултати. “Черно-
морец” не показа нищо от 
онова, което даде срещу 
“Тича”, Единствен в целия 
тим изпъкваше само рути-
нирания Андрейчев.

Реферът се справи 
леко с още по-лекия мач, 
въпреки, че бе пресилен в 
маркирането на оф-сайди-
те. (Иванов)

В. „Спортъ“, бр. 1603, 
5.6.1939 г.:

“Владислав” и на 
чужд терен побеждава

“Владислав” бие 
“АС.23” с 2:1 (1:0)

“Владислав”: Янакиев: 
Орманджиев и Моканов, 
Георгиев, Калдаръмов, 
Мишков, Джуров, Бора-
нов, Темелков, Коев, Хри-
стов

Голове: Джуров и Те-
мелков 

“АС 23”: Дермонски, 
Балъкчиев и Спасов, 
Петров, Витошки и Бушев: 
Кузманов, Ангелов, Паче-
джиев. Аструг и Йорданов 
Голове: Йорданов.

Игр. “Левски”, време и 
терен отлични, публика 
над 7000 души, футб. съ-
дия г. К. Траянов — София.

От самото начало, та 
и до последните мину-
ти срещата “Владислав” 
— “АС 23”  бе особено 
интересна. Тя бе  демон-

страция на крайно жива, 
бърза и амбициозна игра, 
много често с добре за-
мислени и провеждани 
комбинации, изпълнена с 
много опасни, дори драс-
тични моменти, обик-
новено пред вратата на 
варненци. И въпреки това 
“владиславци” победиха. 
Те изтръгнаха достойно 
една победа, защото я 
спечелиха с устрема си, с 
желанието да си върнат 
победите - най вече, за-
щото имаха пред самата 
си врата една сигурна, 
много трудна за преми-
наване стена: Моканов — 
Орманджиев.

Тук трябва да се от-
бележи, че за победния 
резултат има голям дял и 
устремното нападение на 
варненци, в което изпък-
наха Темелков, Джуров 
и Христов, въпреки, че 
с последния се играеше 
само през второто полу-
време. В средната линия 
особено добри бяха два-
та странични: Георгиев и 
Калдаръмов.

Играта на “АС 23”, кол-
кото и да надвишаваше  
дори в по-голямата част 
на двете полувремена в 
техническо отношение, 
страдаше много напред. 
Нападението, и в първото, 
и във второто полувреме, 
главно поради суетенето 
на Кузманов и Пачеджиев 
пропусна да реализира 
много изгодни моменти. 
Тук единствен, особено 
във второто полувреме 
играч бе Ангелов. Като 
истинско шило, напълно 
съответствуващо на игра-
та му, „Старото” се завира-
ше в последната преграда 
пред Янакиев. Напредва-
ше сам срещу неколцина, 
но не можеше да направи 
повече с това, да сервира 

1939
Виена, 25.1. Гер-

манската агенция 
съобщава: „Вчера бе 

намерен мъртъв в 
стаята на своята 

годеница, прочути-
ят виенски фут-
болист Матиас 
Синделар. Поли-

цейската анкета 
установи, че той се 

е самозадушил със 
светилен газ и че 

се касае за любовна 
история. Световно 

известен футбо-
лист, душата на 

австрийския Вундер 
тим и своя клуб 
„Аустрия“. Него-

вата академична 
игра и основните му 
познания по футбо-

ла като изкуство 
го бяха издигнали 

на най-високия 
пиедесетал във 

футбола. Синделар 
си отиде на 36 годи-
ни, въпреки това до 
последния момент 

той продължаваше 
да бъде водач на 

нападението в своя 
клуб... Напоследък, 

след премахването 
на професиона-

лизма, Синделар 
бе съдържател на 

хотел.“ (в. „Спортъ“, 
бр. 1557, 27.01.1939 

г.) Матиас Синделар 
има статут на ле-

генда в австрийския 
и световен фут-
бол, играе в мача 

Австрия – България 
6:1 на 25.04.1934 г., 
където отбелязва 

последния гол.



91

положения на партньорите 
си. В средната линия само 
Петров бе добър. Бековете 
трябваше да се справят с 
много работа; тук изпъкна 
повече Балъкчиев.

Въпреки надмощието 
на “АС 23”.

Джуров открива
Двата тима започнаха 

играта с две различни сис-
теми: Варненци с бърза, 
дурхова игра и високи топ-
ки, а “АС 23” с ниски, къси 
подавания; чернобелите 
се наложиха и поведоха 
сполучливо. Това показ-
ваше, най-малко поне за 
привържениците на “АС 
23”, че резултатът ще бъде 
с голяма разлика в полза 
на софиянци, но при едно 
бързо пренасяне, топката 
е прехвърлена от ляво към 
дясно и тичащият Джуров с 
глава я заби в мрежата на 
Дермонски.

Надмощието на “АС 23” 
продължи. Дори сега то 
се чувствува по-силно. Но 
създадените удобни мо-
менти пред вратата на “Вла-
дислав” бяха пропуснати 
от Кузманов, Пачеджиев 
и Йорданов. Владиславци 
през това време правеха 
своите напредвания, “сли-
занията” си към вратата на 
домакините с типичния си 
маниер на дурхово пода-
ване. Но и при тези напа-
дения Джуров и Темелков 
дадоха на няколко пъти 
опасни обърквания,

Два гола във второто 
полувреме 

и няколко пропуснати 
момента

“Полупобедата“, с коя-
то “Владислав” започнаха 
втората половина на иг-
рата ги бе изправила пред 
наистина тежка задача. За-
щото надмощието на   чер-
нобелите продължаваше. 
Опасностите пред вратата 

на Янакиев бяха много 
чести. При едно от тях, 
една добра комбинация 
между Аструг, Ангелов и 
Йорданов позволи на по-
следния със сигурен, от-
мерен удар да изравни. 
Почти целия тим на “АС 
23” мина в нападение за 
извоюване на победата. 
И  наистина, създадоха се 
няколко удобни за това 
положения, но бяха про-
пуснати.

“Владиславци”, от 
друга страна, с бързите 

си напредвания, все пак 
застрашаваха. Лявото 
крило Христов бе в това 
отношение най-опасния 
от петте нападатели. При 
такова напредване, “Вла-

дислав” печели корнер, 
той е много добре бит от 
Темелков, скачат неколци-
на играчи, скача и Дермон-
ски и вижда топката във 
вратата си. Владиславци 
водят в резултата. Сега 
“АС 23” е поставил всичко 
на карта, а целият му тим 
е напред. Ангелов сменя 
постоянно мястото си, за 
да е по-близо до топката, 
и единственият, който по-
лага усилия за изравнява-
не. Той задържа топката, 
сервира, но... нищо не се 

получава. Моканов и Ор-
манджиев чистят всичко. 
В самия край на мача “АС 
23”  печели корнер, който 
е неизползуван, защото 

1939
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ударът на Спасов с глава е 
вън.

В. „Спортъ“, бр. 1606, 
12.6.1939 г.:

“Тича” пропуска по-
бедата в мач, където 
пловдивчани изнасят 
демонстрации

“Тича” — “Спортклуб” 
0:0

“Тича”: Сарайдаров, 
Гарабедов и Алексиев, 
Радев, Ковачев, Петков, 
Бянов, Ставрев, Пару-
шев, Грозданов и Розов 
“Спортклуб”: Сотиров; Ба-
тинов и Томов, Караянев, 
Бялков и Велев; Тодоров, 
Дечев, Попов, Паунов и 
Киров

игр. Колодрума, вре-
ме слънчево, терен твърд, 
публика 3500 души, рефер 
Рошков—Русе

Варна, 11.05. - Госту-
ването на пловдивския 
“Спортклуб”, който едва 
ли не създаде легенда 
със своите непрекъснати 
победи, представляваше 
особен интерес. Но право 
казано, пловдивчани раз-
очароваха. Те играха като 
че повече да демонстри-
рат някаква особеност в 
тяхната система, отколко-
то да печелят и затова едва 
не бяха победени. Докато 
в първото полувреме те се 
държаха по-добре, имаха 
даже инициативата, във 

второто отстъпиха пред 
“Тича”.

Държавният първе-
нец, който изживява по-
следните дни на своята 
титла се представи без-
спорно много по-добре. 
Особено във второто по-
лувреме, когато държа иг-
рата в ръцете си и само го-
лямото щастие на Сотиров 
не позволи на ”тичанци” 
да бъдат победители.

Ударът е на “Спорт-
клуб”, но “Тича” веднага от-
нема. Изнася напред чрез 
Розов и Грозданов пропу-
ска на празна врата, след 
като е получил топката от 
една отлична комбинация 
на Ставрев, Ковачев и Па-
рушев. Ново опасно поло-
жение дава възможност 
на “Тича” да спечели кор-
нер, който е отбит от Ба-
тинов. Играта е пренесена 
и варненският тим трябва 
непрестанно да отбива. 
Надмощието е промен-
ливо. След 20 мин. “Тича” 
успява да вземе, известно 
преимущество, но само за 
да пропусне нови две из-
годни положения: Ставрев 
можеше леко да отбележи 
с глава, а Грозданов даде 
силен удар, който се отби 
от гърба на бека Батинов. 
После идва ред на плов-
дивчани. Попов изнася 
играта напред, но не може 
да покаже онова, което 
сме чували за него, а е 

само твърд и реферът му 
прави предупреждение. 
Лявото крило Киров цен-
трира отлично, Тодоров 
посреща още по-добре, 
но за да реваншира ло-
шия шанс на домакините, 
праща вън, когато може-
ше сигурно да отбележи. 
До края на полувремето 
“Спортклуб” е по-активен 
и “Тича” има заслуга, че 
издържа напора.

След почивката обаче, 
“Тича” минава с целия си 
тим напред. Това е до 7-та 
минута, когато “спортклу-
бци” правят идеално сли-
зане. Киров се отзовава 
пред празната врата и ко-
гато вече всички очакват 
гола, Сарайдаров успява 
да пристигне и в послед-
ния момент спасява. След 
това инициативата е пак 
на “Тича” и така се задър-
жа до края. Радев, като 
халф, се проявява много 
и публиката го окуража-
ва с „Хайде Калфа!“, но гол 
не може да падне. Играта 
е напълно у “Тича” и топ-
ката се движи само пред 
вратата на пловдивския 
тим. В 42-та мин. Парушев 
дриблира бека, Сотиров 
се спуска, оставя вратата 
си, Парушев бие, топката 
се удря в Томов, изменя 
посоката си и се насочва 
в ъгъла на празната вра-
та, но пред самата нея се 
„отбива“ още един път и 
излиза покрай дирека. 
Така, мачът завърши без 
резултат.

От “Тича” се отличиха; 
Сарайдаров, Алексиев, 
Петков, Ковачев и Радев, 
който бе героя във второ-
то полувреме.

От “Спортклуб” за от-
белязване са: Сотиров, 
Батинов, Караянев и Бял-
ков. Реферът бе много, до-
бър и наложи авторитета 

1939
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си. (Ив.. Иванов)

В. „Спортъ“, бр. 1609, 
17.6.1939 г.:

Много оспорвана и 
гореща борба върху бла-
тист терен, но без резул-
тат

“Тича” – “Шипка” 0:0

“Шипка”: Конов І, Та-
новски, Илиев, Трънков, 
Кузманов, Конов ІІ, Павлов, 
Петков, Миланов, Стоянов, 
Добрев

“Тича”: Сарайдаров, 
Петров, Гарабедов, Бай-
чев, Ковачев, Радев, Розов, 
Грозданов, Парушев, Пе-
тков, Бянов

Игр. “Левски”, терен 
блато разкалян, време 
дъждовно с прекъсване, 
публика над 500 души. 
Футб. съдия д-р М. Елков — 
Пловдив

Полувреме с инициа-
тива за “Шипка”

Рефереският сигнал 
постави в движение два-
десет и двама спретнати, 
завидно чисто облечени 
играчи. Ударът е на “тичан-
ци”, които успяват в дъжд 
и връз кал да поведат и 
това смути запалените 
привърженици на “Шипка”, 
които започнаха шумно да 
ободряват всеки, макар и 
най-малък успех на своите 
играчи. Необикновеният 
„дъждо-калов мач” веднага 
се превърна от проявле-
нията на тая запалена пуб-
лика  в много интересно 
състезание. “Шипченци” 
по-лесно се приспособиха 
към „специалния“ терен 
и взеха играта. Техните 
напредвания бяха много 
чести, водени от цялото на-
падение и подхранвани от 
Кузманов. Бековата линия 
на “Тича” показа решителен 
отпор. Петров и Гарабедов 
бяха винаги на местата си, 

в нападението на “Тича” 
не личеше добро разби-
рателство. Толкова на-
истина удобни положе-
ния не можаха да бъдат 
реализирани. При едно 
от тях, Бянов изненада и 
Тановски, и Конов І, съз-
давайки стопроцентово 
положение на Грозданов, 
но той не бе на мястото 
си...

Положението пред 
вратата на Сарайдаров 
постоянно се сгъстява. 
При едно откъслечно 
напредване на Добрев, 
само поради избързване 
не даде гол. При друго 
създадено меле, бла-
годарение намесата на 
Петров завърши с кор-
нер, който Гарабедов на 
свой ред спаси.

Сгъстяванията пред 
вратата на “Тича” се раз-
биваха само благодаре-
ние героичните усилията 
на Гарабедов, Петров, 
Ковачев и Радев. Задача-
та на тези четирима иг-
рачи бе особено трудна 
– те трябваше да покрият 
особено опасните напа-
дения на Миланов и Сто-
янов, Петков и Павлов, 
а същевременно и да 
извеждат играта напред 
и да я диктуват. И ако те 
можеха по-често да прех-
върлят топката към опас-
ния Розов, сигурно щяха 
и да си поотпочинат, за-
щото напредванията на 
последния бяха сигурни, 
опасни и винаги стигащи 
до вратата.

Разгорещена борба 
за победен гол

Изморени от труд-
ностите на първото по-
лувреме, отпочинали в 
петте минути от отдиха, 
двата тима се хвърлиха с 
по-голяма жар, с по-голя-
ма амбиция. “Шипченци” 
в това отношение бяха 

по-обаятелни. Те държа-
ха играта, диктуваха я, 
напредваха и обсадената 
врата на Сарайдаров все 
по-често и по-често се 
застрашаваше. Нападе-
нието обаче, в лицето на 
Стоянов, Петков, и Мила-
нов правеше непростима 
грешка, че комбинираше 
прекалено. С разбърква-
нията, които то създава-
ше, даваше възможност 
на огънатия тим на “Тича” 
да се съвземе, да повеж-
да играта чрез Ковачев, 
да изнася напред чрез Ро-
зов, Парушев и Бянов, да 
повежда бързи, устремни 
и опасни нападения. При 
едно такова Розов, който 
стига аут линията, би ус-
поредно и голът на “Тича” 
бе почти сигурен, ако в 
последния момент Илиев 
и Тановски едновременно 
не бяха блокирали уда-
ра на Бянов. Минута след 
това същата история се 
повтаря и пред вратата 
на Сарайдаров, той бе из-
лъган, топката попадна в 
Стоянов, но той вместо да 
бие в опразнената врата 
я прескочи, към нея се от-
прави Добрев, завъртя се 
и всичко бе проиграно, за-
щото Сарайдаров застигна 
топката и я улови. Такива 
драматично-удобни мо-
менти не се създават вся-
кога и е непростим грях, 
когато се изпускат...

Разгорещената борба 
продължаваше... Опитите 
на единия, и на другия тим 
да дадат единствения гол 
на мача, останаха безус-
пешни...

В. „Спортъ“, бр. 1610, 
19.6.1939 г.:

“Владислав” става 
все по-опасен

“Владислав”: Янакиев, 

1939

Париж, 25.1. „Преди 
няколко дена за 
Южна Америка 
замина известния 
мениджър Стабиле. 
Неговата задача е 
да ангажира за един 
парижки клуб двата 
прочути бразилски 
играча Леонидас и 
Домингос. Както 
е известно, тези 
двама екзотични 
играчи предизви-
каха цяла сензация 
с играта си на 
турнира за све-
товно първенство 
през миналата 
година. Стабиле 
имал пълномощно 
да заплати до 400 
хиляди франка за 
тези двама играчи.“ 
(в. „Спортъ“, бр. 
1557, 27.01.1939 г.). 
Мисията завършва 
с неуспех. Гилермо 
Стабиле, който 
е вицешампион 
и голмайстор 
от първото СП в 
Уругвай 1930 г. е 
играещ мениджър 
на парижкият „Ред 
стар“. Леонидас и 
Домингос остават 
в Южна Америка до 
краят на футбол-
ните си кариери.



94

Орманджиев, Моканов, 
Калдаръмов, Мишков, Ге-
оргиев, Темелков, Джуров, 
Боранов, Коев, Христов. 

Голове: Боранов —1. 
Христов—1 

“Спортклубъ”: Соти-
ров, Томов, Батинов, Бял-
ков II, Бялков I, Караянев, 
Кицов, Попов, Паунов, Де-
чев, Тодоров

Игр. Колодрума, вре-
ме слънчево, терен твърд, 
публика 3000 души. Футб. 
съдия г. П. Димов — Русе.

Играта започва с реду-
вани прехвърляния към 
двете врати, и по този на-
чин и за двете нападения 
еднакво удобни моменти 
за  реализиране. Тодоров 
е често оставян свободен 
поради това, че Калда-
ръмов се увлича напред. 
“Спортклуб” очертава за 
известно време леко над-
мощие, срещу което “Вла-
дислав” се опитва с въ-
трешна тройка и Мишков 
да организира изнасяне 
на играта. Надмощието 
на “спортклубци” създава 
и сигурни моменти. Така 
при едно излизане на Яна-

киев той пропуска, но По-
пов не можа да застигне 
топката. Малко след това 
пропуща и Паунов. Играта 
става интересна. И двата 
отбора играят еднакво — 
с бързи и дълги прехвър-
ляния. Така се създават 
еднакво удобни моменти, 
но при тях се получава 
само проявление на край-
ните отбрани. “Владислав” 
работи отново с вътреш-
ната тройка. При едно та-
кова напредване в 36-та 
мин. Боранов приема и 
бие силно, откривайки ре-
зултата. След него удобен 
момент има и Христов, но 
пропуща. Последните три 
минути са с инициативата 
на пловдивчани. 

Началото на първото 
полувреме се повтаря и с 
почване на 

втория хафтайм
Моканов и Янакиев, 

поради недоразумение 
създават опасност за оп-
разнената си врата, но тук 
в последният момент се 
явява Калдаръмов и от-
странява критичното по-
ложение. “Спортклубци” 
продължават надмощието 
си, “владиславци” напред-

ват само откъслечно. В 
10-та мин. топката е от-
правена силно към Тодо-
ров. Той напредва към 
вратата на “Владислав” 
и публиката очаква си-
гурен гол. Но в момента, 
когато Тодоров се кани 
да бие, Янакиев рискова-
но се хвърля в кратата му, 
плонжира върху топката, 
която не е още отделена 
от крака на Тодоров и спа-
сява, но Тодоров пада, за-
щото кракът му е счупен. 
“Спортклуб”, въпреки че 
е с десет души продължа-
ва играта и е в постоянно 
нападение, дори сега иг-
рата е по-интересна. По-
следната отбрана на “Вла-
дислав” е в постоянно 
затруднение. В 35-та мин. 
при едно откъслечно на-
падение на Христов, той 
успява да дриблира дори 
и вратаря, влиза с топката 
във вратата и увеличава 
резултата 2:0.

Настават пререка-
ния с рефера

За нередовност на 
гола. Реферът обаче, сочи 
центъра. Томов минава 
напред, за да подсили на-

18.06.1939 г. преди 
мача "Владислав" - 
"Спортклуб" Плов-
див, прави от ляво: 
Ласло Клайн (тр. 
"Сп-клуб"), Здравко 
Янакиев, Младен 
Джуров, Н. Белков, 
Никола Калдаръ-
мов, М. Караянев, 
Александър Коев, 
Георги В. Георгиев, 
С. Паунов, Б. Белков 
и Д. Батинов, 
клекнали: Джон 
Мишков, Хр. Попов, 
Георги Христов, 
Л. Дечев, Стоян 
Орманджиев, Сте-
фан Боранов, Иван 
Моканов, Т. Томов, 
Петър Темелков и 
А. Тодоров, легнали: 
Д. Сотиров и
Г. Киров
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падението. И наистина, три 
минути след гола, от воле 
бие неспасяемо и дава по-
четния гол за тима си. Сега 
“Владислав” затваря игра-
та, за да запази резултата, в 
което наистина успява.

От “Спортклуб” изпък-
наха: Сотиров, Томов, Кара-
янев, Бялков I, Паунов и По-
пов. Тимът на “Владислав” 
бе добър в използването и 
покриването на опасности-
те пред вратата си. Реферът 
бе добър.

Впечатлението ми за 
нежелателния инцидент — 
счупването крака на Тодо-
ров е, че в случая е жертва 
на една нещастна случай-
ност. За умисъл и дума не 
може да става. (Иванов) 

В. „Спортъ“, бр. 1610, 
19.6.1939 г.:

Въпреки инициатива-
та на “ветераните”,

“Тича” спечели заслу-
жено

“ФК 13” — “Тича” 0:1

“Тича”: Сарайдаров, 
Петров, Гарабедов, Бай-
чев, Ковачев, Радев, Розов, 
Грозданов, Парушев, Пе-
тков и Бянов

Голове: Байчев
“ФК 13”: Савов, Илиев, 

Базовски, Бенчев, Кръста-
нов, Пенчев, Николов, Ас-
парухов, Каменски, Атана-
сов, Табаков

Игрище “Левски”, време 
отлично, терен неудобен, 
набразден. Рефер г. Франц 
Кьолер – треньор на “Сла-
вия”, публика 3000 души.

Инициатива на “вете-
раните” и никакъв резул-
тат

Въпреки че всички 
наши рефери са в столица-
та, въпреки че пребивават 
голям брой белградски ре-
фери – поради неявяване 
на назначения за мача “ФК 

13” – “Тича” рефер мина 
много време в търсене, 
за да се яви най-сетне на 
терена треньора на “Сла-
вия” г. Фр. Кьолер. “Ве-
тераните” веднага пове-
доха редица нападения, 
като развиваха играта 
постоянно в половината 
на “Тича”. Нападенията 
обаче бяха безуспешни, 
било защото Каменски, 
Атанасов и Аспарухов се 
суетяха, било пък защото 
в лицето на Гарабедов, 
Петров и Ковачев среща-
ха сериозен отпор. Таба-
ков умело пробиваше и 
сервираше много удоб-
но, но нямаше кой да из-
ползва. “Тичанци”, макар 
и огънати, успяваха да 
провеждат откъслечни 
пробиви, които често 
застрашаваха. В тях осо-
бено изтъкваха Розов, 
Парушев и Петков, под-
хранвани много добре от 
Ковачев, който бе еднак-
во добър и в отбиването, 
и в поддържането.

Играта се развиваше 
с бързо темпо, с иници-
атива за “ветераните”, но 
без резултат.Само при 
един близък до вратата 
на Сарайдаров фаул, бит 
много добре от Табаков, 
възможността за гол бе 
голяма, но намесата на 
Гарабедов я осуети. След 
известно време два по-
следователни корнера, 
бити от Табаков и Нико-
лов създадоха уместни 
разбърквания, но Сарай-
даров бе на мястото си. 
Към края на полувремето 
и “Тича” имаше изгоден 
момент за откриване, 
една удобна топка на Бя-
нов бе прехвърлена към 
Розов и Грозданов, обаче 
Пенчев блокира опасно-
то положение.

Дълго време и през 
втората половина, игра-

та продължава да е пред 
вратата на “Тича”. Сарай-
даров има много опасни 
моменти, при които успя-
ва да прояви ловкостта 
и съобразителността си. 
Огъването обаче, не дава 
резултат, защото история-
та от първото полувреме 
продължава. “Тичанци” 
правят героически усилия 
да удържат напора. Пред 
вратата на Сарайдаров се 
изсипват шест последо-
вателни корнера, всички 
бити добре, но... пак не 
използвани. Нападение-
то на “Тича” почти почива. 
Почива и отбраната на 
“ветераните”, защото тук 
слизанията са откъслеч-
ни. И все пак някои от тях 
опасно застрашават. Така 
след фаул, топката е до-
гонена от Петков. Савов 
напуска вратата, спуска се 
към него, но Петков успя-
ва да бие в опразненаната 
врата.. за щастие, топката 
излиза в корнер, но Са-
вов е сериозно контузен в 
кръста при сблъскването 
с Петков. Това проличава 
в 36-та мин., когато Базов-
ски и Пенчев пропускат да 
блокират Розов, той пре-
дава на Байчев, който из-
лъгва и от 10 -12 метра бие 
в задния ъгъл високо. Кон-
тузеният Савов не е в със-
тояние да скочи и въпреки 
усилията му, топката пада 
във вратата, леко закачена 
от него.

Едва сега, след откри-
ването, “тичанци” се съв-
земат и постоянно са в 
инициатива. В тази иници-
атива те влагат и желание 
да печелят време с излиш-
ни тъчове, забавяне и пр. 
Последните усилия на “ве-
тераните” да изравнят, не 
дават нищо.

Победата на “Тича” е 
заслужена

1939

Букурещ, 11.02. 
„Новият предсе-
дател на футбол-
ната федерация 
ген. Маринеску пое 
управлението. След 
двете първи засе-
дания на управата, 
последната даде 
следното нарежда-
не: „Всички футбол-
ни играчи, които 
искат да бъдат 
такива занапред, 
трябва да дадат 
следните постиже-
ния в атлетиката: 
100 м – 14 сек., 1000 
м – 4 мин., 2000 м – 8 
мин., една крачка 
– 4,70 м, високо без 
засилване – 1,05 м, 
хвърляне гюлле с две 
ръце едновременно 
– 15 м. Това влиза в 
сила за идния сезон 
– есента на тази 
година. Изпитите 
за всички играчи ще 
се произвеждат от 
специална коми-
сия, излъчена само 
от управата на 
футболната феде-
рация.“ (в. „Спортъ“, 
бр. 1562, 13.02.1939 
г.).
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Това е така, защото 
“тичанци” показаха добра, 
свързана, легална игра, 
издържаха напора на “ве-
тераните” и успяха да от-
крият, въпреки че против-
никът имаше по-голяма 
част от играта в свои ръце. 
Победата си “тичанци” 
дължат в голяма степен на 
Сарайдаров, който вчера 
бе героя на мача, на беко-
вата двойка,  Ковачев и в 
нападението на Розов.

В. „Спортъ“, бр. 1619, 
10.7.1939 г.:

“Владислав” крачи 
към първото място

“Владислав” — “Лев-
ски” 2:0 (2:0)

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев, Моканов, 
Калдаръмов, Мишков, Ге-
оргиев; Темелков, Джуров, 
Боранов, Дачев, Коев

Голове: Джуров и Да-
чев.

“Левски” (С). Алдев, 
Николов І, Стоев, Стамбо-
лиев, Димитров, Русев, Ни-
колов II, Костов, Стоянов, 
Вайнбергер, Габровски.

Игр. Колодрума, вре-
ме непоносимо горещо, 
терен нормален, публи-
ка към 2000 души. футб. 
съдия г. Балабански — от 
Русе.

Варна, 9.07. - Така, как-
то се разви играта, оче-

бийно бе надмощието 
на “Владислав”, което на 
моменти бе толкова ясно 
подчертано, че не даваше 
възможност на “Левски” да 
предприеме каквото и да 
е нападение. “Владислав” 
проведе играта с повече 
сили, с повече дух, в тимът 
се чувствуваше непреодо-
лимо желание за победа, 
което се оправдаваше и 
допълваше качествата му 
на играта.

“Левски” започна до-
бре, вече нямаше онова 
пълно развиване на сили 
и дух. Много от играчи-
те играеха безразборно, 
нервно, и в това естест-
вено пролича слабата им 
подготовка. Тъкмо обрат-
ното се очакваше от този 
тим сега, когато е време за 
„спасяване“, нещо повече 
и по-убедително.

Дадената игра не може 
да се каже, че бе задово-
лителна. И двата тима се 
бореха за победа, някак-
во особено построяване 
липсваше. Все пак, “Вла-
дислав” бе много по-до-
брия, и добитият резултат 
от 2:0 можеше де бъде по 
голям в негова полза. 

 
Развоя на играта
Отначало, като че ли 

има проучване. Едва в 5-та 
мин. Дачев получава една 
далечна топка от Орман-
джиев, мина Николов и 

Стоянов и на празна врата 
от 3 метра бие вън. Мал-
ко по-късно пред Алдев 
настъпи продължителна 
обсада, но “Левски” лесно 
излезе от обсадното по-
ложение. В 14-та мин. Мо-
канов би далечен фаул, 
топката прехвърли всич-
ки и попадна на удобно 
пласиралия се Джуров, 
който лесно откри, 1:0 за 
“Владислав”. Играта стана 
жива с постоянни прех-
върляния. Изглежда, че 
нетърпимата горещина 
не влияеше на играчите, 
в които личеше силно же-
лание за гонене на резул-
тат. Един бит от Димитров 
фаул създаде удобно по-
ложение за изравняване, 
но случая все пак не по-
могна на “Левски”, защото 
недоразумението, настъ-
пило между излезлия да 
лови Янакиев и несъо-
бразността на намесилия 
се Моканов прати топката 
в корнер до самия дирек. 
В 25-та мин. Дачев би от-
далече, Алдев спокойно 
се канеше да улови ни-
ската топка, но Русев от-
клони посоката и настъпи 
нещо едновременно и ко-
мично, и трагично. Алдев 
плонжира към единия 
ъгъл, а топката споходи 
другия. (2:0) Към края на 
полувремето “Левски” 
спечели близък фаул, бит 
със страшен удар от Сто-
янов, но топката срещна 
нечий крак от отбраната 
и излезе в неизползуван 
корнер.

“Владислав” установи 
надмощие и във второто 
полувреме, което ясно ли-
чеше със спечелените ня-
колко корнери в начало-
то на хафтайма. “Левски” 
играеше разпокъсано, и 
в тима се правеха посто-
янни размествания, кое-

1939
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то се отразяваше зле вър-
ху играта му. Контузеният 
още в първото полувреме 
Стамболиев едва креташе. 
Към средата на полувре-
мето Янакиев е изненадан 
от един опасен шут на Сто-
янов, но с красив плонж 
спаси. До свършването на 
мача оставаха 15 мин. и от 
сега до края “Левски” за-
държа играта в половина-
та на “Владислав” по такьв 
начин, че всеки момент се 
очакваше гол. Това се под-
чертаваше и от няколкото 
спечелени от “сините” кор-
нери. Добри от “Владислав” 
бяха Янакиев — герой на 
мача, Моканов, Орман-
джиев, Коев и Темелков. От 
“Левски” добри бяха един-
ствени Димитров и Сто-
янов. Извънредно слаба 
игра показаха Николов 1, 
Стоев и Русев. Реферът бе 
слаб. (Александров)

“Черноморец” има 
надмощие, 

но “Тича” е по-ефика-
сен

“Черноморец” — “Тича” 
1:2 (1:0)

“Тича”: Сарайдаров, 
Петров, Гарабедов, Байчев, 
Ковачев, Радев, Розов, Ге-
оргиев, Парушев, Петков, 
Бянов.

Голове: Георгиев и Ра-
дев

“Черноморец”: Дими-
тров, Чекаларов, Петров, 
Шопов, Евстатиев, Иванов, 
Зафиров, Андрейчев, Же-
ков, Лафчиев, Антонов

Голове: Лафчиев — 1.
Игрище Казармите, 

време и терен добри, пуб-
лика рекордна — към 5000 
души. футб. съдия г. Н. Сто-
янов от Дряново.

Бургас, 9.07. - Още с по-
чването пролича добрата 
форма на “черноморци”, 

които веднага се нало-
жиха. Дори те можаха да 
използуват надмощието 
си още в първата мину-
та, когато Лафчиев откри 
резултата. Нападението 
на “Черноморец”, подпо-
магано от хафбеците, бе 
постоянно в половината 
на “Тича”, и създаваше 
много работа на цялата 
отбрана. Във вратата на 
Сарайдаров бяха дадени 
много и опасни удари, но 
той бе винаги на мястото 
си и ловеше или отбива-
ше всичко.

Голямото надмощие 
на “черноморци” продъл-
жи подчертано и през 
второто полувреме. Едва 
в 15-та мин., чрез откъс-
ване, Георгиев (бел. Геор-
ги Георгиев Грозданов) от 
“Тича” можа да изравни. 
Това амбицира тима — 
домакин, който гонеше 
победата, и той отново 
притисна противника. 
Във вратата на Сарайда-
ров се отправиха доста 
удари; при едно такова 
положение Андрейчев 
едва не покачи. В 30-та 
мин. нов неприятен мо-
мент за “Черноморец”. 
Радев бие към вратата на 
“Черноморец”, Димитров 
улови топката, но я из-
пусна и тя, прескачайки 
го, споходи мрежата ...

Играта и на двата 

тима бе много добра. От 
“Тича” изпъкнаха с добра-
та си игра Сарайдаров, Га-
рабедов, Розов и Георгиев. 
От “Черноморец” добри 
бяха Жеков, Андрейчев, 
вратарят Димитров, който 
бе герой на мача, Чекала-
ров, Шопов, Лафчиев, Ев-
статиев. От тима на “Чер-
номорец” отсъстваха две 
титулярни крила. Може 
да се каже, че победата на 
“Тича” дойде главно пора-
ди съобразителността на 
нападателите и ненадей-
ните им пробиви. Реферът 
Стоянов ръководи добре 
(Геогриев)

В. „Спортъ“, бр. 1622, 
17.7.1939 г.:

“Шипка” открива, 
но “Владислав” се на-

лага и печели
“Владислав” — “Шип-

ка” 3:1
“Владислав”: Янакиев, 

Моканов, Орманджиев, 
Калдаръмов, Мишков, Ге-
оргиев, Христов, Коев, Бо-
ранов, Гюров и Темелков

“Шипка”: Конов І, Та-
новски, Илиев, Конов ІІ, Ку-
зуанов, Трънков, Ташков, 
Стоянов, Миланов, Петков 
и Павлов.

Игрище Колодрума, 
време много горещо, пуб-
лика към 4000 души, терен 
нормален. Реферът г. Тра-

1939

На 3.10.1939 г. 
„Шипка“ София пе-
чели Царската купа, 
като на финала 
побеждава „Левски“ 
Русе с 2:0. Като 
носител на купата, 
„Шипка“ запазва 
мястото си в НФД, 
въпреки че завършва 
на предпоследното 
9 място.
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янов от София.

Варна, 16.07. - Големи-
ят интерес към днешния 
мач се обяснява не толко-
ва с това, че “Шипка” иде-
ше да се спасява, а защото 
варненци чувстуваха, че 
“Владислав” сигурно оти-
ва към първото мястото 
на всички футболни от-
личия — държавен шам-
пион по футбол. Това раз-
бираше най-добре “Вла-
дислав”. Обаче, днес като 
че ли победата за него бе 
предварително решена и 
идеално начертана с пъл-
ното развитие на силите 
и страшната амбиция и на-

прежение, които играчите 
му вложиха.

“Владислав” имаше 
надмощие през цялото 
време. Той явно превъз-
хождаше не само с по-до-
бра игра, но и с по-борче-
ския дух. Ако погледнем 
психологически играта, 
ще видим че състоянието 
на тима, който се бори за 
титлата първенец и това 
на тима, който играе за 
да се спасява — е съвсем 
противоположно. Личеше, 
че желанието за победа у 
“Владислав” бе по-силно 
от желанието на “Шипка” 
да остане в дивизията!

“Владислав” наистина 
бе по-добър. Крайната му 

отбрана начело с Орман-
джиев, даде великолепна 
игра, и голът на “Шипка” 
може да се сметне като 
случаен. Едно идеално 
разбирателство между 
хафлинията и нападе-
нието — в първата Кал-
даръмов и във  второто 
Христов, Коев и Гюров, 
решиха от друга страна 
победата.

“Шипка” игра слабо. 
Може би за това, защото 
“Владислав” игра много 
добре.

Мачът почна след 6 
часа, поради извънред-
но горещия ден. Както 
почти винаги, началото 
е с откъслечни и несвър-
зани нападения от  двете 
страни. “Шипка” по-бързо 
свързва линиите си и дава 
силен шут във вратата на 
Янакиев, който умело спа-
сява. Не минават обаче и 
няколко минути, и “Вла-
дислав” е в акция. “Шип-
ченци” неочаквано сякаш 
изчезнаха от терена — 
играта почва да се води 
непрекъснато в полето на 
„Шипка“ и Конов има дос-

16.07.1939 г., срещу 
софийския "Шипка", 
"Владислав" прави 
от ляво надясно: Н. 
Калдаръмов, Г. Хри-
стов - Шилото, Ст. 
Орманджиев, Мл. 
Джуров, А. Коев, Г.В. 
Георгиев - Мъката, 
П. Темелков - Касап-
чето, Здр. Янакиев 
(зад тях), клекнали: 
Г. Мишков, И. Мока-
нов и Ст. Боранов



99

та работа. Все пак, резултат 
още няма. Нервността и 
напрежението са причина, 
например Боранов на 2 ме-
тра пред вратата да извади 
в аут. Обсадата на вратата 
на “шипченци” е безрезул-
татна, обаче продължава 
до 44 мин., когато извед-
наж Миланов скъсва обръ-
ча, минава Орманджиев и 
бележи първия гол и Шип-
ка води 1:0.

Радостта на гостите, 
обаче продължава само 
през време на почивката. 
Веднага след почването на 
второто полувреме, още 
в 3-та мин. Коев посреща 
една хубаво подадена топ-
ка и с глава изравнява - 1:1. 
Веднага след това “шипче-
нци” отговарят с нападе-
ние, играта става толкова 
бърза, че топката просто 
не може да се следи.

“Владислав” отново 
почва да обсажда вратата 
на Конов. И в 20-та мин. 
Христов минава Трънков 
и Илиев, приближава се 
и покачва на 2:1 за “Вла-
дислав”.

Вторият гол съвърше-
но обезсърчи играчите на 
“Шипка”. Не им стига това, 
ами и Трънков пада тежко 
контузен и го изнасят на 
носилка. Следва още един 
пробив на “Шилото“, който 
дава и третия гол за “Вла-
дислав”. Това е само 3 мин. 
след втория гол. До края — 
“Владислав” продължава с 
надмощие, но резултатът 
не се измени. Може би, за-
щото и двата тима се отпус-
наха от напрежение и умо-
рата в горещината. Резул-
татът 3:1, според мене, не 
е реален. При това, което 
показаха двата тима, “Вла-
дислав” можеше да бие с 
по-голям резултат.

Реферът г. Траянов бе 
доста слаб — свиреше, ко-

гато трябва и когато не 
трябва, и явно фаворизи-
раше “Шипка”. (Алексан-
дров)

В. „Спортъ“, бр. 
1625, 24.7.1939 г.:

Почти равна игра 
отначало, после голямо 
надмощие на  „Славия“, 
но само един гол

“Славия” — “Вла-
дислав” 1:0 (1:0)

“Славия”: Богосло-
вов, Ковачев, Филипов, 
Т. Байкушев, Стефанов, 
Зографов, Милев, Дамев, 
Д. Байкушев, Белокапов, 
Попов

Голове: Милев—1. 
“Владислав”: Янакиев, 

Орманджиев, Моканов, 
Калдаръмов, Мишков, 
Георгиев, Темелков, Джу-
ров, Боранов, Коев, Хри-
стов

Игрище “Славия”, 
време топло, терен до-
бър, публика 5000 души, 
футб. съдия Г. Коков — 
Пловдив.

Пръв излиза тимът 
на “Владислав”, посрещ-
нат с дюдюкане от пуб-
ликата. Като че ли и со-
фиянци също не могат 
да разберат какво значи 
спортно възпитание. Ти-
мът на “Славия” го след-
ва с червени фланелки; 
и играта почва с удар на 
“Владислав”. Дясното кр. 
Георгиев веднага, прех-
върля и пред вратата на 
Богословов става опасно 
разбъркване. Ковачев из-
нася напред, Милев вед-
нага прехвърля на Попов, 
който бие лошо. Отново 
Георгиев преодолява съ-
противата на Зографов, 
но последния спасява в 
корнер, който Богосло-
вов лови. Играта още не 
се е оформила, още не се 
добило нужното настро-

ение, когато “Славия” от-
крива. В 12 мин. от фаул на 
Мишков, Милев бие сил-
но от 25- метра. Топката 
се посреща от един играч 
на “Владислав”, променя 
посоката си, търкулва се 
не много бързо и намира 
долния ъгъл на вратата на 
Янакиев, който даже не оч-
акваше подобен рикушет.

“Славия” води с 1:0 и 
веднага отпочва

устремни нападения, 
като се задържа напред. 
Байкушев, Попов, после 
Дамев се мъчат да бият, 
обаче Орманджиев идва 
навреме, за да извади в 
корнер, който е „неутра-
лизиран“ от офсайда на 
Милев. “Владислав” чрез 
Христов е в акция, послед-
ния бие, Богословов лови, 
после Милев поема и бие 
така, че Янакиев в послед-
ния момент успява да спа-
си. “Славия” напредва с 
много добре организира-
ни акции, “Владислав” от-
връща с бързи, ненадейни 
и опасни пробиви. Георги-
ев пак се справя, с лява-
та отбрана на “Славия” и 
удара му минава до самия 
дирек. Милев от своя стра-
на, подпомогнат от Дамев, 
заставят отбраната на вар-
ненци да вади два корне-
ра. Белокапов се проявява 
и извиква възторзите на 
публиката, която еднакво 
аплодира смелата игра на 
Моканов, Янакиев и Ор-
манджиев.

Играта се движи на мо-
менти с бързината на фил-
мова лента. “Владислав” 
отново се задържа и Бо-
гословов отлично спасява 
отличния удар на Георги-
ев, след като той се е спра-
вил с Филипов. Един фаул 
за “Владислав” близо до на-
казателното поле е бит ви-
соко от Моканов. Идва ред 

1939
„Последните 
подробности около 
популярността 
на покойният 
австрийски център 
нападател Матиас 
Синделар. Извест-
но е вече, че има 
бонбони „Синделар“, 
лули и обуща пак 
„Синделар“. Но сега 
историята ни раз-
правя нещо друго, 
от което се вижда 
колко голяма е била 
популярността на 
този играч.
Синделар имал един 
приятел от учени-
ческата скамейка, 
който държал кни-
жарница. Сделките 
не вървели добре и 
той бил пред фа-
лит. Разбрал това 
Синделар, отива 
в книжарницата и 
на всяка продадена 
книга се подписва 
така: „С приятелски 
поздрав. Синделар.“ 
Това било доста-
тъчно. Новината 
се разпространява 
бързо и всичко, 
което имало в 
книжарницата било 
продадено.“ 

***
От 20 до 26.2. СК 
„Тича“ устройва 
агитационна седми-
ца. По този случай 
секретаря на клуба 
г. Пефтичев ще из-
несе пред радио Ва-
рна 3 сказки: „Спорт 
и национално възпи-
тание“, „25 години 
СК „Тича“ и „За един 
играч, който най-
много допринесе за 
тима на „Тича“. (в. 
„Спортъ“, бр. 1564, 
20.02.1939 г.).
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на “Славия”. Попов и Бело-
капов „сгъстяват“ така по-
ложението около вратата, 
че само самоотвержената 
намеса на Моканов позво-
ли на Янакиев да блокира. 
Сгъстяването, обаче про-
дължава и топката чертае 
диагонали само в полето 
ва “Владислав”, при което 
се получават много инте-
ресни, изгодни моменти, 
които славистите не могат 
да използуват. Например, 
Милев е само на пет ме-
тра пред вратата, но както 
обикновено в такива мо-
менти, бие силно и вади 
вън. Дим. Байкушев, Попов 
и Белокапов дават после-
дователно удари, които 
Янакиев, къде с изкуство, 
къде с щастие лови. Ми-
лев прехвърля на Попов, 
който веднага поема и бие 
право във вратата. Янаки-
ев излиза изневиделица, 
хвърля се и в последния 
момент лови. Минута след 
това се повтаря същото.

Във втория хафтайм 
“Владислав”

повтаря историята от 
първия. Инициативата е 
негова и Христов, въпре-
ки много добре пазен, се 
освобождава сам пред 
вратата, но бие вън. Милев 
приема от Байкушев, връ-
ща на Попов, пред вратата 
става меле: Милев получа-
ва топката много близко, 
обаче пак бие силно и ви-
соко. Янакиев пак трябва 
да спасява в корнер. Над-
мощието на “Славия” става 
много явно. Около вратата 
на “Владислав” е истински 
обръч. Всеки момент се 
вече очаква гол. Но от една 
страна отличната обрана 
на Янакиев, Орманджиев 
и Моканов, а от друга стра-
на неумението и липсата 
на шанс на нападателите 

на “Славия” не позволява 
да се измени резултата. 
Янакиев едвам отбива ви-
сокия удар на Милев. Топ-
ката пада пред него Милев 
се хвърля, но пропуща и 
Мишков успява да изчис-
ти. Топката сега се поема 
от Христов, който прена-
ся напред и с това дава 
възможност на отбраната 
на “Владислав” да си от-
дъхне от тежката работа. 
Той даже успява да стигне 
до вратата и да бие, обаче 
Богословов навреме лови. 
Това е само за момент, тъй 
като “Славия” отново се 
налага, отново сгъстява 
атмосферата и Моканов се 
принуждава да вади в кор-
нер. Попов бие два пъти 
последователно вън. Коев 
се връща съвсем назад, 
взима топката и иска да 
изнесе играта напред, но 
е спънат. Фаулът дава въз-
можности на “Владислав” 
да се освободи от обса-
дата. Боранов, който във 
втория хафтайм играе дяс-
но крило, прави отличени 
пробиви и създава много 
опасно положение. Той 
бие така отсечено и остро, 
че Богословов едвам спа-
сява в корнер.

“Славия” като че ми-
нава в отбрана и играта 
отново е изравнена. Сега 
се редят последователни 
нападения и опасни поло-
жения и пред двете врати. 
В това отношение “Сла-
вия” пак запазва известно 
примущество. Милев бие 
с глава, когато е едва ли 
не на два три метра пред 
вратата, но изважда вън. 
После, в един момент 
топката минава през кра-
ката на Байкушев, Попов, 
Белокапов; всичко това 
се разиграва на няколко 
метра пред вратата; но 
няма кой да бие и Мока-
нов сполучва най-после 

да изчисти.
За да се реваншира, 

Христов, който е минал за 
момент в центъра поема 
много добре, бие и вкар-
ва изравнителния гол. 
Но... преди това реферът 
е свирил офсайд на Те-
мелков и последните на-
дежди на “Владислав” да 
изравни, а заедно с това 
да вземе и държавното 
първенство пропадат. 
Разменят се още някол-
ко нападения; “Славия” 
взема надмощие, после 
“Владислав” полага сетни 
усилия, напредва, Орман-
джиев минава като напа-
дател, създава тревожни 
за “славистите” моменти 
и реферът дава края на 
този интересен и с много 
напрежение мач, който 
само с един единствен 
гол даде победата и дър-
жавното първенство на 
“Славия”.

Грамаден интерес за 
мача във Варна

Варна, 23.07. - Рядко 
едно спортно събитие 
е събуждало такъв гра-
маден интерес, както 
днешния решителен мач 
в София, който трябва-
ше да излъчи държавния 
първенец. Като се узна, че 
Радио София ще предава 
второто полувреме, още 
от 17 часа хилядни тъл-
пи блокираха кафенетата 
и нетърпеливо зачакаха 
пред радиоапаратите. 
Обаче, за тяхна голяма 
изненада, говорителят бе 
повече от лош. Освен не-
ясното му предаване, той 
не даде нито развоя на 
играта, нито даде някак-
ва представа за този така 
важен и интересен мач. 
Това накара мнозина да 
се обърнат за сведения и 
подробности по телефона 

1939
Най-голямото 

футболно събитие 
на сезона. Англича-
ните не можаха да 

победят светов-
ните шампиони, 

но и италианците 
въпреки яростните 

си атаки, въпреки 
че играха на свой 

терен, дадоха само 
2:2. (17‘ 0:1 Томи Лоу-

тън, 47‘ 1:1 Биавати, 
64‘ 2:1 Пиола, 78‘ 

2:2 Хъл). Милано, 13 
май. Днес на ст. „Сан 
Сиро“ се състоя тре-

тата по ред среща 
между представи-

телите на Италия 
и гордите синове на 

Албиона. Първата 
стана точно преди 
6 години, на 13 май 

1933 г. в Рим, Тогава 
мача завърши също 

така нерешено – 1:1. 
... Втората среща, 
както си спомняме 

излезе по-нещастна 
за италианците. Тя 

се състоя в Лондон 
на 14.11.1934 г., само 
няколко месеца, след 

като „адзурите“ 
бяха спечелили за 

първи път светов-
ното първенство 
по футбол. Англи-

чаните ги поканиха 
в Лондон и там 

ги биха с 3:2...“ (в. 
„Спортъ“, бр. 1592, 

15.05.1939 г.).

***
„Югославия бие Ан-
глия 2:1 и повдигна 

неочаквано рено-
мето на континен-

талния и Балканския 
футбол. Головете 
дадоха Глишевич и 
Перлич, а за англи-

чаните Лоутън...“ (в. 
„Спортъ“, бр. 1594, 

19.05.1939 г.).
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от София. Моля обърнете 
внимание за това на Ра-
дио София. Минималният 
резултат на “Владислав” 
предизвика голяма изне-
нада и огорчение, защото 
тук всички вярваха в успе-
ха на варненския предста-
вител.

В. „Спортъ“, бр. 1628, 
31.7.1939 г.:

В последния мач от 
шампионата

“Тича” победи “Лев-
ски” (С) с 2:1

и застава на трето мяс-
то в класирането. 

“Тичанци” отбелязаха 
победния си гол в послед-
ната минута на мача

С вчерашния мач меж-
ду “Тича” и соф. “Левски” 
във Варна завърши окон-
чателно шампионата на 
националната дивизия за 
сезона 1938/39 година. Но-
вият първенец бе опреде-
лен една седмица по-рано, 
и последната среща пред-
ставляваше интерес само 
за привържениците на два-
та клуба, или още по-точно, 
за варненци и софиянци, и 
тези които виждаха в това 
състезание един неофи-
циален реванш на финал-
ния мач.

”Тича” и “Левски” иг-
раха вчера при сравни-
телно добро посещение. 
Цялото състезание про-
тече при много добро 
държание на играчи и 
публика, липсваше го-
лямото разпалване на 
страсти както при дру-
ги подобни случаи. Това 
обаче, не попречи иг-
рата и на двата тима да 
премине през много 
интересни перипетии. 
“Тичанци” бяха по-резул-
татни при провеждането 
на опасни напредвания 
и в 9-та мин. на първото 
полувреме откриха чрез 
инсайда Грозданов. Си-
ните от София полагаха 
всички усилия да израв-
нят, имаха и удобни поло-
жения, но отбраната на 
“Тича” работеше сигурно 
и спасяваше.

Усилията на софиян-
ци за изравняване про-
дължиха и през второто 
полувреме. Тяхната игра 
сега бе по-стремителна, 
по убедителна, и в 30-та 
мин. изравняването на-
стъпи. И именно от сега 
започна решителната 
четвърт часова борба за 
постигане на победния 
гол. Инициативите пред 
едната, и пред другата 

врата се редяха, но това 
постигане настъпи едва 
в последната минута на 
състезанието, когато ляво-
то крило на “Тича”, Бянов 
даде втория гол.

“Тича” завладя тре-
тото място в дивизията

Вчерашният резул-
тат от последния мач във 
Варна даде възможности 
отново да се прояви хеге-
монията на варненци. И в 
миналогодишното, и в се-
гашното окончателно кла-
сиране, двата варненски 
клуба се наредиха един до 
друг.

Спечелените от “ти-
чанци” две точки им уве-
личиха актива на 22 точки, 
и “Тича” само поради по-
лошото си голово съотно-
шение заема трето място, 
веднага след “Владислав”. 
Тук е уместно да отбеле-
жим, че докато в началото 
на пролетния полусезон 
и двата варненски клубо-
ве бяха опашка на класи-
рането, освободиха се от 
всякакви опасности, спе-
челиха доста победи и зае-
ха почетни места в челото 
на таблицата.

Загубата на соф. “Лев-
ски” не се отразява никак 
на положението му. И сега 
сините са на шесто място.

1939

„Владислав“  ос-
порва правото на 
Дим. Байкушев да 
участва в тима на 
„Славия“. Пред-
ставителя на СК 
„Владислав“ в София 
Ернст Мург заяви, 
че по нареждане на 
клуба си, той ще 
подаде днес кон-
тестация в БНСФ 
против участието 
на Дим. Байкушев. 
Причините за това 
са, че Байкушев 
като член на френ-
ския клуб „Турко-
ан“ и френската 
футболна федера-
ция, нямал редовно 
разрешително да 
играе в „Славия“. (в. 
„Спортъ“, бр. 1624, 
21.07.1939 г.).
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Статистика 1938/39 г.
09.10.1938 г. Варна иг. Колодрума 
Тича – ФК-13 София 1:3 (1:0) Съ-
дия: Н. Стойчев
Тича: Сарайдаров, Петков, Гара-
бедов, Байчев, Калъчев, Ковачев, 
Розов, Грозданов, Ставрев, Дон-
чев, Кирилов;
ФК-13: Савов, Илиев, Базовски, 
Пенчев, Кръстанов, Иванов, Ни-
колов, Недялков, Стоичков, Ко-
цев, Каменски;
Голм.: 1:0 Ставрев (4), 1:1 Камен-
ски (47), 1:2 Коцев (49), 1:3 Коцев 
(83)

16.10.1938 г. Пловдив иг. Ботев 
3 000 Спортклуб Пловдив – Тича 
1:1 (1:1) Съдия: Т. Атанасов
Спортклуб: Маринов, Батинов, 
Дамянов, КараяневI, Белков, Ла-
заров, Тодоров, Караянев II, По-
пов, Паунов, Киров;
Тича: Сарайдаров, Гарабедов, Ха-
рипян, Ковачев, Калъчев, Неофи-
тов, Розов, Грозданов, Парушев, 
Ставрев, Радев
Голм.: 1:0 Попов (5), 1:1 Парушев 
(45) 

16.10.1938 г. Варна иг. Колодрума 
1 500Владислав – Левски Русе 1:1 
(1:0) Съдия: Барутчийски
Владислав: Янакиев, Орманджи-
ев, Моканов, Калдаръмов, Миш-
ков, Боранов, Стойнов, Темелков, 
Булашев, Коев, Г.В. Георгиев - Мъ-
ката; 
Левски: Николов, Пейчев, Нова-
ковII, Митев, Пенчев, Топоров, 
Абаджиев, Черкезов, Недев, Пин-
кас, Башев;
Голм.: 1:0 Моканов (5-псу), 1:1 
Пинкас (65)

23.10.1938 г. Варна иг. Колодрума 
1 000 Владислав – Славия София 
3:0 сл. (срещата е прекратена при 
1:0, след 4-ма отстранени от Сла-
вия) (0:0) Съдия: П. Рошков
Владислав: Янакиев, Моканов, 
Орманджиев, Мишков, П. Геор-
гиев, Калдаръмов, Христов, Була-
шев, Темелков, Джуров, Коев;
Славия: Христов, Филипов, Стой-
нов, Георгиев, Стефанов, Байку-
шев, Танев, Белокапов, Атанасов, 
Дуков, Илиев;
Голм.:  1:0 Моканов (2п-дузпа), 2:0 
служебен гол, 3:0 служебен гол

30.10.1938 г. София ст. Левски 2 
000 Шипка София – Владислав 
0:2 (0:0) Съдия: Ник. Менков
Шипка: Конов I, Тодоров, Танов-
ски, Конов II, Кузманов, Трънков, 
Николов, Добрев, Илиев, Петков, 
Милков;
Владислав: Янакиев, Моканов, 
Орманджиев, Коев, Мишков, Кал-
даръмов, Христов, Джуров, Була-

шев, Стойнов, Боранов;
Голм.: 0:1 Христов (54), 0:2 Джу-
ров (2п.)

01.11.1938 г. София иг. Левски 
4  000 Левски София - Тича 3:1 
(1:0) Съдия: В. Кавалджиев
Левски: Алдев, Николов, Радев, 
Габровски, Русев, Иванов, Стам-
болиев, Костов, Дойчинов, Кита-
нов, Андреев;
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Петков, Калъчев, Ковачев, 
Розов, Грозданов, Парушев, Дон-
чев, Радев;
Голм.: 1:0 Костов (35), 1:1 Розов 
(50), 2:1 Китанов (57), 3:1 Дойчи-
нов (70)

06.11.1938 г. София иг. Левски 
4 000 Левски София - Владислав 
1:0 (0:0) Съдия: К. Кунчев
Левски: Алдев, Николов, Радев, 
Иванов, Русев, Габровски, Стам-
болиев, Костов, Дойчинов, Кита-
нов, Андреев;
Владислав: Янакиев, Орманджи-
ев, Моканов, П. Георгиев, Миш-
ков, Калдаръмов, Боранов, Стой-
нов, Булашев, Джуров, Христов;
Голм.: 1:0 Стамболиев (86) 

08.11.1938 г. Варна иг. Колодру-
маТича – Шипка София 1:0 (0:0) 
Съдия: Ст. Данчев
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Петков, Калъчев, Ковачев, 
Розов, Грозданов, Парушев, Дон-
чев, Радев;
Шипка: Конов I, Илиев, Тановски, 
Табаков, Трънков, Конов II, Ди-
митров, Добрев, Колев, Николов, 
Тодоров;
Голм.: 1:0 Дончев(49) 

13.11.1938 г. Варна иг. Колодрума 
3 000Тича – Владислав 1:0 (0:0) 
Съдия: В. Кавалджиев
Тича: Сарайдаров, Гарабедов, Ха-
рипян, Ковачев, Калъчев, Петков, 
Радев, Дончев, Парушев, Грозда-
нов, Розов;
Владислав: Янакиев, Орманджи-
ев, Моканов, Калдаръмов, Миш-
ков, Коев, Боранов, Стойнов, Те-
мелков, Джуров, Христов;
Голм.: 1:0 Парушев (52)

20.11.1938 г. София иг. Левски 
2  000 АС-23 София - Тича 2:0 
(1:0) Съдия: д-р Елков
АС-23: Дермонски, Балъкчиев, 
Спасов, Петров, Витошки, Бу-
шев, Кузманов, Ангелов, Тодоров, 
Аструг, Йорданов;
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Петков, Калъчев, Ковачев, 
Розов, Грозданов, Парушев, Дон-
чев, Радев;

Голм.: 1:0 Йорданов (26), 2:0 Тодо-
ров (2п.) 

20.11.1938 г. Пловдив иг. Ботев 
Спортклуб Пловдив – Владислав 
2:1 (1:1) Съдия: Ст. Чумпалов  
Спортклуб: Маринов, Батинов, 
Дамянов, Апостолов, Белков, Ка-
раянев I, Киров, Паунов, Попов, 
Караянев II, Георгиев;
Владислав: Янакиев, Коцев, Мо-
канов, Калдаръмов, Мишков, 
Коев, Боранов, Стойнов, Булашев, 
Джуров, Христов;
Голм.: 1:0 Караянев II (21), 1:1 Бу-
лашев (27), 2:1 Попов (83) 

27.11.1938 г. Русе иг. Алеите 1 500 
Левски Русе – Тича 0:3 (0:1) Съ-
дия: Коков
Левски: Николов, Новаков II, 
Пейчев, Митев, Матеев, Топоров, 
Абаджиев, Пинкас, Новаков I, Не-
дев, Башев;
Тича: Сарайдаров, Гарабедов, Ха-
рипян, Петков, Калъчев, Дончев, 
Розов, Ставрев, Парушев, Грозда-
нов, Радев;
Голм.: 0:1 Ставрев (6), 0:2 Радев 
(2п.), 0:3 Парушев (89)

27.11.1938 г. Варна иг. Колодрума 4 
000 Владислав – АС-23 София 2:1 
(2:0) Съдия: Ив. Радоев
Владислав: Янакиев, Орманджи-
ев, Моканов, Калдаръмов, Миш-
ков, Г.В. Георгиев, Боранов, Джу-
ров, Темелков, Коев, Христов;
АС-23: Дермонски, Балъкчиев, 
Спасов, Петров, Витошки, Бушев, 
Тодоров, Ангелов, Пачеджиев, 
Аструг, Йорданов;
Голм.: 1:0 Моканов (3-дузпа), 2:0 
Мишков (10), 2:1 Ангелов (2п.) 

04.12.1938 г. Варна ст. Колодрума 
1 500 Тича – Славия София 1:0 
(1:0) Съдия: Н. Стоянов
Тича: Сарайдаров, Гарабедов, Ха-
рипян, Петков, Калъчев, Дончев, 
Розов, Ставрев, Парушев, Грозда-
нов, Радев;
Славия: Богословов, Ковачев, 
Филипов, Андонов, Стефанов, 
Зографов, Дуков, Дамев, Милев, 
Белокапов, Попов;
Голм.: 1:0 Парушев (37) 

02.04.1939 г. София иг. Славия 
2 000 Славия София –Тича 2:0 
(1:0) Съдия: Г. Коков
Славия: Богословов, Ковачев, Хри-
стов, Байкушев, Стефанов,Зографов, 
Дуков, Китанов, Милев,Белокапов, 
Попов;
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Петков, Калъчев, Ковачев, 
Розов, Ставрев, Парушев, Грозда-
нов, Радев;
Голм.: 1:0 Милев (29), 2:0 Белока-

пов (2п.)

16.04.1939 г. Варна иг. Колодрума 
2 500 Тича – Черноморец Бургас 
2:1 (2:0) Съдия: Д. Риковски
Тича: Сарайдаров, Харипян, Га-
рабедов, Петков, Ковачев, Неофи-
тов, Розов, Грозданов, Парушев, 
Ставрев, Радев;
Черноморец: Димитров, Нико-
лов, Чакаларов, Евстатиев, Талев, 
Стефанов, Иванов, Андрейчев, 
Карагеоргиев, Тодоров, Русков;
Голм: 1:0 Грозданов (13), 2:0 Пару-
шев (25), 2:1Тодоров (88)

16.04.1939 г. София иг. Юнак 2 000 
ФК-13 София – Владислав 2:0 
(1:0) Съдия: д-р М. Елков
ФК-13: Талев, Илиев, Пенчев, 
Бенчев, Кръстанов, Петров, Ни-
колов, Аспарухов, Коцев, Недял-
ков, Каменски;
Владислав: Янакиев, Моканов, 
Орманджиев, Г. Георгиев, Джу-
ров, Калдаръмов, Боранов, Коев, 
Дачев, Темелков, Христов;
Голм.: 1:0 Илиев (1п.), 2:0 Николов 
(60)

23.04.1939 г. Варна иг. Колодрума 
5 500 Тича – Левски Русе 0:2 пре-
кратен в 83 мин 0:3сл. Съдия: Д. 
Гурбалов
Тича: Сарайдаров, Харипян, Га-
рабедов, Петков, Ковачев, Неофи-
тов, Гочев, Розов, Калъчев, Пару-
шев, Радев;
Левски: Николов, Новаков II, 
Пейчев, Новаков I, Дуков, Митев, 
Абаджиев, Недев, Николаев, Ма-
теев, Пинкас;
Голм.:0:1 Николаев (35), 0:2 Аба-
джиев (68), 0:3 служебен гол
Отстранени: Харипян -78, Матеев
Пропусната дузпа в 75 мин. Хари-
пян – вратаря спасява

23.04.1939 г. Бургас 4  000 Черно-
морец Бургас – Владислав 2:2 
(2:1) Съдия: Ст. Чумпалов
Черноморец: Георгиев, Петров, 
Чекаларов, Антонов, Евстатиев, 
Шопов, Георгиев, Жеков, Тодоров, 
Андрейчев, Русков;
Владислав: Янакиев, Моканов, 
Орманджиев, Г. Георгиев, Джу-
ров, Калдаръмов, Ганев, Темелков, 
Дачев, Коев, Христов;
Голм.: 1:0 Андрейчев (2), 1:1 Коев 
(15), 2:1 Георгиев (17), 2:2 Христов 
(47)

14.05.1939 г. Варна иг. Колодрума 
2 500 Владислав – ФК-13 София 
2:0 (1:0) Съдия: Д. Топалов
Владислав: Янакиев, Моканов, 
Орманджиев, Г. Георгиев, Миш-
ков, Калдаръмов, Темелков, Коев, 
Дачев, Джуров, Христов;
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Играчи СК „Тича“ м. г.

Иван Сарайдаров 18 -

Панайот Розов 18 2

Вили Петков 17 1

Гарабед Гарабедов 17 -

Мильо Парушев 17 5

Георги Радев 17 1

Георги Грозданов 17 3

Атанас Ковачев 16 1

Стефан Калъчев 11 -

Оник Харипян 11 -

Ставри Ставрев 8 2

Добри Байчев 7 1

Илия Дончев 7 1

Йосиф Бянов 6 1

Асен Петров 6 -

Иван Неофитов 3 -

Иван Гочев 1 -

Борис Кирилов 1 -

Играчи СК „Владислав“ м. г.

Здравко Янакиев 18 -

Иван Моканов 18 4

Никола Калдаръмов 18 -

Стоян Орманджиев 17 -

Младен Джуров 17 6

Александър Коев 16 2

Георги Мишков 16 2

Петър Темелков 15 1

Георги Христов - Шилото 14 5

Стефан Боранов - Черная 13 1

Георги В. Георгиев 13 -

Стефан Дачев 7 2

Архангел Стойнов 5 -

Илия Булашев 5 1

Васил Радев 2 -

Панайот Георгиев 2 -

Ганев 1 -

Коцев 1 -

ФК-13: Базовски, Илиев, Пенчев, 
Бенчев,Кръстанов, Петров, Нико-
лов, Атанасов, Недялков, Камен-
ски, Ганчев
Голм.: 1:0 Моканов (14-дузпа), 2:0 
Джуров (87)

18.05.1939 г. Варна иг. Колодрума 4 
000 Тича – АС-23 София 2:1 (1:0) 
Съдия: П. Рошков
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Байчев, Калъчев, Ковачев, 
Розов, Грозданов, Парушев, Пе-
тков, Радев;
АС-23: Дермонски, Балъкчиев, 
Спасов, Петров, Витoшки, Бушев, 
Кузманов, Ангелов, Пачеджиев, 
Аструг, Йорданов;
Голм.:1:0 Грозданов (1п.), 1:1 Йор-
данов (49), 2:1 Петков (83)

18.05.1939 г. Русе иг. Алеите 5 000 
Левски Русе –Владислав 1:1 (0:1) 
Съдия: Г. Коков
Левски: Николов, Новаков II, 
Пейчев, Новаков I, Недев, Митев, 
Абаджиев, Йорданов, Николаев, 
Пинкас, Черкезов
Владислав: Янакиев, Орманджи-
ев, Моканов, Калдаръмов, Миш-
ков, Г. Георгиев, Темелков, Джу-
ров, Радев, Коев, Дачев;
Голм.: 0:1 Джуров (24), 1:1 Нико-
лаев (60-дузпа)

24.05.1939 г. Варна иг. Колодрума 
2 500 Владислав – Тича 0:0 Съдия: 
И. Матеев
Владислав: Янакиев, Орманджи-
ев, Моканов, Калдаръмов, Миш-
ков, Г. Георгиев, Темелков, Джу-
ров, Дачев, Радев, Христов;
Тича: Сарайдаров, Петров, Став-
рев, Байчев, Ковачев, Радев, Ро-
зов, Грозданов, Парушев, Петков, 
Бянов;

29.05.1939 г. Варна иг. Колодрум 
1  500 Владислав–Черноморец 
Бургас 3:0 (2:0) Съдия: М. Гълъ-
бов 
Владислав: Янакиев, Орманджи-
ев, Моканов, Калдаръмов, Миш-
ков, Г. Георгиев, Темелков, Джу-
ров, Дачев, Коев, Боранов;
Черноморец: Михайлов, Нико-
лов, Чекаларов, Вълчев, Талев, 
Иванов I, Иванов II, Георгиев, Ан-
дрейчев, Антонов, Карагеоргиев;
Голм: 1:0 Джуров (16), 2:0 Мишков 
(20), 3:0Дачев (90)

04.06.1939 г. София иг. Левски 
2  000 АС-23 София –Владислав 
1:2 (0:1) Съдия: К. Траянов
Владислав: Янакиев, Орманджи-
ев, Моканов, Г. Георгиев, Мишков, 
Калдаръмов, Темелков, Джуров, 
Боранов, Коев, Христов;
АС-23: Дермонски, Балъкчиев, 
Спасов, Петров, Витошки, Бушев, 
Кузманов, Ангелов, Пачеджиев, 
Аструг, Йорданов;
Голм.: 0:1Джуров (1п.), 1:1 Йор-
данов (2п.), 1:2 Темелков (2п.- ди-
ректно от корнер)

11.06.1939 г. Варна иг. Колодрума 

3 500 Тича– Спортклуб Пловдив 
0:0 Съдия: П. Рошков
Тича: Сарайдаров, Гарабедов, 
Петров, Радев, Ковачев, Петков, 
Бянов, Ставрев, Парушев, Грозда-
нов, Розов;
Спортклуб: Сотиров, Батинов, 
Томов, Караянев, Белков, Велев, 
Тодоров, Дечев, Попов, Паунов, 
Киров;

16.06.1939 г. София иг. Левски 500 
Шипка София - Тича 0:0 Съдия: 
д-р М. Елков
Шипка: Конов I, Тановски, Илиев, 
Трънков, Кузманов,Конов II, Пав-
лов, Петков, Миланов, Стоянов, 
Добрев;
Тича: Сарайдаров, Петров, Гара-
бедов, Байчев, Ковачев, Радев, Ро-
зов, Грозданов, Парушев, Петков, 
Бянов;

18.06.1939 г. София иг. Левски 3 
000 ФК-13 София – Тича 0:1 (0:0) 
Съдия: Франц Кьолер – треньор 
на Славия
ФК-13: Савов, Илиев, Базовски, 
Бенчев, Кръстанов, Пенчев, Ни-
колов, Аспарухов, Каменски, Ата-
насов, Табаков;
Тича: Сарайдаров, Петров, Гара-
бедов, Байчев, Ковачев, Радев, Ро-
зов, Грозданов, Парушев, Петков, 
Бянов;
Голм.: 0:1 Байчев (81) 

18.06.1939 г. Варна иг. Колодру-
ма 3 000 Владислав – Спортклуб 
Пловдив 2:1 (1:0) Съдия: П. Рош-
ков
Владислав: Янакиев, Орманджи-
ев, Моканов, Калдаръмов, Миш-
ков, Г. Георгиев, Темелков, Джу-
ров, Боранов, Коев, Христов;
Спортклуб: Сотиров, Томов, Ба-
тинов, Белков II, БелковI, Кара-
янев, Киров, Паунов, Попов, Де-
чев, Тодоров;
Голм.:1:0 Боранов (36), 2:0 Хри-
стов (80), 2:1 Томов (83)

09.07.1939 г. Бургас иг. Казармите 
5 000 Черноморец Бургас – Тича 
1:2 (1:0) Съдия: Н. Стоянов
Тича: Сарайдаров, Петров, Гара-
бедов, Байчев, Ковачев, Радев, Ро-
зов, Грозданов,Парушев, Петков, 
Бянов;
Черноморец: Димитров, Чекала-

ров, Петров, Шопов, Евстатиев, 
Иванов, Зафиров, Андрейчев, 
Жеков, Лафчиев, Антонов;
Голм: 1:0 Лафчиев (1), 1:1 Ковачев 
(60), 1:2 Розов (75)

09.07.1939 г. Варна иг. Колодрума 
2 000 Владислав – Левски София 
2:0 (2:0) Съдия: Балабански
Владислав: Янакиев, Орманджи-
ев, Моканов, Калдаръмов, Миш-
ков, Г. Георгиев, Темелков, Джу-
ров, Боранов, Дачев, Коев;
Левски: Алдев, Николов I, Стоев, 
Стамболиев, Димитров, Русев, 
Николов II, Костов, Стоянов, 
Вайнбергер, Габровски;
Голм.: 1:0 Джуров (14), 2:0 Дачев 
(25)

16.07.1939 г.Варна иг. Колодрума 
4 000 Владислав – Шипка София 
3:1 (0:1) Съдия: Траянов
Владислав: Янакиев, Моканов, 
Орманджиев, Калдаръмов, Миш-
ков, Г. Георгиев, Христов, Коев, 
Боранов, Джуров, Темелков;
Шипка: Конов I, Тановски, Или-
ев, Конов II, Кузманов, Трънков, 
Ташков, Стоянов, Миланов, Пе-
тков, Павлов;

Голм.:0:1 Миланов (44), 1:1 Коев 
(48), 2:1 Христов (65), 3:1 Христов 
(68)

23.07.1939 г. София иг. Славия 
5 000 Славия София – Владислав 
1:0 (1:0) Съдия: Г. Коков
Славия: Богословов, Ковачев, 
Филипов, Т. Байкушев, Стефанов, 
Зографов, Милев, Дамев, Д. Бай-
кушев, Белокапов, Попов;
Владислав: Янакиев, Орманджи-
ев, Моканов, Калдаръмов, Миш-
ков, Г. Георгиев, Темелков, Джу-
ров, Боранов, Коев, Христов;
Голм.: 1:0 Милев (12-псу)

30.07.1939 г. Варна 2  000 Тича – 
Левски София 2:1 (1:1) Съдия: П. 
Рошков
Тича: Сарайдаров, Петров, Гара-
бедов, Байчев, Ковачев, Радев, Ро-
зов, Грозданов,Парушев, Петков, 
Бянов;
Левски: Симеонов, Н. Николов, 
Горинов, Стамболиев, Димитров, 
Иванов, А. Николов, Дойчинов, 
Стоянов, Вайнбергер, Андреев;
Голм.:1:0 Грозданов (9), 1:1 Андре-
ев (30), 2:1 Бянов (90)

1938/39 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Славия  1:0 2:0 3:1 2:3 1:0 3:0 0:0 0:4 4:1
2. Вл-в 3:0  0:0 2:1 2:1 2:0 1:1 2:0 3:1 3:0
3. Тича 1:0 1:0  2:1 0:0 2:1 0:3 1:3 1:0 2:1
4. АС 23 4:2 1:2 2:0  1:2 1:0 3:0 4:2 3:1 9:2
5. Сп-кл 0:1 2:1 1:1 0:1  2:1 0:0 1:2 2:0 7:2
6. Лев С. 0:3 1:0 3:1 0:0 0:1  4:3 4:2 1:2 3:1
7. Лев Р. 4:0 1:1 0:3 1:0 3:1 2:2  0:0 1:2 5:0
8. ФК 13 2:3 2:0 0:1 4:0 2:1 1:3 1:1  0:2 3:0
9. Шипка 1:2 0:2 0:0 1:3 0:2 0:3 4:1 3:3  6:0

10. Ч-ц Бс 1:3 2:2 1:2 1:3 2:2 1:3 0:2 1:1 1:1  
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***
Царска купа

В. „Спор-
тъ“, бр. 1568, 
6.3.1939 г.:

„Във Ва-
рна сензаци-

ята е елиминирането на 
държавния първенец от 
„Победа“. 

Варна, 5.03. 
И тук започна-
ха мачовете за 
Царската купа, 
които трябва-
ше да отбеле-
жат веднага 
една сензация. 
Д ъ р ж а в н и -
ят първенец 
„Тича“ бе ели-
минаран от 
„Победа“ с 2:1. 
Куриозното в 
този мач бе, че 
и трите гола 
бяха отбеля-
зани от дуз-
пи. След като 
първото полу-
време бе без 
резултат, в 5-та 
мин. от второто 
Харипян прави 
дузпа и „Побе-
да“ открива. 
В 30-та мин. 
„Тича“ израв-
нява и мача за-
върши 1:1. Във 
второто от на-
ложените две 
продължения, 
Харипян пра-
ви отново дуз-
па и „Победа“ 
даде втория 
гол, който ели-
минира „Тича“. 
Последния из-
лезе в титуля-
рен състав, с 
изключение на 
Парушев, кой-
то бе заместен 
от Грозданов. 

В другия мач за купата, 
„Владислав“ победи „Ди-
ана“ с 3:1. Новият ц. напа-
дател на „зелените“ Дачев 
направи удачен дебют, 
като отбеляза сам 3 гола. 
Джуров като ц. хафбек из-
глежда, че добре замества 
Мишков.“

Мачът „Владислав“ – 
„Левски“ за Царската купа 
е отложен за 27.03.

В. „Спортъ“, бр. 1577, 
8.4.1939 г.: „Варна, 7.04. 
След обяд за Царската 
купа „Победа“ спечели от 
„Ш. сокол“ с 3:0, а „Вла-
дислав“ победи „Левски“ 
с 5:0. „Владислав“ се пред-
стави много добре. От 
неговия тим игра отново 
д. инс. Темелков, който от-
състваше от една година. 
В неделя ще се срещнат в 
приятелски мач „Тича“ и 
„Владислав“.

В. „Спортъ“, бр. 1631, 
7.08.1939 г.:

„За Царската купа във 
Варна, „Владислав“ и „По-
беда“ дават 1:1 (1:0). 

Варна, 6.08. Днес се 
игра финала за Царска-
та купа във Варна между 
„Владислав“ и „Победа“. 
Посещението бе слабо, 
поради днешните музи-
кални тържества. И двата 
тима дадоха почти равна 
игра. „Владислав“ откри 
чрез Дачев, но във вто-
рото полувреме „Победа“ 
изравни и мача завърши 
1:1, въпреки голямото 
желание на двата тима 
да покачат. От продълже-
нието се изиграха само 
първите 15 мин., понеже 
стана много тъмно. При 
това положение, мача ще 
се преиграва утре или 
във вторник.“

Бел. „Победа“ пода-
ва контестация за не-
редовен играч в състава 

на „Владислав“ и печели 
служебно. „Владислав“ не 
възравява. Така, за втора 
поредна година Варненска 
област е представена от 
„Победа“ в следващия 
етап от турнира за Цар-
ската купа. 

Градска купа
„Варна“

В. „Черно море“, 
9.11.1939 г.: „При много 

хубава, жива 
и издържана 
игра, която за-
доволи и пуб-
лика и привър-
женици, мача 
завърши при 
краен резултат 
4:2 (2:0) за СК 
„Тича“, с кое-
то този клуб 
печели купа-

та за трета година под 
ред. Купата се поднесе с 
подходящи думи от пом. 
кмета г. Минев. Направи 
отлично впечатление по-
строяването до тима на 
„Тича“ и този на „Диана“, 
а така също и отправяне-
то на общ спортен поз-
драв на г. пом. кмета и 
поднасянето на капита-
на на „Диана“, честитей-
ки на капитана на „Тича“. 
Този отраден факт заслу-
жава отбелязване, защо-
то не е запомнено при 
нас във Варна при други 
финални и важни спорт-
ни срещи победения тим 
да прояви това напълно 
редно внимание към по-
бедителя. Реферира до-
бре г. Дим. Топалов.“

***
С цел съставянето 

на национален тим, кой-
то да се представи в на-
срочените мачове срещу 
Полша и Словакия в на-

1939
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чалото на септември 1939 
г., националите играят 
два мача на 13 и 14 август 
във Варна срещу сборен 
тим на града, съставен от 
играчи на  „Тича“ и „Вла-
дислав“. Първият мач за-
вършва 1:1. 

При вторият, двойката 
бекове от тима на Варна, 
Моканов и Орманджиев 
играят за националния 
отбор (мача завършва 
2:1 за националите). На 
20.8.1939 г. националите 
играят още една контрола 
в Пловдив срещу сборен 
градски тим, в която падат 
с 2:4. В заглавието си в-к 
„Спортъ“ казва: „Национа-
лите показаха очудващо 
безразличие... Единстве-
но бековете Моканов и 
Орманджиев са незаме-
ними.“ Така „Линията Ма-
жино на Владислав“ се ут-
върждава като титулярна 
защитна двойка на нацио-
налният отбор за пред-
стоящите срещи. Слова-
кия избира България за 

съперник в първият ис-
торически мач на своят 
отбор, след разцепва-
нето на Чехословакия, 
последвало анексация-
та на Судетската област 
от нацистка Германия. 
На 3 септември е пред-
виден мача във Варшава 
срещу поляците. Оба-
че... в Полша е обявена 
всеобща мобилизация. 
На 31 август вечерта, 
Германия напада източ-
ната си съседка и дава 
началото на Втората 
световна война. 

От футболна глед-
на точка, турнето на 
националите не се със-
тои, което отлага с ня-
колко месеца дебюта 
на „Линията Мажино“ в 
националния отбор на 
България. Моканов и 
Орманджиев (единстве-
ните играчи извън Со-
фия) са освободени да 
се върнат във Варна на 
28 август. 

Моканов и Орман-

джиев са повикани в Со-
фия за неофициален мач 
срещу Югославия, който 
се играе на 10.9.1939 г. 
Неофициален, защото 
националите излизат под 
името „Сборен отбор на 
София“ с двамата вла-
диславци в защита. Бъл-
гарите печелят с 1:0 сре-
щу силен югославски тим, 
в мач, в който Моканов 
стои „като стена“ срещу 
противниковите напада-
тели, чиито „солови про-
яви свършват често до 
отличния Орманджиев“. 
(в-к „Спортъ“, бр. 1649, 
11.9.1939 г.)

Дебюта на двата бека 
от „Владислав“ с екипа 
на националния отбор 
е на 22.10.1939 г. срещу 
Германия, представена с 
най-добрите си футболи-
сти, победила преди сед-
мица Югославия с 4:1 в 
Загреб. В мач без големи 
очаквания, България се 
представя добре и губи с 
1:2. ...„Симпатичната вар-

13.8.1939 г., игр. 
Колодрума, сбор-
ните отбори на 
Варна и София, 
прави от ляво: 
Стоян Орманджи-
ев, Л. Стамболиев, 
Здравко Янакиев 
(полузакрит), Ал. 
Белокапов, Стефа-
нов, Вили Петков 
(отзад), Кр. Милев, 
М. Лозанов, Никола 
Калдаръмов, Иван 
Моканов, Стефан 
Калъчев, Й. Илиев 
и Р. Мазников, 
клекнали: Спасов, 
Атанас Ковачев, 
Д. Байкушев, Сидер 
Димитров, Вуч. 
Йорданов, Па-
найот Розов, Л. 
Ангелов - Старото, 
Мардик Саркизов 
(от "Победа") и 
Младен Джуров
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22.10.1939 г., игр. "Юнак", София, България и Германия. преди мача, прави от ляво надясно: Ал. Белокапов, 
Стоян Орманджиев, Иван Моканов, Стою Недялков, клекнали: Янко Стоянов, Люб. Ангелов, Мих. Лозанов, 

Люб. Петров, Р. Мазников, Люб. Стамболиев и Вучко Йорданов
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Асен Алексиев
Петров – Лебеда

СК „Тича“/“ТВП“/“Ботев при ДНВ“ 
1939 – 49 г.

(с прекъсвания)
Позиция: десен бек/халфбек

НФД/“А“ РФГ: 20 мача

1939

„Калъчев и Харипян 
помилвани. Поради 
инцидента станал 
в края на април 
във Варна на мача 
„Тича“ – „Левски“ 
Русе, „тичанци“ се 
лишиха от некол-
цина играчи, може 
би най-добрите в 
тима им. Единият 
от тях изтърпя 
наказанието си, 
другият е изключен 
за винаги, двама 
продължават да 
търпят силата и 
тежеста на нака-
зателните мерки. 
Новата клубна 
управа е отправила 
чрез областта 
молба за помилва-
нето им. Областта 
се е присъединила 
към молбата и е хо-
датайствала, дори 
е помолила БНСФ да 
помилва наказа-
ните Калъчев и 
Харипян. При това 
положение, върхов-
ното управление 
на БНСФ уважи 
молбите и помилва 
двамата играчи. 
Калъчев може би ще 
вземе участие във 
варненския градски 
тим в неделя, срещу 
тима на София.“ (в. 
„Спортъ“, бр. 1632, 
9.08.1939 г.).

Асен Петров е бивш футболист на софийския „АС 
23“, когато се включва в отбора на „Тича“. Лебеда ста-
ва титулярен бек след наказанието на Оник Харипян 
(пролет 1939 г.) и се справя толкова добре, че когато 
Харипян се връща в отбора, поема нападателни функ-
ции, а Петров остава в защита. По време на войната, 
Лебеда се връща в София и играе отново за „АС 23“. Той 
е част от отбора след обединенията и играе в софий-
ския „Чавдар“, образуван от сливането на „АС 23“ със 
„Шипка-Победа“ и „Спартак“ Подуене. След още едно 
обединение, „Чавдар“ (вече като военен отбор под 
името „ЦДВ“) със  „Септември“ (обединение на софий-
ските „Спортклуб“, „Сокол“, „Акоах“ и „Възраждане“) в 
„Септември при ЦДВ“ поставят основата на бъдещият 
армейски ЦСКА. Лебеда е част от този отбор в началния 
му сезон, но изиграва само един официален мач. От из-
ходящата книга на „Тича“/“Тича – Владислав“, виждаме 
че има кореспонденция на варненския клуб със София, 
в която се правят запитвания за „бившият ни член Асен 
Алексиев Петров“. Такива има и за други софиянци, иг-
рали за „Тича“, като Александър Йорданов – Кукуша и 
Никола Божилов. Не е ясно дали Асен Петров се е връ-
щал до Варна през тези години и евентуално за колко 
време. Той приключва кариерата си като футболист на 
„Тича-Владислав-Приморец“ (преименуван през съ-
щата година на „Ботев при ДНВ“) в първия сезон от „А“ 
РФГ – 1948/49 г., когато изиграва един мач като десен 
бек за своя варненски отбор срещу „Левски“ София на 
24.4.1949 г.

***
Още за Архангел Стой-

нов от сина му Владимир.
През 1939 г. Ранко за-

минава да учи за инженер 

в Бърно, което по това 
време носи името Брюн 
и е в територията на Тре-
тия райх. Завръща се във 
Варна през 1943 г. и за-

почва работа като инже-
нер в строителната фирма 
Кораловаг, която строи 
лодки, кораби, вагони за 
нуждите на германците. 
Тази фирма е всъщност 
основоположникът на 
Корабостроителния за-
вод във Варна, след смя-
ната на германските със 
съветски собственици и 
последвалата национали-
зация. С пристигането на 
руснаците, фирмата е во-
енизирана и Ранко попада 
в списъка на съмнителни-
те, поради германското си 
образование. Виждайки, 
че е напълно аполитичен 
и добър професионалист, 
руснаците го оставят да 
си върши работата. Ранко 
участва в построяването 
на 100 000-тонния танкер 
„Хан Аспарух“, гордостта 
на БМФ. Стажант при него 
е бил един от големите 
корабни архитекти Георги 
Георгиев – Танжеро. Един 
от уважаваните в про-
фесията си, Стойнов се 
пенсионира като главен 
инженер в корпусния цех 
на Корабостроителния 
завод. След пенсионира-
нето си, Стойнов се качва 
на корабите към океан-
ския риболов и на 72 го-
дини е най-възрастният 
механик в риболовния ни 
флот. Архангел Стойнов 
никога не забравя фут-
бола и отбора, за който е 
бил голмайстор в първият 
му сезон от НФД. Ранко е 
в ръководството на фут-
болната секция към ФСФД 
„Черно море“ през 1970-
те и винаги се е интересу-
вал от събитията в отбо-
ра. По майчина линия, той 
е сроден със семейството 
на Егон Терцета. Двете 
семейства, от Варна и от 
Генуа, продължават да 
поддържат роднинските 
си връзки. 

ненска двойка изпълни 
много добре тежката си 
задача..“ (В. „Спортъ“, бр. 
1669, 23.10.1939 г.) в не-
равната борба между „Ли-
нията Мажино“ и „Лини-
ята Зигфрид“. Всеобщото 
мнение е, че с играта си, 
българите са заслужавали 
равен. Може би друга ин-
тересна подробност е, че 
между резервите на тре-

ньора Сеп Хербергер в 
германския тим е и на-
падателя на „Дрезднер 
СК“, Хелмут Шьон. През 
1964 г. Шьон ще поеме 
кормилото на (Западно) 
германския национа-
лен отбор от Хербергер 
и ще го доведе до све-
товната титла, подобно 
на наставника си в този 
мач. 
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През новия се-
зон във „Владислав“ като 
титуляр се налага юношата 
на клуба Георги 
Димитров Геор-
гиев – Джала (р. 
26.01.1922 г. – не-
изв.). Той остава 
известен с ня-
колко интересни 
случки, една от 
които е описана 
във „Футболна 
Варна“. По вре-
ме на мач срещу 
„Тича“, Джала 
рита Георги Ра-
дев - Калфата и го 
контузва. Тук се 
намесва жената 
на Калфата, която 
слиза на терена и 
го погва с чадър. 
Капитанът на 
„Владислав“ Мо-
канов, се опитва 
да я спре, но тя 
го сритва лошо 
и продължава да 
гони Джала, кой-
то е побягнал по 
терена. Добрият 
познат и съсед на 
Джала, Димитър 
Видинлиев, който по това 
време е футболист в дет-
ско-юношеските форма-
ции на „Владислав“ разказ-
ва, че Джала е бил мобили-
зиран на фронта по време 
на войната, където е ранен 
от избухнала мина. Tравма-
та променя характера му 
и той се връща от фронта 
друг човек. Коравия халф-
бек, известен с твърдите си 
„влизания“ е станал учтив 
и дружелюбен с новопро-
явена поетична дарба, за 
което свидетелстват някол-
ко отпечатани стихотворе-
ния, запазени в юбилейния 
албум на „Владислав“ (Дър-
жавен Архив – Варна). Две 

от тях публикуваме тук. 
Освен това, винаги кога-
то виждал жената на Кал-
фата, той й целувал ръка 
и изказвал адмирациите 
си към нея. Джала е рабо-

тел като чиновник в Бъл-
гарска Народна Банка.

Друг дебютант от 
юношите, който заема 
мястото на напускащия 
Орманджиев е Димитър 
Стефанов Димитров – 
бай Митьо.

Новопривлечен във 
„Владислав“ е нападате-
лят Цвятко Кънев. Има 
информация, че пред-
ният сезон, Кънев е бил 
футболист на „Левски“ 
Плевен.

В „Тича“ своето място 
печели юношата на клу-
ба Янко Иванов Абаджи-
ев, който играе като ин-
сайд и все още е ученик. 

В клуба се завръща Сидер 
Димитров. Повече участия 
записват Йосиф Иванов 
Бянов (за който се знае че 
е бил военен, както други 
членове от фамилията му) 

и Димитър Страков - Па-
леджика. През този сезон 
в НФД, с червения екип на 
„Тича“ дебютира и изклю-
чително популярният и 
обичан от поколения „чер-
номорци“ Атанас Аврамов 
– Кафето. 

***
На 1.10. в София госту-

ва сборен тим на играчи 
от „Тича“ и „Владислав“ за 
контролен мач срещу сбо-
рен тим на София. Според 
описанието във

в. „Спортъ“, бр. 1658, 
2.10.1939 г., варненци са 
излезли в червен екип и в 
състав: Янакиев – Орман-

1939



110

Започва като футболист във „Тича“. Сидер е по про-
фесия моряк и е работил, както в Черноморския, така и в 
Дунавския флот. По тази причина в периода 1936-1938 го-
дина играе в „Левски“ - Русе, а през следващия сезон е кар-
тотекиран в „Черноморец“ - Бургас. Сидер се завръща в 
„Тича“ през третия сезон от НФД и е незаменим титуляр по 
левия фланк, определен в много мачове като главен мо-
тор в нападението на „Тича“ и като „умен и тактичен играч“, 
„бърз и труден за покриване“ (в-к „Спортъ“).  На 12.11.1940 
е дадено разрешение да премине в  „Левски“, Пловдив.

Сидер Атанасов
Димитров

СК „Тича“ 1931 - 1936, 1939 - 1941 г.
Позиция: ляво крило/инсайд

НФД: 17 мача/3 гола

джиев, Моканов – Калда-
ръмов, Калъчев, Ковачев 
– Розов, Джуров, Сидер 
Димитров, Коев и Радев. 

Пред 1500 души пуб-
лика, на дъжд и силно раз-
калян терен под рефер-
ството на Тодор Атанасов, 
мача завършва при резул-
тат 2:2. Софиянци повеж-
дат с 2:0 в началото, а Коев 
намалява в края на първо-
то полувреме, след цен-
триране на Розов.  През 
второто полувреме, след 
удар на Сидер Димитров в 
гредата, топката се връща 
в краката на Коев, който 
изравнява. Към края на 
мача, Моканов бие силен 
пряк свободен удар, кой-
то вратарят на софиянци с 
мъка избива. 

***
Дискусиите около 

формата на НФД про-
дължават и след втората 
година. На лице са и пър-
вите скандали, свързани 
с разходите на финансо-
во изнемогващите про-
винциални клубове. От 
„Левски“ Русе отказват да 
пътуват до София за пър-
вия си мач през есента на 
1938 г., защото не получа-
ват обещаното намаление 
от 65 % по БДЖ, а само 33 
%. Русенци заплашват и с 
напускане на дивизията, 
за което получават нака-
зание и глоба от БНСФ и в 
крайна сметка довършват 
сезона. Проблемът с път-
ните разходи е по-мало-
важен за софийските клу-
бове, които постепенно 
увеличават броя си в ди-
визията, от 4 в началната 
година, до 5 през втората 
и 6 през третата година от 
НФД, когато заемат шестте 
първи места в дивизията. 
След квалификации през 
1940 г., право на участие 

получава и „Ботев“ София. 
Обсъждат се два основ-
ни проекта за промяна в 
НФД. Първият е да се съз-
дадат две дивизии с по 10 
отбора - Северна (Дунав-
ска) и Южна (Тракийска), 
като във всяка от двете 
трябва да се включат по 
2 софийски клуба. Втори-
ят вариант е да се намали 
дивизията на осем отбора, 
от които три да са от Со-
фия и останалите, по един 
от всяка област. Шестте 
софийски клуба, участни-
ци в НФД категорично се 
противопоставят на който 
и да е от двата варианта и 
обявяват, че ще напуснат 
групата, ако някой от тях 
се приложи, предлагайки 
стария вариант от област-
ни първенства и турнир 
между победителите от 
тях като алтернатива. 

На 15.10.1939 г., на 
заседание на Висшия 
спортен съвет, открито 
от председателя на БНСФ 
Иван Батембергски се 
взема решение, че реор-
ганизацията се приема 
по принцип, а НФД ще за-
почне отново с 10 клуба, 
въпреки че софийските 
клубове са се увеличи-

ли на шест. Съветът ре-
шава също, че в срок от 
три месеца трябва да се 
установи окончателния 
проект за провеждане на 
първенството от следва-
щият сезон (1940/41 г.). 
Дебатите продължават с 
пълна сила, съпроводени 
от хаотичната програма 
на провеждане на мачо-
вете. Случва се отбори 
от провинцията да искат 
разрешение за два мача в 
два дена срещу софийски 
отбори, за да намалят път-
ните си разходи до столи-
цата. Има един такъв слу-
чай и при гостуване във 
Варна, когато „Левски“ 
- София, изиграва мачове-
те си срещу „Тича“ и „Вла-
дислав“ в два последова-
телни дена. По този начин 
класическата система от 
кръгове, проведени вся-
ка седмица се нарушава 
и временните класирания 
губят смисъл. Предвари-
телната програма отключ-
ва и друг проблем, срещу 
който софийските тимове 
протестират. Някои мачо-
ве в София са насрочени 
да се играят преди обяд, 
защото няма достатъчно 

1939

Тодор Атанасов 
(Точето) – 

председател на 
футболната 

съдийска колегия, 
с отсъжданията 
си се превръща в 

решаващ фактор 
за (не)успехите 

на СК „Тича“ през 
1936 и 1938 г.
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игрища за шестте предста-
вители в НФД, а тези, които 
трябва да играят рано, не 
могат да разчитат на мно-
гобройна публика, която 
да понапълни празните им 
каси. 

По всичко личи, че 
това е последната година 
на дивизията в този вид. 
През септември – октом-
ври 1940 г. се играят нови 
баражи за попълване на 
НФД, която според послед-
ното решение трябва да се 
състои от осем отбора, три 
от които софийски. „Тича“ е 
запазила мястото си, а „Вла-
дислав“ играе два мача на 
разменено гостуване с 
„Ботев“ Пловдив. След 1:1 
в Пловдив на 29.9. и побе-
да с 2:0 във Варна на 3.10, 
„Владислав“ също запазва 
мястото си. На 13.10. се иг-
рае първият мач от новия 
сезон 1940 - 1941 г.: „Вла-
дислав“ – „Тича“ 2:1, но со-
фийските отбори отказват 
да участват. Изиграва се 
още само един мач: „На-
предък“ - Русе – ЖСК, след 
което шампионата е спрян. 

***
В. „Спортъ“, бр. 1678, 

13.11.1939 г.:
ЖСК се налага над 

“Тича”, макар и само с 1:0
ЖСК: Виденов; Стоянов 

и Ангелов, Драганов, Не-
делчев и Георгиев І; Геор-
гиев II, Милушев, Тодоров, 
Боев и Манолов 

Гол: Манолов
“Тича”: Сарайдаров; 

Петров и Гарабедов, Радев, 
Калъчев и Ковачев, Розов, 
Харипян, Петков, Дими-
тров и Бянов.

Игрище: Колодрума. 
Терен твьрд, грапав и не-
равен. Публика 1500 души. 
Футболен съдия: г. Рожков 
от Русе.

Варна, 12 ноември. 
– Въпреки ветровитото 
облачно време, първият 
мач от националната ди-
визия привлече над 1500 
поклонници на футбо-
ла, между които личаха 
много железничари от 
местните и близки гари 
дошли да видят своя ко-
легиален тим. Трябва да 
се изтъкне, че гостуване-
то на ЖСК се очакваше с 
голямо любопитство във 
Варна, поради големите 
успехи на тоя тим в бор-
бата му с областните пър-
венци и поради участие-
то на националния цен-
тър-хафбек Недялков.

Играта започна с на-
падение от ЖСК, завър-
шило с неудачен удар на 
Манолов към вратата на 
“Тича”. Железничарите 
продължават да напа-
дат и в 6 мин. пропускат 
крайно изгодно положе-
ние. “Тичанци” се сепват 
от тоя неочакван натиск 
на противника, органи-
зират се навреме и пред-
приемат редица опасни 
контра нападения. Цен-
тър нападателят Петков 
бие опасно, но топката 
му прелита близо над 
върлината. Играта се за-
държа за продължително 
време предимно в центъ-
ра на игрището, където 
Недялков се проявява с 
идеалното разпредление 
на играта и успешно от-
биване нападението на 
“Тича”.

Към 20 мин. ц. х. на 
“Тича” Калъчев навехва 
крак и напуска до края 
на мача. Това се отразява 
много зле на “Тича”, чийто 
тим остава с 10 играчи.

Инициативата е в 
ЖСК, чийто ц. фор. бие 
много сполучливо, но 
Сарайдаров лови май-
сторски и навреме. След 

аута Бянов изнася напред, 
прехвърля в дясно от къ-
дето се дава силен удар 
към вратата на ЖСК, Ви-
денов плонжира, но про-
пуска. Почти сигурният 
гол е осуетен от пъргавата 
намеса на л. б. Ангелов. 
Страстно очакваното от-
криване на резултата се 
отлага. ЖСК напада непре-
къснато с лявото крило, 
което проиграва много 
положения. При корнер 
срещу “Тича”, Недялков 
бие виртуозно с глава, 
но Сарайдаров спасява 
крайно опасния за вратата 
му момент. Полувремето 
завършва без резултат с 
променлива игра, в която 
Недялков дава интересни 
проявления.

Второто полувреме за-
почва с голяма амбиция за 
гол и от двете страни. Же-
лезничарите имат превъз-
ходство, защото “тичанци” 
играят без център-хафбек. 
Натискът на ЖСК се засил-
ва и пред вратата на “Тича” 
Гарабедов и Петров дават 
себеотрицателна игра, 
която парира всички опи-
ти за застрашаване равен-
ството.

Минутите текат без 
особени проявления. Пуб-
ликата засега вярва, че 
мачът ще завърши при ну-
лев резултат, но в 20 мин. 
Радев, несигурен поради 
неравния терен пропуска, 
л.кр. на ЖСК Манолов дос-
тига с топката на 3 метра 
от вратата и бележи 1:0 за 
ЖСК.

От центъра “Тича” се 
понася в стремително на-
падение. Виденов спасява 
с рискован боксов удар. 
Топката се пренася в пе-
налтерията на “Тича”, дето 
Гарабедов разбива крайно 
критично положение.

С приближаването на 

1939

На 3.11.1939 г. умира 
Павел Грозданов 
- Пальо. Един от 
учредителите 
на Софийската 
спортна лига, 
БНСФ и първата 
софийска реферска 
колегия. Грозданов е 
също председател 
на футболните 
комитети към 
БНСФ, футболен съ-
ветник, треньор и 
водач на национал-
ния футболен тим, 
основател на фут-
болния съюз през 
1935 г. (Неуспешен 
опит да се откъсне 
футбола от БНСФ, 
за да съществува 
като самостоятел-
на организация). 
Грозданов заема 
ръководни позиции 
в българския спорт 
в продължение на 
около 30 години. 
Автор е на книга-
та „Футбол“ (изд. 
БНСФ, 1933 г.), коя-
то представлява 
наръчник с правила-
та на играта, обяс-
нение позициите на 
терена и статис-
тически справочник 
на мачовете на на-
ционалния отбор.
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края в “тичанци” се увели-
чава стремежа към израв-
няване. Те са много често 
напред и печелят два кор-
нера, които не допринасят 
нищо ново.

В 42 мин. Виденов спа-
сява по чудо. С това е про-
играна последната въз-
можност на “Тича” за гол. 
Мачът завършва с победа 
за младия тим.

От ЖСК особено се 
проявиха: Недялков, Виде-
нов и Тодоров, а от “Тича”: 
Сарайдаров, Петров и Га-
рабедов.

Реферът се справи 
много добре със задачата 
си. (Христов).

В. „Спортъ“, бр. 1681, 
20.11.1939 г.:

Един умел пробив 
на Розов, отличен удар 
с глава на Димитров и 
“Тича” бие “Владислав” 
с 1:0

“Тича”: Сарайдаров; 
Петров и Гарабедов, Ра-
дев, Ковачев и Калъчев, 
Розов, Петков, Кирилов, 
Димитров и Бянов

Гол: Димитров
“Владислав”: Янакиев; 

Орманджиев и Моканов, 
Калдаръмов, Темелков и 
Георгиев, Горанов, Джу-
ров, Дачев, Коев и Христов 

Игрище Колодрума, 
време слънчево, публика 
над 2000 души. 

Рефер г. Пелинчев от 
Русе.

Варна, 19 ноември. - От 
няколко дни злобата на 
деня между спортистите 
във Варна и до значител-
на степен сред граждан-
ството беше предстоящия 
мач между “Тича” и “Вла-
дислав”. Приблизително 
от 21 години се играят 
мачове за първенство. На-

стъпвали са сезони на вре-
менен упадък в “Тича” или 
във “Владислав”, но инте-
реса към срещите между 
тия два клуба никога не е 
отстъпвал на нищо друго, 
било в областта на футбо-
ла, било из другите видове 
спортни прояви.

Веднага след почване-
то Петков се спуска стре-
мително напред и подава 
на Розов, който лесно се 
справя със съпротивата 
на Георгиев и дава силен 
удар във вратата на “Вла-
дислав”. Янакиев посреща, 
изпуска, но със светка-
вична бързина отново се 
докопва до топката и спа-
сява тима си от гол, който 
би открил резултата още в 
самото начало.

Играта се прехвърля 
за късо време в центъра 
без особени прояви от 
двата тима. Постепенно 
амбицията за по-дръзки 
нападения се засилва и ув-
лича игричите към сери-
озни опити и сблъсквания, 

“Владислав” пече-
ли два последователни 
корнера,

които са много уме-
ло спасени. Зелените се 
задържат във временна 
обсада пред вратата на 
“Тича”, чийто деятелен 
хафбек Калъчев съумява 
да пренесе играта напред 
и да тласне тима си в напа-
дение. Една добре серви-
рана топка не е догонена 
навреме от Бянов, който е 
принуден да се върне по-
ради изпреварилия го аут. 
Играта се задържа между 
центъра и пеналтерията 
на “Владислав”. В 41 мин. 
Розов се спуска стремител-
но по тъчлинията, преодо-
лява опитите на отбраната 
да бъде париран и удобно 
вдига пред вратата,

Димитров посреща с 
глава 

и с отсечен удар от-
крива резултата.

Рядко красивият 
гол на тоя умен и такти-
чен играч е посрещнат с 
продължителни и бурни 
овации от страна на мно-
гобройните приятели на 
“Тича”.

След почивката, два-
та тима започват борбата 
с голям устрем и крайно 
ускорено темпо. Зри-
телите забравят своите 
разгорещени разговори 
и спорове. Игрището е 
заглъхнало. Всички с тре-
пет следят развихрената 
колкото бърза, толкова и 
увлекателна игра. Отдав-
на варнеци не са виждали 
своите два любими челни 
тимове в тъй издържана 
и рядко интересна борба 
за надмощие и победа. 
Минутите се нижат неу-
сетно. Маркиран гол от 
която и да било страна не 
би бил изненада, защото 
усилията и нападения-
та са еднакви и увенча-
ването им с гол би било 
заслужена награда. Към 
25 минута Петков е в от-
лична позиция, но закъс-
нява при приемането на 
изгодна топка и пропуска 
стопроцентова възмож-
ност за втори гол. Малко 
след това Кирилов отси-
ча много силен и опасен 
удар към вратата на “Вла-
дислав”. Топката излъгва 
Янакиев и влиза в мре-
жата, но... реферът е дал 
предварително офсайд. 
“Владислав” преминава 
в нападение, водено от 
Коев, който среща по пътя 
си Петров и губи топката. 
В 35 мин. Розов отнема от 
Георгиев и бие веднага.

Топката е отново в 
мрежата на “Владислав”,

но и тоя път ударът е 
анулиран за обявен оф-

1939

„Най-после и БНСФ 
може да се похвали, 

че няма никакви 
задължения в 

чужбина, спрямо 
върховната фут-

болна организация 
– ФИФА или някоя 

друга държава. След 
като председателя 

на югославянския 
съюз д-р Андреевич 

е бил натоварен от 
ФИФА да уреди всич-

ки спорни въпроси 
на БНСФ, последна-

та се е изяснила с 
него. 

С изключение задъл-
жението към Ита-
лия по отношение 

на рефера Барласи-
на и членския внос 

към ФИФА за 1938 г., 
нашата федерация 
няма никакви други 
дългове. А онзи ден 

с чек от 4800 фран-
ка, изпратен на 

секретаря на ФИФА 
г. Шрикер в Цюрих 
е ликвидирано и с 

това. 
Остава само един 

висящ въпрос. Това е 
задължението на СК 

„Славия“ към френ-
ския клуб „Страс-

бург“, останало от 
неговото гостуване 
през 1935 г. в София.“ 

(в. „Спортъ“, бр. 
1682, 22.11.1939 г.).
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сайд, който предизвиква 
възраженията на тичанци. 
През последните десет ми-
нути “владиславци” изли-
зат напред с почти целия 
си състав, печелят отново 
два следващи се корнера, 
създават крайно опасни 
положения за “Тича”, израв-
няването на резултата се 
очаква във всеки момент, 
но Сарайдаров надминава 
себе си и спасява редица 
удари на противника. Иг-
рата завърши с единстве-
ния гол на “Тича”.

Двата тима се предста-
виха в титулярните си със-
тави.

“Тича” вярваше в успе-
ха на тима си. Отбраната 
изпълни много добре за-
дачата си и беше нарече-
на от публиката „линията 
Зигфрид“ в противовес на 
полученото по-отрано от 
отбраната на “Владислав” 
прозвище „Мажино“. В на-
падението добри прояви 
дадоха Розов и Петков.

“Владислав” се пред-
стави с много добра на-
падателна линия, която за 
общо очудване малко раз-
очарова. Публиката очак-
ваше много повече от тая 
гарнитура. Това увеличи 
работата на отбраната, в 
която Моканов и Орман-
джиев бяха на установена-
та и безспорна висота.

Реферът г. Пелинчев 
не задоволи. Спортна Ва-
рна никога не е била сюр-
призирана с толкова слаб 
рефер, който маркираше 
само крайно елементар-
ните нарушения на играта. 
(Христов)

В. „Спортъ“, бр. 1684, 
27.11.1939 г.:

В блестящ мач “Лев-
ски” (Р.) победи “Вла-
дислав” с 2:0 (1:0)

“Владислав”: Момчи-

лов, Орманджиев, Мока-
нов, Трайков, Калдаръ-
мов, Георгиев, Боранов, 
Джуров, Дачев, Коев и 
Христов, 

“Левски” (Р.): - Нико-
лов, Новаков II и Пейчев, 
Новаков I, Недев, Митев, 
Абаджиев, Маринов, Ма-
теев, Пинкас и Черкезов

Време слънчево, те-
рен – кален, публика 
2000 души, рефер: Рож-
ков – Русе.

Русе, 26.11. – Поради 
неявяване на назначения 
рефер г. Кьолер, двата 
тима се съгласиха мача 
да бъде ръководен от 
русенския рефер г. Рож-
ков. Веднага с почването 
“Левски” минава в напа-
дение, приближава вра-
тата на “Владислав”, но 
смутения Абаджиев бие 
вън въпреки, че е оста-
вен сам пред вратата на 
Момчилов. “Владислав” 
се реваншира със за-
страшително контрана-
падение. В 5-та минута 
Джуров принуждава Ни-
колов да прави акроба-
тически скок, за да не 
позволи “Владислав” да 
открие.

Играта е красива и 
много бърза въпреки 
хлъзгавия терен. С право 
би могло да се каже, че 
Русе за пръв път вижда 
подобна игра. Надмощи-
ето е променливо. Пред 
двете врати се редят ин-
тересни моменти, които 
карат публиката да се 
вживява в играта. В де-
сетата минута “Левски” 
прави отлично нападе-
ние. Абаджиев получава 
от Маринов, дава силен 
удар към вратата, но в 
последния момент вра-
тарят на “Владислав” ус-
пява да избие в корнер. 
В 26-та мин. Джуров има 

отново удобен момент, но 
ударът му е висок над гре-
дата. “Левски” установява 
инициатива и “Владислав” 
започва систематично да 
вади в корнер, за да се 
спаси от опасните момен-
ти. Нова комбинация на 
Джуров и Дачев завършва 
с опасен удар покрай са-
мия дирек. Най-после про-
дължителното надмощие 
на “Левски” се увенчава с 
успех. В 41 мин. след едно 
много красиво нападение, 
Абаджиев дава силен ъг-
лов удар, вратарят Мом-
чилов напразно се хвърля 
да улови топката, но голът 
вече е отбелязан. Полу-
времето завършва с 1:0 за 
Русе при голям ентусиа-
зъм на публиката.

След почивката ини-
циативата е отново в “Лев-
ски”. Абаджиев пропуска, 
а малкият Черкезов, наре-
чен от публиката „лилипу-
тът Пиола” снове по тъча, 
прави пробиви и извиква 
възхищението на много-
бройните си поклоници. 
Обсаждането на вратата 
на “Владислав” продъл-
жава до 10-та минута. От 
тук варненци разкъсват 
обръча, който ги държи в 
шах и създават бъркотия 
пред вратата на „Левски“, 
чийто тим само поради 
голямо щастие се спасява 
от изравнителен гол. Сега 
е ред на “владиславци” да 
се проявят. Тяхното надмо-
щие е явно. Орманджиев 
напуска поста бек и заста-
ва между център хафбека 
и център нападателя. Не-
говият устрем се отразява 
на цялата нападателна ли-
ния и вратаря на русенци 
е много често тормозен.

Едва в 25 мин. “Левски” 
успява да изравни играта, 
а по-късно и да се наложи. 
Няколко нови разбърква-

1939

Иван Сарайдаров 
– Ванчика, титу-
лярен вратар на 
СК „Тича“ в НФД, 
държавен първе-

нец, играл до края 
на 1945 г. в „Тича – 

Владислав“.
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ния пред вратата на “Вла-
дислав” са спасени чрез 
корнери, от които “Левски” 
не ползува нищо. Черке-
зов се промъква по тъч 
линията, достига вратата, 
бие много силно, но уда-
рът му среща гредата.

Въпреки това надмо-
щие на “Левски”, тимът на 
“Владислав” е много по-
опасен. Неговите частични 
пробиви, или организира-

ни нападения 
се отличават 
с изключител-
на упоритост, 
която създава 
крайно критич-
ни за отбрана-
та на “Левски” 
положения, от 
които във всеки 
момент може 
да се очаква 
гол.

Така в 36 
мин. дясното 
крило Христов 
- Шилото про-
пуска наново 

да изравни, като близо до 
вратата бие над самата 
греда. Орманджиев има 
много повече проявления 
като бек и на него до голя-
ма степен се дължи актив-
ността на нападението на 
“Владислав”.

Все пак “Левски” ус-
пява да използува своите 
нападателни инициативи 
като покачва резултата 
на 2:0 и с това затвърдява 
своята победа. 

Това става в 40 мин. 
Абаджиев центрира висо-
ко, Черкезов притичва, по-
среща от воле и със силен 
удар забива топката в мре-
жата на Момчилов.

Тимът на “Владислав” 
се представи много до-
бре. По-интересни прояви 
имаха Моканов, Калдаръ-
мов и Орманджиев. Коев 

беше най-слабият на тере-
на и бъркаше много цяло-
то нападение.

Реферът Рожков из-
пълни отлично задачата 
си, въпреки протестите на 
пубиката, че фаворизирал 
Варна. (Богданов)

Въпреки надмощи-
ето си “Тича” изгуби от 
ЖСК с 2:0 (0:0)

ЖСК: Костов; Маринов 
и Стоянов, Драганов, Не-
дялков, Миланов, Георги-
ев, Милушев, Кирков, Ге-
оргиев II, Иванов 

Голове: Георгиев и 
Кирков

“Тича”: Сарайдаров, 
Петров, Гарабедов, Радев, 
Калъчев, Ковачев, Розов, 
Петков, Кирилов, Дими-
тров, Бянов

Игр. “Левски”, време 
слънчево, но студено, те-
рен размекнат, публика 
около 2000. Футболен съ-
дия  д-р М. Елков от Плов-
див

Гостите взеха играта в 
свои ръце веднага след за-
почването на мача. Сред-
ната линия, водена много 
умело от Калъчев дикту-
ваше неуморно и напред-
ванията и отбиванията на 
редките атаки на желез-
ничарите. Играта на “ти-
чанци” бе много добре ор-
ганизирана, провеждана 
главно чрез ниски подава-
ния и почти целият тим на 
варненци бе постоянно в 
половината на ЖСК. Розов 
бе най-ценният от нападе-
нието. Той на няколко пъти 
умело дриблира цялата 
отбрана на железничари-
те и удобно сервираше на 
своите съиграчи, но те не 
можаха да излолзват до-
бре пласираните топки.

Нападението на ЖСК, 
водено от Кирков бе по-
стоянно покрито. Подава-

нията тук бяха високи, а 
отбраната на “Тича” взи-
маше всички високи топ-
ки. И тук напредванията 
се провеждаха чрез дяс-
ната страна,  но Георгиев 
се показа много слаб и 
пропусна доста изгодни 
за превръщане в гол по-
ложения.

Въпреки че “Тича” бе 
често в атака, отбраната 
на “железничарите” из-
пълни добре задачата си. 
И тук средната линия и 
специално Недялков,  по-
казаха много добра игра.

Положението на иг-
рата второто полувреме 
показа обрат. Надмощи-
ето веднага се очерта на 
страната на железнича-
рите. Сега напредванията 
бяха много по-често към 
вратата на Сарайдаров, 
но обрата бе само в на-
чалото на второ полувре-
ме. Защото “Тича” в про-
дължение на 10 - 15 мин. 
задържа играта напред. 
И в един момент, когато 
всеки очакваше проби-
ване именно на железни-
чарската врата, Недялков 
солово изнесе топката 
напред, стигна до про-
тивниковото наказателно 
поле, пласира на Кирков, 
който пропусна стопро-
центов гол. Веднага след 
това и “Тича” се реванши-
ра по същия начин с една 
пласирана от Розов топ-
ка, изпусната от Костов, 
бе проиграна от Кирилов 
на празна врата. Малко 
след това “Тича” спечели 
два последователни кор-
нера. При първия от тях, 
Калъчев с удар с глава 
пропусна да намери ъгъ-
ла на вратата. За всички 
съществуваше впечат-
лението, че сравнително 
по-организираната игра 
на “Тича” ще донесе побе-

1939

Георги Христов – 
Шилото

„Завиждам на 
сегашните играчи, 
които имат много 
добра материална 

база, треньор, 
масажист, баня 

и много други 
неща, които за нас 

бяха мечта. Но у 
нас имаше нещо, 

което като че ли у 
сегашните играчи 

липсва – силна 
любов към клуба, 
мечта, за която 
сме дали всичко, 
което имахме.“ 

(Автобиография 
на Шилото, Държ. 

архив Варна)
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да на варненци. Но... това 
бе само предположение. 
Защото една прехвърлена 
топка към вратата на Са-
райдаров попадна в Геор-
гиев I, той напредна с нея 
и лесно постигна първия 
гол за своя тим. Духът сред 
железничарите бе пови-
шен от този успех, техни-
те напредвания сега бяха 
по-чести, по-ефикасни от 
усилията на “тичанци” поне 
да изравнят. Тези усилия 
се олицетворяваха от не-
изчерпаемата енергия на 
средната линия — Калъ-
чев, Ковачев и Радев — 
но те не бяха достатъчни, 
защото напред в нападе-
нието липсваше по-голям 
устрем. И вместо изравня-
ване, чрез едно прехвър-
ляне пак от дясно, Кирков 
прие удобно, откъсна се и 
отблизо постигна втория 
гол за тима си. Това вече 
бе осигурена победа. Този 
резултат не можа да бъде 
променен до края на мача.

Наистина, “тичанци” 
общо показаха по-свърза-
на игра. Тактически обаче, 
тяхното напредване бе по-
грешно. Тимът прекалено 
комбинираше в центъра, а 
напред нападението няма-
ше сигурна игра, нямаше 
устрем в напредването, 
с изключение на Розов. 
Обяснимо е, че това напа-
дение не постигна никакъв 
гол. От “Тича” изпъкнаха 
двета бека — Петров и Га-
рабедов, Калъчев, Ковачев 
и в нападението Розов. 
“Железничарите” извоюва-
ха победата си благодаре-
ние на това, че можаха да 
удържат показания от “ти-
чанци” напор. Тяхната игра, 
обаче съвсем не отговаря 
за изтръгнатата с 2:0 по-
беда. Реферът г. д-р Елков, 
показа много добро ръко-
водство — авторитетно и 

сигурно.

В. „Спортъ“, бр. 
1687, 4.12.1939 г.:

В тима на “Тича” 
хафбековата линия ръ-
ководи нападенията 
и печели мача с 1:0  с 
“Левски” – Русе

“Тича”: Сарайдаров, 
Петров и Гарабедов, Ра-
дев, Калъчев и Ковачев, 
Розов, Петков, Кирилов, 
Димитров и Бянов.

Гол: Петков - 1.
“Левски” – Русе: Ни-

колов Новаков II, Пейчев, 
Новаков I, Недев и Митев, 
Абаджиев, Маринов, Ма-
теев и Черкезов.

Играе с десет души, 
защото един от играчите 
пропуснал влака в Русе.

Време великолепно, 
терен лош, публика към 
2000 души.

Футболен съдия 
Зографов — Варна.

Варна, 3 декември. - 
Мачът започна с бързи 
нападения, едно от които 
още в третата минута до-
нася твърде сензацион-
но положение. Петров 
посреща нападащият 
Черкезов без каквото и 
да било нарушение на 
правилата, но ф. съдия 
обявява дузпа. Капитанът 
на “Тича” прави енерги-
чен протест, който остава 
без последствие. Нака-
зателният удар е бит от 
Новаков І безрезултатно. 
“Тича” пренася играта в 
полето на “Левски”, къде-
то в редки промеждутъ-
ци се задържа до края на 
полувремето. Понякога в 
пеналтерията на русен-
ци се събират едва ли 
не двата тима, но много-
бройните удари не дона-
сят нищо.

Тимът на “Тича” леко 

отстъпва, за да разреди 
навалицата пред вратата. 
Кирилов получава изгод-
на топка, напредва сам, 
бие светкавично и бележи 
попадение от вътрешната 
страна на стълба. Нико-
лов плонжира и отбива от 
вътре, но реферът не обя-
вява гол. Надмощието на 
“Тича” остава неизменно.

Топката рядко минава 
центъра на игрището, дето 
са застанали бековете на 
“Тича”. Пред вратата на 
“Левски“ обаче, варненци 
срещат една много жилава 
и умела отбрана, самоот-
вержена и с много високо 
самочувствие. Особено 
впечатление прави врата-
рят Николов, чиито смели 
и ловки проявления пре-
дизвикват всеобща адми-
рация.

Малко преди почивка-
та Димитров има крайно 
изгодно положение за гол, 
но бие без нужда силно и 
високо над рамката.

Второто полувреме за-
почва с големи амбиции 
за гол, проявена с еднаква 
упоритост и от двата тима.

“Тича” отново устано-
вява непроменливото си 
надмощие. Повтарят се 
сцените на безплодно на-
гъване от първото полу-
време.

Бянов бие сполучлив 
корнер, но незаменимият 
Николов спасява с рядка 
вещина, като продължава 
със същия успех да пари-
ра честите нападения на 
“тичанци”.

В тима на последните 
става нещо странно. Обез-
надеждени от несполуката 
на нападателите, тримата 
хафбеци, чиято работа е 
намалена поради дефан-
зивното положение на 
противника, излизат често 
напред и действуват като 

1940
„Левски“ - Русе конте-
стира мача с „Тича“ и 
иска да му се присъди 
резултата 3:0. Русе 
направи сефтето 
на контестации в 
новото ДП. „Левски“ 
иска да му бъде 
присъден служебен 
резултат, понеже от 
страна на „Тича“ са 
направени следните 
отпущения: 
- На мача е нямало 
охрана и областен 
дежурен,
- Тимовият лист на 
„Тича“ не е подписан 
от клубния лекар и 
подпечатан с клуб-
ния печат. От тук 
той губи характера 
си на официален 
документ.
- Дясно крило е играл 
Розов, а в тимовия 
лист е записано 
името на Панайот 
М. Николов
Накрая „Левски“ 
посочва и следния 
факт. Още през 
първото полувреме 
футболния съдия 
е спрял мача и е 
поискал отстране-
ние на двамата му 
помощници, членове 
на „Тича“, които са 
го заблуждавали, 
давайки неправилни 
знаци. Последните са 
отказали да се под-
чинят и мачът е бил 
прекъснат с 10 мин., 
а после е продължил 
само с един тъч 
рефер. Оплакването 
на „Левски“ ще се 
разгледа в първото 
заседание на ЦФК“ (в. 
„Спортъ“, бр. 1689, 
8.12.1939 г.) бел. 
Панайот Мих. Розов 
е записван често с 
името Николов.
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нападатели с по-голяма 
опитност. Радев за малко 
ще открие резултата, но 
мерника не му е точен.

Убеждението в публи-
ка и играчите, че мачът въ-
преки голямото надмощие 
на “Тича” ще завърши без 
резултат, но в 33 мин. хаф-
бекът Ковачев сам се впу-
ща напред, минава двама-
та Новаковци и сервира 
готов, изработен удар на 
Петков, който с незначи-
телно усилие бележи, 1:0 
за “Тича”.

Розов и Кирилов поот-
делно провалят изгодни 
солови положения пред 
вратата.

Играта завършва с 
единствения дължащ се 
на втората линия на “Тича” 
гол.

Както тоя гол, така и 
десетки положения до-
казват слабата форма на 
нападателната линия на 
победителя. За сметка 
на това тримата хафбеци 
може да бъдат похвалени 
във висша степен.

Герой на мача беше 
Николов, който в моменти 
спасяваше и това, което 
предварително се счита-
ше от публиката за неспа-
сяемо.

При по-съобразителна 
и смислена дейност на на-
падението на варненци и 
при по-добър шанс, резул-

татът би трябвало да бъде 
много по-висок.

Реферът Зографов 
води много зле. (Христов)

В. „Спортъ“, 12.02. 
1940 г.: „Из организации-
те. Варна. Тук се състоя ХХ-
то редовно годишно общо 
събрание на „Владислав“ в 
клубното помещение на 
същия. Старият Управи-
телен съвет, който бе ос-
вободен от отговорност, 
в доклада си подчерта 
отличното развитие на 
клуба през изтеклата го-
дина и възхода на първия 
футболен тим, който спе-
чели второто място в нац. 
дивизия с една точка раз-
лика от първенеца. След 
доклада и разискванията 
по него, с акламация бе 
избрана нова управа за 
настоящата година. Пред-
седател: инж. Йордан Да-
наилов, подпредседатели 
Ст. Фиков, К. Калоянов и 
Александър Тинков, секр. 
Милан Статев, касиер Е. 
Котаров, домакин М. Ни-
колов, зав. футбола д-р Ц. 
Димитров, зав. юношите 
Йордан Кирчев ...“

По същата тема, упра-
вителният съвет на „Тича“, 
избран на 31.1.1939 г. е 
в състав: предс. Христо 
Мирски, подпредс. Ат. Те-
некеджиев и Дим. Попов, 
секр. К. Пефтичев, касиер 
Ст. Кирилов...

В. „Спортъ“, бр. 1721, 
1.04.1940 г.:

“Тича” започва зле 
сезона и “Спортклуб”, 
който дебютира също, 
печели с 3:1 (1:0)

“Спортклуб”: Антонов, 
Батинов, Томов. Лазаров, 
Бялков, Славов, Тодоров, 
Караянев, Попов, Бъчва-
ров, Паунов

Голове: Бъчваров, Ка-

раянев и Паунов
“Тича”: Сарайдаров, 

Гарабедов, Харипян, Стра-
киев. Калъчев, Радев, Или-
ев, Стоянов, Петков, Нико-
лов

Голове: Николов
Игрище „Ботев“, време 

студено, терен разкалян 
пред вратите, публика 
2000. Рефер К. Траянов. 

Пловдив. 31.03. - Уда-
рът е на Варна, и играта 
протича в първите ми-
нути в разузнаване, с 
единични откъсвания, 
в които преимущество 
има “Спортклуб”. Така в 7 
мин. Бъчваров бие много 
опасно и Харипян едва не 
праща топката в собстве-
ната си врата при жела-
нието да отбие. Караянев 
има същия случай, но от-
браната на Варна парира 
отново. Малко по малко 
“Спортклуб” очертава 
надмощието си и всичко 
подсказва, че днес “Тича” 
ще загуби. Караянев пак 
бие вън, Бъчваров е отно-
во много опасен, но този 
път вратаря на “тичанци” 
отбива смело. На свой 
ред “Тича” започва да на-
предва, левият инсайд се 
отзовава пред вратата, 
след като получава топ-
ката от дясното крило, 
което пробива пловдив-
ската отбрана. Резултатът 
за малко да бъде  открит, 
но топката е бита вън. 
Играта продължава да е 
променлива с по-големи 
възможности за “Спорт-
клуб”, обаче нападателите 
му не могат да дадат до-
бри удари, въпреки тази 
физиономия на играта, 
“Тича” пак напредва чрез 
левия инсайд. Сега той 
бие много точно и топката 
е в мрежата на Антонов, 
но реферът обявява оф-

1940

В началото на 1940 
г. се открива Об-

щинска омнибусна 
служба. Откриват 

се и първите четири 
градски автолинии.

***
29.02.1940 г., „От-

несени от вихъра“, 
един от най-ус-

пешните филми 
за всички времена 

печели осем награди 
„Оскар“. 

***
5.03.1940 г., Клането 

при Катин. Члено-
вете на Политбюро 

на СССР подписват 
заповед за избиване-
то на 25700 поляци, 
предимно интелек-

туалци.
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сайд. “Тичанци” протести-
рат, считат се онеправдани. 
На 26-та мин. Калъчев пра-
ви дузпа. Той удря топката 
неволно с ръка, но поне из-
меня посоката й, и “Спорт-
клуб” са в момент на напа-
дение, наказанието е даде-
но. Ударът на Попов обаче, 
е даден лошо и “Тича” като 
че е реванширана, за не-
признатия гол.

Чак от 39-та мин. плов-
дивчани успяват да откри-
ят. Попов бие силно, врата-
рят на “Тича” лови, изпуска, 
Паунов притичва и сигур-
но бележи. Варненци са 
амбицирани, започват по-
следователни нападения, 
завършващи винаги без 
успех.

След почивката и двата 
тима се впускат в устремна 
игра. Попов прави добър 
пробив и бие мигновено, 
Харипян изпуска, разбър-
кване, Паунов повтаря 
удара във вратата, обаче 
Сарайдаров навреме лови.

Варненци не закъсня-
ват да си отвърнат. Дяс-
ното крило е във вихрен 
напад, пробива отбрана-
та, бие много добре, но 
топката облизва гредата 
отвътре. След тези разме-
нени устремни нападения, 
настъпва известно успо-
коение и изравняване, а 
след малко настъпва разо-
чарованието за “Тича”. Бъч-
варов, който оправдава 
надеждите за добър напа-
дател, излъгва отбраната, 
подава на Караянев, като 
покачва на 2:0. Това е в 23-
та минута. Веднага след 
центъра, още неопомнили 
се от този гол “тичанци” по-
лучават третия. Караянев 
бие отдалече, но много 
силно и Сарайдаров про-
пуща.

Това никак не отчайва 
“тичанци”, които продъл-

жават с голям кураж. Те 
са в акция, комбинират 
успешно и в 30-та мин. 
лявото крило успява най-
после да даде почетния 
гол за тима си. До края 
резултата не се измени, 
въпреки усилията и на 
двата тима. “Тича” изнесе 
технически много добра 
игра. Калъчев в центъра 
на средната линия бе не 
само най-добрия в своя 
тим, но такъв и на тере-
на. Отличен борец и в от-
браната и в подхранване 
нападението, той даваше 
тон в играта на тима си. 
За да не постигне по-до-
бър резултат “Тича”, това 
се дължи на липсата на 
ефикасност в нападение-
то и разкаляния терен 
пред вратата на “Спорт-
клуб”, от една страна, и 
на отличната отбрана на 
пловдичани.

Добри бяха също ле-
вия бек и дясното крило. 
Технически „Спортклуб“ 
малко отстъпваше на 
“Тича”, но главното му 
преимущество бе в от-
личната отбрана. Вар-
ненци са недоволни от 
рефера Траянов, главно 
заради непризнатия им 
гол... (Хар. Курдов)

В. „Спортъ“, бр. 
1724, 8.04.1940 г.:

С явно надмощие 
и добра игра, “Левски” 
спечели срещу “Вла-
дислав” с 5:0

“Левски”: Алдев, Ра-
дев, Никушев, Стамбо-
лиев, Русев, Габровски, 
Михайлов, инж. Лозанов, 
Стоянов, Дойчинов, Сто-
янов ІІ

Голове: Стоянов 4,  
Дойчинов 1

“Владислав”: Янакиев, 
Калдаръмов, Моканов, 
Георгиев, Джуров, Геор-

гиев ІІ, Боранов, Дими-
тров, д-р Димитров, Кънев, 
Христов

Игр. “Левски”, време 
снежно, терен разкалян, 
публика ок. 2000 души. 
Футб. съдия г. Кунчев – 
Пловдив

Бързо очертаване на 
надмощие

Само няколко  минути 
след почването на играта, 
резултатьт бе открит от 
Стоянов. Това, безспорно, 
смути “владиславци”. Тех-
ните редки напредвания, 
опитвани главно чрез Ши-
лото - Христов, не даваха 
нищо особено, защото ос-
таналите нападатели бяха 
много лесно покривани и 
от самия терен, и от отбра-
ната на “Левски”. Вместо 
изравняване, към което 
оправдано се стремяха 
варненци, нападението на 
“Левски” изненада крайна-
та отбрана с втори гол, пак 
чрез Стоянов. Този гол бе 
маркиран по-скоро пора-
ди недоразумение в край-
ната отбрана на варненци, 
главно поради “лъжливия 
терен“.

Отново същата кар-
тина

И второто полувреме 
започна с чувствително 
надмощие на “сините”. Ес-
тествено, нападението 
сега бе по-опасно и това 
създаваше много повече 
работа на Моканов, Калда-
ръмов и Джуров — трима-
та неуморни защитници в 
целия тим на “Владислав”. 
Вратата на Янакиев бе по-
стоянно застрашавана от 
честите слизания на “сини-
те”. При едно разбърква-
не, Дойчинов успя да се 
отскубне и с диагонален 
удар постигна третия гол. 
Би могло да се допусне, 
че така очертания голов 

1940

***
12.03.1940 г., С под-
писването на Мос-
ковския мирен дого-
вор завършва Съвет-
ско-Финландската 
война. В резултат, 
Финландия отстъп-
ва 11% от терито-
рията си. ОН осъжда 
съветската агресия 
и изключва СССР 
от организацията. 
Нанесените тежки 
загуби на Съвет-
ските войски от 
финландската ар-
мия дава на Хитлер 
погрешна представа 
за състоянието на 
Съветската армия 
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резултат ще отчая напъл-
но варненци. Обратно, те 
удвояваха усилията си да 
свържат, да изнесат на-
пред, да постигнат нещо. 
Но не успяха. Главно, за-
щото чистото поле на Бо-
ранов в дясното крило не 
бе никак използвано, и то 
не защото с него не се иг-
раеше, а поради това, че 
той изобщо нищо не мо-
жеше да постигне. А “си-
ните” наистина работеха, 
напираха. Едно спъване на 
инж. Лозанов в наказател-
ното поле бе маркирано 
от футб. съдия, и Стоянов 
превърна в гол битата дуз-
па, въпреки усилията на 
Янакиев да блокира топка-
та, която все пак навести 
вратата му... Малко след 
това, един бит от Стам-
болиев корнер, създаде  
разбъркване пред вратата 
на “Владислав”, в скок за 
топката не успяват Янаки-
ев и Моканов и това даде 
възможности на Стоянов 
да отбележи четвъртия 
гол от серията си, който бе 
петия пореден  за “Левски”.

Какво показаха два-
та тима

Както и се предполага-
ше, варненци не са дошли 
още в своята позната фор-
ма, поради липсата на въз-
можности в дългата зима 
да тренират. Но вчера те 
бяха изправени едновре-
менно срещу два против-
ника: “сините” и калта, коя-
то винаги им пречила. На-
истина, някои играчи по-
казаха добри технически 
качества — Джуров, Мока-
нов, Калдаръмов, Янакиев, 
Христов, д-р Димитров и 
дебютиращия в тази сре-
ща младия Георгиев ІІ, но 
техните отделни усилия не 
помогнаха. Изобщо, вар-
ненци винаги са показва-
ли, че не могат да играят 

на кал. Така бе и вчера. За 
очертаното чувствително 
голово съотношение 0:5 
“владиславци” могат да 
търсят извинение в труд-
ностите на терена, но за 
нулата виновно е бездей-
ното нападение, главно 
Боранов, който бе и вчера 
истински фигурант.

Футб. съдия г. К. Кунчев 
ръководи добре състеза-
нието.

В. „Спортъ“, бр. 1730, 
22.04.1940 г.:

С устрем и много до-
бра игра “Тича” победи 
“Славия” с 2:0

“Тича”: Сарайдаров. 
Петров, Харипян, Радев, 
Калъчев, Дончев, Розов, 
Петков, Кирилов, Бянов, 
Димитров.

Голове: Димитров — 1, 
Розов — 1

“Славия”: Богословов, 
Зографов, Филипов, Бай-
кушев, Стефанов, Антонов, 
Дуков, Николов, Китанов. 
Белокапов, Ташков

Игр. “Славия”, време и 
терен добри, публика ок. 
3000 души, футб. съдия г. 
д-р М. Елков от Пловдив

Когато срещата е ин-
тересна...

Неблагоприятните ус-
ловия до сега показаха, 
че не могат да повлияят 
за доброто посещение 
на публиката по игрища-
та. Вчерашният случай бе 
също характерен. Добро-
то, дори хубавото слън-
чево пролетно време се 
развали около 18 часа, за-
ръмя и дъжд, и все пак, иг-
рището на “Славия”, макар 
и отдалечено като спортен 
център, бе „погълнало“ 
из останките от трибуни-
те си една близо три хи-
лядна публика, която бе 
излъгана по отношение 

времето за започване на 
състезанието... Тя трябва-
ше да чака цял час, дока-
то завърши напълно една 
среща за софийското пър-
венство, която по очевид-
но недоглеждане е била 
насрочена за 3 ч. сл. пл., 
въпреки че много добре 
се знае, че нацдивизията 
започва в 16 ч. Това обсто-
ятелство постави в мно-
го неудобно положение 
назначения футб. съдия, 
който на определеното 
време се яви на игрище-
то, повика тимовете, но... 
бе просто изтласкан.

Не е никак зле такива 
случаи да не се повтарят!

Полувреме с еднак-
ви прояви

върху изгладения те-
рен на игрището двата 
тима проявиха старание 
да организират играта си, 
да я свържат, да огънат 
противника си в собстве-
ната му половина ведна-
га. Защото - нали утрото 
показва какъв ще бъде 
деня. И ако това е наисти-
на вярно, добър признак 
за самите “тичанци” бе, че 
те създаваха много пове-
че неприятности около 
вратата на Богословов. 
Варненци водеха напред-
ванията си главно чрез 
Калъчев, Петков и Розов. 
Последният, колкото и не-
спокоен да е бил винаги 
досега, вчера прояви на 
няколко пъти изумителна 
предвидливост. При един 
свой пробив например, 
той спокойно „изигра“ и 
Антонов и Филипов, и си-
гурно владеещ топката, 
даде много страшен удар 
към Богословов. За щас-
тие на „белите орли“, топ-
ката мина току над горна-
та върлина.

Белите успешно пари-
раха опитите на “тичанци” 

1940

* * *
Във Варна е откри-
та Деветата меж-
дународна стопан-

ска изложба, посете-
на от 178 000 души. 

За гостите на града 
е открита изложба 
на художника Напо-

леон Алеков. Българ-
ското търговско 
параходно друже-
ство организира 

поредица от излети 
по Варненското 

крайбрежие. На пръв 
поглед – безметеж-

но лято в летния 
рай на България; в 
действителност 

– кратко затишие 
преди взрива от 

съдбоносни за стра-
ната събития.

***
9.04.1940 г., Германия 
напада Дания и Нор-

вегия. 
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за напредване. Стефанов, 
подпомаган от Белокапов 
успяваше да отбие атаките 
на “Тича” и да пренесе топ-
ката напред. Ташков обаче, 
се забавяше в опити за со-
лови прояви. Единствени 
Китанов и Николов проби-
ваха с устрем и с бързина, 
и техните удари на няколко 
пъти поставяха Сарайда-
ров в положение да трепе-
ри на вратата си. , .

Играта започна да оч-
ертава бързото си темпо. 
И което е най-важно и в тая 
бързина и двата тима вла-
гаха много комбиниране, 
много замисъл. Дуков на 
два пъти с голяма бързина 
проби средната линия на 
“Тича”, но ударите му бяха 
шутове във вратата. Калъ-
чев неуморно сновеше — 
организирайки отбраната 
си, подкрепящ сполучливо 
нападението си. И то много 
често слизаше към бялата 
врата, главно чрез дурхове 
към Розов и Димитров, по 
начин, който даваше пълно 
право да се очаква откри-
ване. Тук, обаче, намесата 
на Зографов, Филипов и 
Стефанов винаги бе спо-
лучлива...

Удвоения устрем на 
“тичанци”

Мнозина предпола-
гаха, че бързото темпо на 
двата тима в  първото полу-
време ще измори варнеци. 
Тимът на “Тича” обаче, оп-
роверга тези предположе-
ния. Нещо повече, той под-
нови играта във второто 
полувреме с много повече 
устрем, с още по-голяма 
амбиция, просто с едно на-
стървение да спечели със-
тезанието. Нападателите 
сега бяха по-дейни. Кири-
лов, който в първата поло-
вина не бе добър в разпре-
делянето, сега работеше 
по-добре. Неговите и на 

Петков предхвърляния 
към крилата, изморява-
ха отбраната на “Славия”, 
защото тя трябваше да се 
справя с двама бързи и 
трудни за покриване иг-
рачи: Розов и Димитров. 
Все пак, около 10-та мин. 
“Славия” успя добре да 
се свърже и в продълже-
ние на десетина минути 
бе постоянно в атака. 
Почти целият тим бе ми-
нал напред. Стефанов бе 
станал шести нападател 
и постоянно пласираше 
добре, било на Дуков, 
било на Китанов, било на 
Николов. Но и тримата 
не можаха да постигнат 
нищо. Защото Харипян и 
Петров, заедно с цялата 
средна линия на “Тича”, 
бяха винаги на мястото 
си, винаги сигурни в чис-
тенето. В това временно 
огъване, “Славия” на два 
пъти пропусна сигур-
ни възможности, когато 
откъсването на Дуков 
предполагаше още по-
сигурно откриване.

В това време “тичан-
ци” се задоволиха с от-
къслечни напредвания 
чрез Петков, Димитров 
и Розов. Дори, отбраната 
бе подсилена от Петков 
и Бянов. И тази коман-
да на Калъчев работеше 
добре, че застрашаваше, 
макар и откъслечните на-
предвания към “Славия”. 
В 27-та мин. Димитров из-
ползува едно суетене на 
Стефанов, сетне на Бай-
кушев, премина през Фи-
липов и отблизо постиг-
на първия гол. Пробива-
нето, като че ли не смути 
славистите. Поне така 
личеше в играта им, коя-
то не бе жегната, не личе-
ше да се импулсира поне 
за изравняване. Опитите 
бяха неубедителни, на-
предванията несигурни. 

Но и целият тим на “Тича” 
полагаше усилия да за-
държи резултата. Петров, 
Харипян и цялата средна 
линия бяха неуморими в 
покриването и в изнасяне-
то напред. А краят набли-
жаваше... и в последната 
минута едно прехвърляне 
на Петков на дясно даде 
възможности на Розов да 
изненада всички. Той прие 
спокойно, напредна също 
спокойно и със силен удар 
отдалеч разтърси мрежата 
на Богословов. Тази проя-
ва бе много подходяща за 
красив финал на победата 
на “Тича”.

Нещо за играта и за 
победата

“Тичанци” се предста-
виха много добре: игра-
та бе бърза, издържана, 
много добре свързана, със 
замисъл. Чувствуваше се 
доброто ръководство на 
Калъчев, който е в много 
добра форма. Сарайдаров 
бе сигурен, а бековете 
пред него чистеха сигур-
но и спокойно. Средната 
линия има най-голям дял 
във вчерашната победа. 
Напред се отличиха еднак-
во всички, с изключение 
на Кирилов, който влезе 
в темпото на партньорите 
си едва във  второто полу-
време.

Ръководството на г. д-р 
М. Елков бе издържано. 

***
По Великденските 

празници, в Пловдив е ор-
ганизиран турнир меж-
ду градските отбори на 
Пловдив, София и Варна 
за купата „Тракия“. Вар-
ненският отбор е пред-
ставен от обединен от-
бор на играчи от „Тича“ 
и „Владислав“. Мачовете 
са отразени от софий-
ския вестник „Спортъ“. 

1940

***
10.05.1940 г. Герман-
ските войски на-
влизат в Холандия, 
Белгия и Люксембург. 
Уинстън Чърчил е из-
бран за Първи минис-
тър на Великобри-
тания, с първото 
си обръщение към 
парламента: „Не 
мога да ви предложа 
нищо друго, освен 
кръв, пот и сълзи“.  

* * *
10.06. Италия обявя-
ва война на Франция 
и Великобритания.

***
15.06. СССР окупира 
Литва
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В бр.1732, 30.04.1940 г. 
заглавията са: „Пловдив 
тук се наложи над София 
с 4:2“ и „Един непълен и 
изморен варненски тим 
даде 2:2 срещу отличния 
състав на Пловдив“. 29 
април, съставите, Плов-
див: Дундаров, Батинов, 
Николов, Куцаров, Белков, 
Лазаров, Николов 2, Пау-
нов, Попов, Караянев и То-
доров, Варна: Янакиев, Ха-
рипян, Гарабедов, Петков, 
Калъчев, Радев, Розов, 
Джуров, Желязков, Бянов 
и Христов. 1:0 Тодоров (7), 
2:0 Паунов (65), 2:1 дузпа, 
2:2 Розов (77). „Варненци, 
въпреки в непълен състав, 
се представиха много до-
бре. Вторият гол, който 
изгубиха е само по вина на 
вратаря. Грешка направи-
ха, че играха само с лявата 
страна, а отличният Ро-
зов стоеше неизползван. 
Добри бяха още Калъчев, 
Харипян и Гарабедов.“

Мачът София – Ва-
рна е описан в бр. 1734, 
1.05.1940 г.: „При разме-
нено надмощие, но при 
по-голяма ефикасност 
на Варна, София е побе-
дена с 1:0. Варна: Сарай-

даров, Харипян, Гарабедов 
(и тримата от „Тича“), 
Калдаръмов („Владислав“), 
Калъчев, Радев, Розов (и 
тримата от „Тича“), 
Джуров („Владислав“), С. 
Димитров, Бянов (двама-
та от „Тича“) и Христов 
(„Владислав“), София: 
Талев (ФК13), Зографов 
(„Славия“), Ангелов (ЖСК), 
Байкушев („Славия“), Не-
дялков (ЖСК), Петров 
(АС23), Николов (“Славия“), 
Пачеджиев (АС23), Нико-
лаев (ФК13), Белокапов 
и Ташков (двамата от 
„Славия“), игрище „Ботев“, 
време студено, терен на-
сипан със сгурия, тежък, 
публика 1000 души, футб. 
съдия д-р Елков – Пловдив. 
30 април ...Във второто 
полувреме настъпва го-
лям обрат. Варненци се 
организират и тяхната 
дурхова игра им позволя-
ва да очертаят преиму-
щество... Пред вратата 
на София, малко по-късно 
положението е критиче-
ско. Сидер Димитров бие, 
Талев отблъсква, но пада, 
топката попада у Розов, 
който от 5 метра не може 
да намери празното прос-
транство между двата 

дирека. Варненци са им-
пулсирани и непрекъсна-
то напират. Димитров 
изпраща далеч напред, 
Христов навреме прити-
чва и праща в мрежата, 
но рефера е дал офсайд. 
София скъсва за момент 
обръча, но Димитров и 
Христов отново изнасят 
пред софийската врата. 
Димитров праща много 
опасен удар, който среща 
гредата, топката се връ-
ща, Розов навреме посре-
ща и най-после сполучва 
да отбележи в празната 
врата на падналия Талев. 
Варна води с 1:0 в 34 мин. 
(на 2-ро полувреме). Това 
е достатъчно за варнен-
ци. Техният напор става 
страшен. Те гонят още 
един гол, за да станат 
първенци на турнира. Со-
фийският тим се е огънал 
и разбъркал. Пачеджиев се 
е върнал много назад, за-
щото няма кой да изнесе 
играта и самостоятелно 
се мъчи да направи нещо. 
При това положение идва 
края и резултатът се за-
пазва. 

Този мач показа една 
борба между две систе-

1940

30.04.1940 г., 
Пловдив, обединен 

отбор на "Тича - 
Владислав", преди 

мача срещу София, 
прави от ляво 

надясно: О. Харипян, 
Мл. Джуров, Сидер 

Димитров, Ив. 
Сарайдаров, Йосиф 

Бянов, П. Розов, Г. 
Христов - Шилото и 

Г. Радев - Калфата, 
клекнали: Г. 

Гарабедов. Ст. 
Калъчев и Н. 
Калдаръмов

„Турнира между 
Пловдив, София 

и Варна ще се 
изнесе в Плов-

див на Великден. 
Съществуващата 
от няколко години 

купа „Тракия“ ще 
се оспорва тази 
година от тези 

градски тимове. Ор-
ганизаторите на 

турнира са дошли 
до това решение, 

защото изнасяне-
то на състезание-

то с участието на 
южнобългарските 

градски тимове 
само, не е било 

възможно и техни-
чески, и организа-

ционно, и финансо-
во. Варна и София са 
дали съгласието си 

за участие в този 
турнир. Състезани-
ята ще се състоят 

на 29 и 30 т.м. 
в Пловдив като 

част от голямата 
програма на Пло-

вдивския панаир.“ (в. 
„Спортъ“, бр. 1726, 

12.4.1940 г.)
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ми. София, тактически и 
комбинативно бе добра. 
Но във второто полувре-
ме, системата на дълги-
те подавания и пробиви 
на Варна се наложи и те 
заслужено взеха победата. 
Отличиха се повече двата 
бека, Калъчев, който добре 
разпределяше и ръководе-
ше системата на дурхо-
вете и Калдаръмов. В на-
падението, Розов бе много 
по-добър от първия мач, 
Димитров водеше много 
добре, а Христов не можа 
да изпъкне особено...

Защо турнира в Плов-
див не можа да се органи-
зира добре. ..Варненския 
тим, който на основание 
на писмото от областта 
трябваше да играе на вто-
рия ден, фактически откри 
турнира и с право не ис-
каше да излезе на терена 
няколко часа след измо-
рителното си пътуване. 
Най-после Варна реши да 
се жертва, но някаквите 
предварителни уговорки 
за резултата изложиха 
организацията... И на всич-
ко отгоре, в последният 
момент се установи, че за 
този турнир няма нито 
правилник, нито някаква 
купа. Хар. Курдов “

***
В. „Спортъ“, бр. 1736, 

6.05.1940 г.:
ЖСК взе минимална 

победа от “Владислав” с 
1:0

ЖСК: Виденов, Мали-
нов, Ангелов, Дръндаров, 
Недялков, Кръстев, Милу-
шев, Въжаров, Тодоров, 
Драганов, Манолов

Голове: Тодоров – 1
“Владислав”:  Янакиев. 

Орманджиев. Моканов, 
Калдаръмов,

Мишков, Георгиев, 

Коев, Джуров, Кирчев. 
Димитров, Кънев

Игр. “Левски”, време 
и терен – добри; публика 
около 2000 души, футб. 
съдия г. П. Рошков от 
Русе.

Поделени проигра-
вания

Нападението на “же-
лезничарите”, подхран-
вано от Недялков, вед-
нага очерта инициатива. 
Играчите напред обаче, 
не можаха добре да се 
разбират, било защото 
Въжаров много дълго не 
е играл, било пък защото 
Драганов не можеше лес-
но да свикне с новия си 
пост... Все пак Моканов, 
Орманджиев, Мишков, и 
Калдаръмов вършат дос-
та работа. За да облекчат 
задачата на своя вратар, 
те бяха принудени да ва-
дят дори в корнер. Ми-
лушев при един от тях 
направи много добро 
прехвърляне. Орман-
джиев с мъка спаси, през 
Калдаръмов и Кирчев 
веднага пренесе топката 
напред, поета от Кънев 
и опасността веднага се 
измести пред вратата на 
“железничарите”. Дриб-
лиращият Кънев бе гонен 
едновременно и от Ма-
линов и от Ангелов, той 
напредваше сигурно, но 
когато всички очакваха 
откриване за “Владислав”, 
Кънев от 2 - 3 метра би 
топката вън. Виденов ви-
димо се успокои.

“Железничарите” на-
правиха опит успешно да 
се свържат и опасно да 
напредват. Тодоров оба-
че, на няколко пъти заба-
ви и за подаване, и за уда-
ри във вратата. Това се 
използваше от бековете, 
които винаги интервени-
раха сполучливо и силно 

изнасяха. Едно такова на-
предване чрез Коев завьр-
ши с голямо разбъркване 
пред Виденов. Тук Джуров 
добре заблуди крайната 
отбрана, пласира на Ди-
митров, сетне топката бе  
прехвърлена на Кирчев, 
а той би високо, въпреки 
удобството да пласира на 
място във вратата.

Към края на полувре-
мето, след два последова-
телни пропуска на Въжа-
ров “владиславци” имаха 
едно откъслечно напред-
ване. Калдаръмов отда-
леч изпрати топката към 
вратата на ЖСК, но Кънев 
отново би вън.

Гол след много уси-
лия

Амбицията на “желез-
ничарите” да се реабили-
тират за многото пропуски 
в първото полувреме про-
лича добре след подно-
вяването на играта. Сега 
напъна към варненската 
врата бе по-голям. “Же-
лезничарите” правеха на-
предванията си от лявата 
страна, където чрез Мано-
лов, въпреки усилията на 
добрия Калдаръмов успя-
ваха повече. Възможност-
та на ЖСК за откриване се 
увеличи и от едно случай-
но контузване на Орман-
джиев. За няколко минути 
той бе вън, сетне влезе 
превързан, мина напред, 
бе заместен от Димитров, 
но... отбраната отслабна. 
“Владиславци” правеха 
все по-рядко напредвани-
ята чрез Кирчев, Джуров и 
Кънев. Тук единствен Джу-
ров работеше добре.

При едно от нападени-
ята на ЖСК, на линията на 
наказ. поле бе даден наказ. 
удар. “Владиславци” обра-
зуваха стена, силният удар 
на Драганов бе отбит, но 
той попадна в Дръндаров, 

1940

***
25.06. МС на Царство 
България приема 
постановление за 
прилагане на Закона 
за гражданска мо-
билизация. Варна, 
чието население е 
набъбнало от бе-
жанските вълни на 
сънародници след 
фаталния край на 
Илинденското въс-
тание, Балканските 
и Европейската  
войни, живее в тре-
петно очакване на 
важна новина, защо-
то в най-жежките 
летни дни се водят 
и тайни, и явни 
преговори по Доб-
руджанския въпрос 
(който, всъщност, е 
възникнал още след 
Освободителната 
руско-турска война 
1877/78). Само след 
седмици, преди да е 
отшумяло лятното 
въодушевление, Ва-
рна ще се превърне 
в разпределителен 
център на огромна 
маса изселници от 
север. А за четири 
години войната ще 
погуби целия ни тър-
говски флот. 
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който силно я прехвърли 
кьм вратата. Янакиев — 
макар и засенчен, плонжи-
ра напред, но не много ус-
пешно, изпусна топката, тя 
бе посрещната от Тодоров 
и той с лек удар я прати в 
мрежата... най-сетне ре-
зултатът бе открит.

Във “владиславци” 
пролича голямо жела-
ние за изравняване. При 
напредванията целият 
тим излизаше напред. 
Два последователни кор-
нера от ляво бяха про-
играни. Към края Кънев 
пропусна много удобно 
положение. Един далечен 
удар на Калдаръмов бе 
изваден в корнер от Ви-
денов поради смущение, 
но “владиславци” и него 
не можаха да използуват. 
“Железничарите” в края 
отново се организираха, 
но не можаха да увеличат 
съотношението.

Общата картина на 
срещата!

Тя не бе добра. Играта 
бе мудна само на момен-
ти свързана и от двата 
тима. “Владислав” обърна-
ха внимание с добрата си 
отбрана и с бездейно на-
падение. Крайната тройка 

Янакиев, Моканов и Ор-
манджиев бе най-ценна 
в тима. В средната линия 
само Калдаръмов даде 
типична игра на хафбек, а 
напред само Джуров ра-
ботеше с душа и умение. 
Кирчев е изгубен от дълго-
то си отсъствие, но все пак 
бе след Джуров най-до-
брия нападател, заедно с 
Димитров. И Коев, и Кънев 
бяха слаби, без разбиране 
за игра на крила.

Русенският футб. съ-
дия г. П. Рошков даде сво-
еобразно ръководство. 
Атмосферата на състеза-
нието бе спокойна, за да 
се предполага, че му вли-
яе. Много често той спира-
ше играта без повод, което 
подчертаваше липсата на 
разбиране за авантажи, а 
в други случаи отсъжда-
ше или несъществуващи, 
или точно обратни наказ. 
удари.

При голямо надмо-
щие и кален терен “АС 
23” бие “Тича” с 4:0 (2:0)

 “Тича”: Сарайдаров, 
Петров. Гарабедов, Стра-
киев, Калъчев, Радев, Ро-
зов, Дончев, Бянов, Кири-
лов и Атанасов  

“АС 23”: Дермонски, 
Славов и Балъкчиев, 
Петров, Кузманов и Бу-
шев, Димчев, Аструг, Па-
чеджиев, Ангелов и Ви-
тошки, 

Голове: Пачеджи-
ев, Ангелов, Балакчиев, 
Кузманов

Игрище Колодрума, 
време дъждовно, терен 
блатлив, публика 1500 
души, рефер Балабански 
- Русе.

Варна 5. 05. - Двата 
тима нагазват предпазли-
во в разкаляния и прили-
чащ на блато терен. “Тича” 
пръв минава в нападение, 
но скоро “АС 23” налага 
ниската си игра, която от-
лично отговаря за разка-
ляното игрище и работи 
отлично. Отбраната на Ва-
рна, несвикнала да играе 
в кал се суети, не може да 
даде отпор и Пачеджиев 
след като се доближава, 
праща неспасяемо и от-
крива. Почти веднага след 
това Ангелов също изра-
ботва добро положение 
и покачва неспасяемо на 
2:0. Така с моментни опи-
ти на “Тича” да се откъсне, 
при което няколко удара 

1940

5.05.1940 г., София, 
"Владислав" преди 

мача срещу ЖСК, от 
ляво надясно: Здр. 

Янакиев, Г. Мишков, 
Ив. Моканов, 

Мл. Джуров, Ст. 
Орманджиев, Ал. 

Коев, Цвятко Кънев, 
Г. Въл. Георгиев, 
Н. Калдаръмов, 

Цветан Димитров 
и Й. Кирчев

* * *
26.07. Съветски 

войски навлизат в 
Румъния и окупират 
Буковина, Бесарабия 

и Херца.

***
7.09. в резултат на 

дипломатическите 
усилия на бълг. пра-

вителство, както 
и вследствие на 

упражнен силен ди-
пломатически на-

тиск от страна на 
някои от Великите 

сили върху Румъния, 
се подписва Кра-

йовската спогодба. 
Съгласно този меж-

дудържавен договор, 
анексираната от 

Румъния след Меж-
дусъюзническата 
война Южна Доб-

руджа, се връща на 
Царство България
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са спасени виртуозно от 
Дермонски, “АС 23” про-
дължава надмощието си до 
края на полувремето.

След почивката, играта 
е на моменти променлива, 
но по-често в ръцете на 
“АС 23”. В 23-та мин. рефе-
рът дава фаул в полза на 
“АС 23”. Балъкчиев бие от 
18 метра близо, Сарайда-
ров плонжира напразно 
и резултатът е покачен на 
3:0. Играта почва да става 
безинтересна, главно по-
ради това, че “Тича” почти 
не може да реагира. Пуб-
ликата, която винаги друг 
път е давала голям  импулс 
на своите тимове, сега стои 
равнодушна пред изне-
могването на “Тича”. “АС 23” 
продължава да се държи 
напред, да комбинира и 
бие във вратата на Сарай-
даров. В 28-та мин. след 
нова комбинация на въ-
трешната тройка, Кузманов 
поема от Пачеджиев и дава 
последния гол на мача. 
До края “АС 23” си запазва 
преимуществото и мачът 
завършва 4:0.

“Тича” изненада непри-
ятно с това, което показа. 
Тимът се загуби в калния 
терен, където системата 
с дурховите пробиви не 
можа да се приложи и да 
бъде ефектна. Калта из-
мори играчите. Това се 
почувства особено силно 
във второто полувреме. 
(Стойчев)

В. „Спортъ“, бр. 1737, 
8.05.1940 г.

В гергьовденския мач на 
Нацдивизията

“ФК 13” игра по-до-
бре, “Владислав” пръв 
откри и мачът завърши 
наравно — 1:1

“ФК 13”: Талев, Илиев, 
Базовски, Пенчев, Кръста-

нов, Каменски, Николов, 
Аспарухов, Николаев, 
Стоичков, Бобев. 

Голове: Аспарухов — 
1. 

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев, Моканов, 
Калдаръмов, Джуров, Ге-
оргиев, Димитров, Коев, 
Боранов, д-р Димитров, 
Кънев.

Голове: Боранов — 1.
Игр. Юнак, време об-

лачно, после дъждовно, 
терен добър, публика 
около 1000 души. Футб. 
съдия г. Н. Барутчийски.

“Владиславци” пър-
ви откриват

Промененият състав 
на “владиславци” веднага 
очерта по-добрата игра и 
опорът му бе по-як. Все 
пак “ветераните” лесно 
можаха да очертаят над-
мощие. То бе видимо с 
много по-свързана игра, 
с „нагъването“, което бе 
притиснало варненския 
тим в собствената му по-
ловина. 

Надмощието си “ФК 
13” обаче, не можа да 
оползотвори, защото 
играчите бавеха, не да-
ваха удари във вратата, 
с изключение на Бобев, 
а освен това Джуров, 
Орманджиев, Моканов, 
Калдаръмов и Янакиев 
винаги бяха на местата 
си. Старият ветеран Яна-
киев показваше не вед-
нъж своята рутина и бло-
кираше много опасности 
пред своята врата.

Напредванията на 
“владиславци” бяха мно-
го по-редки, но това не 
попречи имено те да от-
крият първи резултата, 
Около 20-та мин. на по-
лувремето един наказ. 
удар на линията на наказ. 
поле бе бит от Боранов, 
Той отправя топката през 
стената от играчи на “ФК 

13”, Талев плонжира, но 
направлението на топка-
та бе изменено от опита 
на Илиев да отбие и голът 
бе постигнат. До края на 
полувремето играта има-
ше същата картина – мно-
го по-свързана за играта 
на “ветераните”, много 
повече инициатива в тях, 
но малко удари от напа-
дението и много защита 
от “владиславци”. Въз-
можност за изравняване 
бе получена на два пъти 
чрез ударите на Бобев, но 
те изпратиха топката все 
вън.

Очертано надмощие 
на “ФК 13”

В многото си изгодни 
положения “ветераните” 
бяха изолирали своя до-
бър нападател Николаев. 
С подновяването на иг-
рата той получи няколко 
хубави топки, изигра ги 
добре и опасностите пред 
Янакиев зачестиха. Така 
бе в 5-та мин., когато Ни-
колов прехвърли много 
добре на Аспарухов, който 
отблизо можа да постиг-
не изравняването. Сега и 
двата тима се впуснаха в 
борба за победния гол, но 
докато усилията на вар-
ненци бяха спирани било 
от организираната игра на 
“ФК 13”, било от недоброто 
разбирателство на напа-
дението им, за “ветерани-
те” обратно, те не дадоха 
никакъв резултат, защото 
в нападението нямаше 
много добра връзка и такт 
в пробиването. Продължа-
ваше изолирането на Ни-
колаев и играта се водеше 
изключително чрез лявата 
страна. Тук Бобев на много 
пъти показа виртуозната 
си игра, която създаваше 
много добри положения 
за партньорите му. Обръ-
чът около вратата на “Вла-

1940

* * *
10.09. на жп гарата 
във Варна с военна 
музика е посрещнат 
пратеникът ген. Г. 
Попов.  Хилядното 
шествие стига 
до Общината. Тук 
генералът произ-
нася слово, в което 
подчертава, че 
постигнатият 
в Крайова успех е 
дело на целокупния 
български народ. 
Вечерта ритуално е 
положен венец пред 
Портала паметник 
на загиналите от 
Осми пехотен полк 
(3000 на брой - много 
от  тях, паднали по 
бранните полета на 
Добруджа). Отпра-
вен е  благодарствен 
адрес до компози-
тора Александър 
Кръстев и поета 
Любомир Бобевски, 
създали марша “О, 
Добруджански край” 
през тъжната 1914 
г.  
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дислав” бе много стегнат 
и за да се запази равния 
резултат крайната отбра-
на  с Джуров положи мно-
го ценни усилия, И сега 
варненци провеждаха 
напредванията си откъс-
лечно, но те бяха опасни. 
Кънев имаше на два пъти 
идеална възможност да 
покачи, но ударите му бяха 
неточни поради избързва-
не и липса на спокойствие, 
В самия край “ветераните” 
засилиха темпото за по-
качване, но всичко остана 
само с желанието, защото 
варненци бяха решили на 
всяка цена да запазят поне 
равен резултат.

“Владиславци” в срав-
нение с първата си среща 
се представиха много по-
добре. И този път изпъкна 
крайната отбрана: Янаки-
ев, Орманджиев, Моканов, 
а така също и Джуров и 
Калдаръмов. Слаба страна 
отново бе първата линия.

Футб. съдия Барутчий-
ски ръководи добре.

В. „Спортъ“, бр. 1739, 
13.05.1940 г.:

“Шипка” едва победи 
“тичанци” с 1:0 при рав-
ностойна игра

“Шипка”: Конов, Та-
новски, Илиев, Трънков, 
Кузманов, Конов II, Колев, 
Павлов, Петков, Добрев, 
Велев

Голове: Петков —1.
“Тича”: Сарайдаров, 

Петров. Ставрев, Страки-
ев, Калъчев, Радев, Розов, 
Дончев, Кирилов, Бянов, 
Димитров

Игр. “Левски”, време и 
терен добри, публика ок. 
2000 души. Футб. съдия г. 
В. Кавалджиев — от Пле-
вен

Еднакви пропуска-
ния

“Тичанци” започнаха 
сравнително по-добре, 
по-свързано, с пробиви 
чрез Димитров, Бянов и 
Кирилов. Устременият Ди-
митров пробиваше леко, 
напредваше и правеше 
сигурни прехвърляния, 
но топките бяха високи. 
“Шипченци” чрез Кузма-
нов и бековете имаха пре-
имущество в отнемане на 
високите топки. Играта 
се успокои. “Шипченци” 
се наложиха със свърза-
ни подавания и зачестиха 
слизанията си, Калъчев и 
Радев парираха, но Петков 
и Павлов пробиваха добре 
и създадоха на два пъти 
опасни разбърквания 
пред вратата на Сарайда-
ров. Новият бек Ставрев 
на два пъти извади в кор-
нер, но по такъв начин, 
че топката за малко не се 
заби в мрежата. Опасно-
стите все пак преминава-
ха. “Тичанци” отново се съ-
взеха, показаха по-свър-
зана игра и много често 
напираха противника си. 
Пред вратата на Конов 
бяха създадени няколко 
наистина опасни разбърк-
вания. При едно от тях Ко-
нов излезе да блокира, а 
бековете му го отекчиха, 
създавайки му риск за от-
криване. Малко след това 
Тановски така извиши топ-
ката пред вратата си, че 
създаденото меле сигурно 
би коствало някакъв гол, 
ако главата на Кузманов 
не бе посрещнала топката 
много високо.... 

Един случаен гол, 
който реши победата

Мудната игра, която 
доминираше в първото 
полувреме, след подновя-
ването на състезанието бе 
заменена с повече живост 
от двете страни. “Шипче-

нци” бяха по свързани в 
началото, по-активни, с 
добри напредвания, кои-
то ставаха повече с Ко-
лев, но тук “Тича” имаше 
един истински защитник 
- Радев, който винаги се 
намесваше резултатно. 
Едно прехвърляне към 
ляво даде възможност на 
Добрев да посрещне във 
въздуха и със силен удар 
да принуди Сарайдаров 
да плонжира.

“Тича” се организира 
и поведе добра, свърза-
на игра, с напредване от 
дясно. Целият тим мина 
напред и задържа игра-
та за известно време, но 
имаше опасни откъсва-
ния към Сарайдаров. При 
едно от тях Петков опасно 
проби, избяга и само по 
чудо би вън. Също откъс-
ване след малко направи 
и Розов и то така опасно, 
че Илиев бе принуден да 
го лови, но Розов преми-
на и това препятствие, 
излъга и Тановски и би 
силно, но Конов блокира 
много успешно. Ведна-
га след това и пред Са-
райдаров настъпиха две 
опасни мелета, при кои-
то вратаря прояви много 
умение, за да спаси — Пе-
тков пак проби солово, 
пак се отскубна от всички 
и би... вън. Пред “тичанци” 
„замириса“ на гол. В 21-
та мин. Колев прехвър-
ли към вратата, Петров 
и Ставрев се засуетиха 
кой да отбие, заканиха се 
като вратарят чакаше ак-
цията им, а Петков ги из-
превари, и просто заби в 
мрежата и резултатът бе 
открит. “Тичанци” станаха 
по-активни, съживиха се 
отново. Розов на два пъти 
създаде разбърквания и 
възможности на Бянов и 
Кирилов, но те пропус-

1940

* * *
18.09. със заповед на 
командващия Трета 

армия се възлага 
на Флота да заеме 

прибрежната ивица 
с пристанищните 

градове на Черно 
море и Дунава. Прис-
танищата в Балчик 

и Каварна, фарове-
те на нос Калиакра 

и Шабла и всички 
останали пътевод-

ни знаци по брега 
трябва да бъдат 
приети от бълг. 

власти. Сформиран 
е окупационен от-

ряд под командване-
то на кап. II ранг Т. 

Цицелков, началник 
на Морската учебна 

част.
    

* * *
21.09. тръгват вла-

ковете за Добрич.
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наха, не дадоха никакви 
удари. Така, както и Петков 
отново пропусна сигурна 
вьзможност.

Краят наближаваше, а с 
това и “тичанци” удвояваха 
усилията си за задържане 
напред. Няколко пробива 
на Розов бяха спирани със 
задържане, но тъч-рефе-
рът, макар това да ставаше 
пред очите му, не маркира-
ше. При едно меле в центъ-
ра Димитров би страшно 
силно, топката бе отправе-
на опасно към вратата, но 
Трънков, без да ще спаси 
Конов от голяма неприят-
ност. Миришеше вече на 
изравняване, така се бе 
очертало надмощието на 
“Тича”, но... краят не донесе 
нищо ново.

Футб. съдия г. Кавал-
джиев започна много авто-
ритетно, продължи така, но 
бе може би подвеждан да 
пропусне доста грешки и в 
задържания, и в грубости.

В. „Спортъ“, бр. 1742, 
20.05.1940 г.:

“Владислав” завърши 
с “шиченци” наравно 0:0

“Владислав”: Янакиев, 
Димитров, Моканов, Кал-
даръмов, Джуров, Георги-
ев, Кирчев, Кънев, Бора-
нов, Коев, Христов

“Шипка”: Конов, Танов-
ски, Илиев, Трънков, Кузма-
нов, Конов, И. Колев, Пав-
лов, Петков, Добрев, Велев.

Игр. Колодрума, време 
добро, терен кален, футб. 
съдия г. Ант. Русев от Со-
фия.

Варна, 19.05. - Рядко 
варненската публика е 
виждала издържана игра 
като тази, която показа-
ха днешните противници. 
Личи, че и “шипченци“ и 
“владиславци” са дошли до 

този успешен резултат 
след добра подготовка. 
Веднага обаче трябва да 
се отбележи, че специ-
ално за варненския тим, 
ефектен и заслужено 
най-добър бе Моканов. 
Неговата рутина изпък-
ваше едва ли не всяка 
минута от състезанието. 
Намесата му винаги беше 
успешна и така той спа-
сяваше тима си от много 
опасности. Напред един-
ствено стария ветеран 
Боранов даде добра игра 
на нападател.

“Шипченци” изпъкна-
ха с двамата си титуляри 
на постовете ц. нападател 
и ц. хафбек. Петков бе не-
уморен в действието и в 
пласирането, но негови-
те удобни топки не бяха 
използвани. Тук най-мно-
го пролича слабата игра 
на Павлов. В средната 
линия Кузманов водеше 
много добре, организи-
райки отбраната и под-
помагайки нападението, 
в което много често беше 
шести нападател.

Футболният съдия бе 
сравнително добър.

Развитие на играта
С почването на със-

тезанието “шипченци” 
се показаха по-активни. 
Още в 4-та мин. те орга-
низираха опасно напред-
ване, подпомогнати от 
средната линия и Кузма-
нов даде много опасен 
удар. Моканов обаче, бе 
на мястото си и изнесе 
напред. “Владиславци” 
се организираха добре, 
задържаха играта и за-
почнаха да застрашават 
опасно. Пред вратата на 
гостите станаха няколко 
опасни разбърквания, 
които нападателите не 
успяха да използват. Два-
та тима водеха играта 
с добро темпо, с добро 

пласиране и играта се пре-
насяше много бързо, съз-
даваше неприятности и на 
едната, и другата отбрана. 
Така изпъкваха от единия 
тим Моканов, и от другия 
с отбиванията Илиев и Та-
новски.

Темпото след подно-
вяване на играта стана по-
бърза, а играта по-нервна. 
“Шипченци” зачестиха с 
нападенията си към “Вла-
дислав”. В 17-та мин. те 

спечелиха един фаул. Топ-
ката бе пратена силно и 
опасно от Кузманов към 
вратата, но Янакиев ус-
пешно спаси опасността. 
Това предизвика възхи-
щение в публиката и вне-
се успокоение в играчите 
на Варна. Те по-спокойно 
организираха играта си и 
напредваха много често, 
задържаха напред. При 
едно слизане на Петков 
към Янакиев, топката от 10 
м бе бита много силно, но 

1940

Стоян Орманджиев 
и Йордан Кирчев
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за щастие на Янакиев, топ-
ката срещна горната вър-
лина и голямата опасност 
бе избегната. До края на 
мача бяха разменени дос-
та напредвания, но нищо 
не измени нулевия резул-
тат. (Стойчев)

В. „Спортъ“, бр. 1744, 
25.05.1940 г.:

“Тичанци” и “ветера-
ните” завършиха нарав-
но 3:3,

а и двата тима можеха 
да бъдат победители. 

“Тичанци” играха и сре-
щу противник от 8 души

“ФК 13”: Недялков, 
Петров, Базовски, Пенев, 
Кръстанов, Богданов, Ни-
колов, Аспарухов, Никола-
ев, Каменски, Кръстев

Голове: Кръстев – 2, Ка-
менски - 1

“Тича”: Сарайдаров, 
Петров, Гарабедов, Радев, 
Калъчев, Дончев, Розов, 
Бянов, Георгиев, Кирилов, 
Димитров

Голове: Розов – 2, Ди-
митров - 1

Игр. “Левски”, време 
облачно, терен малко раз-
калян, публика ок. 2000 
души, футб. съдия  кап. 
Дим. Георгиев

Поглед върху общата 
игра

Два равностойни про-
тивника завършиха при 
равен резултат срещата 
си. Това може да послужи 
с две думи за обща пре-
ценка на вчерашното със-
тезание. Развоят на игра-
та показа добър маниер 
еднакво от двата тима в 
провеждането на сигурни 
напредвания. Отличител-
ното качество и за “ти-
чанци”, и за “ветераните” 
вчера бяха опитите за про-
биване на противниковата 

врата. Двете нападения 
в 90-те минути на играта 
46 пъти пращаха топката 
към мрежите, за да влезе 
тя само 6 пъти там. Към 
добрата проява с ударите, 
обаче трябва да се споме-
не и явната слаба черта и 
двата тима да комбинират 
прекалено, дори и пред 
малкото поле на вратата. 
Иначе головото съотно-
шение щеше да бъде по-
добро. Тук е мястото да 
споменем, че отбраната 
и на двата тима се държа 
добре, като “тичанци” има-
ха по-организирана, по-
резултатна в отбиване и 
изнасяне. Главната заслуга 
е на Калъчев, който бе не-
уморен.

Така, както бе постиг-
нат в края на състезание-
то, резултатът не задово-
лява нито единия, нито 
другия тим. Защото, до-
като “ветераните” имаха 
всички възможности още 
през първото полувреме 
да подсигурят победата 
си, “тичанци” – обратно, 
през второто полувреме 
на играта бяха облекчени, 
можеха да постигнат това, 
защото играха срещу про-
тивник от 8 души. Но в тоя 
именно момент, в края на 
срещата показаха умора; 
постоянният им враг – 
калният терен ги изтощи, 
макар и в самия край.

Едната точка на “ве-
тераните”

За да я притурят към 
общия си досегашен ба-
ланс, “ветераните” трябва 
да са благодарни на иг-
рата на Николов и на ре-
зултатността на Кръстев 
(Картофа). Това е по от-
ношение на постигнатия 
плюс. За другата загубе-
ната точка обаче, трябва 
да търсят вината преди 
всичко в себе си. В пър-
вото полувреме те играха 

много добре свързано, 
с добро напредване, и с 
още по-добро пласиране 
на първата линия, когато 
Николов бе използван, 
но в повечето случаи той 
бе изолиран. Вътрешната 
тройка се унасяше в пре-
калени комбинации и от 
това страдаше цялато на-
падение, а задачата на от-
браната на варненци - да 
чисти, се улесняваше.

Друга, също същест-
вена причина за равния 
резултат е слабата игра 
на Пенчев и Богданов. 
В тези два поста отбра-
ната на “ФК 13” куцаше. 
Само може да се заяви, 
че Пенчев е авторът на 
допуснатите във врата-
та на Недялков два гола. 
Именно негова е “заслуга-
та”, отколкото на младия 
Недялков, който бе изма-
мен. За третия гол обаче, 
Недялков не бива да се 
извинява. Но “ветераните” 
можеха и трябваше да бъ-
дат победени, защото се 
унесоха в груба игра, не 
овладяха нервите си и ос-
танали с 8 души към края, 
бяха леки за прегазване. 
Този голям свой дефект – 
нервеността и опитите за 
грубости – фекистите би 
трябвало да изоставят.

“Тичанци”  напусна-
ха непобедени

“Тича” общо взето се 
представи добре. Между 
линиите имаше по-добра 
връзка отколкото в тима 
на “ФК 13”. “Тича” бележи с 
всяка своя среща нов на-
предък. Може би, ако не 
бе умората от калта към 
края, “тичанци” можеха 
да спечелят вчера двете 
точки. И вчера този тим 
показа лошо използване 
на двете си крила, Розов 
и Димитров бяха най-
ценните играчи в напа-
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* * *
16.11. е приет Зако-
нът за уреждане на 

българското подан-
ство в Добруджа 
(то се придобива 

по произход, по на-
турализация и по 

женитба).

* * *
7.12. Германия започ-

ва „блиц“ бомбарди-
ровките на Лондон, 

в които загиват 
30 000 граждани и 

100 000 къщи са раз-
рушени.
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дението. Всичко опасно се 
създаваше чрез тях, Бянов 
и Кирилов работеха много 
прилежно, много усърдно, 
но новият им център на-
падател не попадаше в об-
щия тон.

Най-ценното в тима на 
“тичанци” бе средната ли-
ния. Тук, освен Калъчев, 
дадоха много добра игра 
и Дончев и Радев. Между 
бековете, този път имаше 
разбирателство и резул-
татност, което улесняваше 
и Сарайдаров да даде до-
бри проявления.

С вчерашната си игра 
срещу един много добър 
противник, с който нерв-
ността го правеше опасен, 
“тичанци” все пак обърна-
ха внимание.

А това показва, че този 
варненски тим има изгледи 
да застане като опасно пре-
пятствие на предстоящите 
му противници. Свързана-
та, красива и легална игра 
са добро и сигурно указа-
ние в това отношение.

Как бяха маркирани 
головете

Още с първите си про-
яви “ветераните” напред-
наха, задържаха напред 
и чрез Аспарухов марки-
раха първия гол, но футб. 
съдия маркира някаква 
засада. Това бе началото и 
тази “пречка” не направи 
впечатление. Двата тима 
разгънаха добра, свързана 
игра и пренасянията към 
вратите се редуваха. “Ве-
тераните” имаха леко над-
мощие. В 15-та мин. “ФК 13” 
изнесе едно напредване от 
вратата си и чрез Петров 
— Аспарухов – Николов 
– отново чрез вътрешна-
та тройка и „Картофа”, ти-
чайки постигна първия 
гол. 10 м. след това, една 
грешка на Пенчев освобо-
ди Димитров да се “разпи-

ше” във вратата на Карло 
Недялков. Пак след 10 м. 
“ветераните” имаха нова 
добра проява – Николов 
изигра добре една удоб-
на топка, прехвърли и 
Каменски сигурно по-
качи на 2:1. В 37-та мин. 
“тичанци” изравниха.. Тук 
отново се прояви Пен-
чев. – изпусна Димитров 
и Кирилов, топката попа-
да  в Розов и той постига 
втория гол.

С подновяването на 
играта, още във 2-рата 
мин. едно напредване на 
Димитров даде възмож-
ност на Розов да покачи 
на 3:2 за “Тича”. Фекисти-
те се организираха, заи-
граха свързано и в 15-та 
мин. след корнер и меле 
“Картофа” с глава израв-
ни. Това бе последното 
изравняване. При едно 
напредване на “ФК 13” 
Аспарухов бе умишлено 
контузен и разбития му 
крак го извади от строя. 
В момента, когато той 
безпомощно се изтягаше 
на земята, Николов – за 
обща изненада, удари 
бека Петров – и извед-
нъж “ФК 13” остана на 
терена с 9 души, защото 
Николов основателно 
беше отстранен. Макар 
и отслабен “ФК 13” се 
държеше добре, дори 
напредваше. Умората на 
“Тича” личеше, играта 
стана нервна. Футболни-
ят съдия пропускаше ня-
кои прегрешения, отсъж-
даше обратни наказания 
и това създаваше още по-
голяма нервност. Камен-
ски се обадил на футб. съ-
дия, обидил го и бе при-
нуден да напусне терена. 
“ФК 13” остана с 8 души. 
Това утежни задачата му 
и “тичанци” застрашиха 
няколко пъти. В самия 
край обаче, “ветераните” 

можеха да покачат, макар 
и само с един нападател 
– Николаев, който се боре-
ше сам срещу всички.

Г. капит. Георгиев на 
моменти изпускаше игра-
та. Иначе, ръководството 
му бе добро. 

В. „Спортъ“, бр. 1750, 
3.06.1940 г.:

Много борба и мно-
го пропуснати моменти, 
но “Тича” и “Владислав” 
пак завършиха наравно 
— 0:0

“Владислав”: Янакиев; 
Орманджиев и Моканов, 
Калдаръмов, Мишков и Ге-
оргиев, Стефанов, Джуров. 
Боранов, Дачев и Кънев.

“Тича”: Сарайдаров, 
Петров и Гарабедов, Ка-
лъчев, Радев, Розов, Аба-
джиев, Ковачев. Кирилов, 
Димитров, Дончев

 Игрище Колодрума. 
Публика 600 души, време 
силно дъждовно, терен 
много хлъзгав и разкалян. 
Рефер Балабански — Русе.

Варна, 2.06. - Силният 
дъжд, който започна още 
рано след обяд и продъл-
жи с малки прекъсвания 
и през целия мач, не поз-
воли на публиката да види 
най-интересния мач на 
града, който отново за-
върши наравно.

Ако хвърлим поглед 
върху играта на двата 
тима, ще трябва да отбеле-
жим, че след отчайващо-
то и апатично темпо през 
първото полувреме, кога-
то и двата тима едва ли не 
ги мързеше да играят, след 
почивката настъпи голям 
обрат. Като че ли два други 
отбора бяха излезли. Тога-
ва играта доби истинския 
си нерв на дерби среща, 
тогава се заредиха интер-
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„Реваншът София 
– Варна. Възстано-
вените традицион-
ни срещи между 
двата града на 
най-добрия футбол 
у нас ще продължат 
и тази година. ... 
София желае да се 
представи в най-
добрият си състав. 
По този начин 
изгледите за тази 
голяма и многообе-
щаваща среща за 
надмощие ще бъде 
осъществена след 
като приключи и 
държавния шампи-
онат и играчите 
от нацдивизията 
са свободни. И 
действително 
тогава Варна ще 
бъде свидетелка 
на голямата борба 
между елитните 
представителни 
тимове на двата 
града.“ (в. „Спортъ“, 
бр. 1725, 10.04.1940 
г.)
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сни, опасни моменти пред 
двата гола, които дадоха 
възможност за прояви, 
за пропуски и за голямо 
напрежение. И въпреки 
всичко резултатът не се 
получи. Двата тима се раз-
делиха като истински при-
ятели, разделяйки и об-
лагите, които можеше да 
им донесе мача. И като че 
ли в допълнение на тази 
братска подялба трябваше 
да отговаря самият ход на 
мача, проявите и опуще-
нията. Затова спокойно 
може да се каже, че резул-
татът може да е напълно 
реален. 

От “Тича” прояви има-
ше много, Калъчев и Розов 
бяха на първо място. Ха-
рипян, който не играе по-
ради конфликт с управата, 
бе заместен доста задово-
лително от Петров. Общо 
бековата линия бе добра. 
В хафбековете не задово-
ли само Радев. Нападение-
то водено от Ковачев не 
можа да даде онова, което 
се очакваше. Все пак Ко-
вачев, Розов и Абаджиев 
могат да се смятат за най-
добрите,

От “Владислав”, Янаки-
ев не бе сигурен на вра-
тата. Орманджиев и Мока-
нов изпъкнаха много, осо-
бено последния. В средна-
та линия за отбелязване са 
Калдаръмов и Георгиев, а 
в нападението—Джуров и 
Дачев. Боранов като цен-
тър бе слаб. Същи бяха и 
крилата. Реферът Балабан-
ски този път не задоволи. 
Той бе много неподвижен, 
а поради това не довижда-
ше и остави под съмнение 
не отбелязването на две 
дузпи.

Перипетиите на иг-
рата

Едва в 35-та минута от 
почването имаме първото 

раздвижване. Пред врата-
та на “Владислав” настъпва 
разбъркване, но Моканов 
спасява опасното положе-
ние. “Владислав” на свой 
ред е пред вратата на чер-
вените, Дачев дава много 
опасен удар, обаче Сарай-
даров, макар и с мъка от-
бива в корнер.

След почивката “Вла-
дислав” пръв атакува в 
12-та мин. Сарайдаров от-
ново спасява, като парира 
удара на Боранов. После 
Джуров минава Дончев, 
бие внезапно, но топката 
минава над гредата. “Вла-
дислав” задържа леко над-
мощие до към 20-та мин., 
когато Калъчев изнася 
напред. Той прехвърля на 
Розов, който минава Ге-
оргиев и Моканов, обаче 
Ковачев не може да стигне 
с глава дадената му топка 
и така е пропуснато едно 
много силно положение. 
Играта е много жива и 
нападенията се разме-
нят постоянно, а заедно 
с тях и положенията пред 
вратите. Сидер Димитров 
сполучва да даде опасен 
удар, който Янакиев спа-
сява, след това Джуров ос-
вобождава “Владислав” от 
временната отбрана, дава 
на Дачев пред самата вра-
та, но той е много бавен, за 
да използва откриването. 
Поради същата причина 
Кирилов пропуска да на-
прави същото за “Тича”, 
въпреки че се намира сам 
пред празната врата. В 
самия край на мача “Вла-
дислав” е на път да вземе 
победата, Сарайдаров е 
паднал, но Радев се явява 
изневиделица на вратата и 
отбива. (Сърбенов)

В. „Спортъ“, бр. 1754, 
10.06.1940 г.:

Отлични отбрани, не-
резултатни нападения 

и “Спортклуб” и “Вла-
дислав” дават 0:0

“Спортклуб”: Анто-
нов; Балинов и Томов, Ка-
раянев, Белков и Лазаров, 
Тодоров, Попов, Бъчва-
ров, Караянев II и Паунов

“Владислав“: Янакиев; 
Моканов и Орманджи-
ев, Георгиев, Мишков и 
Калдаръмов, Георгиев ІІ, 
Дачев, Джуров, Боранов, 
Темелков.

Игр. “Ботев”, време 
и терен добри, публика 
2000 души; рефер Кр. По-
пов — София.

Пловдив 9.06. - Днес 
публиката има възмож-
ност да види една много 
интересна борба, изпъс-
трена с държащи в тре-
пет моменти пред двете 
врати, с много пропуски 
и най-накрая, с равен ре-
зултат.

Въпреки всички уси-
лия и на двата тима, нито 
един гол не можа да се от-
бележи. Това се дължи на 
две неща: липса на шанс и 
резултатност в нападени-
ята и отличните отбрани и 
на двата тима. Много пъти 
победата на единия или 
другия тим висеше на ко-
съм. И винаги се спасява-
ше, или пък случайността 
казваше думата си.

Инак и двата тима да-
доха много добра игра. 
Ако се прави преценка 
и сравнение, трябва да 
се даде преимущество 
на “Спортклуб”, особено 
във второто полувреме. 
Той имаше по-често ини-
циативата, провеждаше 
повече нападения, но . . . 
освен другото, насреща 
си имаше една наистина 
желязна отбрана. Орман-
джиев и Моканов бяха 
отлично допълняни от 

1940

На зимните ОИ в 
Гармиш-Партенкир-
хен България участ-

ва с 4 спортисти. 
Димитър Марков 

заема 41-во място 
от 43 на слалом и 

42-ро в комбинация-
та слалом и спуска-

не. Пресата подлага 
участниците на 

унищожителна 
критика, най-вече 

защото поради во-
енната обстановка 
само няколко стра-

ни са представени 
на игрите. Българ-
ските спортисти 

са описани като 
същите предста-
вили България на 

предната Олимпи-
ада и следователно 

„застаряващи, 
които не могат да 
научат нищо пове-

че“. Официалното 
становище на МОК 

е, че тези ОИ не са 
се състояли.
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страничните хафбеци, така 
че повече от нападенията 
на пловдивчани бяха уме-
ло спирани.

“Владислав” се пока-
за много деен, правеше 
опасни пробиви, но сла-
бата точка в тима бе цент. 
хафбек, който не можа да 
създаде цялост в играта 
на тима. Дясната страна на 
нападението бе много по-
добра от лявата, където за 
учудване, Шилото не можа 
да направи нещо по-осо-
бено. По-големи прояви 
имаха; Орманджиев, Мока-
нов, Георгиев, Темелков и 
Янакиев.

“Спортклуб”, както ка-
зах вече, имаше преиму-
щество във второто полу-
време. Но тимът направи 
грешка да играе повече 
от лявата страна, която бе 
по-слаба, а срещу нея бе 
и отличният Орманджиев. 
Дясната страна на напа-
дението, където има явно 
по-добри играчи, бе изо-
лирана. Освен това, целият 
тим показа една учудваща 
нервност, която повлия 
особено много в нападе-
нието.

Много изгодни мо-
менти..., но нито едно из-
ползвано

Ако трябва да се дава 
хронологическия ход на 
мача, то всичкото ще се 
сведе към непрестанни 
изгодни положения пред 
вратите и нито едно из-
ползвано. Имаше дори 
и такива, когато вратите 
бяха съвършено свободни, 
когато и вратаря не бе на 
мястото си, но точно в този 
момент, или топката бе из-
пращана покрай диреци-
те, или като изневиделица 
някой играч заставаше на 
мястото на вратаря и от-

биваше. Така протекоха 
цели 90 минути: хубави 
комбинации, отлично за-
мислени нападения, но 
всичко свършваше, кога-
то идваше до реализира-
нето на усилията, И двата 
тима имат основания да 
бъдат недоволни от на-
паденията си. Недоволна 
напусна и публиката, коя-
то всеки миг очакваше да 
види своя тим победител. 
Но трябва да се признае, 
че “Владислав” бе колко-
то равностоен, толкова 
и опасен противник, но 
неговата игра бе доста 
разстроена от игрището, 
с което той не е свикнал.  
(Курдов)

Въпреки голямата 
инициатива на варнен-
ци, “Левски” изтръгна 
победа с 3:0

”Левски”: Мазников. 
Николов, Радев, Михай-
лов, Русев, Стамболиев, 
Андреев, инж. Лозанов, 
Стоянов I, инж. Пешев, 

Стоянов II.
Голове: инж. Пешев, 

Андреев и Стоянов I по 1.
“Тича”: Сарайдаров, 

Петров, Гарабедов, Ра-
дев, Калъчев, Дончев, Ро-
зов, Аврамов, Стратиев, 
Абаджиев, Димитров

Игр. “Левски”, време 
добро, терен кален, пуб-
лика над 4000 д, футб. 
скъдия К. Кънчев - Плов-
див

Една много ценна 
победа

Спечелването на 
вчерашните две точки 
от “сините” са от много 
голямо значение за “Лев-
ски”, главно поради об-
стоятелството, че те бяха 
отнети в един момент, ко-
гато една победа на “Лев-
ски” с такъв голям резул-

тат не бе съответствуващ 
от показаното на терена.

Вчера “Левски” игра 
наистина добре свързано, 
с добри напредвания, със 
сигурно пазене на собст-
вената врата, но той имаше 
инициативата само пър-
вото полувреме, въпреки 
че можа да я използва в 
маркиране на голове. Във 
втората половина обаче, 
картината се промени ос-
новно: надмощието, като 
че ли напълно бе в “тичан-
ци”. И все пак те не можаха 
да изравнят поне, въпре-
ки че равният резултат би 
бил най-реален за играта. 
Вместо  очакваното във 
всеки момент изравнява-
не и дори покачване за 
“Тича”, “Левски” затвърди 
победата си.

Това в края на краища-
та, прави победата на “си-
ните” ценна.

“Тича” не можеше да 
не загуби

Това  заключение не 
бива да се вижда като 
пресилено. С него сигур-
но се съгласяват и самите 
“тичанци”. Промененият 
състав на нападението, с 
който се явиха вчера вар-
ненци не бе никак дейно. 
Отбраната даде всичко, 
което можеше, тя израз-
ходва прекомерни сили, 
преумори се да подхран-
ва, да извежда и всичко бе 
напразно, защото нямаше 
реализатори. Инициатива-
та, която бе на лице едва ли 
не през цялото полувре-
ме, не бе използвана. На-
пред имаше суетене, опи-
ти за солова игра, неточни 
подавания. Единствен тук 
само Розов всяваше опас-
ности с устрема и добрите 
си удари. Но сам той не 
можеше да върши работа-
та на пет души. Приближа-
ващ към неговата игра бе 

1940

В. „Спортъ“, бр. 
1714, 8.03.1940 г. 
съобщава, че на 
28.11.1939 г. в Лоу-
рънс, щата Канзас 
на 78 годишна 
възраст е починал 
създателя на бас-
кетбола д-р Джеймс 
Нейсмит. След като 
описва историята 
около възникване-
то на играта, д-р 
Нейсмит споделя и 
друго мнение: „Оо, 
България? Да, спом-
ням си България. Вие 
сте добри войници. 
Навярно играта ви 
се отдава много. 
Тя поставя всички 
войнишки качества 
на изпитание. Иг-
рач, който прите-
жава качествата 
на войника-боец е 
винаги добър играч 
по баскетбол.“
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и Димитров - лявото кри-
ло. Но неговото увличане 
в солова игра пречеше на 
резултата на целия тим. 
Стратиев, Михайлов (бел. 
Аврамов) и Абаджиев бяха 
неудачни за постовете 
си. Особено се “прояви” в 
това отношение Абаджи-
ев. У него нямаше никаква 
съобразителност, никакви 
точни подавания, никакво 
пласиране.

Най-добра работа в 
тима на варненци вчера 
вършеше средната хаф-
бекова линия. Играта на 
Калъчев вчера водеше 
много добре целия тим. 
Доколкото можеше, той 
разбиваше свързаната 
игра на вътрешната трой-
ка на сините и извеждаше 
винаги добре напред. Ра-
дев и Дончев му бяха по-
вече от ценни помощници, 
те дадоха добро блокира-
не на крилата, помагаха 
и на бековете си, пома-
гаха и на нападението. В 
бековата линия на “Тича” 
нямаше много сигурност. 
Изненада с проявите си 
Гарабедов, който друг път 
е бил много добре. Не бе 
на познатата си висота и 
Петров. За двамата при-
чината може би е калният 
терен. Сарайдаров даде 
добра и сигурна игра. 
Маркираните му голове 
бяха неспасяеми.

Трите гола на “сини-
те”

С почването още две-
те леви крила на двата 
тима имаха сигурна въз-
можност да открият. Пръв 
пропусна Абаджиев, който  
започна да играе на пос-
та на Димитров, а малко 
след това и Стоянов за-
върши един добър свой 
пробив с необясним удар 
вън, въпреки близостта 
на откритата врата. “Си-

ните” задържаха играта 
напред, създадоха едно 
продължително разбър-
кване, топката попадна от 
Андреев в инж. Лозанов, 
сетне през Янко Стоянов 
и инж. Пешев. Той я спря 
спокойно, освободи се от 
Петров и с точен удар пра-
ти топката в мрежата на 
Сарайдаров. Резултатът бе 
открит.

“Тичанци” се организи-
раха за известно време и 
направиха няколко добри 
слизания. За отбелязване 
от тях е един солов пробив 
на Розов. Той привлече и 
Мазников да напусне вра-
тата си, би силно, топката 
мина покрай опразнената 
врата, но нито Димитров, 
нито Абаджиев, нито Стра-
тиев направиха усилия да 
я вкарат. Малко след това 
Димитров пропусна нова 
възможност, оставайки 
сам пред вратата на Маз-
ников. От този момент 
“сините” водеха играта 
в свои ръце. Те бяха  по-
стоянно напред и все по-
опасно сгъваха  против-
ника в своята половинка. 
Забавянето на Я. Стоянов 
и пропуските на Стоянов 
ІІ, който даде няколко уда-
ра все вън, не позволиха 
резултатът да бъде пови-
шен. Единствени двамата 
инженери Лозанов и Пе-
шев даваха нещо наистина 
опасно – първият с добро 
пласиране, вторият с щур-
ма си и силните си удари.

Втората половина на 
играта даде нова карти-
на: сега инициативата бе 
все във варненци. Пред 
вратата на Мазников бяха 
създадени няколко опас-
ни разбърквания, но те не 
можаха да се използват, 
защото вътрешната трой-
ка на “Тича” се суетеше, а 
и отбраната се намесва-
ше сполучливо и правеше 

опити да изнася играта. 
В слизанията, които “си-
ните” правеха чрез кри-
лата, все пак имаха въз-
можност за покачване. 
Но и Андреев, и Стоянов 
ІІ пропускаха. Така те се 
реваншираха за пропу-
ските, които правеше не-
прекъснато нападението 
на  варненци. При едно 
слизане инж. Пешев успя 
да излъже и Радев, и Га-
рабедов, освободи се и 
от сравнително близко 
разстояние прати топ-
ката за обща почуда в 
ръцете на Сарайдаров. 
Малко след това Стоя-
нов ІІ проби добре, прех-
върли, и с глава забоде 
топката в ъгъла. В самия 
край, инж. Пешев отново 
имаше солова проява, 
пласира на Янко Стоя-
нов, той използва недо-
разумението в крайната 
отбрана и даде леко тре-
тия гол за тима си.

Ръководството на 
пловд. футб. съдия К. Кун-
чев бе добро. Няколкото 
пропуски, които накараха 
варненци да протестират, 
се дължат по-скоро на 
помощниците му от тъча, 
които не подаваха винаги 
точно.

В. „Спортъ“, бр. 1757, 
17.06.1940 г.:

В един голям мач 
“Владислав” победи 
“Левски” (С) с 2:1 (1:0)

“Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев, Моканов, 
Калдаръмов, Мишков, Ге-
оргиев, Боранов, Джуров, 
Филев, Темелков, Христов

Голове: Христов, Фи-
лев

“Левски” (С): Мазни-
ков, Радев, Николов, Стам-
болиев, Русев, Габровски, 
Андреев, Пешев, Лозанов, 

1940

„Спиро Харет“ 
Букурещ победен с 
9:1 от резервите 

на „Тича“. На игрище 
Колодрума пред 

многобройна пуб-
лика и в присъст-

вието на много 
официални лица се 

състоя интересния 
мач между букурещ-

кия лицей „Спиро 
Харет“ и „Тича“. 

При излизането на 
румънския тим бе 

изсвирен румън-
ския нац. химн от 

флотската музика, 
след което излезе 
тимът на „Тича“, 

посрещнат с „Шуми 
Марица“ и химна на 

Царя. 
В състезанието 

пролича слабата 
подготовка на 

гостите, поради 
която причина то 
завърши с големия 

резултат 9:1 за 
„Тича“. (в. „Про-

винциален спорт“, 
22.4.1940 г.)
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Дойчинов, Гърмидолов
Гол: Андреев
Игрище Колодрума, 

време горещо, терен до-
бър, публ. над 2000 души, 
футб. съдия Н. Стоянов – 
Дряново

Варна, 16.06. – Черно-
морската царица, която 
вече е под знака на ку-
рортния сезон видя днес 
колкото голям, толкова и 
интересен мач, а същевре-
менно и победа за един 
от своите представите-
ли – “Владислав” и то над 
водача на нацдивизията, 
опасният тим на “Левски” 
– София. Да се преценява 
външната физиономия на 
играта, това значи да се 
кажат само хубави работи 
и за двата тима. Такъв бе 
развоя на играта през пър-
вото полувреме. Той даде 
извъредно напрегнати мо-
менти за публиката, мно-
го критически положения 
пред двете врати, които 
“Владислав” съумя пове-
че да използва, а заедно с 
това и да победи.

Разпределено надмо-
щие между равностойни 
противници

Това би могло да се 
каже за днешния мач и 
това би било най-правил-
но. И едните, и другите 
имаха надмощие. Но дока-
то “Владислав” запази тази 
привилегия през първото 
полувреме, през второто 
полувреме софийският 
тим отне инициативата, 
задържа я доста дълго, 
дори и тогава, когато “Вла-
дислав” даде последния 
си гол. И след него напора 
на “Левски” се усили още 
повече и в края Моканов 
трябваше да употреби ця-
лото си “красноречие”, за 
да спаси тима си от израв-
няване.

При такива перипе-
тии се разви мач, в който 
“Владислав” най-после 
взе една победа. Може 
би тя ще му очертае пътя 
за други успехи. 

Да се предценява 
дали е заслужена или не 
победата на “Владислав” 
ще бъде много непра-
вилно. “Левски” превъз-
хождаше в общия тех-
нически ход на играта, в 
построяване и замисъла. 
Но варененския тим пре-
възмогваше това с общия 
устрем, дух, дурхови про-
биви, които не един път 
застрашаваха вратата на 
Мазников, налагайки му 
извънредни проявления. 
Но щом  признаваме, че 
играта бе равностойна, 
победата на варненци 
сама по себе си е заслу-
жена, въпреки, че “Лев-
ски” може да се оплаква 
за пропуснати моменти, 
което не липсваше и на 
“Владислав”.

Откриване, израв-
няване и победа

Отначало играта е 
мудна, но постепенно 
се оживява, става дори 
много бърза на моменти, 
а заедно с това се очерта-
ва и лекото надмощие на 
“Владислав”. Първото го-
лямо раздвижване става 
в 30-та мин., когато Фи-
лев прехвърля идеално 
с глава и Джуров, който е 
само на три метра от вра-
тата бие точно. Всички 
са готови да поздравят 
успеха на “Владислав”, 
когато Мазников прави 
последни усилия, него-
вия смел и бърз плонж 
успява да избие в кор-
нер. “Левски” веднага се 
реваншира. В 32-та мин. 
Лозанов изнася напред 
самостоятелно, подава 
отлично на Пешев, който 
забавя и проваля. В 38-та 

мин. Христов отново дава 
възможност на Мазников 
да се прояви. От непо-
средствена близост ляво-
то крило на “Вл.” просто 
забива във вратата, обаче 
Мазников пак отбива.

Полувремето завърш-
ва така. Всеки миг се чака 
свирката на рефера, кога-
то Филев поема отдясно, 
дава с глава на Христов, 
който притичва, посреща 
и пак отблизо бие, но този 
път с по-голямо щастие. 
Мазников вади от мрежа-
та и “Владислав” води с 1:0 
няколко секунди преди да 
се даде края за почивка.

Второто полувреме 
“Левски” почва със стра-
шен напор. Пред вратата 
на “Владислав” започва да 
става много “горещо”, но 
всичките напъни на “Лев-
ски” се провалят.

Почти целият тим на 
“Владислав” се е върнал 
пред отличната отбрана 
и стената на Орманджиев 
и Моканов, които работят 
без отдъхване, защото от 
обратната страна те имат 
също така един отличен 
борец – центъра на “Лев-
ски” Лозанов, който днес 
просто изумява, особено 
с отличната си игра с гла-
ва, която игра доминира 
над цялото варненско на-
падение. Напредванията 
на “Левски” не прекъсват. 
Дойчинов дава страшен 
удар, който Янакиев спа-
сява с вещина. Гърмидо-
лов проваля две последо-
вателни нападения, после 
Лозанов пак излиза на 
сцената. Той се бори отча-
яно с Моканов и Орман-
джиев, надделява, скача и 
забива с глава... Този път 
дирекът спасява, защото 
Янакиев бе в невъзмож-
ност да отбие. Най-после 
непрекъснатият напор на 

1940

„Въпросът с 
Дунавската купа 
показват какво 
значат връзките 
и до колко нашият 
футбол е изгубил 
своят авторитет.“ 
С това заглавие в. 
„Спортъ“, бр. 1717, 
18.03.1940 г. обявява 
учредяването на 
турнира за Дунав-
ската купа, в който 
България не е пока-
нена да участва. 
Против е Унгария, 
която се оправда-
ва с натоварения 
календар на своите 
отбори, но лобира 
за включването 
на „не Дунавска“ 
Италия. Български-
те спортни среди 
виждат страх у 
съперниците, тъй 
като евентуална 
загуба от България 
би наранила авто-
ритета им. 
Турнирът е плани-
ран да се провежда 
на три нива: А, Б и 
юношески отбори, 
които се срещат в 
един ден на разме-
нено гостуване. 
В крайна сметка 
той започва само с 
Югославия, Румъния 
и Унгария. България 
получава принцип-
но съгласие да се 
включи от следва-
щата 1941 г.
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“Левски“ се увенчава с ус-
пех. От корнер Андреев 
бие силно и резултатът е 
изравнен. В тима на “Вла-
дислав” настъпва времен-
но разбъркване, причине-
но от смущението, което 
предизвиква този гол. При 
все това, Христов, въпре-
ки че е пазен много добре 
от Стамболиев, пробива, 
прехвърля и създава раз-
бъркване пред вратата на 
софиянци. Тук се намесва 
Филев, който посреща и 
от 7 - 8 метра праща сил-
но във вратата. Топката 
среща дирека, рекушира 
и влиза в мрежата. В 34-
та мин. “Владислав” води с 
2:1. “Левски” започва отча-
яно да гони изравняване-
то, притиска, но отбраната 
на “Владислав” е много до-
бра, за да позволи това, и 
мачът завършва с победа 
за варненският тим.

Реферът Н. Стоянов 
ръководи добре и с уме-
ние.

Победата на „Вла-
дислав” се дължи до много 
голяма степен  на отбрана-
та му, нарочно на Моканов 
и Орманджиев, двамата 
национали, които показа-
ха много нещо. Янакиев 
се справяше добре със 
създадените положения. 
Хафбековата линия пока-
за необиграност, държеше 
се много назад и губеше 
връзка с нападението. В 
началото Мишков бе до-

бър, но във второто по-
лувреме показа умора. В 
нападението единствено 
задоволителни бяха Хри-
стов и Филев. Последният, 
който от четири години не 
е играл в отбора, поради 
специализацията си в Ита-
лия, сега се показа в добра 
форма и като центр. на-
падател разпределяше и 
използваше много добре. 
Темелков и Джуров бяха 
големи борци, обаче се 
връщаха много назад и гу-
беха връзката си с другите. 
Боранов бе общо слаб, а 
Филев даде особена проя-
ва при отбелязване на по-
бедния гол. (С.)

В. „Спортъ“, бр. 1758, 
18.06.1940 г.:

“Тича” атакува отна-
чало и “Левски” (С) губи 
и втория си мач във Ва-
рна с 2:0, въпреки над-
мощието си

“Тича”: Сарайдаров, 
Петров, Гарабедов, Радев, 
Калъчев, Дончев, Розов, 
Абаджиев, Петков, Кова-
чев, Димитров

“Левски” (С): Соколов, 
Николов, Радев, Габров-
ски, Н. Димитров, Стамбо-
лиев, Андреев, Лозанов, 
Русев, Дойчинов, Гърми-
долов

Време горещо, игрище 
Колодрума, публ. ок. 2000 
души. Рефер г. Кавалджиев 
– Плевен

Варна, 17.06. – Варнен-
ският футбол вече може 
да се похвали с втората за 
сезона голяма и от значе-
ние победа.

Победа, която дава 
надежда, че до края на се-
зона „Тича” и „Владислав” 
ще могат да възвърнат 
реномето си от миналото, 
когато диктуваха футбола 
на страната.

След вчерашната 
победа на “Владислав” 
над водача на дивизията 
“Левски” от София, днес 
интересът към мача беше 
повишен. Всичко бе све-
дено до това, дали “Тича” 
ще затвърди успеха на 
“Владислав”, а и с това на 
Варна. Затова, въпреки 
двата празнични дни и 
хубавото време бяха из-
вадили гражданството из 
прохладните околности, 
на игрището пак се събра-
ха 2000 души.

Така, както се очаква-
ше, “Тича” победи заслу-
жено. Настина, надмощи-
ето на “Левски” през по-
вечето време беше под-
чертано, но заслугата на 
“Тича” се състои в това, че 
съумя да се наложи още в 
началото със своя устрем 
да отбележи два гола и 
след това да позволи на 
противника си да проме-
ни резултата. Освен това, 
трябва да се има предвид 
това, че в по-голямата 
част от второто полувре-
ме “Тича” игра с 9 души.

“Левски” даде много 
добра игра

Но, от една страна, до-
брата отбрана на “Тича”, 
и от друга – липсата на 
шанс не позволиха на со-
фийския тим да отбележи 
нито един гол.

Защо победи “Тича”
Варненският тим спе-

чели благодарение на го-

1940

Състезанието за 
първенството 

на нацдивизията 
„Тича“ - „Левски" 

- Русе, играно във 
Варна  на 5.12. м.г. 

при резултат 1:0 за 
„Тича“ бе обжалвано 

пред БНСФ. Жал-
бата на русенци 

е оставена без 
последствия като 

неоснователна. По-
твърден е добити-

ят резултат, 1:0 за 
„Тича“.

***
В Испания е въведен 

официално профе-
сионализма. Макси-

малната месечна 
заплата е тарифи-
рана на 600 пезети. 

(в. „Спортъ“, бр. 
1705, 5.02.1940 г.)
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лемия дух и устрем, с който 
игра, страшната амбиция 
на всички играчи, които 
едва ли не вложиха себе-
отрицание във второто 
полувреме, когато останал 
с девет души , тимът бе бук-
вално затворен в собстве-
ната си врата. В техническо 
отношение “тичанци” сто-
яха по-долу от “Левски” и 
им трябваха много усилия 
и воля, за да преодолеят 
тази разлика.

Осигурена победа за 
15 минути

Играта започна с много 
бързо темпо, това ведна-
га даде оттенък на голям 
шампионатен мач. “Тича” 
първа влиза в акция и Ни-
колов успява навреме да 
предотврати  откриването, 
което застрашава неговата 
врата. Калъчев веднага по-
ема, подава на Димитров, 
който бие към вратата. 
Ковачев избързва, застига 
топката и почти от самата 
корнер линия бие силен 
удар. Топката е фалцирана, 
изменя посоката си и вли-
за във вратата на “Левски”. 
Резултатът е открит. Фъц 
след кратка борба изнася 
напред. Лозанов поема, 
бори се с Гарабедов, кой-
то успява да извади в тъч 
и с това успява да спаси 
едно много опасно поло-
жение за “Тича”. Варнеци 
започват да играят с голям 
устрем и “Левски” едвам 
брани вратата си. В 16-та 
мин. идва втория гол за тях, 
който затвърдява победата 
им. Ковачев поема, бързо 
прехвърля на Петков, кой-
то поема с гърди след това 
мигновено бие от 5 метра. 
Топката се забива със сила 
в мрежата. 

След този гол като че 
се изчерпиха възможност-
ите на “Тича”. “Левски” по-
степенно се организира, 

налага все повече над-
мощието. В 35-тата мин. 
Гърмидолов е в много 
изгодно положение, но 
Сарайдаров успява да от-
бие. Така свършва първо-
то полувреме. 

След почивката над-
мощието на “Левски” е 
очебийно. “Тича” се от-
дръпва в отбрана, а “Лев-
ски” напада непрекъсна-
то. Отбелязването на гол 
виси във въздуха, обаче 
пред вратата на “Тича” е 
стена. Гарабедов, Петров 
и Калъчев са стихия. Все 
пак Сарайдаров е при-
нуждаван много често 
да плонжира отчаяно, за 
да спасява и в 20-та мин. 
едвам лови страшен удар 
на Лозанов.

В 25-тата мин.  Кова-
чев е отстранен за груба 
саморазправа с Габров-
ски. Веднага след това 
напуска  заради контузия 
в главата и Петков. “Тича” 
остава с девет души. 
Всичко се връща назад, 
като само Розов и Дими-
тров стоят като напада-
тели.

Лозанов, който фак-
тически води нападение-
то на “Левски”, показва 
изумителни качества на 
борец и играч. Той сно-
ве навсякъде, бори се за 
всички. Нов негов удар е 
отбит от Гарабедов сла-
бо. Дойчинов посреща 
и трябва сигурно да от-
бележи, но Сарайдаров 
пак успява навреме да 
се намеси и вади корнер. 
До края на мача положе-
нието е същото. “Левски” 
не може да оползотвори 
голямото си надмощие и 
губи мача.

Какво показаха иг-
рачите от двата тима

От “Тича” специал-
на похвала заслужават 
крайната отбрана заед-

но с центр. хаф Калъчев, 
които изнесоха победата 
на тима си през второто 
полувреме. В нападение-
то добри прояви имаха 
Петков, Абаджиев и Кова-
чев. Розов не можа да се 
прояви, защото беше па-
зен от един отличен хаф-
бек – Стамболиев. Глав-
ният дефект на играчите 
бе умората. Във второто 
полувреме умората се по-
чувства по-силно.

Варненската публика 
остана много доволна от 
двата големи мача,  кои-
то можа да наблюдава. 
Особени симпатии спе-
чели Лозанов със своето 
спортменство и добра 
игра. Общо, “Левски” оста-
ви лошо впечатление. Това 
се дължи на несериозните 
прояви на някои от игра-
чите му, които предизви-
каха недоволство.

Реферът Кавалджиев 
задоволи. Грешка бе, че се 
впускаше постоянно в са-
моразправи с играчите.

В. „Спортъ“, бр. 1760, 
24.06.1940 г.:

“АС 23” бе по-добър 
и спечели заслужено от 
“Владислав” с 2:0

“АС 23”: Дермонски, 
Спасов, Чипев, Балъкчиев, 
Кузманов, Бушев, Йорда-
нов, Петров, Пачеджиев, 
Аструг, Димчев

Голове: Йорданов — 2 
“Владислав”: Янакиев, 

Орманджиев, Моканов, 
Калдаръмов, Мишков, Ге-
оргиев, Христов, Джуров, 
Боранов, Дачев, Кънев

Игр. “Левски”, време 
добро, терен разкалян. 
публика над 2000 души; 
футб. съдия г. Б. Паунов.

Черно-белите бяха 
по-добри и спечелиха

1940

Атанас Ковачев, 
записва само 
7 мача в НФД 

през този сезон. 
Отбелязва 

завръщането си 
в отбора с гол и 
е отстранен от 
игра „след груба 
саморазправа с 

Габровски“.
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Може би калният те-
рен помогна чернобелите 
да очертаят и позадържат 
надмощието си, но отсъст-
вието на Ангелов се чув-
ствуваше, главно в използ-
ването на големия брой 
опасни разбърквания. Па-
чеджиев не можа да играе 
срещу добрата варненска 
бекова двойка. От друга 
страна, той показваше его-
изъм за маркиране.

Защо загубиха вар-
ненци

Тяхната загуба вчера 
можеше да бъде и по-голя-
ма, ако чернобелите бяха 
използвали поне по-го-
лямата част от изгодните 
си положенияя. Играта на 
варненци вчера може да 
се оприличи така: добра, 
много добра отбрана, със 
слаб център хафбек и на-
падение, което не можеше 
да използува създващите 
му се изгодни положения 
и не умееше да задържа 
топката. За добрата фи-
зиономия на отбраната, 
най-добра гаранция е 
крайната тройка, която е 
добре обиграна и сигурна 
в парирането. Странични-
те хафбеци също се добли-
жаваха до тяхната игра, 
но в центъра винаги се 
чувствуваше дупка, Миш-
ков не е вече подходящ за 
играта на “Владислав”. Той 
няма нито издържливост, 
нито добро пласиране пък 
може да подава добре, на 
място. Напред, в нападе-
нието единствени истин-
ски опасни бяха Джуров и 
Христов - Шилото. Джуров 
бе винаги добре пласиран 
и в отбрана и напредване, 
водеше много спокойно, 
пласираше добре и даде 
няколко смислени удара. 
Шилото, все пак, не можа 
да прояви свойствената 
си игра, защото от ляво-

то крило бе пратен чак на 
противния тъч. Боранов 
правеше тактическа греш-
ка с вечното си забавяне и 
суетене и с никакъв опит 
да търси топката. Освен 
това и  подаванията му 
бяха не винаги на място и 
все със забавяне. Дачев се 
доближаваше до играта на 
Джуров, а Кънев все още 
няма рутина и спокой-
ствие.

0:0 и два гола във 
второто полувреме

Чернобелите веднага 
минаха в настъпление и 
имаха няколко последова-
телни изгодни положения, 
но имаше сутене: кой да 
бие. Петров на два пъти 
успя да се откъсне от беко-
вете, но Янакиев навреме 
блокира.  “Владиславци” 
правеха откъслечни на-
предвания, но все пак мо-
жеха да застрашат истин-
ски, ако Боранов не заба-
вяше. Все пак, за спасява-
нето на “АС 23” помагаше и 
сигурната игра на бекове-
те... Тази картина на при-
тискане от чернобелите и 
на единични пробиви на 
“владиславци” продължи 
до края на полувремето.

Около десетата минута 
на втория хафтайм, след 
няколко опасни напредва-
ния, чернобелите спече-
лиха корнер, който бе бит 
от Димчев, топката попад-
на в Йорданов и той отме-
рено я заби в ъгъла — 1:0 
за “АС 23”. “Владислав” оп-
итаха да изнесат, но в тези 
опити участвуват само 
двамата инсайди, Христов 
и отбраната. Опитите не 
даваха нищо резултат-
но. “АС 23” очертаваше 
видимо надмощието си. 
“Владиславци” показваха 
и умора от калния терен. 
При едно напредване от 
дясно, Йорданов се осво-
боди много добре и отно-

во с отмерен удар прати 
топката към вратата, тя 
срещна дирека горе и на-
вести за втори път вратата 
на Янакиев. След този гол 
играта стана по-оживена. 
“Владиславци” полагаха 
усилия поне за почетен 
гол. И те имаха такава въз-
можност към самия край 
чрез Кънев, но той забави, 
бе блокиран и топката бе 
изнесена напред.

Ръководството на г. 
Паунов бе добро и авто-
ритетно.

“Тича” и “Славия”...
“Тича”: Сарайдаров, 

Петров, Гарабедов, Радев, 
Калъчев, Дончев, Розов, 
Абаджиев, Петков, Кова-
чев, Атанасов. 

“Славия”: Христов, 
Зографов, Филипов, Т. 
Байкушев, Секулов, Андо-
нов, Манолов, Китанов, Д. 
Байкушев, Цанев, Попов.

Игр. Колодрума, те-
рен добър, време горещо, 
публика 2500 души, футб. 
съдия г. кап. Д. Георгиев

Варна, 23.06. – След 
победата на “Тича” над 
“Левски”, днешната среща 
се очакваше с много го-
лям интерес. Предвижда-
нията обаче, че „Тича“ ще 
се справи и със “Славия“ 
не се оправдаха. Двата 
тима днес се представи-
ха много добре, те бяха 
равностойни противници 
и равния резултат съот-
вества най-добре на по-
казаното на терена. А то 
бе: легална игра, свърза-
на и от двата тима, бърза, 
устремена. Срещу лекото 
надмощие на “славистите” 
в първото полувреме, “ти-
чанци” с леко надмощие 
имаха инициативата след 
почивката.

Как се представиха 

1940

В. „Спортъ“, бр. 
1708, 16.02.1940 
г. отбелязва 40 

годишнината от 
създаването на 

Германският фут-
болен съюз. Създа-

ден в Лайпциг от 
86 клуба, бройката 
на които към тази 

дата била нара-
стнала до 8000. С 

политическите 
промени от 1936 г., 

футболният съюз 
влиза към общият 
държавен спортен 

съюз за телесно 
възпитание, който 

се намира под вър-
ховното ръковод-

ство на държавния 
спортен водач 

Ханс фон Чамер 
унд Остен. Силата 

на германският 
спорт се определя 

като следствие на 
новото държавно 

ръководство на 
спорта в стра-

ната, чрез което 
„разединението и 

егоизма на отдел-
ните съюзи изчез-
ва.“ Центриският, 

държавен модел 
на управление на 

спорта, прилаган в 
Германия и Съвет-
ска Русия се оказва 

желаната формула 
и за българския 

спорт.
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двата тима
Държавният първенец 

бе много добър, особено в 
нападението, ръководено 
от стария национал Мими 
Байкушев, той впрочем, бе 
душата на целия отбор. По-
пов и Манолов не показаха 
нищо особено. 

В тази среща “Тича” се 
представи по-добре, откол-
кото срещу “Левски”. Тимът 
издържа бързото темпо в 
първата половина на иг-
рата, а през второто полу-
време го диктуваше. Игра-
та бе добра, дирижирана 
от Калъчев и бе опасна за 
“славистите”. Сарайдаров 
показа сигурна игра. Двата 
бека Петров и Гарабедов, и 
особено Петров, бяха вина-
ги на местата си, чистейки 
всичко пред вратата. Хаф-
бековата линия бе добра. 
Калъчев разпределяше 
идеално. Тук изпъкна най-
вече страничният хафбек 
Радев, който играеше едно-
временно и в отбраната и 
беше шести играч в своето 
нападение, където помага-
ше много добре. В първата 
линия на “Тича” добри бяха 
Абаджиев и Петков. Розов 
днес бе слаб, не даде своята  
добра, както други път игра, 
Атанасов губеше много със 
забавянето си. Ковачев иг-
раеше повече като хафбек, 
и все пак бе един опасен 
нападател.

Ръководството на г. кап. 
Георгиев бе доста добро, но 
неговата задача предвари-
телно бе улеснена много, 
защото играта и на двата 
тима мина при една прия-
телска атмосфера... 

Две полувремена — 
нулев резултат

Още със започването 
на играта “славистите” ми-
наха в нападение. В трета-
та минута Мими Байкушев 
проби опасно отбраната 

на “Тича”, приближи и 
би много силно. Топката 
обаче, срещна странич-
ната греда. Една стопро-
центова възможност за 
гол бе пропусната. Не 
дълго след проявата на 
Мими Байкушев и Кита-
нов се отскубна, би мно-
го силно топката, но тук 
намесата на Сарайдаров 
бе успешна и опасността 
бе избита в корнер. Двата 
тима си размениха много 
напредвания, които не 
донесоха нищо особено. 
Към 30-та мин. Атанасов 
бе много близо до вра-
тата на “Славия”, получи 
добре топката, но забавя-
нето му попречи да я из-
ползва. Така и “тичанци” 
пропуснаха едно много 
изгодно положение.

След почивката кар-
тината се промени. Сега 
надмощието се очерта на 
страната на домакините. 
“Тичанци” минаха ведна-
га в акция, но Зографов 
и Филипов играха много 
добре и разбиваха всич-
ки опасности пред врата-
та им.

Едва към 20-та мин. 
настъпи нещо наистина 
опасно: пред вратата на 
“Славия” бе истинска па-
ника. Топката бе изгод-
на пред Ковачев, но той 
не можа да я застигне и 
Христов блокира лесно. 
Малко след това, и към 
вратата на “Тича” имаше 
опасности. Мими Байку-
шев реализира опасен 
пробив, но силният му 
удар прати топката в аут.

“Тичанци” водеха на-
паденията си предимно 
с Розов, но той не даде 
добрата си игра, а и бе 
пазен много сполучли-
во от Андонов. Така, на-
предванията на “Тича” не 
можаха да се реализират, 
въпреки чувствителното 

в тая половина на играта 
надмощие.

В. „Спортъ“, бр. 1763, 
1.07.1940 г.:

“Владислав” води на 
полувремето си 1:0, но 
“АС 23” с очудваща игра 
печели срещата с 4:1

“АС 23”: Дермонски, 
Балъкчиев, Спасов, Бушев, 
Кузманов, Петров, Йорда-
нов, Пачеджиев, Витошки, 
Аструг, Димчев.

Голове: Витошки 2, 
Аструг и Петров по 1.

„Владислав”: Янакиев, 
Орманджиев, Моканов, 
Калдаръмов, Мишков, Ге-
оргиев, Боранов, Джуров, 
Дачев, Темелков, Христов.

Голове : Джуров 1.
Игр. Колодрума, про-

ливен дъжд, терен истин-
ско блато, публика 1000 
души, футб. съдия Н. Сто-
янов 

“АС 23” очуди във 
второто полувреме

Варна, 30.06. - Днес 
малцината зрители на-
блюдаваха една рядко 
интересна шампионатна 
борба. Тимът на софиянци 
се представи много добре. 
Неговите отлични качест-
ва изпъкнаха през второто 
полувреме. Така “АС 23” от-
ново показа, че едва ли не 
е най-добрият отбор на ка-
лен терен, именно тогава 
чувствува най-много сили 
за добра игра. Дермонски 
на вратата нямаше много 
работа. Единственият гол 
не бе по негова вина. От 
нападателите най-опасен 
беше Витошки, той беше 
истински борец и бе ис-
тински трън в отбраната 
на “владиславци”. Него-
вото опасно врязване  му 
даде възможност да мар-
кира два гола. Пачеджиев 

1940

Панайот Розов – 
Ноната, крилото 
на „Тича“ с реша-
ващо значение в 

успехите на тима. 
Розов е единстве-
ният футболист, 

участвал във 
всички 58 мача от 

НФД.
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и Аструг бяха много добри 
инсайди. 

“Владислав” загуби 
от умората си

За своята днешна загу-
ба “владиславци” не бива 
да търсят вината никъде 
другаде освен в себе си, 
загубата си дължат на не-
достатъчен тренинг, на 
липсата на издържливост. 
Умората във второто по-
лувреме при това поло-
жение е лесно обяснима и 
изменението на резултата 
от 1:0 за “Владислав” на 4:1 
за “АС 23” е реална после-
дица...

Моканов и Орманджи-
ев бяха душата на своя 
тим. Янакиев може да се 
вини само за третия му 
маркиран гол, който бе 
постигнат поради негова 
грешка. Орманджиев не 
даде свойствената игра. 
Първият гол бе изключи-
телно по негова вина: за-
щото допусна топката спо-
койно да мине през крака-
та му. От средната линия 
добър бе само Калдаръ-
мов. Най-слаб бе Мишков, 
който удряше топката 
само от любов към удря-
нето. Все пак, през второ-
то полувреме на няколко 
пъти върши много добра 
работа за тима си. В напа-
дението единствен ценен 
и опасен за противника 
играч бе Джуров. Боранов 
бе неподвижен и пропус-
каше много. Темелков бе 
бавен. Дачев не даде нещо 
особено. Христов даде 
добри прояви само през 
първото полувреме. След 
почивката имаше изгодни 
моменти, но ги пропусна 
поради голямата си умора.

1:0, а след почивката 
4:1

Още в първите минути 
“владиславци” са изпра-
вени от добра възмож-

ност да открият: Боранов 
бе сам пред вратата, сто 
процентов гол бе очертан, 
но силният удар изпрати 
топката вън. Нападателите 
на варненци бяха много 
опасни, бързи, създава-
ха преимущества за своя 
тим, но удобните моменти 
бяха пропускани поради 
забавяне и липса на съоб-
разителност. Едва в 20-та 
мин. настъпи нещо наис-
тина сериозно. Моканов 
би отличен фаул, Дачев 
пое с глава, прехвърли 
удобно на Джуров, а той 
от няколко метра само би 
неспасяемо и откри, 1:0 
за “Владислав”. Няколко 
опасни слизания на чер-
нобелите бяха успешно 
парирани от Моканов и 
Орманджиев. Към 30 мин. 
Витошки се откъсна, би, но 
ударът му бе слаб и Янаки-
ев блокира успешно. Ня-
колко минути след това и 
Христов пропусна добра 
възможност, биейки вън. 
Падащият дъжд бе много 
силен, теренът се разкаля 
извънредно и топката бе 
трудно да се владее. Все 
пак, играта бе жива, бърза. 
През цялото полувреме се 
чувствуваше надмощието 
на “владиславци”.

Картината на играта 
след почивката, обаче, се 
промени. Чернобелите — 
стари майстори на игра 
върху кален терен, вед-
нага минаха в офанзива 
и Аструг още в 3-та мин. 
постигна изравняването. 
Техният напън бе голям. 
Две минути след гола на 
Аструг, Петров имаше ряд-
ко красива проява: с удар 
от около 30 метра постиг-
на втори гол за тима си. 
“Владиславци” се смутиха. 
Единствен Джуров работи 
неуморимо. Едно негово 
бързо слизане към врата-
та на Дермонски създава 

истинска суматоха, но 
Христов, показващ явни 
признаци на умора, не 
можа да достигне, и нов 
сто процентов гол бе про-
игран. В 10-та мин. Паче-
джиев изнесе сам напред, 
би силно от около 30 м 
Янакиев не можа да уло-
ви, и намесата на добре 
пласираният Витошки до-
несе третия гол за “АС 23”. 
Играта на чернобелите е 
учудваща. Всички играчи 
работеха като по часов-
ник, подаванията бяха 
повече от точни, напред-
ванията ставаха с добра 
пресметливост, и в тази 
обща добра игра Витошки 
постига в 15-та минута и 
четвърти гол. Пет минути 
след това, Джуров изнесе 
ново опасно нападение и 
даде много добър удар, 
който Дермонски блоки-
ра с плонж. “Владиславци” 
показаха умората си. Съз-
даваните удобни положе-
ния бяха проигравани.

Ръководството на г. 
Стоянов бе задоволител-
но. (С.)

При невъзможно ка-
лен терен в Русе, “Лев-
ски” и “Тича” дават 0:0

“Тича”; Сарайдаров, 
Петров и Гарабедов, Ра-
дев, Калъчев и Дончев, 
Розов, Абаджиев, Страти-
ев, Петков и Атанасов

“Левски”: Николов. 
Новаков ІІ и Пейчев, Нова-
ков І, Недев и Митев, Аба-
джиев. Попов, Бъчваров. 
Маринов и Башев.

Игрище Алеите, терен 
много разкалян, публи-
ка 1500 души, рефер г. П. 
Стоянов (Русе).

Русе, 30.06. - Един го-
лям мач и демонстраци-
ята на истинска футбол-

1940

Оник Харипян из-
търпява наказа-
ние и се включва 
пълноценно едва 

през втората 
половина на пър-

венството.
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на игра, каквато наистина 
можеше да се очаква, бяха 
осуетени днес от лошото 
време. До три часа след 
обяд над Русе валя поро-
ен дъжд, който обърна 
игрището почти на блато. 
Теренът бе така разкалян, 
че провеждането на пра-
вилен футбол бе невъз-
можно. В повечето случаи 
играчите бяха ръководени 
от капризите на топката, 
вместо да бъде обратното.

А този мач трябваше да 
покаже много нещо, защо-
то и двата тима се явиха в 
много добри състави и ос-
вен това дадоха страшно 
амбициозна игра. При ре-
довен терен - нито резул-
татът щеше да бъде този, 
нито играчите щяха да бъ-
дат подложени на така го-
лямо измъчване, нито пък 
най-после публиката няма-
ше да бъде лишена от удо-
волствието да наблюдава 
истински голяма борба 
между два добри против-
ника.

Мачът започна под зна-
ка на значителното надмо-
щие на домакините, които 
държаха в респект опас-
ния тим на “Тича”. Разбира 
се, голове не паднаха, въ-
преки че пред вратата на 
варненци имаше моменти 
за използване. Там напада-
телите се бориха еднакво с 
калта и с отличната отбра-
на. В 30-та мин. например, 
Абаджиев остана сам на  
метър пред вратата, но за-
бави поради неустойчивия 
терен, а в това време два-
та бека осуетиха сигурния 
гол.

След почивката “Тича” 
започна да провежда едно 
след друго много опасни 
нападения, но се повтаря-
ше картината от първия 
хафтайм: отчаяна отбрана 
на русенското трио и не-

възможност да се шутира 
във вратата. Така преми-
на целия мач, който даде 
на двата тима по една 
точка.

Реферът, който е по-
знат като много добър 
тук, сега правеше чести 
опущения във вреда на 
двата тима.

Как се представиха 
тимовете

За обща техническа 
постановка на играта не 
може да се говори пора-
ди изтъкната причина: 
невъзможния терен. И 
двата тима, обаче, пока-
заха много старание и 
амбиция в играта. Ако се 
спираме, обаче, на отдел-
ните играчи, тогава може 
да се каже нещо повече.

От “Тича”, Сарайда-
ров нямаше случая да по-
каже какво може, защото 
липсваха удари. От беко-
вете, Гарабедов бе най-
добър и на него се дължи 
спасяването на редица 
опасни нападения. В 
средната линия Калъчев 
и Радев работиха много, 
както за нападението, 
така и за отбраната. Дон-
чев бе слаб. От нападе-
нието истинска работа 
показа само лявата стра-
на: Атанасов и Вили Пе-
тков. Първият с големия 
си устрем и опасни про-
биви, а вторият, с техни-
ческа и издържана игра. 
Другите трима бяха по-
средствени. (Богданов)

В. „Спортъ“, бр. 
1766, 8.07.1940 г.:

“Владислав” прати 
Орманджиев напред, 
но при все това завър-
ши с ЖСК 2:2

ЖСК: Костов, Мали-
нов, Ангелов, Драндаров, 
Кръстев, Георгиев, Балев, 
Милев, Манолов, Спири-

донов
Голове: Манолов 2
“Владислав”: Янакиев, 

Димитров, Моканов, Кал-
даръмов, Орманджиев, Ге-
оргиев, Боранов, Джуров, 
Мишков, Дачев, Кънев

Игр. Колодрума, публ. 
2000 души, време горещо, 
терен добър, рефер Кун-
чев – Пловдив

Варна, 7 юли. – Днес 
Варна имаше един много 
важен и интересен мач, от 
еднакво значение за двата 
състезаващи се тима. ЖСК, 
който гони първото място 
и “Владислав”, който тряб-
ва да се спасява от послед-
ното. От тази гледна точка 
дадената игра от двата 
не оправда. Те не дадоха 
това, което се очакваше в 
един така важен мач.

Публиката, която въ-
преки горещото време 
се бе стекла на игрището, 
все пак с интерес наблю-
даваше перипетиите на 
борбата, която фактиче-
ски започна от 32-та мин., 
когато стана истинското 
раздвижване.

В този мач “Владислав” 
направи един интересен 
опит. Той постави бека си 
Орманджиев центр. хаф-
бек, във второто полувре-
ме го прати центр. напада-
тел, като на неговото мяс-
то се върна Мишков.

ЖСК открива
Десетки минути проти-

чат в мудна и бавна игра. 
Чак след изтичане на по-
вечето от половината на 
полувремето, Милев успя 
да създаде удобно по-
ложение на Манолов, но 
Янакиев навреме излезе, 
за предотврати открива-
нето. Малко по-късно след 
нападението на ЖСК, Мо-
канов спира неправилно и 

1940

„Балканската купа 
остава на Румъния. 
Най-после един спор 
приключи. С това 
свое писмо г. Мауро 
(опълномощен от 
ФИФА) съобщава 
решението от ан-
кетата си. Моти-
вите на г. Мауро са: 
- България печели 
купата само два 
пъти (1932, 1935), 
Румъния печели 
купата три пъти 
(1931, 1933, 1936), 
Югославия печели  
един път (1934). 
БНСФ подаде кон-
тестация до ФИФА, 
твърдейки че за да 
се определи оконча-
телния собственик 
на купата след 
прекратяването на 
турнира, трябва 
да се играят още 
два мача между 
Румъния и Бълга-
рия – последния 
и предпоследния 
победител. Освен 
това се изтъква, че 
Румъния е спечели-
ла купата само два 
пъти по турнир-
на система...“ (в. 
„Спортъ“, бр. 1749, 
1.06.1940 г.)
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реферът дава фаул. Дран-
даров бие, Милев поема, 
прехвърля на Манолов, 
който пробива напред. 
Моканов и Димитров се 
спускат едноврменно, но 
Манолов този път изпре-
варва и открива. Докрая 
се разменят нападения от 
двете страни без резултат.

След почивката “Вла-
дислав” веднага се налага, 
прави бързо слизане, за-
държа се и Кръстев, за да 
спаси опасното положе-
ние, прави дузпа. Моканов 
забива сигурно и резулта-
тът е изравнен в 3-та мин. 
“Владислав” се съвзема, 
подобрява се значително 
и веднага успява да качи 
на 2:1. Голът идва след 
10-тата мин. след умело 
прехвърляне от Джуров с 
глава. Орманджиев, който 
сега е цент. нападател, по-
ема също с глава и праща 
право в мрежата на же-
лезничарите. Мудността 
отначалото е заменена с 
много бързи и живи про-
яви. “Владислав” има из-
вестно преимущество, но 
Костов днес показа много 
добри качества. Така в 20-
та мин. той спасява повече 
от сигурен гол, който тряб-
ваше да даде победата на 
варненци. Последните 10 
мин. носят изравняване 
на играта, после преиму-
щество на ЖСК. Техните 
пробиви са много устре-
мени и опасни. В 32-та 
мин. Милев, който даде 
най-добри прояви, подаде 
обмислено на Манолов. 
Последният би остро, топ-
ката рикушира от странич-
ната греда и се намери във 
вратата. Така резултатът 
бе изравнен и се запази до 
края.

Какво показаха игра-
чите

От “Владислав”: Яна-

киев може да се вини само 
за единия гол, защото из-
лезе много ненавреме. В 
бековата линия Димитров 
задоволи, Моканов в едно 
с Георгиев могат да носят 
вината и за двата гола. 
Калдаръмов бе най-до-
брия в тима. Орманджиев 
като цент. хафбек не бе 
много слаб, но в ролята 
си на центърнападател 
даде много повече прояв-
ления. Георгиев не можа 
да покаже, че оправдава 
присъствието си за този 
мач. Боранов и Джуров 
бяха посредствени. Миш-
ков продължи серията си 
от неудачно представя-
не, а Дачев показа хубави 
прояви и щеше да бъде 
отличен, ако не бъркаше 
играта на нападението с 
прекаленото забавяне и 
многото пропуски, които 
направи.

Ако “Владислав” загуби 
една точка, това се дължи 
на мудността на нападе-
нието му. Иначе той спо-
койно можеше да бъде 
победител в днешния мач. 
(С.)

В. „Спортъ“, бр. 1768, 
13.07.1940 г.:

Орманджиев е отли-
чен нападател и “Вла-
дислав” печели с 3:1 над 
по-добрия “Спортклуб”

“Владислав”: Янаки-
ев: Димитров и Моканов, 
Калдаръмов, Георгиев II и 
Георгиев I; Боранов, Джу-
ров, Орманджиев, д-р Ди-
митров и Коев

Голове: Орманджиев 2, 
Коев 1

“Спортклуб”: Сотиров, 
Караянев II и Батинов, Бъч-
варов, Белков, Дуков, Ан-
тонов, Караянев І, Киров, 
Лазаров и Тодоров

Гол: Караянев I.
Игр. Колодрума. Терен 

добър. време горещо, 
публика 1500 д. рефер 
Дим. Георгиев

Варна. 12.07. – “Вла-
дислав” днес взе една до-
бра победа.

Още по-добра и от 
значение стана тя, като 
се има предвид какъв 
противник е “Спортклуб”. 
Защото право казано, 
“Спортклуб” показа по-
добри технически раз-
бирания на играта, даде 
по-добра постановка, но 
“Владислав” се наложи и 
победи благодарение на 
по-добрия си устрем, дух 
и най-важното, благода-
рение на бека Орман-
джиев, който поставен 
напред, в центъра на на-
падението показа отлич-
ни качества. На него най-
вече “Владислав” дължи 
победата си. Неуморим 
работник с голям устрем, 
той превишаваше отбра-
ната на Пловдив в играта 
с глава и създаваше от-
лични моменти за своят 
тим с отличното разпре-
деление на топката.

Ако “Спортклуб” из-
губи, то не значи че е по 
лош. Напротив, той на-
предваше отлично, но 
стигне ли пред вратата 
или още далеч от нея, иг-
рачите се впускаха в едно 
безразсъдно подаване, в 
едни излишни комбина-
ции, които проваляха иг-
рата им.

Това показва общия 
поглед върху играта. “Вла-
дислав” запази за по-дъл-
го време преимуществото 
в ръководството, благо-
дарение на изтъкнатите 
вече качества. 

“Спортклуб” започ-
ва, а Орманджиев от-
крива

Играта се води бавно, 

1940

Никола Калдаръ-
мов изиграва силен 
сезон като несме-
няем страничен 
халфбек на „Вла-

дислав“. Завършва 
кариерата си като 

футболист на 
„Тича – Владислав“ 

през 1945 г. Кал-
даръмов е вуйчо 

на нападателя на 
„Черно море“ от 

1950-те и 1960-те 
Стефан Генов.
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повече в центъра, където 
Белков изпъква с добри 
прояви. Още в 5-та мин. 
“Спортклуб”  може да от-
крие. Тодоров е на някол-
ко метра пред вратата, бие 
силно, но топката среща 
горната греда. Моканов, се 
мъчи да изнесе напред, но 
пада и няма кой да поеме 
и Караянев ІІ пак връща. 
Антонов дава много добре 
на Тодоров, който повтор-
но пропуща изгодно поло-
жение. След този момент у 
“Владислав” настъпва ор-
ганизиране. Той се налага. 
Орманджиев започва да 
изпъква с борческите си 
качества, дава на Дими-
тров, но Джуров се намесва 
не навреме и проваля. Ата-
ките на “Владислав” са по-
следователни. В един мо-
мент Орманджиев се бори 
с трима, преодолява, бие 
във вратата, въпреки че се 
намира с гръб към нея и от-
крива. Малко след това Ор-
манджиев е в нова акция. 
Той се освобождава умело 
от Балинов, прехвърля на 
Коев, който веднага бие и 
покачва на 2:0. Всичко това 
става за 3 минути. При все 
това “Спортклуб” работи 
упорито.  Караянев І прави 
отличен пробив, който е 
париран навреме от Мока-
нов. След това Джуров има 
пълна възможност да по-
качи, но забавя и Батинов 
отбива.

През второто полувре-
ме Пловдив има преиму-
щество. Караянев и Лаза-
ров започват много добра 
комбинация с глава, стигат 
вратата, където Караянев 
зачудва публиката. Той 
дава такъв страшен удар, 
какъвто във Варна не е 
виждан. При това от три ме-
тра. Нищо не е в състояние 
да спаси гола и резултатът 
е променен – 2:1. Плов-

див продължава да дър-
жи инициативата. Пред 
вратата на “Владислав” 
продължавтат да се раз-
играват опасни моменти, 
обаче отбраната чисти. А 
плюс това, Антонов като 
че ли и помага. Той бави 
извъредно много и ня-
колко добри положения 
се проиграват. Чрез Ор-
манджиев и Джуров “Вла-
дислав” отива напред, 
където едно след друго 
Димитров пропуска три 
положения, като бие вън. 
В 30-та мин. Орманджи-
ев пак се проявява. Той 
преодолява съпротивата 
на Караянев ІІ и Витанов, 
бие от 10 метра и въпреки 
хвърлянето на Сотиров, 
резултатът е 3:1. “Спорт-
клуб“ започва да напира 
страшно. Всичко се пре-
нася напред, но Моканов, 
Димитров и Калдаръмов, 
образуват стена, в която 
се разбива всичко.

Пет минути преди 
края реферът отстранява 
лявото крило на “Спорт-
клуб”, Тодоров, заради 
обида. Неговото ръко-
водство респектира и не 
даде възможност за гру-
бости. С една дума, той 
бе отличен.

Какво показаха иг-
рачите

От “Владислав”: 
Янакиев нямаше много 
прояви, но на моменти 
правеше такива пропус-
ки, че можеше да получи 
няколко гола. Бековата 
линия бе добра с повече 
прояви на Моканов. При 
хафбеците, добро впе-
чатление направи центъ-
рът Георгиев. Още юно-
ша, участващ за първи 
път в такъв мач, той ще 
бъде добър заместник 
на Джуров, който вече, 
като ли ще мине в запаса. 
Георгиев І се увличаше 

много напред и остава-
ше постоянно свободно 
крилото. Калдаръмов бе 
отличен. В нападението 
най-добър бе  Орманджи-
ев. Боранов много се су-
етеше. Димитров и Коев 
отначало бяха добри, но 
после се умориха. Джуров 
бе добър и в нападението 
и в отбраната. (С.)

В. „Спортъ“, бр. 1769, 
15.07.1940 г.:

“Спортклуб” показ-
ва отново недостатъци 
и губи и втория мач във 
Варна, сега срещу “Тича” 
с 3:0 (1:0)

“Тича”: Сарайдаров. 
Харипян, Гарабедов, 
Петров, Калъчев, Дончев, 
Розов, Абаджиев, Страки-
ев, Петков и Атанасов

Голове: Харипян, Аба-
джиев и Петков по 1.

“Спорклуб”: Антонов, 
Караянев II, Батинов, Бъч-
варов, Белков, Дуков, Со-
тиров, Киров, Караянев, 
Лазаров и Тодоров.

Игр. Колодрума, време 
горещо, терен добър, пуб-
лика 1500 души, рефер Н. 
Стоянов - Дряново

Варна, 13.07. - Днешни-
ят мач бе доиграване на 85 
мин. от прекъснатата пре-
ди няколко месеца среща, 
поради дъжда. Интересът 
бе значителен, въпреки 
съботния ден и въпре-
ки вчерашната загуба на 
пловдичани. На игрището 
е и тима на “ФК 13”, който 
е пристигнал за утрешната 
си среща с “Владислав”.

“Спортклуб” изгуби и 
този мач. Но докато вчера 
срещу “Владислав” плов-
дичани се бориха много 
достойно, днес разочаро-
ваха публиката с неспорт-
менските си прояви, с го-

1940
„Кюстенджа, из-
вестният румънски 
морски курорт в 
Добруджа, получа-
ва от държавата 
400 милиона леи 
годишна субсидия за 
своето благоустро-
яване и реклама в 
чужбина. 
Варна като курорт 
е длъжна сама да се 
издържа от своите 
приходи, които в 
повечето случаи не 
стигат за покри-
ване на най-необ-
ходимите разходи 
по курорта, а камо 
ли да се правят 
нововъведения, 
благоустройство и 
по-широка реклама. 
В строително 
отношение, необхо-
димо е обезателно 
постройката на 
един плаж-хотел 
за по-добрата 
публика. Налага се 
постройката на 
нови морски топли 
бани със закрит 
плувен басейн... 
специални отде-
ления за електро и 
кварцова терапия, 
отделения за маса-
жи, салон за механи-
зирана гимнастика 
със съответните 
уреди... Така време-
траенето на сезона 
се удължава на 
кръгла година и има 
също голям рента-
билитет.“ (Алекси 
Алексиев – Папата 
за в. „Спортъ“, бр. 
1767, 10.07.1940 г.)
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лемите си екцесии срещу 
рефера. Пролича си, че 
“Спортклуб” не може да 
понася загубите кавалер-
ски.

Двата тима
“Тича” в този мач пока-

за подобрение в общата 
игра на устрем и значител-
на техническа подготовка. 
Връщането на Харипян се 
отрази много на стабил-
ността на отбраната. Този 
играч, въпреки дългото 
си отсъствие, не е загубил 
никак от играта си. Заедно 
с Калъчев като центр. хаф-
бек те бяха душата на тима 
и даваха тон на цялата 
игра. Благодарение глав-
но на тях и по-специално 
на Калъчев, “Тича” имаше 
инициативата през пове-
чето време, тъй като Калъ-
чев бе стълба, в който се 
разбиваше противниково-
то нападение и същевре-
менно играта се държеше 
постоянно напред.

“Спортклуб”, макар 
че и сега показа известно 
преимущество в по-до-
брата постройка на игра-
та страдаше от прекалено 
комбиниране. От друга 
страна, очудващи са ком-
бинациите, които се пра-
вят с този тим. Онзи ден 
с “Владислав” днешният 
вратар Антонов игра дяс-
но крило. Сега, крило оти-
де вратарят Сотиров, а на 
негово място се върна Ан-
тонов.

И най-накрая, липса-
та на удари във вратата е 
последната причина този 
клуб да завършва така зле 
отлично заложеното пър-
венство за тази година.

Борба с много инте-
ресни перипетии

В развоя на този мач 
имаше какво да се наблю-
дава. Много борба, много 
интересни перипетии, та 

дори чак вън от това, кое-
то се разбира като футбол-
на игра. Темпото се усилва 
в кресчендо. “Тича” започ-
ва да доминира и Страки-
ев бие вън на няколко ме-
тра пред вратата. Същото 
положение се повтаря, но 
сега Антонов има заслуга 
за спасения гол. Караянев 
І се мъчи чрез самосто-
ятелна акция да пробие, 
но Калъчев осуетява на-
мерението му. Целият тим 
на “Тича” излиза напред. 
Харипян е на центъра. 
Той посреща и бие висо-
ко топката, траекторията 
на която сочи вратата на 
Пловдив. Едновременно 
към нея се спускат двата 
бека и Антонов. Стракиев 
обаче, отива да се намеси, 
отвлича вниманието им и 
топката свободно  влиза 
в мрежата. По този начин 
е открит резултата в 37-
та мин. Бързото темпо не 
спира. “Спортклуб” успява 
да стане опасен с нападе-
нията си, но прекалените 
комбинации позволяват 
на бековете на “Тича” сво-
бодно да чистят. Все пак, в 
самия край Лазаров спо-
лучва да даде опасен удар, 
който Сарадайров сполуч-
ливо блокира.

Второто полувреме 
“Спортклуб” пак се задър-
жа напред.

Калъчев показва от-
личната си форма и разби-
ва цялото им нападение. 
Идват отново моменти за 
проявяване на “Тича”. Ата-
насов минава Бъчваров 
и от близо бие. Антонов 
лови, изпуска, Абаджиев 
посреща и покачва на 2:1. 
След този гол надмощието 
на “Тича” е установено. Ка-
лъчев дирижира отлично. 
Зареждат се много опасни 
положения, с които отбра-
ната на пловдичани едва 
се справя. В 40 мин. идва 

и третият гол. Абаджи-
ев дава на Петков и той 
от няколко метра забива 
във вратата. Малко пре-
ди това, стана неприятен 
инцидент. Бъчваров от 
“Спортклуб” е отстранен 
за обида на рефера. Той 
не желае да се подчини. В 
негова защита идва целия 
тим, който се нахвърля 
над рефера. Тук особено 
се „проявиха“ Белков и 
Батинов.

Играчите
От “Тича”, освен Ка-

лъчев и Харипян, за които 
казахме вече, добри бяха 
още Гарабедов, Дончев, 
Абаджиев, Розов и Стра-
киев. Петков като ляв инс. 
не можа много да се спра-
ви, повече стоеше назад и 
на моменти пречеше. Ата-
насов започна добре, но 
после се умори.

 Ръководството на г. 
Стоянов бе добро. (С.)

“Спортклуб” протес-
тира срещу варненската 
публика 

Вчера, водачът на 
“Спортклуб” във Варна, г. 
Ал. Паунов ни помоли да 
дадем място на следното:

„Енергично протес-
тирам против лошия ред 
на игрището на “Тича” и 
затова, че бе позволено 
на публиката да рита и 
обижда играчите ни. Из-
казваме благодарност на 
тима на “Тича” за корект-
ната му игра и за това, 
че всичките му играчи се 
впуснаха и не позволиха 
да се малтретират игра-
чите ни след мача... Ще 
контестираме!...

“ФК 13” даде игра, 
каквато Варна рядко 
е виждала, но при все 
това бе победен от “Вла-
дислав” с 2:1 (1:1)

1940

Здравко Янакиев 
– титулярен 

вратар на 
„Владислав“ през 

този сезон.
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“Владислав”: Янаки-
ев; Димитров и Моканов, 
Калдаръмов, Мишков и Ге-
оргиев, Боранов, Джуров, 
Орманджиев, Дачев и Коев

Голове: Боранов и Мо-
канов по 1. 

“ФК 13”: Недялков; 
Илиев и Базовски, Петров, 
Кръстев и Пенчев, Нико-
лов, Аспарухов, Николаев, 
Стоичков и Каменски

Гол: Аспарухов
Игр. Колодрума, вре-

ме горещо, терен добър, 
публика 2000 души, рефер 
Стоянов — Русе.

Варна. 14.07. - С право 
може да се каже, че Варна 
от години не е виждала та-
кава игра, каквато днес по-
каза “ФК 13”. И ако “ветера-
ните” при все това загуби-
ха, първата причина е един 
психологически момент, 
който се отрази върху це-
лия тим. Това бе в 15 мину-
та от почването, когато при 
едно разбъркване пред 
вратата на “Владислав” Яна-
киев бе контузен и изваден 
за малко от игрището, ко-
гато публиката се опита да 
се намеси, за да отплати за 
своя играч и когато “ФК 13” 
разбра, че за него започва 
да става “много горещо”. 
При все това, софийския 
тим продължи до края да 
има по-голямо надмощие в 
техническото провеждане 
на играта, да държи в на-
прежение и неизвестност 
за изхода до последната 
секунда.

Това обаче, съвсем не 
значи, че “Владислав” бе 
по-лош тим. “Тимът на дете-
лината“ взе втората си по-
беда благодарение на по-
знатите му качества: голям 
устрем, дух и светкавични 
пробиви.

Общо играта мина през 
много интересни пери-

петии, бе бърза, силно 
оспорвана и даде въз-
можност за големи про-
явления на някои играчи. 
За отбелязване е, че днес 
новия цен. нападател на 
“Владислав” Орманджи-
ев не можа да се прояви 
така, както в предишните 
мачове. Причината е, че 
срещу си той имаше един 
отличен бек – Дако Или-
ев, който не му позволи 
да бъде опасен и да даде 
онази игра с глава, с коя-
то той се налагаше, като в 
мача със “Спортклуб” на-
пример.

Интересът към тази 
среща бе много голям. 
Предпоставката бе двете 
поредни победи на вар-
ненските тимове, както 
и това, че тази година 
“ФК 13” за първи път идва 
тук. Днес “Владислав” из-
лезе с малко променен 
състав. Вместо юношата 
Георгиев ІІ цен. хафбек 
игра Мишков, а за ляв 
инс. Дачев замести д-р 
Димитров. Това не по-
влия в играта на тима и тя 
почти не се различаваше 
от тая, която “Владислав” 
дава напоследък. 

Очакванията за голям 
мач напълно се оправда-
ха. “ФК 13” веднага влезе 
в акция, установи пре-
имущество и Николов, 
едно след друго проигра 
две много изгодни поло-
жения като от непосред-
ствена близост би вън. 
Опитите на “Владислав” 
да напредне се осуетя-
ват от Кръстев и Пенчев, 
но все пак Коев пробива, 
приближава се до врата-
та, за да даде възможност 
на Дако Илиев да започ-
не да се проявява. Започ-
ва размяна на нападения. 
Орманджиев бие силно, 
но Недялков лови. После 
Моканов налага играта 

си над нападателите на 
“ФК 13”, за да спаси накрая 
едно много опасно напа-
дение: отличен удар на 
Аспарухов, той посреща в 
последния момент с гър-
ди. Задържането на “вете-
раните” е без полза. Калда-
ръмов изнася бързо, дава 
на Боранов, който въпре-
ки не особените си проя-
ви днес, посреща добре и 
бие. Недялков отбива, но 
след това топката е вля-
зла и резултатът е открит. 
Полувремето завършва с 
голям напор на “ФК” и про-
пуснато сигурно положе-
ние от Каменски, който се 
забавя пред самата врата 
и дава възможност на Мо-
канов да отбие.

Във второто полувре-
ме “Владислав” е поставен 
под обсадно положение и 
трябва да спасява много 
критични положения. В 
6-та мин. Аспарухов израв-
нява резултата, след като 
посреща отбитата с глава 
топка от Георгиев. Мал-
ко по-късно Николов се 

бори с отбраната, Янакиев 
е паднал, но няма кой да 
удари топката и Моканов 
пак спасява. В 28-та мин. 
идва втория гол за “Вла-
дислав” и то в най-неочак-
вания момент. Моканов 
бие фаул, топката минава 
през краката на играчите и 
през ръцете на Недялков, 
за да влезе в мрежата

Играта е като машина. 
“ФК 13” хвърли всичко на-
пред и свива обръча. Ня-

1940
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колко удара са уловени от-
лично от Янакиев. Извед-
нъж Орманджиев изнася 
бързо напред пред опраз-
нената врата на “ФК 13” и 
за малко резултатът не е 
покачен... Илиев на време 
се намесва, за да спаси и 
върне топката. При слиза-
нията на “Владислав” пуб-
ликата има възможност да 
наблюдава една много ин-
тересна борба между Ор-
манджиев и Илиев, в която 
бекът на “ФК 13” почти ви-
наги надделяваше...

В. „Спортъ“, бр. 1772, 
22.07.1940 г.:

“Славия” бе много 
по-добър и заслужено 
спечели с 3:1, въпреки 
че “Владислав” водеше 
през първото полувреме

“Славия”: Богословов, 
Зографов, Китанов, Т. Бай-
кушев, Стефанов, Андо-
нов, Дуков, Николов,  Фи-
липов, Дамев, Ташков

Голове: Филипов 2, Ни-
колов 1

“Владислав”: Янаки-
ев, Димитров, Моканов, 
Калдаръмов, Джуров, Ге-
оргиев, Боранов, Темел-
ков, Орманджиев, Кирчев, 
Христов

Голове: Джуров 1
Игр. “Левски”, време и 

терен добри, публ. 2000 
души, футб. съдия г. Поме-
нов

По-добрият тим спе-
чели заслужено

На терена вчера “сла-
вистите” доминираха във 
всяко отношение. Играта 
им бе добре обмисляна, 
провеждана и така обър-
кваща противника, че в 
много моменти се получа-
ваше впечатлението, че на 
терена има само един тим 
– тоя на “Славия”. 

“Владиславци” не 
можеше да завършат по-
добре

Тази констатация е на-
лице главно поради явно-
то превъзходство, което 
имаха вчера “белите орли” 
над тях. И варненци ня-
маха просто възможност 
да свържат нещо опасно, 
да се организират добре, 
да застрашат. От друга 
страна, “Владислав” оче-
видно греши като се оп-
итва просто да заздрави 
нападението за сметка на 
отбраната. Отсъствието 
на Орманджиев в бекова-
та двойка се чувстваше. 
Обратно, присъствието му 
напред, като водач на на-
падението, не дава нищо 
особено. “Владислав” вче-
ра страдаше главно от 
липса на добри, дейни 
крила. А това се чувства-
ше много, защото типич-
ният начин на варненци  е 
пробиване чрез крилата. С 
това цялото нападение ку-
цаше много. Единствената 
добра линия в целия тим е 
средната, където не само 
за тази линия, но изоб-
що за тима, най-добър бе 
много надеждния Джуров. 
Той се опитваше да дик-
тува добре организирана 
отбрана и да помага на на-
падението, но усилията му 
отиваха напразно.

Янакиев показа отно-
во добрата си рутина. Мо-
канов не можеше да вър-
ши сам това, което пред-
стои на цялата линия. Сега 
именно изпъкна, как неде-
лими са в играта си Мока-
нов и Орманджиев. Дими-
тров бе несигурен. Добра 
преценка в хафбековата 
линия след Джуров може 
да се направи за Калдаръ-
мов. Георгиев не попадна 
в добрия тон на Джуров 
и Калдаръмов. Боранов, 
и Христов грешаха много 

с изчакването на против-
ника, за да пласират. Това 
забавяне пречеше за до-
брите инак напредвания. 
Xристов показа грешки 
не само в това: неговата 
игра сега е станала очуд-
ващо слаба – липсва пре-
дишния му голям устрем, 
липсват добрите му уда-
ри. Темелков бе жив в иг-
рата си, но играеше вина-
ги много назад. Единствен 
добър в нападението бе 
Кирчев, но и той греши 
с постоянните си прех-
върляния към крилото. 
Орманджиев бе добър и 
опасен само през първо-
то полувреме.

1:0 за “Владислав”, 
после 3:1 за “Славия”

Двата тима очерта-
ха веднага бързи прех-
върляния. “Славистите” 
пропуснаха още в самото 
начало изгодни положе-
ния чрез Дуков и Нико-
лов. Един корнер за “Вла-
дислав”, бит много добре 
от Боранов, просто на-
мести топката върху гла-
вата на Джуров и ударът 
му заби топката в мре-
жата. “Владиславци” вече 
водеха с 1:0, но органи-
зираната игра на “Славия” 
показваше само добро. 
Белите орли разгъваха 
добре, напредваха сигур-
но и ако не им се удаваше 
да изравнят, то бе поради 
прекалените комбина-
ции. С тях “славистите” 
сами улесниха задачата 
на “владиславци” да чис-
тят.

Но ето че второто 
полувреме донесе нещо 
друго. Свързаната игра 
на “Славия” пак продъл-
жаваше, но сега и сли-
занията бяха по-опасни. 
При един хубав пробив 
на Ташков, последният би 
слабо към вратата, вря-

1940

„Тича“ и „Спорт-
клуб“ играха само 5 
минути при дъжд и 

20 см вода на вар-
ненския Колодрум. 
Все пак на сигнала 

на русенския съдия 
П. Рошков двата 

тима излязоха на 
терена. Съставите 
бяха: „Тича“ – Сарай-

даров, Петров, 
Гарабедов, Радев, 

Калъчев, Стракиев, 
Розов, Кирилов, 

Петков, Дончев, 
Димитров. .... Футб. 

съдия се подчини 
на двата тима да 
играят, не искаше 
да бъде обвинен в 

неоснователно от-
лагане на срещата 

и играта започна. 
„Тичанци  въпреки 

всички неудобства 
веднага дадоха из-
раз на амбициата 

си и в продължение 
на 5 мин. бяха в по-
стоянна акция. Но 
само толкова, за-

щото футб. съдия 
се видя принуден да 

прекъсне състеза-
нието. На игрище-
то не можеха да се 

виждат никакви 
очертания...“ (в. 

„Спортъ“, бр. 1727, 
17.04.1940 г.) Оста-
налите 85 мин. от 
мача се доиграват 

на 13.07.1940 г.
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заният Филипов докопа 
топката и от близо израв-
ни. “Владиславци” бяха ви-
димо смутени, а “Славия” 
продължаваше да ги огъ-
ва. Към вратата на Янакиев 
бяха давани доста удари, 
но отдалече и неточни. 
Пак чрез Филипов, “бели-
те орли”, отново покачиха, 
и вторият гол бе студен 
душ за варненци. “Вла-
диславци” полагаха мно-
го усилия да изравнят  Но 
тези усилия се ръководеха 
само от неколцина — Джу-
ров, Кирчев и Темелков. 
И за наказание може би, 
варненци получиха трети 
гол – най-красивият в цяла-
та среща. Николов прие от 
страни, бе далеч от врата-
та, но би отмерено и силно, 
топката мина през вдиг-
натите ръце на Янакиев, 
удари се в горната греда и 
ръцете и докосна мрежата. 
Към края на срещата Зогра-
фов бе добре прехвърлен 
от Орманджиев, Христов 
се отзова сам на няколко 
метра пред Богословов, но 
слабият му удар прати топ-
ката в ръцете на вратаря.

Състезание без фут-
болен съдия

Това бе положение-
то до преди да започне 
срещата. В определеното 
време на игрището бяха и 
двата тима, чакаха дълго да 
започнат, не можеха. Защо-
то липсваше ръководител. 
Чудно, нали?

Както научихме, със съ-
гласието на г. Коков. — той 
е приел да остане в София 
и да ръководи тази среща. 
Но го нямаше. Пък няма-
ше никакъв друг футбо-
лен съдия. Едва към 18’20 
случайно идващият като 
зрител г. Поменов бе помо-
лен и прие ръководството. 
Но почна беля — сега пък 

няма помощници... 
Затова именно със-

тезанието завърши при 
тъмнина.

В. „Спортъ“, бр. 
1776, 29.07.1940 г.:

Макар и по-добър, 
“Владислав” загуби от 
“Левски” (Р.) с 1:2

“Левски” (Р.): Николов, 
Новаков ІІ, Пейчев, Ми-
тев, Недев, Митев ІІ, Аба-
джиев, Попов, Бъчваров, 
Георгиев, Александров

Голове: Бъчваров и 
Попов

“Владислав”: Янаки-
ев, Димитров, Моканов, 
Калдаръмов, Джуров, 
Георгиев, Боранов, Стой-
нов, Орманджиев, Дачев 
и Христов

Голове: Христов
Игр. Колодрума, вре-

ме горещо, терен добър, 
публика към 1500 души, 
футб. съдия Ант. Русев от 
София

Варна, 28.07. – Още 
с почването на играта 
“владиславци” очертаха 
надмощие и “Левски” се 
отдръпна в отбрана, но 
добрият винаги Маро 
Николов не позволяваше 
окриване. Едва в 15-та 
мин. Христов прехвър-
ли отдалеч към вратата, 
Николов се отправя да 
улови, но Стойнов се на-
месва и футболния съдия 
обявява гол – 1:0 за “Вла-
дислав”. Това окуражава 
“владиславци” и те започ-
ват опасни напредвания. 
Отбраната на “Левски” 
обаче, чистеше добре и 
не позволи нищо опас-
но. Бъчваров на някол-
ко пъти се откъсна сам, 
организира няколко на-
предвания, но Абаджиев 
пропусна доста. И все 
пак, с негова помощ се 

постигна изравняването 
в 45-та мин. Той прехвър-
ли, Попов и Бъчваров се 
хвърлиха в борба с беко-
вете, Бъчваров изпревари 
и заби в ъгъла горе.

Надмощието на “Вла-
дислав” продължи и след 
почивката. И все пак в 5-та 
мин. Бъчваров напредна 
сам, премина Янакиев, би, 
Янакиев не можа да улови 
и Попов от 2 метра покачи 
на 2:1 за “Левски”. Веднага 
след това русенци минаха 
в отбрана. Пред Николов 
постоянно беше страшна 
паника, но той е истинска 
пантера и лови даже не-
възможното. В 30-та мин. 
“Владислав” е в изгода да 
изравни: Боранов е на 1 м 
пред вратата, необезпоко-
яван от никого, но се чуди 
какво да направи и Пей-
чев спасява. Малко след 
това и русенци пропускат 
чрез Попов. В последни-
те 10 мин. двата тима са в 
половината на “Левски”. 
Николов продължава да 
се проявява. В 45-та мин. 
с великолепен плонж 
той спасява един удар от 
главата на Джуров. В по-
следните няколко минути 
добрите прояви на Маро 
продължават.

Как се представиха 
двата тима

От “Владислав”:  Яна-
киев не показа нищо осо-
бено; той е виновен за 
втория гол. Моканов бе 
истинска стена – винаги 
много добър. Димитров 
пропускаше много. Джу-
ров бе посредствен, Геор-
гиев – слаб, а само Калда-
ръмов – добър. Боранов 
бе много лош. Отсъствие-
то на Стойнов от терена му 
се е отразило. Орманджи-
ев бе единствен и опасен 
боец, но сам не можеше 
да направи нищо. Дачев 

1940

Стефан Калъчев – 
Муната, център 

халфбек на „Тича“, 
играе и два сезона 
за „ФК 13“, когато 

получава повиква-
телна и за нацио-

налния отбор. 
Отличава се със 

сприхав характер, 
което му донася 

наказания.



144

бе слаб, Христов бе до-
бър с бързината си. Общо, 
“Владислав” бе по-добрия 
тим, но загуби заради без-
дейното си нападение. Ру-
сенци играха дефанзивно, 
защото така им диктуваше 
резултатът. Победата им 
е заслужена. Футболният 
съдия г. Русев бе слаб. 

В. „Спортъ“, бр. 1779, 
5.08.1940 г.:

При равностойна 
игра в началото и над-
мощие на “ФК 13” после 
– “Тича” и “ветераните” 
завършиха наравно 1:1

“Тича”: Сарайдаров; 
Харипян и Гарабедов; Ра-
дев, Калъчев и Дончев; Ро-
зов, Абаджиев, Стракиев, 
Петков и Милчев

Голове: Петков — 1.
“ФК 13”: Недялков, 

Илиев и Базовски; Петров, 
Кръстанов и Пенчев, Ни-
колов, Аспарухов, Никола-
ев, Стоилков и Каменски.

Голове: Николов — 1.
Игрище Колодрума, 

време облачно, терен ка-
лен, публика 1000 души, 
футб. съдия Кавалджиев 
— Плевен.

Варна, 4.08. (От на-
шия специален пратеник). 
Днес над Варна, няколко 
часа преди започване на 
мача се изля проливен 
дъжд, който разкаля силно 
терена и с това даде преи-
мущество на софийския 
тим. Той се справя по-лес-
но с калта и превишаваше 
противника си, както ан-
самблово така и в индиви-
дуалните прояви на някои 
от играчите. Особено това 
изпъкна в последните 20 
мин. на мача, когато над-
мощието на “ветераните” 
бе очебийно. 

Сарайдаров, както ко-

легата си Недялков спаси 
много опасни моменти, 
благодарение главно на 
рутината си. И двата бека 
общо взето бяха добри. 
Средната линия, начело 
с Калъчев бе най-добра 
в тима, но и тя се умори 
в края на мача. Особено 
тази умора пролича у Ра-
дев. Нападението се „от-
личи“ с мудната си и не-
организирана игра. Стра-
киев се губеше.  Милчев, 
Петков и Абаджиев никак 
не задоволиха. Голяма 
грешка правеха варненци 
с изолирането на отлич-
ния Розов. Малкото топки, 
които му бяха дадени, той 
изигра отлично.

Как се стигна до рав-
ния резултат

В първите минути топ-
ката навестява и двете 
врати. Играта е променли-
ва и нищо не може още да 
предрече как ще завърши 
играта. В 5-та мин. един 
силен удар на Абаджиев 
праща топката на няколко 
сантиметра над напреч-
ната греда. След това “ве-
тераните” се налагат, но 
“Тича” чисти успешно. В 
18-та минута “Тича” прои-
грава стопроцентов гол. 
Стракиев е сам пред вра-
тата, но битата от него топ-
ка се спира в една локва на 
самата голлиния. Настава 
меле и топката е избита в 
корнер. По-късно Милчев 
центрира опасно и Пенчев 
в желанието си да отбие 
лови с ръка в наказател-
ното поле: дузпа. Харипян 
бие слабо и право в ръце-
те на Недялков.

Откриването на ре-
зултата идва в 3 мин. на 
второто полувреме. От-
личният Николаев подава 
на Николов, той притичва 
с топката и от 3 м беле-
жи. Сарайдаров дори не 
мръдна. В 13-та мин. сво-

боден удар за “Тича”. Ра-
дев бие, топката отскача 
към Петков, който е близо 
до вратата и със светка-
вично движение отбеляз-
ва. От този момент започ-
ва явното надмощие на 
“ФК 13” и умората на вар-
ненци. Аспарухов, Нико-
лаев и Стоичков започват 
истинска бомбардировка 
във вратата на Сарайда-
ров, но варненци имат 
щастие, а благодарение 
и на добрата си защита, 
запазват този резултат до 
края. Реферирането на 
г. Кавалджиев задоволи. 
(Сим. Стоянов)

При обща слаба игра 
“Шипка” победи “Вла-
дислав” с 3:0

“Шипка”: Конов, Та-
новски, Илиев, Трънков, 
Георгиев, Вучидолов, Ми-
лев, Димитров, Петков, 
Добрев, Янев

Голове: Димитров – 2, 
Петков - 1

“Владислав”: Янакиев, 
Димитров, Моканов, Кал-
даръмов, Георгиев І,  Геор-
гиев ІІ, Мишков, Стойнов, 
Боранов, Джуров, Иванов

Иг. “Левски”, време 
и терен добри, публика 
около 2000 души, футб. 
съдия Илиян Попов

“Владислав” се пред-
стави лошо

Вчерашната среща бе 
една от редките безин-
тересни. За това повлия 
само неудачния състав, 
с който се явиха варнен-
ци: лошо сглобен тим със 
стари звезди и естестве-
но, с лош маниер на игра. 
“Владиславци” бяха прос-
то разбити – не можеха 
да създадат нищо опасно 
за реализиране, а когато 
случаят им помагаше – 

1940

След забележи-
телните победи 
на гостуващият 

„Спартак“ - Москва 
над „Славия“ с 6:1 

(12.08.) и над сборен 
отбор на София със 
7:1 (15.08) се задава 

въпрос дали има 
професионализъм в 

СССР. „У нас в Русия 
професионализъм 

няма. Спортът е 
изцяло държавен 

въпрос. Ние сме 
държавни чиновни-
ци, когато спорту-

ваме сме в служебен 
отпуск“ е краткия 

отговор на капи-
тана Старостин. 
По подобен начин 

се развива футбо-
ла и в Германия. В 
няколко статии 

през август 1940 г., 
в. „Спортъ“ отбе-

лязва решаващата 
роля на държавата 

в развитието на 
спорта.



145

не умееха да го използват. 
Пред собствената им вра-
та имаше само отбиване – 
безцелно ритане, изтласк-
ване на топката и нищо по-
вече. От целия варненски 
тим вчера показаха разум 
в играта само неколцина 
души. Моканов в бековата 
линия, център хафбека Ге-
оргиев и страничния Кал-
даръмов. Напред нямаше 
никакъв играч, за който 
поне от малко да се споме-
не нещо. От старите, изва-
дени от архивата Мишков 
и Иванов – известния още 
като Дядката, не може да 
се очаква повече от това, 
което дадоха вчера. Някои 
други обаче, като Джуров 
например изненадаха. Той 
други път е бил много, мно-
го по-добър, а вчера се гу-
беше.

“Шипченци” можеше 
да спечелят и по-добре

В първото полувреме 
те, като че ли се подведо-
ха по неорганизираната 
игра на “Владислав”. И сами 
губеха от това. Играта бе 
много разпокъсана с висо-
ки подавания. След почив-
ката “Шипка” се наложи ис-
тински. Надмощието, което 
имаше в първото полувре-
ме, сега бе очертано рязко. 
Но сега “Шипка” свали иг-
рата долу, започна да играе 
комбинативно и огъването 
на варненската врата бе 
постоянно. 

Трите гола вчера
“Владиславци”, а след 

тях и “шипченци” започна-
ха бърза игра – с бързина 
в пренасянията, но и два-
та тима не показаха нищо 
свързано. Все пак топката 
бе много по-често пред 
вратата на Янакиев. Мо-
канов и Георгиев І имаха 
доста работа да се справят 
с напредванията на “шип-
ченци”. Те успяваха да от-

биват, изнасяха напред, 
но тук и Стойнов, и Бо-
ранов, и Джуров забавя-
ха. И “шипченци” на свой 
ред, благодарение на не 
добрата си организация 
пропускаха доста. Едва 
в 15-та мин. едно добро 
прехвърляне на Янев, 
посрещнато още по-до-
бре от Димитров, който 
с воле проби вратата на 
Янакиев. И започна отно-
во старата картина – без-
целно пренасяне на топ-
ката без никакъв особен 
замисъл. Само Петков 
и Димитров от “Шипка” 
влагаха разбиране. От-
зад обаче, те бяха зле 
подпомагани, особено 
от Георгиев. И времето 
до почивката не донесе 
нищо. Във втората по-
ловина “Шипка” се яви 
по-стегнато. Сега играта 
бе свалена долу, имаше 
връзка и това се отрази. 
При едно бързо слизане 
Петков със свойствения 
му устрем  отблизо по-
стигна втори гол. Но това 
не смути варненци. Те пак 
влагаха много устрем, но 
нападателите не можеха 
да се свържат. Послед-
ваха няколко опасни мо-
менти пред “Шипка“, но 
те бяха създадени от сво-
бодни удари, бити добре 
от Моканов и проиграни 
от нападателите. Футбол-
ният съдия г. Попов води 
добре.

В. „Спортъ“, бр. 
1787,19.8.1940 г.:

Равностойна игра, 
двe дузпи и “Шипка” 
губи от “Тича” с 2:1

“Тича”: Сарайдаров; 
Харипян и Петров; Радев, 
Калъчев и Дончев; Розов, 
Абаджиев, Стракиев, Пе-
тков и Милчев. Голове: 
Абаджиев и Харипян (от 

дузпа). 
“Шипка”: Конов: Танов-

ски и Илиев, Стоянов, Ге-
оргиев и Конов II. Милев, 
Димитров, Петков, Добрев 
и Янев. Голове: Янев (от 
дузпа)

Време мъгливо, публи-
ка към 2000 д., игр. Коло-
друма. Рефер  г. Рошков от 
Русе 

Варна, 18.08. - Днешно-
то облачно и хладно вре-
ме прогони летовниците 
от плажа и ги докара на иг-
рището, за да дадат своето 
насърчение на “Тича”, коя-
то геройски — ето вече 
няколко седмици на ред 
се бори и отстоява честта 
на футболна Варна.

Отначало играта на 
двата тима е някак си 
мудна. Сякаш и гостите, 
и домакините взаимно се 
изучват, като че ли пръв 
път се срещат. Но това 
проучване трае само 4 - 5 
минути и се превръща в 
една неочаквана и комби-
нирана атака на Милчев и 
Петков, вторият получава 
топката от Милчев, из-
лъгва Тановски, изправя 
се пред Конов, но от три 
метра бие високо. След 2 
мин. се повтаря почти съ-
щата комбинация. Милчев 
прехвърля на Стракиев, 
този приема добре, погва 
топката пред себе си, ми-
нава отбраната и бие сил-
но, сега вече право в ръ-
цете на вратаря. Конов се 
хвърля, не може да улови 
и изпуска. Абаджиев като 
че ли само това чака, по-
среща и в 7-та мин. от по-
чването “Тича” вече води с 
1:0.

Един гол винаги е в 
състояние да оживи игра-
та. Така стана и след гола 
на “Тича”. Домакините до-
биха кураж и се втурнаха 

1940

***
Към 19.12. (ден, беле-
жещ края на изселни-
ческата кампания, 
но запомнен и с неза-
помнен в Черно море 
ураган!) ок. 84 000 
румънци са отишли 
в Северна Добруджа, 
в Южна Добруджа 
са дошли ок. 67 000 
българи; съответ-
ното съотношение 
на земите е 220 000 
ха към 120 000 ха. 
На десетки хиляди 
хора трябва да се 
осигури подслон, 
препитание, земя, 
медицинска помощ, 
обучение, възмож-
ност за упражняване 
на професията. Се-
зонът е необичайно 
тежък, а войната 
вече е обхванала и 
Балканите.
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напред, посрещнати до-
стойно и храбро от защи-
тата на “Шипка”, която пък 
с чистенето си изнасяше 
топката пред вратата на 
“Тича”. Нещо повече: само 
няколко сантиметра деля-
ха “шипченци” от израв-
няване. Милев подаде на 
Добрев, той посрещна и 
светкавично прати към 
мрежата на “Тича”. И кога-
то всички вече смятаха, че  
резултатът е равен, топка-
та лизна гредата и излезе 
аут. Атаката е повторена, 
без да може да се измени 
резултатът.

До края на полувреме-
то зрителите наблюдават 
една бурна и интересна 
шампионска игра, в която 
еднакво се проявяват със 
себеотрицанието си  бра-
нителите и на двете врати.

Но първото полувреме 
завърши с 1:0 за “Тича”. 

Началото на второто 
полувреме се различава 
коренно от първото. Сега 
играта веднага влиза в 
темп. Цели десет минути 
надмощие не може да се 
определи на кого е. Ед-
накво опасни моменти и 
пред двете врати поставят 
на тръни отбраната. При 
едно такова критическо 
положение пред вратата 
на Конов, Тановски улавя 
с ръка и реферът отсъжда 
най-тежкото наказание... 
дузпа. Харипян бие и 2:0 за 
“Тича”

Сега вече “тичанци” на-
падат яростно и завладя-
ват игрището. В 15-та мин. 
Милчев бие страшен шут, 
но в горната греда. Малко 
след това същият в солова 
акция пробива отбраната 
на “сините”, но Конов по 
чудо боксира и спасява. 
При тези вихрени нападе-
ния се очертава и отлична-
та форма на Калъчев.

Все пак “шипченци” не 
остават по-назад.. Смуще-
нието от нагъването на 
варненския тим премина-
ва и гостите променят за 
малко пейзажа; задържат 
се пред вратата на Сарай-
даров, и то не за добро. 
При едно критично поло-
жение Харипян фаулира 
грубо и за неговата вина 
реферът дава дузпа и на 
“Шипка”. Янев бие наказа-
телен удар, Сарайдаров 
се хвърля, но резултатът е 
вече променен 2:1.

Това е в 44-та мин. от 
второто полувреме. “Шип-
ченци” са окуражени, но 
вече е късно да постигнат 
тепърва нещо повече, ос-
вен да напуснат терена по-
бедени.

От “Тича” най-добре 
се проявиха Харипян, 
Петров, Калъчев, Розов 
и Абаджиев, а от “Шипка” 
– вратарят Конов, кой-
то не бе виновен за гола. 
Петров, Добрев и Янев. 
Реферът бе доста посред-
ствен. (Хр.)

В. „Спортъ“, бр. 1790, 
25.08.1940 г.:

В последните мачове 
на Нацдивизията....

Истински добър във 
второто полувреме,

“АС 23” победи “Тича” 
с 5:1 (1:0)

“АС 23”: Дермонски, 
Чипев, Балъкчиев, Петров, 
Кузманов, Бушев, Йорда-
нов, Ангелов, Пачеджиев, 
Аструг, Димчев

Голове: Димчев - 2, Па-
чеджиев, Ангелов и Кузма-
нов – по 1

”Тича”:  Николов, Ха-
рипян, Петров, Койчев, Ка-
лъчев, Дончев, Розов, Аба-
джиев, Ставрев, Петков, 
Димитров

Голове: Петков – 1
Игрище “Левски”, вре-

ме и терен добри; близо 
ок. 1000 души футб. съдия 
г. Паунов.

Урок за пропускане 
на възможности

На терена вчера чер-
но-белите бяха безспор-
но по-добрият тим – с 
по-добри връзки и с по-
добри единици. Играта 
на “АС 23” обаче, в двете 
полувремена се различа-
ваше коренно и това се 
отнася специално за на-
падението: много по-из-
годни положения преди 
почивката  бяха просто 
изплювани най-вече от 
Пачеджиев. Във второто 
полувреме черно-белите 
се успокоиха в играта си 
и показаха резултатност. 
Това междувпрочем личи 
и от развоя на головото 
съотношение: докато в 
първия хафтайм бе мар-
киран само един гол, след 
почивката головете нара-
стнаха до 5.

Дермонски нямаше 
много работа. Маркира-
ният му гол обаче, е по не-
гова вина. Двата бека не 
бяха много сигурни

“Тичанци” не може-
ше да не загубят

Така, както се явиха на 
терена,  без неколцина от 
най-добрите си титуляри, 
“тичанци” не можеха да 
очакват по-добра съдба 
от тая, която ги постигна. 
Те наистина не са очаква-
ли победа, но и загубата 
им можеше да бъде по-
малка, ако отбраната им 
бе оганизирана. От друга 
страна, тимът на “Тича” по-
каза към средата на вто-
рото полувреме и умора.

Николов не бива да се 
вини за головете, защо-
то почти всички му бяха 
маркирани все отблизо. 
Харипян е натежал, из-
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Петков - банков 

чиновник и дълго-
годишен капитан 

на "Тича"



147

губил е пъргавината си. 
За сметка на това Петров 
и сега бе много добър. В 
средната линия истинска 
игра показа Калъчев, той 
бе най-добър в целия тим, 
но бе зле подпомогнат от 
страничните хафбеци, къ-
дето само Дончев бе задо-
волителен, и от инсайдите. 
От последните само Петков 
работеше добре с него. 
Напред единствен опасен 
бе Розов, но и той прека-
ляваше с увличането си в 
солова игра. Все пак той 
създаваше добри възмож-
ности за партьорите си, но 
и те пропускаха. Ставрев 
бе несигурен, особено при 
борба с по-високите топки. 
Димитров играеше много 
солово. Само Петков и Аба-
джиев бяха търпими като 
нападатели.

Половин дузина голо-
ве

След почивката “ти-
чанци” по-бързо извежда-
ха слизания към вратата 
на Дермонски, но варнен-
ци грешаха, че играеха все 
с лявата страна, където и 
самият Димитров забавя-
ше, а пазещия го Петров 
бе много по-добър. След 
“изчакването” и “проуч-
ването”, “чернобелите” за-
честиха нападенията към 
вратата на “Тича”, но за-
почнаха да се проявяват 
с последователни пропус-
ки. Имаше мелета, които 
продължаваха доста и 
топката все не бе праща-
на към мрежата, защото 
имаше и надпреварване 
кой да бъде автор на гола. 
Това се прояви особено 
при Пачаджиев. Но, удаде 
му се възможност да се 
реабилитира, след добра 
комбинация Кузманов – 
Ангелов – Йорданов, “Чу-
гуна” отблизо най-сетне 
проби...

“Тичанци” се мъчеха 
да изнесат, да се органи-
зират. Калъчев с Дончев 
и Петков свързваха, из-
насяха, но напред има-
ше пропуски, а и отбра-
ната на “АС 23”, главно 
Кузманов, Петров и бе-
ковете разбиваше.

След почивката 
“чернобелите” бяха вече 
успокоени. Една атака 
бе изиграна добре от 
Ангелов, той спря топ-
ката, маркира  и Димчев 
даде втория гол. Малко 
след това Старото про-
би много добре и сигур-
но и неспасямо покачи 
на 3:0. След този гол 
имаше ново “запичане” 
и “Тичанци“ се съвзеха. 
Машината на Калъчев 
отново заработи. На-
пред Розов и Димитров 
минаха вътре. Заредиха 
се опасни напредвания. 
При едно прехвърляне 
на Розов, Петков с глава 
даде почетния гол, из-
бивайки топката от ръ-
цете на Дермонски. Но 
сега “АС 23” се заинати. 
При единичен пробив 
Димчев изнесе успешно, 
стигна вратата и леко 
постигна четвъртия гол, 
а малко след това, след 
корнер на Йорданов, 
Кузманов завърши се-
рията с пети гол.

Ръководството на г. 
Паунов бе много добро.

Във Варна “Славия” 
взима победа над “Вла-
дислав” с 2:1 (1:1)

“Славия: Богословов, 
Зографов и Китанов, Бай-
кушев, Стефанов и Ин-
джев, Наумов, Белокапов, 
Филипов, Дамев и Дуков

Голове: Наумов – 2
“Владислав” Янакиев, 

Орманджиев и Моканов, 
Томов, Георгиев І и Геор-
гиев ІІ, Димитров, Джуров, 
Кирчев, Недев и Христов

Голове: Моканов – 1
(Във второто полу-

време Орманджиев мина-
ва център нападател, а 
Димитров се връща бек)

Варна, 25.08. – “Славия” 
взе една хубава и рядка 
победа. Рядка, защото се 
знае предварително, че 
във Варна въобще е мъчно 
един чужд клуб да победи. 
Но трябва да признаем, че 
днес “Славия” заслужено 
завоюва две точки срещу 
един равностоен против-
ник. Борбата бе много 
силно оспорвана, с много 
перипетии, много момен-
ти, които държаха в на-
прежение. Въобще двата 
тима дадоха един много 
хубав мач, който за жалост 
не бе много добре посе-
тен, въпреки отличното 
време. Може би публиката 
знаеше, че каквото и да е 
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Статистика 1939/40 г.
12.11.1939 г. Варна иг. Колодрума 
Тича – ЖСК София 0:1 (0:0) Съ-
дия: П. Рошков, 1500
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Радев, Калъчев, Ковачев, Ро-
зов, Харипян, Петков, Димитров, 
Бянов;
ЖСК: Виденов, Стоянов, Ангелов, 
Драганов, Недялков, Кръстев, Ге-
оргиев, Милушев, Тодоров, Баев, 
Манолов; 
Голм.: 0:1 Манолов (70)
в 10 мин. Калъчев напуска терена 
контузен

19.11.1939 г. Варна иг. Колодрума 
Тича – Владислав 1:0 (1:0) Съдия: 
Пелинчев, 2000
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Радев, Калъчев, Ковачев, Ро-
зов, Петков, Кирилов, Димитров, 
Бянов;
Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Калдаръмов, Темелков, Г. 
В. Георгиев, Боранов, Джуров, Да-
чев, Коев, Христов;
Голм.: 1:0 Димитров (40)

26.11.1939 г. София иг. Левски ЖСК 
София - Тича 2:0 (0:0) Съдия: д-р 
М. Елков, 2000
ЖСК: Костов, Маринов, Ангелов, 
Драндаров, Недялков, Кръстев, Ге-
оргиев, Милушев,Тодоров, Драга-
нов, Баев;
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Радев, Калъчев, Ковачев, Ро-
зов, Петков, Кирилов, Димитров, 
Бянов;
Голм.: 1:0 Георгиев (2п.), 2:0 Тодоров 
(2п.)  

26.11.1939 г. Русе игрище Алеите 
Левски Русе – Владислав 2:0 (1:0) 
Съдия: Рожков, 2000
Левски: Николов, Новаков II, Пей-
чев, Новаков I, Митев, Недев, Аба-
джиев, Маринов, Матеев, Пинкас, 
Черкезов;
Владислав: К. Кирчев, Орманджи-
ев, Моканов, Темелков, Калдаръ-
мов, Г. В. Георгиев, Боранов, Джу-
ров, Дачев, Коев, Христов;
Голм.: 1:0 Абаджиев (41), 2:0 Черке-
зов (85)

03.12.1939 г. Варна иг. Колодрума 
Тича – Левски Русе 1:0 (0:0) Съдия: 
В. Зографов, 2000
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Радев, Калъчев, Ковачев, Ро-
зов, Петков, Кирилов, Димитров, 
Бянов;
Левски: Николов, Новаков II, Пей-
чев, Новаков I, Недев, Митев, Аба-
джиев, Маринов, Матеев, Черкезов; 
- играят с 10 души, 11-тия е изтърв-
ал влака
Голм.: 1:0 Петков (83)
Новаков I пропуска дузпа в 3 мин. 

31.03.1940 г. Пловдив игр. Ботев 
Спортклуб Пловдив – Тича 3:1 

(1:0) Съдия: К. Траянов, 2000 
Спортклуб: Антонов, Бати-

нов, Томов, Лазаров, Белков, Сла-
вов, Тодоров, Караянев, Попов, 
Бъчваров, Паунов;
Тича: Сарайдаров, Гарабедов, Хари-
пян, Страков, Калъчев, Радев, Дон-
чев, Кирилов, Димитров, Петков, 
Розов;
Голм.: 1:0 Паунов (39), 2:0 Бъчваров 
(68), 3:0 Караянев (69), 3:1 Дончев 
(75)
Пропусната Дузпа в 26 мин. Попов

07.04.1940 г. София игр. Левски 
Левски София - Владислав 5:0 (2:0) 
Съдия: К. Кунчев, 2000
Левски: Алдев, Радев, Никушев, 
Стамболиев, Русев, Габровски, Ми-
хайлов, Лозанов, Стоянов I, Дойчи-
нов, Стоянов II;
Владислав: Янакиев, Калдаръмов, 
Моканов, Г. Дим. Георгиев, Джуров, 
Г. Въл. Георгиев, Боранов, Д. Стеф. 
Димитров, д-р Ц. Димитров, Кънев, 
Христов;
Голм.: 1:0 Стоянов (4), 2:0 Стоянов 
(25), 3:0 Дойчинов (2п), 4:0 Стоянов 
(2п-дузпа), 5:0 Стоянов (2п)

14.04.1940 г. Варна иг. Колодрума 
Тича – Спортклуб Пловдив 0:0 пре-
кратен в 5 мин. поради наводнен 
от дъжд терен Съдия: П. Рошков, 
300
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Радев, Калъчев, Страков, Розов, 
Кирилов, Петков, Дончев, Дими-
тров;
Спортклуб: Сотиров, Батинов, То-
мов, Лазаров, Белков, Славов, То-
доров, Караянев, Попов, Бъчваров, 
Паунов;
Доиграни 85 мин на 13.7.1940 г.

21.04.1940 г. София игрище Славия 
Славия София – Тича 0:2 (0:0) Съ-
дия: д-р М. Елков, 3000
Славия: Богословов, Зографов, 
Филипов, Байкушев, Стефанов, 
Антонов, Дуков, Николов, Китанов, 
Белокапов,Ташков;
Тича: Сарайдаров, Петров, Хари-
пян, Радев, Калъчев, Дончев, Розов, 
Петков, Кирилов, Бянов, Димитров;
Голм.: 0:1 Димитров (72), 0:2 Розов 
(90)

05.05.1940 г. Варна игр. Колодрума 
Тича – АС-23 София 0:4 (0:2) Съ-
дия: Балабански, 1500
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Страков, Калъчев, Радев, Розов, 
Дончев, Бянов, Кирилов, Димитров;
АС-23: Дермонски, Спасов, Балък-
чиев, Петров, Кузманов, Бушев, 
Димчев, Аструг, Пачеджиев, Анге-
лов, Витошки;
Голм.: 0:1 Пачеджиев (15), 0:2 Ан-
гелов (30), 0:3 Балъкчиев (68), 0:4 
Кузманов (73)

05.05.1940 г. София игр. Левски 
ЖСК София – Владислав 1:0 (0:0) 
Съдия: П. Рошков, 2000
ЖСК: Виденов, Маринов, Ангелов, 
А. Драндаров, Недялков, Кръстев, 

Милушев, Въжаров, Тодоров, Дра-
ганов, Манолов; 
Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Калдаръмов, Мишков, 
Джуров, Г. В. Георгиев, Коев, Й. 
Кирчев, д-р Ц. Димитров, Кънев;
Голм.: 1:0 Тодоров (75)

06.05.1940 г. София игрище Юнак 
ФК-13 София – Владислав 1:1 (0:1) 
Съдия: Н. Барутчийски, 1000
ФК-13: Талев, Илиев, Базовски, 
Пенчев, Кръстанов, Каменски, Ни-
колов, Аспарухов, Николаев, Стои-
чков, Бобев; 
Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Калдаръмов, Джуров, Г. В. 
Георгиев, Д. Стеф. Димитров, Коев, 
Боранов, Ц. Димитров, Кънев;
Голм.: 0:1 Боранов (20 - ПСУ), 1:1 
Аспарухов (50)

12.05.1940 г. София игр. Левски 
Шипка София - Тича 1:0 (0:0) Съ-
дия: В. Кавалджиев, 2000
Шипка: Конов, Тановски, Илиев, 
Трънков, Кузманов, Конов II, Колев, 
Павлов, Петков, Добрев, Велев;
Тича: Сарайдаров, Петров, Став-
рев, Страков, Калъчев, Радев, Розов, 
Дончев, Кирилов, Бянов, Димитров; 
Голм.: 1:0 Петков (66)

19.05.1940 г.Варна иг. Колодрума 
Владислав – Шипка София 0:0 Съ-
дия: Ант. Русев 
Владислав: Янакиев, Д. Стеф. Ди-
митров, Моканов, Калдаръмов, 
Джуров, Г. В. Георгиев, Й. Кирчев, 
Кънев, Боранов, Коев, Христов;
Шипка: Конов, Тановски, Илиев, 
Трънков, Кузманов, Конов II, Колев, 
Павлов, Петков, Добрев, Велев;

24.05.1940 г. София игр. Левски ФК-
13 София – Тича 3:3 (2:2) Съдия: Д. 
Георгиев, 2000 
ФК-13: Недялков, Петров, Бъзов-
ски, Пенчев, Кръстанов, Богданов, 
Николов, Аспарухов, Николаев, Ка-
менски, Кръстев;
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Радев, Калъчев, Дончев, Розов, 
Бянов, Грозданов, Кирилов, Дими-
тров; 
Голм.: 1:0 Кръстев (15), 1:1 Дими-
тров (25), 2:1 Каменски (35), 2:2 Ро-
зов (37), 2:3 Розов (47), 3:3 Кръстев 
(60), отстранени: Николов и Камен-
ски (2 ПВ)

02.06.1940 г. Варна игр. Колодрума 
Владислав – Тича 0:0 Съдия: Бала-
бански, 600
Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Калдаръмов, Мишков, 
Г. В. Георгиев, Д. Стеф. Димитров, 
Джуров, Боранов, Дачев, Кънев;
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Дончев, Калъчев, Радев, Розов, 
Абаджиев, Ковачев, Кирилов, Ди-
митров; 

09.06.1940 г. София игр. Левски 
Левски София - Тича 3:0 (1:0) Съ-

дия: К. Кунчев, 4000 
Левски: Мазников, Николов, Радев, 
Михайлов, Русев, Стамболиев, Ан-
дреев, Лозанов, Я. Стоянов, Пешев, 
Ст. Стоянов; 
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Радев, Калъчев, Дончев, Розов, 
Аврамов, Страков, Абаджиев, Ди-
митров; 
Голм.: 1:0 Пешев (1п), 2:0 Андреев 
(2п), 3:0 Я. Стоянов (2п)

09.06.1940 г. Пловдив иг. Ботев 
Спортклуб Пловдив – Владислав 
0:0 Съдия: Кр. Попов, 2000 
Спортклуб: Антонов, Батинов, То-
мов, Караянев, Бялков, Лазаров, То-
доров, Попов, Бъчваров, Караянев 
II, Паунов;
Владислав: Янакиев, Моканов, Ор-
манджиев, Г. В. Георгиев, Мишков, 
Калдаръмов, Христов, Дачев, Джу-
ров, Боранов, Темелков;

16.06.1940 г. Варна игр. Колодру-
ма Владислав – Левски София 2:1 
(1:0) Съдия: Н. Стоянов, 2000 
Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Калдаръмов, Мишков, Г. 
В. Георгиев, Боранов, Джуров, Фи-
лев, Темелков, Христов;
Левски: Мазников, Радев, Николов, 
Стамболиев, Русев, Габровски, Ан-
дреев, Пешев, Лозанов, Дойчинов, 
Стоянов; 
Голм.: 1:0 Христов (45), 1:1 Андреев 
(60), 2:1 Филев (79)

17.06.1940 г. Варна игр. Колодрума 
Тича – Левски София 2:0 (2:0) Съ-
дия: Кавалджиев, 2000 
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Радев, Калъчев, Дончев, Розов, 
Абаджиев, Петков, Ковачев, Дими-
тров; 
Левски: Соколов, Николов, Радев, 
Габровски, Димитров, Стамболиев, 
Андреев, Лозанов, Русев, Дойчинов, 
Стоянов; 
Голм.: 1:0 Ковачев (5), 2:0 Петков 
(16)
В 70 мин. е отстранен Ковачев, а в 
71 мин. напуска Петков с контузия 
в главата, „Тича“ продължава с 9 
играчи. 

23.06.1940 г. Варна иг. Колодрума 
Тича – Славия София 0:0 Съдия: Д. 
Георгиев, 2500 
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Радев, Калъчев, Дончев, Розов, 
Абаджиев, Петков, Ковачев, Дими-
тров;
Славия: Христов, Зографов, Фили-
пов, Т. Байкушев, Секулов, Андо-
нов, Манолов, Китанов, Д. Байку-
шев, Дамев, Попов;

23.06.1940 г. София иг. Левски АС-
23 София – Владислав 2:0 (0:0) Съ-
дия: Б. Паунов, 2000
АС-23: Дермонски, Спасов, Чипев, 
Балъкчиев, Кузманов, Бушев, Йор-
данов, Петров, Пачеджиев, Аструг, 
Димчев;
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Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Калдаръмов, Мишков, Г. 
В. Георгиев, Христов, Джуров, Бо-
ранов, Дачев, Кънев;
Голм.: 0:1 Йорданов (55), 0:2 Йорда-
нов (75)

30.06.1940 г. Русе игрище Алеите 
Левски Русе – Тича 0:0 Съдия: П. 
Стоянов, 1500 
Левски: Николов, Новаков II, Пей-
чев, Новаков I, Недев, Митев, Аба-
джиев, Попов, Бъчваров, Маринов, 
Башев;
Тича: Сарайдаров, Петров, Гарабе-
дов, Радев, Калъчев, Дончев, Розов, 
Абаджиев, Страков, Петков, Дими-
тров;

30.06.1940 г. Варна игр. Колодрума 
Владислав – АС-23София 1:4 Съ-
дия: Н. Стоянов, 1000
Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Калдаръмов, Мишков, Г. 
В. Георгиев, Боранов, Джуров, Да-
чев, Темелков, Христов;
АС-23: Дермонски, Балсечиев, Бушев, 
Кузманов, Петров, Йорданов, Паче-
джиев, Витошки, Аструг, Димчев; 
Голм.: 1:0 Джуров (20), 1:1 Аструг 
(48), 2:1 Петров (50), 3:1 Витошки 
(55), 4:1 Витошки (70) 

07.07.1940 г. Варна игр. Колодрума 
Владислав – ЖСК София 2:2 (0:1) 
Съдия: К. Кунчев, 2000 
Владислав: Янакиев, Д. Димитров, 
Моканов, Калдаръмов, Орманджи-
ев, Г. В. Георгиев, Боранов, Джуров, 
Мишков, Дачев, Кънев;
ЖСК: Костов, Маринов, Ангелов, 
Драндаров, Драганов, Кръстев, Ге-
оргиев, Баев, Милев, Манолов, Спи-
ридонов; 
Голм.:  0:1 Манолов (30), 1:1 Мока-
нов (48-дузпа), 2:1 Орманджиев 
(55), 2:2 Манолов (80)

12.07.1940 г. Варна иг. Колодрум 
Владислав – Спортклуб Пловдив 
3:1 (2:0) Съдия: Д. Георгиев, 1500
Владислав: Янакиев, Д. Димитров, 
Моканов, Калдаръмов, Г. Д. Георги-
ев, Г. В. Георгиев, Боранов, Джуров, 
Орманджиев, Ц. Димитров, Коев; 
Спортклуб: Сотиров, Караянев II, 
Батинов, Бъчваров, Белков, Дуков, 
Антонов, Киров, Караянев I, Лаза-
ров, Тодоров;
Голм.:1:0 Орманджиев (22), 2:0 Коев 
(25), 2:1 Караянев I (50) 3:1 Орман-
джиев (75), отстранен: Тодоров 85 
мин.

13.07.1940 г. Варна игр. Колодрума 
Тича – Спортклуб Пловдив 3:0 (1:0) 
– доиграване на останалите 85 мин. 
на прекратения мач от 14.04.1940 г. 
Съдия: Н. Стоянов, 1500 
Тича: Сарайдаров, Харипян, Гара-
бедов, Петров, Калъчев, Дончев, 
Розов, Абаджиев, Страков, Петков, 
Димитров;
Спортклуб: Антонов, Караянев II, 
Батинов, Бъчваров, Белков, Дуков, 
Сотиров, Киров, Караянев I, Лаза-
ров, Тодоров;
Голм.: 1:0 Харипян (37), 2:0 Абаджи-
ев (65), 3:0 Петков (85)
в 80 мин. е отстранен Бъчваров. 

14.07.1940 г. Варна иг. Колодрума 

Владислав – ФК-13 София 2:1 (1:0) 
Съдия: Стоянов, 2000 
Владислав: Янакиев, Д. Димитров, 
Моканов, Калдаръмов, Мишков, Г. 
В. Георгиев, Боранов, Джуров, Ор-
манджиев, Дачев, Коев;
ФК-13: Недялков, Илиев, Базовски, 
Петров, Кръстев, Пенчев, Николов, 
Аспарухов, Николаев, Стоичков, 
Каменски;
Голм.: 1:0 Боранов (25), 1:1 Аспару-
хов (51), 2:1 Моканов (73-псу)

21.07.1940 г. София игр. Левски 
Славия София – Владислав 3:1 
(0:1) Съдия: Поменов, 2000
Славия: Богословов, Зографов, 
Китанов, Байкушев, Стефанов, Ан-
донов, Дуков, Николов, Филипов, 
Дамев, Ташков;
Владислав: Янакиев, Д. Димитров, 
Моканов, Калдаръмов, Джуров, Г. 
В. Георгиев, Боранов, Темелков, Ор-
манджиев, Й. Кирчев, Христов;
Голм.: 0:1 Джуров (25), 1:1 Филипов 
(55), 2:1 Филипов (65), 3:1 Николов 
(75); 

28.07.1940 г. Варна игр. Колодрума 
Владислав – Левски Русе 1:2 (1:1) 
Съдия: А. Русев, 1500 
Владислав: Янакиев, Д. Димитров, 
Моканов, Калдаръмов, Джуров, Г. 
В. Георгиев, Боранов, Стойнов, Ор-
манджиев, Дачев, Христов;
Левски: Николов, Новаков II, Пей-
чев, Митев I, Недев, Митев II, Аба-
джиев, Попов, Бъчваров, Георгиев, 
Александров; 
Голм.: 1:0 Христов (15), 1:1 Бъчваров 
(45), 1:2 Попов (50)

04.08.1940 г. София игр. Левски 
Шипка София – Владислав 3:0 
(1:0) Съдия: И. Попов, 2000 
Шипка: Конов, Тановски, Или-
ев, Трънков, Георгиев, Вучидолов, 
Милев,Димитров, Петков, Добрев, 
Янев;
Владислав: Янакиев, Д. Димитров, 
Моканов, Калдаръмов, Г. Д. Георги-
ев, Г. В. Георгиев, Мишков, Стойнов, 
Боранов, Джуров, Иванов;
Голм.: 1:0 Димитров (15), 2:0 Петков 
(60), 3:0 Димитров (75)

04.08.1940 г. Варна игр. Колодрума 
Тича – ФК-13 София 1:1 (0:0) Съ-
дия: Кавалджиев, 1000
Тича: Сарайдаров, Харипян, Га-
рабедов, Радев, Калъчев, Дончев, 
Розов, Абаджиев, Страков, Петков, 
Милчев;

ФК-13: Недялков, Илиев, Базовски, 
Петров, Кръстанов, Пенчев, Нико-
лов, Аспарухов, Николаев, Стои-
чков, Каменски;
Голм.: 0:1 Николов (48),1:1 Петков 
(58)
През първото полувреме Харипян 
пропуска дузпа (вратаря спасява) 

18.08.1940 г. Варна иг. Колодрума 
Тича – Шипка София 2:1 (1:0) Съ-
дия: П. Рошков, 2000
Тича: Сарайдаров, Харипян, 
Петров, Радев, Калъчев, Дончев, 
Розов, Абаджиев, Страков, Петков, 
Милчев;
Шипка: Конов, Тановски, Илиев, 
Стоянов, Георгиев, Конов II, Милев, 
Димитров, Петков, Добрев, Янев;
Голм.: 1:0 Абаджиев (7), 2:0 Харипян 
(55-дузпа), 2:1 Янев (89-дузпа)

25.08.1940 г. София игрище Левски 
АС-23 София - Тича 5:1 (1:0) Съ-
дия: Б. Паунов, 1000 

АС-23: Дермонски, Чипев, Балък-
чиев, Петров, Кузманов, Бушев, 
Йорданов, Ангелов, Пачеджиев, 
Аструг, Димчев;
Тича: Николов, Харипян, Петров, 
Страков, Калъчев, Дончев, Розов, 
Абаджиев, Ставрев, Петков, Дими-
тров;
Голм.: 1:0 Пачеджиев (40), 2:0 Димчев 
(50), 3:0 Ангелов (55), 3:1 Петков (60), 
4:1 Димчев (70), 5:1 Кузманов (80)

25.08.1940 г. Варна иг. Колодрума 
Владислав – Славия София 1:2 
(0:1) Съдия: Стефанов 
Владислав: Янакиев, Орманджиев, 
Моканов, Томов, Г. В. Георгиев, Г. Д. 
Георгиев, Д. Димитров, Джуров, Й. 
Кирчев, Недев, Христов;
Славия: Богословов, Зографов, 
Китанов, Байкушев, Стефанов, Ин-
джев, Белокопов, Наумов, Филипов, 
Дамев, Дуков;
Голм.: 0:1 Наумов (2), 0:2 Наумов 
(58), 1:2 Моканов (80-псу)

1939-40 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. ЖСК  0:2 1:0 1:4 0:1 3:2 2:0 2:2 2:0 1:0
2. Лев С. 1:3  1:2 2:1 4:3 0:1 3:0 0:0 1:1 5:0
3. Славия 4:2 1:2  3:1 3:0 2:2 0:2 1:1 0:1 3:1
4. АС 23 2:3 1:2 1:4  1:3 2:1 5:1 5:0 4:0 2:0
5. ФК 13 2:2 0:3 4:1 1:1  7:1 3:3 1:1 4:1 1:1
6. Шипка 1:3 1:1 0:1 3:0 4:2  1:0 1:2 2:0 3:0
7. Тича 0:1 2:0 0:0 0:4 1:1 2:1  3:0 1:0 1:0
8. Сп-кл 3:1 0:1 0:0 1:1 0:0 2:0 3:1  0:0 0:0
9. Лев Р 1:2 0:0 0:3 1:2 0:3 0:1 0:0 4:1  2:0

10. Вл-в 2:2 2:1 1:2 1:4 2:1 0:0 0:0 3:1 1:2  

Играчи СК „Тича“ м. г.

Панайот Розов 18 3

Стефан Калъчев 18 -

Иван Сарайдаров 17 -

Сидер Димитров 17 3

Георги Радев 17 -

Асен Петров 16 -

Гарабед Гарабедов 14 -

Илия Дончев 14 1

Велико (Вили) Петков 13 5

Борис Кирилов 10 -

Димитър Страков 9 -

Янко Абаджиев 9 2

Йосиф Бянов 8 -

Атанас Ковачев 7 1

Оник Харипян 7 2

Хараламби Милчев 2 -

Ставри Ставрев 2 -

Георги Г. Грозданов 1 -

Никола Николов 1 -

Атанас Аврамов 1 -

Играчи СК „Владислав“ м. г.

Иван Моканов 18 3

Младен Джуров 18 2

Георги Вълч. Георгиев 18 -

Никола Калдаръмов 17 -

Здравко Янакиев 17 -

Стефан Боранов 16 2

Стоян Орманджиев 15 3

Дим. Стеф. Димитров 11 -

Георги Христов 11 2

Стефан Дачев 9 -

Георги Мишков 9 -

Александър Коев 7 1

Цвятко Кънев 7 -

Петър Темелков Тасев 6 -

Георги Дим. Георгиев 4 -

Цветан Димитров 4 -

Йордан Кирчев 4 -

Архангел Стойнов 2 -

Евтим Филев 1 1

Андрей Иванов 1 -

Кирил Момч. Кирчев 1 -

Недко Недев 1 -

Иван Томов 1 -
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положението, “Владислав” 
трябва да напусне дивизи-
ята. 

Ако правехме прецен-
ка на двата тима, на първо 
място ще трябва да отбе-
лежим, че и двата се яви-
ха с по няколко резервни 
играчи. Юношите на “Вла-
дислав” не задоволиха 
с изключение на Томов, 
който се представи мно-

го добре и спаси някол-
ко положения. Бековата 
двойка бе на обикновено 
добро ниво, заедно с ляв 
хафбек Георгиев. Съимен-
никът му в центъра през 
цялото първо полувреме 
бе слаб и чак през второто 
се оправи. От нападение-
то единствен даде прояви 
Христов. Останалите бяха 
посредствени. Инак “Вла-
дислав” даде типичната си 

игра с дълги прехвърля-
ния и ненадейни проби-
ви, но пред вратата няма-
ше кой да ги използва.

“Славия” се предста-
ви добре. Въпреки и без 
Мими Байкушев в центъ-
ра. На вратата Богословов 
бе колкото добър, тол-
кова имаше и шанс. Той 
спаси неспасяеми топки, 
предизвика неволното 
възхищение на публиката 
и може да се счита за глав-
ния виновник за победата 
на своя тим. 

Мачът почна с напа-
дение на “Владислав”. Бо-
гословов спасява опасно 
изпратена топка и на свой 
ред “славистите” се спус-
кат напред. Моканов и 
Орманджиев не могат да 
се разберат, Филипов се 
промъква, подава на Нау-
мов, който забива с голя-
ма сигурност. Това е още 
във втората мин. Пред-
положенията, че ще има 
много голове не се сбъд-
ват и до края на полувре-
мето двата тима разменят 
много нападения, без да 
използват нито едно.

Във второто полу-
време инициативата е на 
“Славия”. Пред вратата 
на “Владислав” има доста 
критични положения. В 
13-та мин. Наумов използ-
ва едно меле, за да покачи 
на 2:0. Веднага след цен-
търа се повтаря същото 
положение: Филипов бие, 
Янакиев отбива, Дуков 
посреща, бие, но праща 
в гредата. Надмощието 
на “Славия” продължава, 
но без да бъде оползот-
ворено, защото липсват 
удари. След 25-тата мин. 
“Владислав” започва да се 
налага. Едно опасно напа-
дение е спряно от Дуков с 
ръка. Моканов бие фаула 
и от 20 метра прави идеа-

1940
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лен гол. Веднага след това 
“Владислав” по щастие се 
спасява от покачване.

В този момент Орман-
джиев минава напред и 
неговият устрем се отра-
зява на тима. Той е пазен 
добре, за да се отрази. Ре-
ферът дава чести фаули в 
полза на “Владислав”. Мо-
канов бие светкавично и 
Богословов едвам спасява, 
след като един път изпусна 
топката. Още два фаула са 
спасени от “белия” вратар 
и след това “Славия” пак 
взема инициативата, за да 
я отстъпи в последните ми-
нути на “Владислав”, но без 
да се измени головото съ-
отношение 2:1 за “Славия”. 
(Хр. Киров)

***
На 20.09.1940 г., юноше-

ският отбор на „Владислав“ 
спечелва купата на Запас-
ния офицер, като на фина-
ла побеждава „Тича“ с 2:0. 

   
***

В. „Спортъ“ от 7.10. 
1940 г. обявява последно-
то решение за състава на 
НФД за сезон 1940/41. От 
София: ЖСК, „Левски“, „Сла-

вия“ и „АС 23“, а носителя 
на Царската купа „ФК 13“ 
трябва да играе бараж 
със спечелилият тур-
нира за влизане в НФД 
„Ботев“ София. „Спорт-
клуб“ Пловдив и „Тича“ 
запазват мястото си, а 
„Владислав“ трябва да 
играе бараж срещу „Бо-
тев“ Пловдив. На мястото 
на изключения от БНСФ 
„Левски“ Русе са приети 
съгражданите им от „На-
предък“. Оставено е мяс-
то и за отбор от възвър-
натите Добруджански 
територии, където фут-
болът е определен като 
„напреднал“. 

На 29.09.1940 г., Плов-
див, бараж за място в 
НФД: „Ботев“ Пловдив – 
„Владислав“ 1:1 (0:1),

„Владислав“: Янаки-
ев, Дим. Стефанов, Мока-
нов, Калдаръмов, Г. Въл-
чев Георгиев - Мъката, Г. 
Дим. Георгиев – Джала, 
Мишков, Недев, Боранов, 
Джуров, Иванов

0:1 Недко Недев (1пв), 
1:1 Милушев (2пв), рефер 
Ст. Данаилов

В. „Спортъ“, 30.09. 
1940 г.: „Ботев“ и „Вла-

дислав“ завършиха пър-
вата среща 1:1. ... Този 
резултат за варненци е 
благоприятен, защото 
сега при второто срещане 
в четвъртък, те ще бъдат 
домакин, а това не е без 
значение. Днес и двата 
тима не задоволиха техни-
чески, въпреки че се явиха 
с най-добрите си състави. 
В първото полувреме „Вла-
дислав“ откри чрез Недев. 
Ботевци веднага очертаха 
надмощие, но отбраната 
на Варна, главно Моканов 
и високите удари към вра-
тата не позволиха израв-
няване. То дойде след по-
чивката, след един добър 
корнер на Гълъбов. Голът 
бе Маркиран от Милушев. 
Ръководството на г. Ст. Да-
наилов бе много добро. 
Бургазян“

Мач – реванш на 
3.10.1940 г., Колодрума, Ва-
рна, „Владислав“ – „Ботев“ 
Пловдив“ 2:0 (0:0), рефер 
Антон Русев - София

„Владислав“: К. Димов, 
Д. Стефанов, Моканов, 
Калдаръмов, Г. Георгиев 
– Мъката, Г. Димитров – 
Джала, Ц. Кънев, Орман-

1940

Юношеския тим 
на СК "Владислав" с 
купата на Запасния 
офицер за 1940 г., 
прави от ляво на-
дясно: Йордан Кир-
чев (отг.), Ламбро 
Димитров, Дими-
тър Парчев, Христо 
Минчев, Иван Дими-
тров, Борис Попов 
и Атанас Антонов, 
клекнали: Петър Пе-
тков, Георги Илиев, 
Стоян Стамболиев, 
Димитър Абаджиев 
и Никола Стоянов.  

Финала за Царска-
та купа се играе на 
13.10.1940 г. „ФК 13“ 
София побеждава 
„Спортклуб“ Плов-
див с 2:1
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джиев, Недев, Джуров и 
Христов.

В. „Спортъ“, 4.10.1940 
г.: 

„Владислав“ победи 
„Ботев“ Пловдив с 2:0 и 
отново е в Нацдивизия-
та. 

Варна, 3.10. Интересът, 
който бе събудил днеш-
ния мач не бе оправдан, 
най-вече от гостите. Почти 
през целия мач ботевци 
показаха несигурна, на 
места доста твърда игра и 
с това развалиха доброто 
впечатление, което този 
тим бе оставял преди. Едва 
ли Варна е виждала по-
груб тим, като този, който 
днес оспорваше мястото 
на „Владислав“ в нац.диви-
зията. Добрият резултат на 
терена не отговаря нито 
на дадената игра, нито на 
съществувашите възмож-
ности. Варненци бяха с 
една класа по-добри и от 
това, което тимовете пока-
заха на игрището, реални-
ят резултат бе 5,6 гола на 0.  

Играта започна с 
много бързо темпо. „Вла-
дислав“ веднага се орга-
низира и по случайност 

резултат не бе открит в на-
чалото. Пловдивци правят 
няколко случайни слиза-
ния, които Орманджиев и 
Моканов с леснина пари-
рат. Редят се много изгоди 
за „Владислав“, които напа-
дателите пропуснаха, по-
ради нерешителност или 
опасна игра на пловдивци. 

Нулевият резултат 
като че ли тормозеше 
тима на детелината и още 
със започването на втора-
та половина, те хвърлиха 
всички сили за спечелва-
нето на гол. Това им жела-
ние и устрем бе увенчано 
с красив гол, отбелязан от 
център нападателя в 10-та 
мин. Гола импулсира вар-
ненци и те почнаха още 
по-настървено да нападат 
вратата на гостите. Мла-
дия Ц.Х. Георгиев показва 
отлична игра и почти дик-
тува играта на двата тима. 
Няколко негови добре 
построени комбинации 
създават истинска пани-
ка, но отново нападението 
на „Владислав“ пропуска. 
Най-сетне в 22-ра мин., 
след две пропуснати 100 
проц. положения лявото 
крило покачи на 2:0. Този 
гол смути гостите и игра-

та им стана още по-груба. 
Реферът г. Антон Русев, 
който ръководи с голяма 
вещина, бе принуден най-
сетне да отстрани двама 
играчи от „Ботев“. Това 
стресна пловдивци и те 
започнаха да играят спо-
койно и легално. Тогава 
именно и те станаха опас-
ни и усилията на Козаров 
щяха да се реализират, 
ако насреща си нямаше 
стената Моканов – Ор-
манджиев. Киров“

Този сезон е после-
ден за голям брой от ти-
тулярите на „Владислав“. 
Здравко Янакиев и Ан-
дрей Иванов – Дяката, 
двама от първият шам-
пионски отбор от 1925 г. 
приключват състезател-
ната си дейност. Същото 
прави и Евтим Филев, кой-
то записва два мача след 
завръщането си от Вое-
но-морската академия в 
Ливорно. Д-р Цветан Ди-
митров се отдава на зъбо-
лекарската си практика и 
реферство. Той остава ва-
жен съветник и участник 
във всички управления на 
футболния клуб до 1960-
те. Архангел Стойнов се 

1940

3.10.1940 г., 
Колодрума, Варна. 
"Владислав" преди 

решителния 
баражен мач за 

оставане в НФД 
срещу "Ботев" 

Пловдив, от ляво 
надясно: Дим. 

Климентеанов 
(предв.), Ив. 

Моканов, Дим. 
Стефанов - бай 
Митьо, Цвятко 

Кънев, Г. Дим. 
Георгиев - Джала, 

Мл. Джуров, Г. Вълч. 
Георгиев - Мъката, 

Ст. Орманджиев, Н. 
Калдаръмов, Недко 

Недев, Г. Христов 
- Шилото и Кирил 

Димов Георгиев
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завръща в Брюн (Бърно), 
за да завърши инженерно-
то си образование. Терена 
напускат и вече застаря-
ващите Александър Коев – 
Железния и Джон Мишков. 
Като студенти за София 
заминават Стоян Орман-
джиев и Младен Джуров 
(през следващата година). 
С отминаването на това по-
коление, през този сезон 
приключва и доминация-
та на клуба по футболните 
терени. От старите остават 
само капитанът Моканов и 
Калдаръмов. Новото поко-
ление владиславци, играли 
през този сезон: Димитър 
Стефанов – бай Митьо, 
Недко Недев – Пилето и 
Георги Вълчев Георгиев – 
Мъката забавят развитието 
си през военните години, 
но достигат зенита на ка-
риерите си в обединения 
отбор в началните години 
на Народната република. 
Първо завръщане на вра-
тарския пост прави шампи-
онът от 1934 г. Жечо Пенев 
Петков.

***
На 6 юни в София 

се играе приятелския 
мач България – Сло-
вакия. Под дъжда и 
в локвите на игри-
ще „Юнак“, България 
губи с 1:4, след като 
повежда с 1:0. Това 
е последният мач на 
националния отбор, в 
който черноморските 
тимове се представят 
със значителен брой 
(трима) футболисти. 
Освен „Линията Ма-
жино“, като център-
халф играе и Стефан 
Калъчев. 

  
***

На 13.10.1940 г., 
както е запланувано, 
започва новият сезон 
1940/41 от НФД. Иг-
раят се два мача. В Русе, 
на мястото на местният 
„Левски“ (изключен от 
БНСФ поради трети по-
реден скандал на финал 
за Царската купа с учас-
тието на този тим) е до-

пуснат „Напредък“ Русе, 
който губи от ЖСК София 
с 2:0. 

Пак на 13.10. Във Ва-
рна се играе вторият мач

„Владислав“: К. Димов 
– Дим. Стефанов, Мока-

1940

6.06.1940 г., игр. 
"Юнак", София, 
отборите на 
България (в бяло) и 
Словакия изли-
зат на терена. 
Зад капитана Л. 
Ангелов - Старото 
и вратаря Мутаф-
чиев се виждат 
владиславците 
Стоян Орманджиев 
и Иван Моканов
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нов – Г. Димитров (Джа-
ла), Джуров, Г. Георгиев 
(Мъката) – Логофетов, Хр. 
Цанков, Недев, Георгиев, 
Христов (Шилото)

„Тича“: Сарайдаров 
– Петров, Гарабедов – Ко-
вачев, Калъчев, Дончев 
– Радев, Петков, Страков, 
Абаджиев, Розов 

0:1 Розов (30), 1:1 Не-
дев (71), 2:1 Джуров (73), 
рефер Стефан Данчев 
- Шпетко (в. „Спортъ“, 
14.10.1940 г.)

6.06.1940 г., игр. „Юнак“, София, 
рефер Попович - Югославия

България – Словакия 1:4 (1:1)
1:0 Я. Стоянов (25), 1:1 Болчек (40), 1:2 Лукнар (48),

1:3 Фьолдеш (55), 1:4 Висоцки (87)
България: Мутафчиев – Орманджиев, Моканов – Стамболиев, Калъчев, 

Зографов (35. Каменски) – Николов, Ангелов (кап.), Я. Стоянов, 
Пачеджиев, Ст. Стоянов

Словакия: Райман - Счасни, Ванак – Ковач, Ходак (кап.),
Радо – Болчек, Биелек, Порубски (46. Фьолдеш),

Лукнар, Висоцки 

В. „Утринна поща“, 
14.10.1940 г.: 

    
„Владислав“ – „Тича“ 2:1 
(0:1)

Вчера на игр. 
Колодрума се игра 
първата среща 
от Нац. дивизия 
между варненски-
те представители. 
Въпреки студе-
ното и лошо вре-
ме, многобройна 
публика се беше 
стекла да види 
своите любимци 
в борба за пър-
венството на Нац. 
дивизия. Тимът на 
„Тича“ се яви в по-
знатия си състав, 
докато този на 
„Владислав“ се яви 
с няколко нови иг-
рачи, които изпъл-
ниха добре зада-
чата си. 

Играта започ-
на при доста нервна ат-
мосфера от двете страни. 
Няколко опасни удари, 
дадени в двете врати, са 
умело спасени от врата-
рите. Към 30-та мин. Розов 
получава от Абаджиев и 
бие силно фалциран удар. 
Вратаря на „Вл.“ се хвърля, 
лови слабо и топката бав-

но влезе в опразнената 
врата. „Тича“ води с 1:0. 

След почивката иг-
рата се оживи много. До 
средата на второто полу-
време, много нападения 
без резултат. В 25-та мин. 
„Владислав“ печели фаул, 
Моканов бие, Сарайда-
ров лови, но изпуска и 
дава възможност на ле-
вия инсайд да изравни 
резултата. Не минали и 
две минути, резултатът се 
покачи от Джуров на 2:1 
за „Владислав“. След този 
гол „Тича“ вложи голяма 
амбиция да изравни, но 
отбраната на „Вл.“ осуетя-
ваше всичките им опити. 
Няколко опасни момента 
пред вратата на „Вл.“ съз-
дават удобни положения, 
но нападателите на „Тича“ 
пропускат всичко. 

В 43-та мин. Страков е 
сам пред вратата на „Вл.“ 
и когато всички очакват 
изравняване, той бие вън. 
Краен резултат 2:1 за „Вла-
дислав“. Реферира задо-
волително Ст. Данчев.“

Другите два мача от 
кръга не се изиграват, по-
ради бойкота на софий-
ските отбори, които не са 
съгласни с намаляването 
на състава на дивизията 
на осем отбора и броят 
на софийските отбори в 
нея, който е определен да 
остане на три. Това е нача-
лото и краят на четвъртия 
сезон на НФД.

До края на календар-
ната година не остава 
много време за футбол 
и се стига до решение за 
следващата 1941 г. да се 
провеждат областни пър-
венства, първенците от 
които ще се състезават в 
т.нар. НФД, но този път по 
системата на елиминаци-
ите след разменено госту-

1940
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ване. Определено е, че от 
ВОСО ще участват класира-
лите се на първите две мес-
та в областната група.

Турнирът за Царската 
купа остава като отделно 
състезание до 1942 г. Учас-
тниците се определят на 
елиминации в областните 
турнири, победителите от 
които се включват в дър-
жавната фаза на състеза-
нието. 

Царска купа

9.06.1940 г., „Побе-
да“ – „Ш. сокол“ 3:0 служ. 
(При резултат 2:0, футболи-
стите на „Ш. сокол“ напус-

кат терена, 
н е д о в о л н и 
от развоя на 
играта. Слу-
жебен резул-
тат е присъ-

ден в полза на „Победа“). 
„Радецки“ – „Диана“ 3:0

16.06.1940 г., „Радец-
ки“ – ЖСК 5:1

½ финали: 23.6.1940 г. 
„Победа“ – „Радецки“ 1:0 и 
31.8. „Тича“ – „Владислав“ 
1:1

В. „Спортъ“, бр. 1795, 

06.9.1940 г.: „След пър-
вия мач се наложи преи-
граване в неделя, но „Вла-
дислав“ не се яви и „Тича“ 
спечели служебно. Неявя-
ването си „Владислав“ се 
обяснява с това, че едни 
от най-добрите му игра-
чи, като Моканов, Калда-
ръмов и Орманджиев са 
във войската и тимът му е 
разнебитен...“ 

8.09.1940 г., финал 
„Победа“ – „Тича“ 2:1 
(1:0)

„Победа“: Въргулев 
– Герасимов, Николов – 
Гарабедов II, Ц. Тепавича-
ров, Н. Василев – Гарабе-
дов I, Сл. Илиев, Гр. Арги-
ров, Славов, Матеев

„Тича“: Сарайдаров – 
Петров, Гарабедов – Ко-
вачев, Калъчев, Петков 
– Кирилов, Абаджиев, 
Страков, Бянов, Милчев

В. „Спортъ“, бр. 
1796, 9.09.1940 г.: „След 
като „Владислав“ се самое-
лиминира, тук във финал-
ната среща „Победа“ ели-
минира „Тича“ с 2:1. „Тича“ 
се яви без Розов, който е в 
София, и Дончев. Играта бе 
слаба, след като тримата 
братя Гарабедови (от „Побе-

да“) се увлякоха в грубости, 
с които заразиха и добрия 
Калъчев. Все пак от „Тича“ 
се проявиха особено много 
Калъчев, Радев (най-добрия) 
и бека Петров. Двата гола за 
„Победа“ даде дяс. крило Ге-
расимов. Голът на „Тича“ бе 
отбелязан от дузпа в самия 
край на мача, бита отлично 
от Петров. Сега „Победа“ ще 
представлява Варна в край-
ната борба за Царската купа.“

Градска купа 
„Варна“

Във финалния мач от 
8.11.1940 г., „Тича“ 
– „Ш. сокол“ 4:3 
(2:1). „Тича“ има-
ше явно надмо-
щие. Първи от-
кри „Ш. сокол“, 
но веднага след 
това „Тича“ из-
равнява. Малко 
преди края на 
1ПВ „Тича“ пока-
чи чрез Страки-
ев. 2ПВ „Ш. сокол“ 

успя да изравни, а малко 
след това да покачи. След 
устремни атаки червените 
успяват да победят след 2 
гола на Вили Петков. Рефер 
д-р Димитров“.(в. „В. поща“, 
9.11.1940 г.)

20.10.1940 г.. 
Колодрума, Варна, 
футболистите 
на "Владислав" 
и "Цар Борис III" 
от българския 
вече Добрич. 
"Владислав" в бели 
фланелки, прави 
от ляво: Г. Христов 
- Шилото, Г. 
Димитров - Джала, 
Н. Калдаръмов, 
Г.В. Георгиев - 
Мъката, Тодор 
(Тончо) Павлов и 
Лазар Логофетов, 
клекнали: Недко 
Недев, Ив. Моканов, 
Дим. Стефанов 
и Иванов, легнал 
вдясно Жечо 
Петков

След 4 поредни 
победни финала 
купата на ВОСО 
остава притежание 
на СК „Тича“.
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Стоян Тодоров
Орманджиев – Пашата

(10.1.1920 г. – 10.10.2006 г.)
СК „Владислав“ 1937-40 г.

Позиция: десен бек
НФД: 48 мача, 3 гола

Вицешампион: 1938 и 1939 г.
България „А“: 20 мача

Роден и израснал в бедняшкия квартал „Пясъ-
ка“, Орманджиев започва да играе в махленския „Ра-
децки“. Като повечето деца от този квартал, малкият 
Стоян е почитател на „Ш. сокол“. Негов идол е съсе-

да му Жечо Тунчев, един 
от най-добрите напа-
датели във Варна и „Ш. 
сокол“ за времето си, 
починал млад от бело-
дробна тубекулоза. Съд-
бата обаче, ще свърже 
Орманджиев с клуба от 
района до Морската гра-
дина - „Владислав“. Той 
получава покана да иг-
рае за тима, където вече 
са преминали няколко 
от другарите му от „Ра-
децки“. В „зеленият тим“ 
на Варна, своето място 
са намерили Дучето, 

Шилото и „вратаря“ (името не е споменато). За един 
приятелски мач между „Ш. сокол“ и „Владислав“, 
бека на „соколите“ Капзамалов не се явява и за да 
не се развали мача, селекционерът на „Владислав“ 
Кирил Денев – Миндила изпраща младия Стоян да 
попълни бройката при съперника. Орманджиев 

показва способно-
стите си в този мач, 
в резултат на което 
Денев и председа-
теля на „Владислав“ 
Стефан Константи-
нов, след почерп-
ка в сладкарница 
му казват, че вече 
ще играе само за 
„Владислав“. Ор-
манджиев се чув-
ства най-удобно 
като десен бек и за 
тази цел Моканов 
преминава от ляво. 
Двамата оформят 
двойка защитни-
ци, която във фут-
болният жаргон на 
това време е наре-

чена „Линията Мажино“, поради непропускливостта 
им към противниковите атаки. През сезон 1938/39 г. 
„Владислав“ пропуска само 15 гола, което е най-до-
брото постижение в три годишната история на ди-
визията. За начина по който ръководи играта, Ор-
манджиев получава прякора си „Пашата“. Той също 
въвежда нов стил в играта на бек. Вместо практи-
куваните тогава безадресни изчиствания на топката 
към противниковото поле, Пашата влага мисъл в из-
веждането й с точни пасове към съотборниците си. 
Орманджиев отлага следването си в ЖП института 
в София, за да довърши сезона с „Владислав“. В този 
последен сезон на НФД, Пашата се изтегля напред 
като нападател и отново се отличава като един от 
най-добрите на терена. Таланта му е забелязан и му 
спечелва повиквателна за националния отбор, едва 
на 18 годишна възраст. „Софиянци не ме посрещна-
ха дружелюбно в националня отбор. В 20-те години 
винаги е имало вражда, борба за надмощие. Има-
ше една неприязън към провинциалистите. Калъ-
чев беше единственият варненец в състава. Той ме 
поддържаше, в една стая спяхме..“ (от „Футболна 

Страница от 
автобиографичната книга 

на Орманджиев, подписана и 
подарена на Лиляна Моканова, 
съпругата на неговия приятел и 

съотборник

Иван Моканов (вдясно) и Стоян Орманджиев до него, в 
София за сбирка на националния отбор. Двата бека на 

"Владислав" отбелязват 6 от 13-те гола за отбора си в 
НФД (сезон 1939/40)
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Варна“, Стефан Янев и сътр., 1988 г.). Орманджиев 
дебютира с националната фланелка на 2.10.1938 г. 
в мач срещу Германия, когато отборът се нуждае от 
обновление, след болезненото отпадане в квали-
фикациите за Световно първенство, със 6:0 от Че-
хословакия. 

Последният официален мач на Пашата за „Вла-
дислав“ е баража за място в НФД срещу „Ботев“ 
Пловдив на 3.10.1940 г. „Владислав“ запазва място-
то си след 1:1 и 2:0, след което Стоян Орманджиев 
става столичанин с преминаването си в софийския 
ЖСК, като се записва да учи в София и след обедине-
нията от 1945 г. остава в столичния „Локомотив“. Па-
шата приключва футболната си кариера през 1948 
г., когато е изпратен в треньорска школа в СССР. Още 
един път Орманджиев ще облече екипа на родния 
клуб, вече под името „Ботев при ДНВ“. Последната 
му проява като футболист е на 12.10.1949 г. на вар-
ненския Колодрум, в мач на „Ботев при ДНВ“ срещу 
„АТК“ Прага (по-късно преименуван на „Дукла“). 

Стоян Орманджиев добива истинска популяр-
ност като треньор на националния тим и в периода 
1950-63 г. го извежда в рекордните 76 мача, с поло-
жителен баланс от 30 победи и 26 загуби. Върхът на 
това му поприще е бронзовият Олимпийски медал 
от Мелбърн през 1956 г., когато България губи по-

луфиналния мач от фаворита СССР в продължени-
ята. В мача за трето място България побеждава Ин-
дия с 3:0 и печели единственото за сега отличие за 
българския футбол на Олимпийски игри – бронзов 
медал. И в трите мача като титуляр излиза дългого-
дишният футболист и капитан на ВМС/“Черно море“ 
Георги Димитров – Червения (през тази година в 
ЦДНА), записан с фамилното си име Николов. (то-
гава все още важи правилото, че професионални 
спортисти нямат право на участие. (Във футбола, 
това правило на ОИ започва да търпи постепенни 
изменения от 1984 г., когато МОК за първи път до-
пуска професионални футболисти в олимпийския 
турнир.) Като треньор на софийския ЦСКА „Червено 
знаме“, Пашата извежда отбора до полуфинал в тур-
нира за КЕШ през 1965 г., където губи в допълнител-
ният трети мач от носителя на купата „Интер“ Мила-
но. Автор е на автобиографичната книга „В Интер му 
сваляха шапка“. Един единствен път Орманджиев се 
завръща като треньор в родния си клуб, когато през 
1974 г. поема диригентската палка в „Черно море“. 
Престоят му във Варна е кратък и нерадостен за 
него, усещайки че създаденото положение във фут-
бола на социалистическа България не би му позво-
лило желаните успехи с варненския му клуб. Статук-
во, част от което бе станало и момчето от крайния 
квартал на Варна.

Отличната игра на Орманджиев с глава е едно от качествата, с които той изпъква  и като нападател. 
В последния си сезон с екипа на "Владислав", Пашата изиграва част от мачовете в  линията на атаката. Всяко негово 

включване увеличава нападателната мощ на отбора. Оличава се с няколко асистенции и с три гола, което в този 
незадоволителен сезон за "Владислав", го прави един от голмайсторите на отбора.
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1956 г., бронзовият олимпийски отбор на България, воден от Стоян Орманджиев. 
Прави от ляво надясно: Крум Милев (пом.тр.), Георги Найденов, Кирил Ракаров, 

Манол Манолов, Никола Ковачев, Стефан Божков, Гаврил Стоянов и Стоян Орманджиев (ст. тр.), 
клекнали: Димитър Миланов, Георги Димитров – Червения, Панайот Панайотов, Иван Колев и Крум Янев

1956 г., 
нааграждаването 

на Българският 
национален отбор 

на Олимпийския 
стадион в 

Мелбърн, 
Австралия. 

„Червения“ е 
четвърти отзад 

напред.
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Стоян Орманджиев се завръща като треньор на „Черно море“ за кратък период през 1974 г. На снимката, 
пред комплекса „Спортпалас“ край Варна, в компанията на Васил Спасов – Валяка  (вляво), Лозан Коцев (ст. 

треньор на „Черно море“ в периода 1960-1962 г.) и Ангел Пандов – зам. председател на БСФС (вдясно)

Снимка с мно-
го символика. 
„Владиславецът“ 
Стоян Орман-
джиев награждава 
„тичанецът“ Хов-
сеп Еремян – Чилян 
(атлет, футбо-
лист, тенисист) 
за заслуги към 
клуба по случай 50 
годишнината на 
АСК „Черно
море“.
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Десетилетието започва с 
трите силни години на съпер-
ниците от „Шипченски сокол“. 
Обновление на тимовете обхва-
ща „Тича“ и „Владислав“. В „Тича“ 
влиза младо и талантливо по-
коление от юношесткия отбор, 
спечелил купата на Запасния 
офицер през 1930 г. «Тичанци» 
спечелват първият си трофей от 
местно първенство през 1932 г. 
– градската купа „Варна“, а през 
1935 и 1936 г. стават в две после-
дователни години шампиони на 
ВОСО. Това са първите успехи в 
областното първенство и първи 
прояви в турнира за Царската 
купа и държавно първенство. И 
двата финала за Царската купа 
завършват злощастно. През 
1935 г. вратаря Сарайдаров е 
тежко контузен от нападателя 
на софийския „Спортклуб“ Па-
чеджиев и доиграва мача поч-
ти обездвижен, като получава 
четири гола. На финала срещу 
„Славия“ през 1936 г., най-мно-
го се говори за съдията Тодор 
Атанасов (Точето), който не 
свири добре описана от софий-
ския вестник „Спортъ“ и от фут-
болистите на „Тича“ дузпа и на 
практика решава мача в полза 
на „Славия“. Въпреки по-добра-
та си игра през второто полу-
време, «тичанци» не успяват да 
обърнат резултата. Любопитна 
подробност е, че Тодор Атана-
сов е съдия в решителния мач за 
първенството от НФД през 1938 

г., когато по неизяснени причи-
ни (според някои източници оф-
сайд, според други нарушение 
в нападение) той отменя гол на 
нападателя на „Владислав“ Ар-
хангел Стойнов и на практика 
дарява титлата на „Тича“. Може 
би това е било неговото изви-
нение за опорочения финал от 
1936 г., но този път то е за смет-
ка на „Владислав“. Така, клубът 
считан за един от основополож-
ниците на спорта в България, 
най-после успява да се окичи с 
титлата държавен първенец по 
футбол, с три точки аванс пред 
следващите го отбори. 

„Тича“ остава фактор и в три-
те години от НФД, като постига 
победи срещу всички софийски 
конкуренти за призови места, в 
първенство, което се свежда до 
дуел между София и Варна. 

Зелено-белите от „Вла-
дислав“ продължават да бъдат 
един от водещите отбори във 
футболна България. След титла-
та от 1934 г. и наказанието за из-
ползване на нередовни играчи 
през следващата година, клубът 
успява да се върне към побед-
ният път и само лошият късмет 
го лишава от две последовател-
ни титли в НФД. Десетилетието 
приключва в минор, когато зас-
таряващият тим на „Владислав“ 
завършва на последно място 
в групата, но поради честите 
нововъведения във все още 
неустановеният правилник за 
провеждане на първенството, 
„Владислав“ успява да запази 
мястото си в НФД след победен 
бараж срещу „Ботев“ - Пловдив. 
Само две седмици по-късно на-
ционалната дивизия се разпада, 
за да се приложи нова формула 
на състезанието. 

Двата отбора показват своят 
почерк на терена в своеобразен 
стил. „Тича“ залага на техниката 

и „ниската топка“, с многоходови 
комбинации. „Владислав“ играе 
със здрава отбрана и „дурхова“ 
игра – дълги пасове от дълбочи-
на към спринтиращите крила, 
които често завършват атаките 
сами със силен удар във вра-
тата или търсят по-опростени 
комбинации с другите звена от 
нападението. В английската 
терминология, тази „дурхова 
игра“ се описва с понятието „kick 
and rush“. Системата, която изис-
ква здрави физически футболи-
сти и по-малко техника при бо-
равенето с топката се използва 
и до днес в по-долните дивизии 
на английския футбол. Двойката 
бекове Моканов-Орманджиев 
получават признание за ка-
чествата си чрез нарицателно-
то „Линията Мажино“ и покана 
за националния отбор, където 
изиграват заедно два мача. По-
черкът ще остане и в годините 
след обединението, когато два-
мата треньори Атанас Аврамов 
– Кафето и Иван Моканов оста-
вят своят отпечатък върху стила 
на работа в „Черно море“ чак до 
1980-те. Дребничкият Аврамов, 
който се занимава с детско-юно-
шеската школа, учещ младите 
на легалната, технична игра на 
„тичанци“ и старши треньора на 
„А“ отбора Моканов, имащ око 
за здрави и силови футболисти, 
подходящи за „владиславския“ 
му поглед върху играта. Двама-
та са обединени в безгранична-
та си вярност към родната фут-
болна организация, обгърнала 
и двете системи. 

През януари 1940 г. в. „Спор-
тъ“ излиза с няколко статии от-
носно тенденциите в построй-
ката на играта в съвременния 
футбол. Известно е, че по бъл-
гарските терени все още се иг-
рае т.нар. пирамидна система, 
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която цифрово се изразява в 
2-3-5. Отзад, два бека – десен 
и ляв, които играят не по тъч 
линията, а повече централно, 
поради липсата на типичен цен-
трален защитник. Пред тях се 
разполагат три халфбека, като 
страничните играят повече 
към тъч линиите, а централния 
освен функции на централен 
защитник, изпълнява и ролята 
на „плей мейкър“ или мотор на 
отбора, подхранващ нападате-
лите с пасове. Ключова за успе-
ха позиция, изискваща бързи-
на, техника, физика и точност 
в изпълненията. На този пост в 
„Тича“ отлично се справя Сте-
фан Калъчев, докато проблеми-
те във „Владислав“ идват точно 
от там, с остаряващия и нате-
жал Мишков и непрекъснатите 
експерименти с търсенето на 
негов заместник. Нападението 
се състои от две крила, два ин-
сайда (свръзки), които устано-
вяват спойката между крилата 
и централния нападател. 

Вестникът обръща внима-
ние на системата WM, с която 
лондонския „Арсенал“ спечелва 
пет титли през последното де-
сетилетие, под ръководството 
на треньора Хърбърт Чапман. 

„Случая, че Чапман се спря 
именно на тази система се по-
яснява със състезанията за ан-
глийското първенство. В про-
дължение на девет месеца и 
половина, един английски клуб 
трябва да изиграе 42 извънред-
но тежки мача за шампионата 
и още няколко за английската 
купа. Чапмановата тактика е 
гонила заздравяване на отбра-
ната, за да се намали броят на 
вкараните от противниковия 
тим голове. Център нападателя 
и двете крила са били толкова 
добри, сигурни и ценни, че е 

било лесно и без последствия 
за нападението да се върнат 
двата инсайда назад и с тях да 
се подсили халфбековата линия 
така, че тя да има четири игра-
чи (с изтеглените назад двама 
нападатели, превърнати в хал-
фбекове, постройката добива 
формата на буквата „W“). Цен-
тър хафбекът, от друга страна, 
е имал единствената длъжност 
да покрива противниковия цен-
тър нападател и да играе само 
пред своята врата, тъй като бе-
ковете е трябвало да отнемат 
каквато и да е възможност за 
напредване на противниковите 
крила. Със задържането на цен-
тър хафбека все назад, е давало 
на зрителите пълна илюзия на 
буквата „М“. От там и името. Тази 
система внесе революция в це-
лия европейски футбол, про-
тивно на някои обратни тълку-
вания, че нейната тактика жерт-
ва нападението за сметка на 
отбраната.“ Поредицата от ста-
тии продължава с описание на 
континенталните системи, като 
германската, наречена „бетон-
на“, отговаряща на характера 
на германеца с точното изпъл-
нение на определени задачи, 
която след „аншлуса“ се смесва 
с австрийската, позволяваща 
повече импровизация на тере-
на. Описана е и италианската 
разновидност на WM, при която 
се дава повече свобода на цен-
тралния защитник, обяснено с 
темперамента на италианците. 
Тук между множеството англий-
ски термини като халфове, бе-
кове и форуарди се промъква 
и италианското „либеро“. Либе-
рото е централен защитник с 
необходимите качества, за да 
бъде „свободен“ да се включ-
ва в атаките на отбора и даже 
да отбелязва голове. Бързина, 
техника, точен пас, силен удар 

са качествата, необходими за 
този тип футболисти. „Либеро“ 
от световна величина е Франц 
Бекенбауер, а защо не и излез-
лият от Черноморската школа 
Божил Колев. От това, което 
четем, в тези първи години на 
прилагане на схемата в Бълга-
рия, един от най-подходящите 
за този пост е „владиславецът“ 
Стоян Орманджиев.

В спомените си, Хрис-
то Конаков (футболист на 
„Владислав“/“Т-В“, а по късно 
и на софийските „Академик“ и 
ДСО „Строител“) твърди, че сис-
темата WM  е въведена за пър-
ви път по българските терени 
от Скопския „Македония“, който 
е вицешампион на България за 
1942 г. През следващото десе-
тилетие, тя завладява и българ-
ския футбол. 

В последната година от де-
сетилетието е видно, че фут-
болната организация на „Тича“-
„Владислав“ започва да губи 
позицията си на доминиращ 
фактор по футболните терени. 
Причините могат да се търсят 
в остаряването на повечето ти-
туляри и трудностите при нами-
рането на заместници в години, 
когато започва Втората све-
товна война. Във Варна трудно 
се намира препитание и част 
от футболистите заминават да 
търсят късмета си в София, къ-
дето има повече възможности 
за работа и учение, на други им 
предстои мобилизация, а трети 
емигрират зад граница. Някои 
оставят костите си на фронта, 
а други стават жертва на съз-
далата се следвоенна полити-
чески обстановка, превърнала 
Царство България в Народна 
Република. Предстои драматич-
но десетилетие, в което клубо-
вете са принудени да се борят 
за своето оцеляване.
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1941 - 1950

16.12.1945, капитанът Иван Моканов (Т-В) извежда сборния отбор на Варна срещу московския "Торпедо"
на Колодрума. Зад него са вратарите Никола Николов и Лафазанов (Сп)

и отзад в бял екип Димитър Стефанов - Митьо (Т-В)
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1941

Варненска областна дивизия (ВОД) 1940-41 г.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. м. п. р. з. г.р. т.

1. Владислав   3:1 3:0 2:1 3:2 3:0с 4:2 12 10 2 0 39:8 22

2. Тича 0:0   3:0с 6:0 4:0 3:0с 7:0 12 9 2 1 39:4 20

3. Победа 2:2 0:0   8:1 2:0 6:2 3:1 12 8 2 2 34:15 18

4. Левски 0:7 0:3с 0:4   1:1 3:2 3:0 12 5 1 6 18:34 11

5. Радецки 0:3с 0:3 1:5 1:2   5:3 0:2 12 2 2 8 14:29 6

6. Ш. сокол 0:3 0:3 2:3 0:3 1:1   2:0 12 1 2 9 14:35 4

7. Диана 0:6 1:6 0:1 0:4 0:3с 2:2   12 1 1 9 8:41 3

След разпадането на 
НФД се образуват шест 
областни дивизии, които 
трябва да определят учас-
тниците за новата НФД от 
следващият сезон. Разпре-
делението им е следното: 
един от Северната дивизия, 
два от Южната, три от Со-
фийската, два от Варненска-
та, един от Русенската, два от 
Пловдивската и един от Ско-
пие. В крайна сметка, новата 
НФД се превръща в елими-
национен турнир между 12-
те участници в нея. Относ-
но Варненската областна 
дивизия (ВОД) през сезон 
1940/41, тя се свежда до 
познатото първенство на 
ВОСО, допълнено със завър-
налите се след три сезона в 
НФД клубове „Тича“ и „Вла-
дислав“. 

В. „Спортъ“, бр. 1830, 
18.11.1940 г.: „Владислав“ 
бие „Диана“ с 4:2 (2:2). Варна, 
17.11. Отличното време поз-
воли масово посещение на 
единствения мач от област-
ното първенство. Още със 
започването „Владислав“ 
бяха изненадани от енер-
гичността и бързината на 
младия си противник. В пър-
вите минути „Диана“ откри-
ва чрез л. крило. Недев от 
„Вл.“ изравни, а по-късно ре-
зултата бе 2:1 за „Владислав“. 
В 45-та мин. „Диана“ на свой 

ред изравнява 2:2. След 
почивката играта е по-
свързана, по-интересна и 
постепенно „Владислав“ 
се наложи и покачи на 4:2. 
Реферира слабо Матеев от 
Варна.“

В. „Спортъ“, бр. 1833, 
25.11.1940 г.: “Тича” и 
“Владислав” дават 0:0.

Варна, 24.11. От об-
ластното първенство на 
Варна, което вече навлезе 
в своя нормален път, днес 
се играха два мача: еди-
ният дерби срещата на 
града между “Тича” и “Вла-
дислав”. Въпреки голямата 
амбиция и борба на двата 
тима, резултатът е нулев. 
Времето, посещението и 
теренът бяха добри, двата 
тима се явиха в състави:

“Тича”: Сарайдаров, 
Харипян и Гарабедов, Ра-
дев, Калъчев и Дончев, 
Петров, Абаджиев, Стра-
киев, Петков и Кожухаров.

“Владислав”: Кирчев, 
Димитров и Моканов, Кал-
даръмов, Джуров и Геор-
гиев I, Логофетов, Христов, 
Дачев, Василев и Георгиев 
II.

“Тичанци” излязоха 
почти в титулярен със-
тав, само без Розов, който 
се готви да се премести в 
София и затова бе замес-
тен от бека Петров. “Вла-

дислав” пък бе без Георгиев 
и Джуров бързо бе повикан 
от София да го замести. Иг-
рата се разви много бързо, 
с променливо надмощие, 
което даде възможност и 
на двата тима да се проя-
вят. Пропуснати положения 
също не липсваха, но за ну-
левия резултат голяма за-
слуга имат и двете отбрани, 
които играха много добре. 
Харипян например, показа 
че съвсем не е загубил фор-
мата си, а Димитров от “Вла-
дислав” дори превишаваше 
Моканов. От другите линии 
на “Тича” се прояви главно 
Стракиев в нападението, 
който често тормозеше 
отбраната на противника. 
Петров дебютира добре на 
новия си пост. Във “Вла-
дислав”, повиканият от Со-
фия Джуров изненада със 
слабата си игра. Георгиев 
се държеше назад и с това 
влияеше на цялата средна 
линия. В нападението един-
ствен Дачев бе в състояние 
да създава големи опас-
ности за противника. Общо 
лявата страна бе по-добра. 
Добре ръководи мача ре-
ферът Ст. Данчев. (Кирчев)

***
В. „Спортъ“, бр. 1869, 

24.03.1941 г.: „Варненски-

1.03. България се 
присъединява към 
Тристранния пакт. 
За кратко време тя 
възвръща част от 
отнетите след І 
свет. война тери-
тории с Ньойския 
договор от 1919 г. 
Българите живеят 
с радостта от 
националното обе-
динение. 
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30.03.1941 г. сборен отбор на "Тича" и "Владислав" срещу германски военен тим, прави от ляво 
надясно: Кирил Денев - Миндила (предводител), Дим. Стефанов - Митьо, неизв., Георги Дим. 

Георгиев - Джала, Иван Моканов и Никола Калдаръмов, клекнали: Панайот Розов, Илия Дончев, 
Иван Сарайдаров, Вили Петков, Оник Харипян и Асен Петров - Лебеда
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ят тим бие германците с 3:1 
(1:0), Варна, 23.03. Днес тук 
се игра първия мач след 
настъпването на пролетта. 
Причина за това бяха гер-
манците, които от извест-
но време тренираха и бяха 
подготвили много добър 
тим. Варна извади своята 
градска гарнитура. Мачът 
се посрещна с много голям 
интерес и посещението бе 
масово. Преди започва-
нето на играта се изнесе 
едно малко тържество с 
гимнастически упражнения 
и народни хора. Германци-
те почнаха с голям устрем, 
което се обяснява с добрата 
им физическа подготовка, 
но варненци отговориха с 
издържаната си техника, 
благодарение на което спе-
челиха мача. Откриването 
стана в 17 мин. от Дончев. 
В 37-ма Шнайдер изравни. 
След почивката Петков на 
два пъти, в 13-та и 27-ма 

мин. прати топ-
ката в герман-
ската врата и 
покачи на 3:1, 
което бе край-
ният резултат. От 
Варна се отличи-
ха Харипян, Мо-
канов и ц. халфа 
Вили Петков. На 
германския тим 
бяха направени 
големи овации.“

В. „Спор-
тъ“, бр. 1872, 
4.04.1941 г.: 
„Две състезания 
с германците 
във Варна. Ва-
рна, 30.03. Днес 
на сборния гер-
мански тим бе 
п р о т и в о п о с -
тавен тима на 
„Тича“. Герман-
ците спечели-
ха с 3:2 (2:1), но 
“тичанци” бяха 
по-добри и за-
губиха незаслу-

жено. Германците откриха 
още в 5-та мин при меле. 
„Тича“ изравнява чрез иде-
ален ъглов удар на Розов в 
21-ва мин. По-късно топка-
та пак навести германската 
мрежа, но реферът Станчев 
даде офсайд. 19 мин. пре-
ди края „Тича“ печели нак. 
удар от 20-25 м. Розов вед-
нага бие и праща в мрежата, 
но реферът дава повторно 
удара. Този път вратарят 
лови, дава напред, крилото 
на германците поема, цен-
трира и ц.ф. Бехер покачва 
на 2:1. Пак чрез Бехер гер-
манците покачват на 3:1. 
„Тича“ постоянно атакува, 
но много възможности са 
пропуснати и едва в 35-та 
мин резултатът е променен 
на 3:2.  От гермаците се от-
личиха ц. фор. Бехер и вра-
тарят Бард. От “тичанци”: 
Розов, Абаджиев, Радев и 
Сарайдаров.“ 

    
***

В. „Спортъ“, бр. 1893, 
6.06.1941 г.: „Тича“ и „Вла-
дислав“ печелят в първен-
ството на Варна. Варна, 3.06. 
Насрочените за 29 м.м. три 
мача бяха отложени. В не-
деля програмата продължи 
при много горещо време. 
„Тича“ срази „Диана“ със 7:0 
(3:0), Тимът на „Тича“ с Ас. 
Петров и Ставрев в отбра-
ната, Петков, Стракиев и 
Абаджиев в нападението и 
Радев (най-добрия), Дончев 
и Халачев в средната линия 
е фаворит за първенството. 
„Победа“ – „Радецки“ 2:1. 
Двата мача се ръководи-
ха добре от доскорошните 
играчи на „Владислав“ д-р 
Димитров и Кирчев. След 
обяд „Владислав“ победи 
„Левски“ с 2:1 (1:0). „Вл.“ по-
стоянно напира и първи 
открива, скоро след това 
покачва, но реферът Анто-
нов е свирил офсайд. След 
малко, за трети път вратата 
на „Левски“ е пробита, но 
реферът невиждайки бека 
на „Левски“ отново дава оф-

сайд. Второто полувреме и 
„Левски“ почна да напира с 
бързи спускания – контра-
атаки. „Левски“ изравнява, 
но „Владислав“ пак покачва 
на 2:1 след корнер и отли-
чен удар с глава на Георги-
ев (Джала). От „Владислав“ 
най-добри бяха лев. инсайд 
Евг. Василев, левия халф Ст. 
Христов и ц. халфа Георги-
ев II (Джала). От „Левски“ 
се отличи вратарят Госпо-
динов Маро, който спаси 
много опасни положения и 
100 % гол.“

В. „Спортъ“, бр. 1895, 
13.06.1941 г.: „Днешният 
рунд във ВОД донесе из-
ненада. Фаворитът „Тича“ 
бе победен от „Победа“. 
Варна, 9.06. Отдавна вар-
ненци не бяха виждали 
толкова интересна среща, 
но за жалост публиката бе 
малобройна. „Тича“ пре-
възхождаше в техниката 
слабо, но това не намаля-
ва стойността на успеха 
на „Победа“. Последният 
обаче превиши мярката на 
груба и остра игра. Особе-
но лошо впечатление на-
прави, когато вратарят на 
„Победа“ нокаутира Радев 
и остана ненаказан, поне-
же не бе видян от рефера. 
Най-добър на терена бе Ра-
дев – левият халф на „Тича“, 
еднакво активен в отбрана 
и нападение. И двата тима 
се стараха да прилагат WM 
система, и то доста сполуч-
ливо. Победният гол падна 
в 33 мин. на второто полу-
време. Той не беше неспа-
сяем, но Сарайдаров малко 
позакъсня. Реферира с ве-
щина Стефан Данчев.“ (бел. 
„Тича“ контестира поради 
нередовен играч на „По-
беда“ и печели служебно. 
Бедрос Ованезов от „По-
беда“ е играл с юношеска 
картотека.)

В. „Спортъ“, бр. 1910, 
25.07.1941 г.: „Владислав“ 
бие „Тича“ с 3:1. Варна, 

1941

„Славия“ Сф пече-
ли държавното 

първенство в два 
мача: 0:0 и 2:1 срещу 

ЖСК София. Финал 
за Царската купа на 
3.10.1941 г. в Добрич: 
„АС 23“ Сф – „Напре-

дък“ Русе 4:2
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27.07. Отличното време поз-
воли масово посещение, 
към 3000 души, още повече, 
че от този резултат зависе-
ше оставането на „Тича“ в 
нац. дивизията. Теренът на 
Колодрума, където днес за 
пръв път се игра този сезон 
бе лош. 

Веднага „Тича“ има ини-
циативата и напада. Врата-
рят на „Владислав“ Георги-
ев има много работа, но ви-
наги спасява, подпомаган и 
от добрия шанс. Така Аба-
джиев само на три метра 
пред него изпрати топката 
право в гредата. Въпре-
ки надмощието на „Тича“, 
„Владислав“ първи открива 
чрез Дачев. „Тича“ продъл-
жава да държи в респект 
противника си и вратаря на 
владиславци е принуден да 
вади от краката на Радев, за 
да предотврати изравнява-
нето, а после бека спасява 
също опасно положение. 

След почивката кар-
тината започва да се про-
меня. „Владислав“ бързо 
прави пробив и Борис Вла-
димиров покачва на 2:0. 
Тимът на детелината започ-
ва да става все по-опасен. 
Логофетов, Дачев, Недев и 
Василев не един път създа-
ват паника пред вратата на 
„Тича“, но или бият слабо 
и вън или пък Сарайдаров 
лови навреме. Това нер-
вира и играта започва да 
се изостря. При едно меле 
реферът отсъжда дузпа в 
полза на “тичанци” и Кожу-
харов намалява 2:1. Почти 
в края, чрез Недев „Вла-
дислав“ затвърдява побе-
дата си с 3:1. От тима на 
победителите се отличиха 
ц. халфа Недялков, левия 
халф Георгиев, ц. нападател 
Дачев и дяс. крило Логофе-
тов. От „Тича“ добри думи 
могат да се кажат само за 
ветерана П. Кожухаров, 
който изпъкна над другите. 
Реферът Ст. Данчев ръково-
ди отлично.“

Държавно
първенство

П ъ р -
ви кръг, на 
е л и м и н а -
ции с раз-
менено гос-
туване:

След теглене на жре-
бий, „Владислав“ се пада 
да играе срещу софийския 
„ФК 13“, но не може да по-
крие разходите по пътува-
нето си и губи служебно. 
Не се играе и реваншът. 
Позицията на отбора за 
случилото се е публику-
вана във в. „Спортъ“, бр. 
1918, 18.08.1941 г.

За съперник на „Тича“ 
се пада „Славия“ София.

В. „Спортъ“, бр. 1918, 
18.08.1941 г.:

“Славия” се налага във 
Варна и печели от “Тича” 
2:1

Варна, 18.08. Много-
бройна публика бе изпъл-
нила днес игрището

на Колодрума. Инте-
ресът към първата среща 
на новата нацдивизия във 
Варна бе много голям, още 
повече, че и гостуващият 
тим, “Славия” се ползва тук 

с много добро име. На 
футб. съдия Генчев от 
Търново тимовете се 
представиха така:

“Славия”: Анто-
нов, Зографов, Кита-
нов, Инджев, Фили-
пов, Антонов, Попов, 
Янков, Николов, Геор-
гиев, Евтимов.

”Тича”: Сарайда-
ров, Харипян, Гарабе-
дов, Радев, Ковачев, 
Петров, Абаджиев, 
Грозданов, Петков, 
Дончев, Кирилов.

Двата тима започ-
ват игра на проучва-
не, в която не личи ни-
какъв нерв и амбиция. 
Н и щ о 
о с о б е -
но пред 

двете врати не 
се наблюдава. 
Само при едно 
атакуване Ан-
тонов изпуска, 
топката е сво-
бодна, но око-
ло нея няма 
никакъв играч 
на “тичанци”, 
поради което 
една добра 
в ъ з м о ж н о с т 
е пропусната. 
С л а в и с т и т е 
започват да 
нападат с до-
бра организа-
ция. Вратата 
на “Тича” е по-
стоянно бом-
бардирана, но 
С а р а й д а р о в 
лови всичко. 
На свой ред и 
“тичанци” се 
организират 
добре, повеж-
дат смислени 
напредвания, 
но те завърш-
ват без удар 
във вратата. 
Така протича 
първото по-
лувреме - без 
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особен нерв.
Едва в 40-та мин. става 

нещо, което даде по-дру-
га физиономия на играта 
- славистите откриват чрез 
Николов, чиито удар пра-
ща топката от много близо, 
само на около 3 метра пред 
вратата. Две минути след 
това, вратата на “Тича” е от-
ново застрашена. Георгиев 
използва едно дурхово

подаване, бие отлично, 
но и Сарайдаров спасява, 
макар и в корнер.

След почивката сла-
вистите очертават вече 
преднина в играта си. Като 
резултат на това надмощие 
идва втория гол за славис-
тите, постигнат в 21-та мин. 
с хубав диагонален удар на 
Попов. Сега Сарайдаров 
има доста работа, но показ-
ва добро пазене на вратата 
си. При едно дурхово напа-
дение в 28-та мин., Вили Пе-
тков бие ненадейно и силно, 
и преди Антонов да успее 
да вдигне ръце, за да прави 
опит да спасява, топката е в 
мрежата зад него. “Тичанци” 
успяват да изравнят играта, 
но изравняване на резулта-
та не постигат. Три минути 
преди края, Зографов – кой-
то играе доста грубо - фау-
лира умишлено Радев, и тоя 
го удря. Реферът отстрани и 
двамата от игра и тимовете 
завършват мача си с по 10 
души.

От “Тича” най-добър бе 
Сарайдаров, Радев, а на-
пред единствен деен играч 
бе Вили Петков. Реферът 
Генчев показа прецизно ръ-
ководство. Още от началото 
той парираше опитите за 
грубости, каквито бяха по-
казани доста от страна на 
гостите. (Киров)

В. „Спортъ“, бр. 1921, 
25.08.1941 г.:

“Тича” удържа срещу 
“Славия” 0:0

Ако, Ако . С това „ако” 

могат да се кажат по някол-
ко думи и за двата вчераш-
ни тима, и за състезанието 
изобщо. Защото, ако сла-
вистите, например, бяха 
оползотворили общото си 
надмощие във воденето 
на играта, ако не бяха така 
очудващо бавни и прехва-
лено влюбени в комбина-
циите си пред вратата, ако 
бяха опитвали с близка и 
далечна стрелба – положи-
телно биха спечелили и вто-
рата си среща с “Тича”. Но 
не бе така. С “ако”, от друга 
страна, трябва да се харак-
теризира и вчерашното 
участие на “Тича”. Ако този 
тим беше успял да използва 
няколкото добри стопро-
центови възможтности за 
реализиране в края на мача 
– варненци биха елими-
нирали “Славия” от втория 
рунд. Това може би не би 
отговаряло на съотноше-
нието на силите, но от друга 
страна, не винаги по-сил-
ния, а често по-щастливия 
печели във футбола.

Славистите печелеха 
тактически

От първите минути още, 
та до края на мача те бяха 
господари във воденето на 
играта. И вчера белия тим 
показа своята типична игра 
с добри, близки подавания, 
с винаги проверено пла-
сиране на играчите. Човек 
добиваше впечатление, че 
топката се изнася по някак-
ви невидими, но съществу-
ващи очертания по игрище-
то - от крак на крак, от човек 
на човек и все на бял човек, 
но това комбиниране про-
дължаваше и там, където 
не е необходимо - дори 
пред самата противникова 
врата. А това, естествено 
улесняваше “тичанци”, то им 
даваше възможност да се 
съвземат от суматохите, в 
които изпадаха и да спася-
ват опасностите.

В първото полувреме 
специално, “Славия” бе пъ-
лен господар на терена с 

такава именно игра. След 
почивката, във воденето на 
играта силите - бяха при-
равнени. Такова впечатле-
ние се добиваше и от раз-
воя на играта.

Равният резултат 
радва “тичанци”

След преодоляването 
на трудностите от първо-
то полувреме, след като 
видяха, че засядането на 
играта пред вратата им не 
е така опасно, при започ-
ване на втория хафтайм 
“Тича” вече подхвана опас-
ни атакувания. Но - трябва 
да се отбележи, че колко-
то и приравнени по брой 
да бяха напредванията на 
“тичанци” с тези на “Сла-
вия” — по опастност те не 
правеха впечатление. За-
щото в първата си линия 
“Тича” нямаше опасни бор-
ци, като изключим един-
ствения Вили Петков. И 
все пак, “тичанци” можеха 
с резултатност да балан-
сират всичко поне в края 
на мача, но тогава и двете 
крила проявиха смущение, 
липса на предвидливост и 
проиграха стопроцентови 
възможности.

В общата си игра “Тича” 
много се приближаваше 
към “Славия” — с добри по-
давания, но с малко опити 
за сваляне топката долу. 
Правеше впечатление от 
друга страна, недостатъч-
ната издържливост на ня-
кои от играчите, която в да-
дадени моменти пречеше 
доста.

Разменена игра на 
пропуски

Тимовете вчера се 
представиха така:

“Славия”: Антонов, 
Зографов, Китанов, Бай-
кушев, Филипов, Антонов, 
Попов, Янков, Николов, 
Зайков, Евтимов

“Тича”: Сарайдаров, Ха-
рипян, Гарабедов, Петров, 

1941

* * *
Започва бълг. упра-
вление във Вардар-

ска и Егейска Македо-
ния, Поморавието и 

Западна Тракия (1941 
– 1944). Новоприсъ-

единените области 
към Царство Бълга-

рия са заради учас-
тието на страната 

ни във ІІ свет. война 
на страната на 

Тристранния пакт. С 
едностранно анекси-
раните територии, 

Б-я придобива 39 
756,6 km2  (Западни 
покрайнини – 2968 

km2, Македония – 23 
807 km2, Беломорска 
Тракия – 12 363 km2, 

о. Тасос – 443 km2 и 
о. Самотраки – 184 

km2 ). Общата площ 
на държавата става 

150 668,1 km2. 

* * *
20.04. Втора бълг. 

армия влиза в Бело-
морието в Източна 
Егейска Македония и 
Западна Тракия (поч-
ти цялата терито-

рия между реките 
Струма и Марица). 

Зоната е под гер-
мански контрол, 

и цели тя да бъде 
предадена на Турция, 

в случай че послед-
ната се присъедини 

към Оста. 
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Ковачев, Костов, Абаджиев, 
Петков, Ставрев, Дончев, 
Михайлов.

Няколко разменени на-
предвания и славистите оч-
ертават надмощие. Нападе-
нието постоянно огъва, но 
нищо опасно не се създава, 
защото има много суетене. 
При едно напредване чрез 
Попов, при настъпилото 
меле сервира на Николов 
стопроцентова възможност, 
уви — Манолчо забавя, суе-
ти се около себе си и когато 
всички очакват откриване, 
той проиграва.

“Тичанци” правят на-
предвания само от време на 
време и то главно от дясната 
си страна. Нападенията оба-
че срещат сигурната игра на 
Китанов и Зографов, които 
са непреодолими. Цялото 
полувреме протича с под-
чертано надмощие на “Сла-
вия” в играта, но въпреки 
това  гол не се постига.

Надеждите след по-
чивката

За привържениците на 
“Славия” те не се потвърди-
ха и след подновяване на 
играта, защото и сега на те-
рена техния тим показваше 
пак същата картина. Дори и 
сега “тичанци” се посъвзеха 
и започнаха да напират по-
опасно. При едно нападение 
на Михайлов, Петков поема 
във въздуха и бележи, но 
“голът не е гол”, защото футб. 
съдия е отсъдил предвари-
телно засадата. Славистите 
пропускат на три пъти – и 
чрез Николов, и чрез Попов. 
И пред “бялата” врата отново 
настъпи опасност – Харипян 
би далечен фаул, Антонов 
пропуска, настъпва меле и 
топката, ха да бъде пратена 
в опразнената врата. Ведна-
га след това, същата възмож-
ност имат и славистите, но 
Сарайдаров, който днес иг-
рае отлично, спасява с идеа-
лен плонж. Пак Сарайдаров 
малко след това има отлич-

на проява, вадейки от 
крака на Попов... Резултат 
все още няма, а краят на-
ближава. И ето, Зографов 
изпуска,  Михайлов е сам, 
голът виси, но варненецът 
пропуска. Миг след това, 
пред “Тича” има дузпа: Са-
райдаров отбива с ръка, 
пада, топката е в Никоди-
мов, играта не спира — и 
правилно - става меле, но 
Янков проиграва... Сла-
вистите не пропускат да се 
представят в комбинира-
не, което им пречи. Напи-
ранията се пренасят и в са-
мия край, Петков сервира 
на Абаджиев, той е пред 
открита врата, но пропу-
ска в края на мача поне да 
зарадва тима си и Варна.

Добри от “Славия” 
бяха: Китанов, Зографов, 
вратарят и хафбекът 

Антонов, Янков и По-
пов. От “Тича” се отличиха, 
крайната тройка, Ковачев 
и Петков. Футб. съдия г. 
Коков от Пловдив показа 
общо-взето добро ръко-
водство.“

Така и „Тича“ и „Вла-
дислав“ напускат борбата 
за държавно първенство 
още в първия кръг.

Царска купа
24.08.1941 г.: „Победа“ 

– „Ш, сокол“ 
5:0 (2:0), ре-
фер Антонов

 „Радец-
ки“ – „Диана“ 
7:5 (3:2), ре-

фер Топалов
„Владислав“ – „Левски“ 

10:1 (4:1), рефер Данчев
28.08.1941 г.: полу-

финали: „Победа“ – Вла-
дислав“ 2:0 и „Тича“ – „Ра-
децки“ 2:0

В. „Спортъ“, бр. 1925, 
29.08.1941 г.: „Ръковод-
ството на първия мач бе 
слабо и накрая имаше 
инциденти, като реферът 
отстрани по двама души. 
Бекът на „Владислав“ сам 
вкара първия гол. Ръково-

ди Пармаков.“
31.08.1941 г.: Финал: 

„Победа“ – Тича“ 1:1
В. „Спортъ“, бр. 1926, 

1.09.1941 г.: „Победа“ и 
„Тича“ завършват 1:1 и днес 
ще преиграват. Варна, 31.08. 
Рядко на варненската пуб-
лика се отдава случай да 
наблюдава така интересен 
двубой, както в днешния 
финален мач за Царската 
купа. И двата тима вложиха 
много амбиция, но завър-
шиха наравно, дори и в да-
деното продължение и ще 
играят мача отново утре 
след обяд. Ако се прави 
преценка на тимовете, то 
резултатът най-добре ще 
определи това. Равен мач, 
равностойни противници, 
еднакви възможности и 
пропуски.  

В 15-та мин, Гарабедов 
фаулира грубо Аргиров, но 
„Победа“ пропуща да реа-
лизира от дузпата. Играта 
става много бърза и в нача-
лото на второто полувреме 
„Победа“ отново пропуща. 
Тепавичаров и Дончев се 
сблъскват. Тепавичаров 
удря противника си и е от-
странен от рефера. В 38-ма 
мин. Вили Петков успява да 
открие за „Тича“, но в самия 
край на мача Гарабедов (от 
„Победа“) успява да изравни 
с глава. В първото продъл-
жение „Тича“ хвърля всичко. 
Установява надмощие, но не 
може да го оползотвори. В 
последните 15 мин. картина-
та е обратна. У тима на „Тича“ 
се чувства умора, „Победа“ 
диктува, но резултатът се 
запазва. Двата тима завърш-
ват с по 10 души, защото 
реферът отстранява Гара-
бедов от „Тича“. От „Победа“ 
се отличиха Лилов, Гарабе-
дов, Тепавичаров, Аргиров 
и Александров. От „Тича“ 
– Сарайдаров, Петров, Ра-
дев, Ковачев и Вили Петков. 
Ръководи много добре д-р 
Цветан Димитров.“

В. „Спортъ“, бр. 1927, 

1941
* * *
Между 21–22.04. се 
състои конференция 
във Виена между Йо-
ахим фон Рибентроп 
и граф Галеацо Чано, 
на която е опреде-
лена демаркацион-
ната линия между 
България и италиан-
ския протекторат 
Албания. Италиан-
ската окупационна 
зона вкл. градовете 
Тетово, Гостивар, 
Струга, Дебър и 
Кичево, общо 4314 
km2 с 232 000 души, а 
България – Охрид и 
Ресен. 

* * *
По време на ІІ свет. 
война под натиска 
на Коминтерна ЦК 
на БРП решава да 
започне въоръжена 
съпротива чрез 
саботажни групи 
и партизански 
отряди. Съпротиви-
телното движение 
в България (1941 
– 1944 г.), организи-
рано и ръководено 
от БРП, възниква 
след започването 
на хитлеристката 
агресия срещу СССР 
през (22.06.1941 г.). 
Изграждат се бойни 
групи за саботажна 
и наказателна дей-
ност. На 21 срещу 
22.08. през нощта 
бойна група, ръково-
дена от Георги Гри-
горов, вдига във въз-
духа на гара Варна 
влакова композиция, 
натоварена с варели 
бензин, предназначе-
на за хитлериската 
армия на Източния 
фронт
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 Носител на купата на Запасния офицер за 1940 г. с 
юношите на „Владислав“, през следващата година Лам-
бро записва няколко мача и с първия отбор. В. „Спор-
тъ“ му дава отлична оцнека в мача срещу „Диана“ (6:0 от 
20.07.1941 г., записан с името Наумов). Ламбро е от се-
мейство на македонски изселници. Баща му е емигрирал 
в САЩ, а младежът заминава да учи медицина в София. 
През 1948 г. по линия на баща си получава Американско 
гражданство. Остава известно време в Париж и Брюксел, 
където отново учи медицина в Université libre de Bruxelles, 
(завършва 1956 г.) с което добива право да практикува в 
САЩ. Отваря клиника в Чикаго като общопрактикуващ ле-
кар. Понастоящем. Д-р Димитров живее в дома си в Уест 
Палм Бийч, Флорида и скоро вече навърши 97 години. С 
удоволствие отговаря на всички наши въпроси и се радва 
да сподели младежките си спомени от Варна. Не може да 
скрие огорчението си от изчезването на българщината в 
родния му край. „Моето село беше изцяло българско. Ко-
гато съм се родил е било вече десет години в гръцка тери-
тория, а когато стигнах до училищна възраст трябваше да 
ходя в гръцко училище, защото вече нямаше българско. 
Говоря гръцки като грък. Гърците бяха загубили войната с 
Турция и заселваха техни изселници по нашите земи. Тези 
хора не бяха даже гърци, а турски християни. Част от ро-
дата ми се беше вече изселила във Варна. Братя Конакови 
са ми братовчеди. Баща им Васил беше от нашето село, а 

майка им от Загоричане. Да, селото 
на дядо Благоев. Неговото семейство 
е типичен пример как семействата 
се разделят. Знаете ли, че Загорича-
не сега се казва Василиада, по името 
на брата на Димитър Благоев, Васил, 
който учи в Цариград и става гръцки 
свещеник, т.е. грък. През 1935 г. баща 
ми се върна от САЩ, посети Варна и 
решихме да се присъединя към ро-
дата там. Имаше много македонци 

и македонски квартал, където сега е варн. болница. Във 
„Владислав“ играех център халф. За този пост трябваше да 
си борбен и добре физически, играта с глава също беше 
много важна. Аз съм висок на ръст и играех добре с гла-
ва. Освен с братовчедите ми Христо и Анастас Конакови, 
бях приятел и с Димитър Парчев (до мен е на снимката от 
1940 г., с купа в ръце, той е от Дойран), с Джала и Младен 
Джуров - те се наложиха в първия отбор. Помня и Мокана, 
Калдаръмов, Орманджиев, но те са по-възрастни от мен. 

През 1964 г. купих екипи за отбора. Бях си го поста-
вил за цел. „Владислав“ тогава се казваше „Черно море“. 
Беше много трудно да се намерят екипи. В Чикаго нямаше 
нищо за футбол (сокър), но аз намерих. Направиха ги по 

Д-р Ламбро Наумов Ди-
митров

(18.11.1922 г., с. Дъмбени, Костурско), 
СК „Владислав“ 1940-1942 г. 

Позиция: център халфбек

3.09.1941 г.: „Тича“ не се 
яви и „Победа“ ще предста-
влява Варна за Царската 
купа. Варна. 1.09. „Тича“ не 
се яви, понеже няколко от 
играчите му трябвало да за-
минат, а други били контузени 
от вчерашния мач. При това 
положение „Победа“ спечели 
служебно и за четвърти път 
вече ще представлява Варна 
в крайния турнир за купата на 
Негово величество.“

***
В. „Спортъ“, бр. 1934, 

19.09.1941 г.: „Преглед на 
варненските тимове след пър-
венството и Царската купа.: 
„Владислав“ спечели заслуже-
но първенството и ако той бе 
участвал в нац. дивизията, то 
той би бил фаворит № 1, защо-
то тимът им се отличава със 
своята резултатност, особено 
след влизането на Дачев като 
център нападател: „Близо ли 
си до противниковата врата – 
стреляй!“ На това се дължи до 
голяма степен резултатността, 
както на вътрешната тройка, 
така и на халфовата линия, 
която също е съставена от от-
лични шутьори. Единствено-
то поражение на „Владислав“ 
– от „Победа“ на полуфинала 
за Царската купа се дължи на 
невъзможното ръководство, 
което разстрои и играта им.“

Ако „Тича“ отстъпва по 
нещо на „Победа“ и „Вла-
дислав“, то това е по резул-
татност на нападението. “Ти-
чанци” дават по-издържана в 
техническо отношение игра 
от „Владислав“ и „Победа“, но 
нападението им прекалено 
комбинира. При тяхната от-
лична отбрана те биха могли 
много да постигнат. Дебюта 
им в държавното първенство 
бе неудачен (дали бяха нетре-
нирали или претренирали, не 
знам), но ако бяха дали такава 
игра, каквато срещу „Победа“ 
на финала за Царската купа, 
„Славия“ сигурно би била ели-
минирана още от Варна.

(Хр. Киров)

1941

* * *
24.04. България и Гер-
мания тайно сключ-

ват спогодбата Кло-
диус-Попов, която 
дава неограничено 

право на Германия да 
експлоатира при-
родните суровини 

в новозавладените 
земи, а Б-я се наема 

да плаща разходите 
на германските 

военни съоръжения, 
да изплаща финансо-

вите задължения на 
Югославия към Гер-
мания и да завежда 
администрацията 

в присъединените 
земи. Бълг. войски 

навлизат в Юго-
славия и анексират 
Западните покрай-

нини и Поморави-
ето при западна 

граница със Сърбия 
по Санстефанския 

мирен договор (пря-
ко присъединени са 

райони на Пиротско 
и Вранско) България 

дислоцира войски 
във вътрешността 

на Сърбия. 
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поръчка, в специален магазин. Зелени с бели якички и ръ-
кави. Донесох ги лично. Жена ми и децата ми бяха също с 
мен. (бел. Стефан Янев си спомня високия „владиславец“ 
от Америка донесъл екипите на ст. „Тича“). Поканиха ни 
на мач, когато облякоха за първи път екипа. Братовчед 
ми Лазар Журков познаваше хора в клуба, беше готвач в 
сладкарница „Савоя“на ул. .. „Цар Борис“. След мача им да-
дох банкет в един ресторант до Морската градина. ..“

Д-р Димитров е приятен събеседник, който може да 
говори дълго на различни теми и с удоволствие говори 
за младините си. Автор е на автобиографична книга, из-
дадена на английски. През 1942 г. го вземат войник и след 
това заминава да учи в София. Не получава известност 
на футболния терен, но е от особена важност за истори-
ята на футболния клуб. Няма да е грешно, ако се каже, че 
днес ПФК „Черно море“ играе в зелено-белия цвят на „Вла-
дислав“, благодарение на д-р Ламбро Димитров. 

Момент от финалния мач пред добричката врата.

Голмайсторът на "Владислав" и Варна Стефан 
Дачев - Дача получава купата "Добруджа".

5.10.1941 г., 
футболистите 
на Варна преди 
решителния мач 
срещу отбора на 
Добрич, от ляво 
надясно: Георги 
Радев - Калфата (Т.), 
Славчо Илиев (П), 
Цанко Тепавичаров 
(П), Мардик 
Саркизов (П), 
Гарабед Гарабедов 
(Т), Тончо Павлов (Д), 
Стефан Дачев (Вл), 
....., Илия Дончев (Т) 
и Григор Аргиров 
(П), клекнал Иван 
Сарайдаров (Т)

19411941
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***
СК „Диана“
Основан на 18.05.1919 г. 

като „Червения тим“

Преименуван през 1921 
г. на „Диана“

През март 1928 г. „Ди-
ана“ се обединява със „Сла-
вия“ – Варна, под името „ДС 
28“

На 31.07.1930 г. „ДС 28“ 
се преименува на „Ботев“ – 
Варна.

През декември 1931 г. 
„Ботев“ Варна е преимену-
ван на „Диана“

В периода 1933 - 1937 г. 
клубът носи името „Варна“, 
след което се връща към 
името „Диана“

23.01.1942 г. Обеди-
нението между „Диана“ и 
„Тича“ е официално извес-
тено във в. „Спортъ“

„Червеният тим“ е съз-
даден от младежи с ле-
вичарски убеждения във 
времена, когато болше-
вишките идеи са срещали 
не малко симпатизанти в 
България. Като добавим и 
победата на БКП в общин-
ските избори и създаване-
то на Варненската комуна 
през ноември-декември 
1919 г., появата на „Чер-
вения тим“ не може да се 
смята за изненада. След 
разпускането на комуната 
през 1921 г., левичарските 
идеи не се посрещат добре 
от управляващата „трич-
ленка“ и клубът се оказва 
в трудно положение, кое-
то предизвиква смяната 
на името с „Диана“. След 
още едно обединение и 
преименуване на „ДС 28“, 
СК „Диана“ възвръща име-
то си за две години 1931 
- 1933 г., след което прие-
ма името „Варна“. От 1937 
г, отново е „Диана“. През 
1941 г. ръководството на 
клуба изявява желание за 
обединение със СК „Тича“. 
Молбата е разгледана на 
извънредно събрание на 
ръководството на „Тича“ и 
както показва официално-
то писмо с дата 25.11.1941 
г., е приета с абсолютно 
мнозинство. Всички спор-
тисти на „Диана“ са приети 
в редиците на „Тича“, което 
увеличава приходите на 
“тичанци” от членски внос. 
Инвентар, активи и пасиви 
също преминават в ръце-

СК "Диана" през 1919 г., прави от ляво надясно: Петър Генов, Душко Кондов, Никола 
Маринов - Беглю, Ганю Савов и Аспарух Ранков, в средата: Иван Попов, Крум Кънчев 
и Тодор Георгиев, отпред: Иван Станев, Никола Иванов и Петър Градев (подарена и 

разчетена от Крум Кънчев)
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те на СК „Тича“. Историята, 
представена с официалната 
кореспонденция между два-
та клуба се различава от вер-
сията на футболиста на „Ди-
ана“ Тончо Павлов (по-къс-
но футболист на „Тича“/“Т-
В“/“Ботев при ДНВ“), според 
който обединението било 
плод на пиянски банкет в 
ресторант „Морско око“, да-
ден от управата на „Тича“, с 
цел да склони „дианци“ да 
приемат предложеното от 
„Тича“ сливане.

От ранния тим в начало-
то на 1920-те, най-изявеният 
футболист е Николай Мари-
нов – Беглю, резервен вратар 
на олимпийския отбор на 
България за игрите в Париж 
през 1924 г. Футболистът Пе-
тър Генов участва в управлен-
ческите структури на Варнен-
ската спортна област и е баща 
на нападателя на ВМС/“Черно 
море“ от 1950-те и 60-те Сте-
фан Генов.  От ръководители-
те на „Диана“ най-изявен в об-
ществения и спортен живот е 
Крум Кънчев. 

Една от последните 
формации на 
"Диана" от 1940 
г., Първият горе в 
ляво е Тодор (Тончо) 
Павлов, третият е 
Панайот Желязков, 
петият е Петко 
Георгиев Петков, 
седнал долу в 
средата: вратарят 
Конда Кондов.

Ръководоството на СК "Диана" през 1919 г. и 50 години 
по-късно, от ляво надясно: Петър Градев, Никола Иванов, 

Тодор Трендафилов и Крум Кънчев

1941

* * *
14.05. Народното съ-
брание се събира на 
заседание на което 
при демонстратив-
ното отсъствие 
на пълномощните 
министри фон Ри-
хтхофен и граф Ма-
джистрати, минис-
тър-председателят 
Филов произнася 
реч, в която обявява 
за присъединени 
Новоосвободените 
земи. Тази анексия 
не е призната офи-
циално нито от 
Италия, нито от 
Германия. 
22.06. Авиацията 
на Съветска Русия, 
без да се намира във 
война с България 
и без каквато и да 
било причина или 
повод, бомбардира 
град Добрич.  Няма 
жертви.
 

* * *
13.12. България oбя-
вявa вoйнa нa CAЩ 
и Вeликoбритaния. 
Тoвa ce нaлaгa oт 
нaшитe cъюзничecки 
зaдължeния към 
Трeтия рaйх.
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Един от основателите на СК „Диана“ и център халф-
бек на тима в най-ранните му години, Кънчев е извест-
на обществена личност във Варна. Завършва Варнен-
ската мъжка гимназия, след което следва славянска 
филология и литература в СУ “Св. Кл. Охридски“, за да 
стане учител, писател, спортен деятел и журналист. В 
периода 193 - 1944 г. Кънчев е преподавател в Машин-
ното (Морско) училище. Автор е на петнадесет книги 
и стотици статии на морска тематика. Пише поеми в 
проза, романите „Варна“, „Ние търсим черно злато“, 
„Да, това е песен...“, роман за Никола Вапцаров, пъте-
писите: „Ялта - Сочи“, „Цветя от Тунис“, „Критска мозай-
ка“. Като дългогодишен участник и съдия в плувния 
маратон Галата – Варна, той пише статии за плуване и 
ветроходство. 

Крум Кънчев е почетен член на СК „Тича“. През 
1934 г. издава сборник със спортни статии. Като въз-
споменание за Стефан Тончев, той пише: „... Неговият 
малък клуб „Спортист“ стана известният „Тича“... Сте-
фи щеше да се радва на тяхната английска игра“. След 
1945 г. Кънчев е съден от т.нар. народен съд и излежа-
ва няколко години в затвора. 1948 г. е републикански 
шампион по ветроходство. 

„В тима на „Диана“ влязох да играя през 1937 г. слу-
чайно. В махалата ритахме парцалената топка от мал-
ки. Мечтата ни бе да намерим място най-напред в юно-
шите, а след това и в мъжките състави на клубовете. 
Като узряхме за футбола най-напред се предложихме 
на „Шипченски сокол“, върнаха ни, имали достатъчно 
играчи. Отидохме в „Радецки“ – харесаха и взеха само 
Орманджиев. С протекцията на брат ми Кинко Павлов, 
който имаше приятел, играч на „Диана“ попаднахме в 
редиците на този тим. Бях чувал, че клубът в миналото 
е играл важна роля в спортния живот на Варна, но не 
бях очарован. Заварих един разбит тим от възрастни 
играчи, които не тренираха редовно и едва креташе 
на опашката на първенството на града. 

На следващата година, ръководството на клуба 
с председател полицейския началник Петър Статев 

реши и подмени целия мъжки отбор на „Диана“ с 
млади футболисти – ученици и студенти. В със-

Панайот започва да играе в „Диана“ и след обеди-
нението от 1942 г. преминава в „Тича“. Играе като стра-
ничен или център халф и печели положителни отзиви 
за играта си във всеки мач. Висок, здрав, изпълняващ 

Крум Николов 
Кънчев

(18.08.1904, с. Брегово,
Видинско – 12.06.1980, Варна)

Тодор Иванов Павлов – 
Тончо

„Тича“/“Т-В“/“Ботев“/ВМС: 
1942 - 1948 г.

Позиция: халфбек/център нападател

тава влязохме аз, Конда Кондов, Панайот Желязков, 
Любомир Панайотов. От старите останаха само двама 
играчи. За две години отборът от последните места 
отиде в първата половина на класирането. 

С Панайот бяхме студенти. Дойдоха при нас в уни-
верситета Харипян и Саркис Тозбейкян от „Тича“ и 
ни предложиха да минем в техния отбор. Отказахме, 
защото в „Диана“ освен че бяхме отбор, бяхме и до-
бри приятели, сплотен колектив. Панайот бе момче 
от бедно семейство. Разговаряли те отделно с него и 
му обещали да му купят костюм (той ходеше на лек-
ции с ученическата си куртка) и се съгласил да играе 
за „Тича“. Започнахме да страним от него и на месеца 
Панайот върна костюма в „Тича“ и се върна при нас. 
Не бяхме предвидили обаче следващия ход на “тичан-
ци”. Повикали те ръководството на „Диана“, хапнали, 
пийнали в „Морско око“ и през 1942 г. двата клуба се 
обединиха. Нищо не напомняше след обединението 
за нашия първи клуб: името „Тича“, формата на „Тича“. 
Вляхме се в отбора на “тичанци” трима от „Диана“: аз 
– десен инсайд, Панайот Желязков – ляв, и Конда Кон-
дов (вратар). С натиск от наша страна вратарят пази 
един единствен мач вратата на „Тича“ и после отиде в 
Добрич. 

Паметен за мен е ¼ финалния мач на „Тича“ сре-
щу „Напредък“ - Русе. В борба с вратаря на русенци за 
една висока топка, тежко контузих ръката си. Нямаше 
смени, „Тича“ трябваше да продължи с 10 души. На по-
чивката се съгласих да стегнат ръката ми към тялото и 
влязох в игра. Русенци ме брояха за контузен и не ми 
обръщаха много внимание, а аз им направих три гола. 
Елиминирахме ги, а привържениците на „Тича“ още 
преди края на мача навлязоха в терена и ме изнесоха 
на ръце. 

Спомням си и мача със скопския „Македония“ със 
страшилището на защитниците и вратарите Джино Си-
меонов. Срещу „Левски“ София 4:0, в Плевен биха със 
7:2, в Шумен с 11:0. На мача с „Тича“, подсилен с Мар-
дик Саркизов от „Победа“ и Младен Джуров от „Вла-
дислав“, Калфата Радев му стъпи на врата и не му даде 
да диша. Джино не издържа, ядоса се, махна с ръка и 
няколко минути преди края напусна терена. Бихме с 
1:0. Калфата подаде на Джуров, той шутира, македон-
ския вратар изби топката, тя попадна у мен и от около 
десетина метра вкарах победния гол...“

Панайот Желязков
Панайотов

„Тича“/“Т-В“/“Ботев“/ВМС: 
1942 - 1952 г.

“А“ РФГ: 38 мача
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предимно дефанзивни функции. През 1943 г. Панайот 
решава да премине своеволно в „Ш. сокол“, което се 
отчита като нелоялност от ръководството на „Тича“ и 
освен това не е позволено от тогавашният правилник. 
От „Тича“ излиза предложение за изключването му от 
спортното движение. Флирта на Панайот с „Ш. сокол“ 
продължава няколко месеца и през октомври 1943 г. 
той се завръща в „Тича“, където остава до края на кари-
ерата си, дори и през турбулентната 1950 г., когато от-
борът е изпратен административно в Окръжната гру-
па и на футболистите е позволено да си търсят други 
отбори. Последнят мач на Желязков с екипа на (вече) 
„моряците“ е на 2.10.1952 г., когато ВМС побеждава 
„Динамо“ с 1:0 в София. Според съседа му Димитър Ви-
динлиев, Панайот е работел за Държавна сигурност и 
е запомнен с колелото, с което се е придвижвал - бега-
чът на убитият без съд и присъда известен колоездач, 
участник на ОИ’36 в Берлин – Марин Николов.

Конда Киров Кондов, 
вратар на "Диана" и 

"Тича"

* * *
По сигнал от Лондон 
на 28 срещу 29.09. 
въоръжени групи на-
падат общината и 
полицейското упра-
вление на с. Доксат. 
Предварително са 
белязани вратите 
на бълг. къщи в сели-
щата и в гр. Драма 
гърците започват 
да разстрелват 
българи. Бунтът 
е срещу бълг. упра-
вление на района, 
организиран от 
нелегалните ядки 
на гръцките кому-
нисти по заповед на 
централата им из-
вън бълг. Беломорска 
област. Метежът 
обхваща 14 от общо 
20 общини в реги-
она или 69 селища, 
като в 13 общини 
в началото успява 
да отбележи успех. 
Цивилното местно 
бълг. население се 
включва с въоръжени 
отряди в самозащи-
та от национал-ко-
мунистическия ме-
теж. Загиват 3000 
души от българска 
страна.

1941

Петко Г. Петков и 
Панайот Желязков с 
екипа на "Диана" през 
1940 г.
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Варненска областна дивизия (ВОД) 1941-42 г.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. м. п. р. з. г.р. т.

1. Победа   1:1 3:0с 1:0 3:0 3:1 3:0 12 9 2 1 22:4 20

2. Тича 0:2   1:3 2:2 1:1 4:0 11:0 12 6 4 2 31:13 16

3. Владислав 0:1 3:3   9:0 0:2 5:0 11:0 12 6 1 5 41:17 13

4. Ш. сокол 0:0 1:3 3:0с   4:0 1:2 4:2 12 5 3 4 19:19 13

5. ЖСК 0:3 0:2 3:0с 0:3с   0:0 2:4 12 4 2 6 14:20 10

6. Радецки 2:0 0:1 0:3 0:0 0:1   2:1 12 4 2 6 10:21 10

7. Левски 0:2 0:2 1:7 0:1 0:5 2:3   12 1 0 11 10:53 2

Едномесечното нака-
зание на „Владислав“ през 
юни 1942 г., заради нена-
временно представяне на 
юношеската купа, спече-
лена предния сезон, им 
донася три последовател-
ни служебни загуби в юн-
ските мачове и предреша-
ва крайното класиране. За 
следващата фаза на дър-
жавното първенство се 
класират „Победа“ и „Тича“.  

Цитирайки окаяното 
финансово състояние на 
клубовете, в края на 1941 
г. ВОСО разпорежда обе-
динения с цел намаляване 
на числеността им. Добавя 
се и заплашителна нотка, 
че в случай на неподчине-
ние от страна на клубове-
те, ВОСО ще се намеси със 
задължителни мерки. По 
този повод и за сливане-
то на спортните клубове 
„Тича“ и „Диана“ в. „Спор-
тъ“ пише:

В. „Спортъ“, бр. 1987, 
26.01.1942 г.: „Ръковод-
ството на обединения 
клуб „Тича“, Варна, 23.01. - 
Идеята за обединение на 
спортните сили във Варна, 
подети от бившата област-
на управа по насилствен 
път не може да се прове-
де. Причината е и заменя-
нето на тогавашната уп-
рава с нова, назначена от 
федерацията. Тези обаче, 
които схващат най-добре 
нуждата от обединение, 
го постигат. Такъв е случая 
с преливането на клуба 
„Диана“ в „Тича“. То е вече 
свършен факт. Подсиле-
ният по състава му клуб 
„Тича“ има дори събрание, 
на което се избра следното 

ново ръководство, в кое-
то влизат и много дейци 
на бившия клуб „Диана“. 
Председател: Кънчо Са-
пунджиев, подпредс.: Ил. 
Митев, Дим. Пантев, Пей-
чо Кожухаров, секретар: 
М. Янев, касиер: С. Анес-
тев, домакин: Д. Недев, 
зав. футбола : О. Харипян, 
зав. юноши: С. Тозбейкян... 
Клубът „Тича“ подготвя за 
текущия зимен сезон бо-
гата по прояви дейност, 
която през пролетта ще 
се изрази в застъпване на 
всички видове спорт.“

В. „Спортъ“, бр. 2002, 
23.03.1942 г.: „Варна за-
почва голяма акция в пол-
за на видинци и войската 
и за съживяване на инте-
реса към спорта. Варна, 
21.03., Новата областна 
управа на Черноморската 
царица има много жела-
ние да направи всичко, 
каквото е възможно, за 
да се постави спортът от-
ново на онази висота, на 
каквато бе в миналото, 
когато Варна доминира-
ше едва ли не над всички 
други градове в страна-
та. Разбира се, за това ще 
трябва извънредно мно-

1942
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го труд и постоянство, тъй 
като понастоящем общото 
ниво на варненския спорт 
– организационно и състе-
зателно – е доста западна-
ло...

Като пръв почин, об-
ластната управа пристъпва 
към акцията за събиране 
помощи за пострадалите 
от наводненията видинци, 
за българските и герман-
ските войници. ... Утре, не-
деля ще се състои футбо-
лен мач между „Тича“ и „По-
беда“, а на 29.03. ще играят 
„Владислав“ срещу сборен 
тим от „Шип. сокол“ и „Лев-
ски“... Наред с това, област-
та подготвя тържествено 
откриване на спортния се-
зон за 15 април.“

В. „Спортъ“, бр. 2004, 
8.04.1942 г.: „Първенство-
то във Варна започна и 
„Владислав“ бие „Тича“. 
Варна, 7.04., По Великден-
ските празници и в трите 
дена се игра по един мач. 
Изненадата е победата на 
„Владислав“ над „Тича“. Ко-
лодрума събра доста мно-
го публика, което показва, 
че интересът към футбола 
не е изгубен. 

В. „Спортъ“, бр. 2008, 
27.04.1942 г.: „Варна. Пър-
венството, което следва 
редовно своята програма 
на 19 т.м. имаше следните 
мачове: „Владислав“ срази 
„Левски“ с 11:0, също както 
„Тича“ миналата неделя. В 
последните минути „Вла-
дислав“ пропуснаха да по-
качат на 12:0 и да счупят 
рекорда на „Тича“. 

„Победа“ и „Тича“ след 
много оспорвана игра за-
вършиха 1:1, след като на 
полувремето младият тим 
на „Победа“ водеше с 1:0. 
„Тича“ изравни от наказа-

телен удар. Положение-
то в таблица след тези 
мачове е: „Владислав“ 6 
т., „Победа“ 5 т., „Тича“ 3 
т., ЖСК 3 т., „Радецки“ 1 т., 
„Ш. сокол“ и „Левски“ по 
0 т. Първите три клуба и 
„Радецки“ са играли по 
три мача, а останалите по 
два.“

В. „Спортъ“, бр. 
2009, 1.05.1942 г.: „Вла-
дислав“ държи първото 
място в шампионата на 
Варна. 29.04. Първен-
ството следва неотклон-
но своят път. В неделя 
състезанията донесоха 
очакваните резултати – 
победи на фаворитите. 
„Владислав“, който про-
дължава да е в много до-
бра форма срази „Ш. со-
кол“ с 9:0. „Тича“ победи 
„Радецки с 4:0, а „Победа“ 
„ЖСК“ с 1:0.“

В. „Спортъ“, бр. 
2012, 8.05.1942 г.: „Ва-
рна, 5.5., Първенството 
на Варненската област-
на дивизия продължава 
своя нормален ход. Иг-
раните три мача в неде-
ля не донесоха никакво 
разместване в таблицата, 
но „Тича“ с равния си мач 
срещу „ЖСК“ изгуби една 
ценна точка и даде преи-
мущество на „Владислав“, 
който е вече с четири 
точки напред. „Победа“, 
който до сега продължа-
ва да подчертава добра-
та стойност на тима си е 
в състояние да изненада, 
защото макар и с три точ-
ки след „Владислав“, той 
има един мач по-малко.

„Владислав“ – „Лев-
ски“ 7:1 (5:0). „Владислав“ 
продължи победния си 
ход. Силният дъжд през 
второто полувреме по-
пречи на играта и спаси 

„Левски“ от втори двуциф-
рен резултат. През пър-
вото полувреме валеше 
много слабо и играта беше 
почти нормална. „Левски“ 
направи почетния си гол 
чрез откъсване на кри-
лото, когато целия тим на 
„Владислав“ бе в против-
никовото поле. 

„Тича“ – „ЖСК“ 1:1 (0:1). 
Младите железничари 
изненадаха подменения 
състав на тичанци и едва 
не спечелиха. И двата тима 
дадоха много жива и инте-
ресна игра.“ 

В. „Спортъ“, бр. 2013, 
11.05.1942 г.: „Победа“ 
бие „Владислав“ с 1:0 и се 
налага като тим на изнена-

1942
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дите... След обяд се състоя 
една от най-интересните 
срещи. Вихрената борба 
между двата отлични от-
бора държа в напрежение 
всички посетители цели 

88 мин. Атаки, удобни мо-
менти, спасени положения 
следваха едно след дру-
го непрекъснато, но от-
личните отбрани чистеха 
всичко. При един корнер 
„Вл.“ отбеляза, но фут. съ-
дия отменя, давайки фаул. 
От време на време „Вла-
дислав“ изнасяше играта 
пред вратата на „Победа“, 
като хвърляше всичко на-
пред. Това бе използва-
но от „Победа“ за опасни 
откъсвания, които след 
много неуспехи, най-по-
сле в 88 мин. се увенчаха 
с успех. Център нападате-
лят се спуща като стрела 
и преди да бъде застигнат 
от 10 метра дава единстве-
ния гол, а с това и побе-
дата на тима си. В самия 
край „Владислав“ изпуска 
много удобно положение. 
С този успех „Победа“ за-
твърди мнението, че може 
да бъде тим на изненади-
те. Сега неговото положе-
ние е много подобрено за 
сметка на „Владислав“. На 
чело на таблицата е все 
още „Владислав“ с 10 т. от 6 
мача, следван от „Победа“ 
с 9 т. от 5 мача..“

В. „Спортъ“, бр. 
2014, 13.05.1942 г.: „В 
последното си заседание 
управата на областта по 
доклада на рефера г. Те-
мелков, присъди състе-
занието „Владислав“ – „Ш. 
сокол“ с 0 точки и голове. 
Полученият резултат на 
игрището бе 7:0 за „Вла-
дислав“ (бел. мача е игран 
на 2.11.1941 г., назначен е 
нов мач през юни, но „Вла-
дислав“ получава наказа-
ние от ВОСО и не може да 
играе, заради което губи 
със служебен резултат)

В. „Спортъ“, бр. 2022, 
5.06.1942 г.: „Във финала 
за юношеската купа „Тича“ 
победи „Ш. сокол“ с 3:0 и 
за шести път стана нейн 
носител. Купата не им бе 
връчена, защото на по-
следния й носител „Вла-
дислав“ не бе съобщено 
за насрочване на финала. 
Знаеше се, че той ще бъде 
на 16.06.“

„Варненският „Вла-
дислав“ губи в Добрич. 
На 31.05. тук гостува 
„Владислав“ от Варна и 
бе победен от „Левски“ 

31.05.1942 г., Добрич, "СК "Владислав" (бели екипи), прави от ляво надясно: Г. Георгиев - Джала, Христо Цанков,
Й. Кирчев, Борислав Станков и Лазар Логофетов; клекнали: Жечо Петков (втория), Дим. Стефанов,

Ив. Моканов, П. Темелков, Ст. Дачев и Г. Георгиев - Мъката
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с 2:1. Варненският тим се 
представи много зле в 
сравнение с това, което е 
давал преди. „Левски“ об-
ратно, показа, че може да 
се надява на един добър 
бъдещ тим, който има със-
тав: Момчилов, Младенов, 
Марков, Райчев, Грозданов, 
Пинзов, Радилов, Петров, 
Кирчев, Николов и Каза-
ков. Играта бе много бър-
за и амбициозна. „Левски“ 
откри чрез Петров още в 
началото, а във второто 
полувреме „Владислав“ из-
равни от Цанков. „Левски“ 
даде победния гол чрез Ра-
дилов 15 мин. преди края.“

В. „Спортъ“, бр. 2024, 
11.6.1942 г.: „Варна, 7.06., 
Днешният рунд от първен-
ството донесе много голя-
ма борба между „Тича“ и 
„ЖСК“. При много изпусна-
ти моменти полувремето 

свърши без резул-
тат. Чрез Христов, 
„Тича“ откри след 
почивката, а към 
края от нак. удар 
покачи на 2:0. 

„Владислав“ е 
изключен за един 
месец за несвое-
временно пред-
ставяне на юнош-
ката купа. Голямо 
наказание за мал-
ка грешка. Инте-
ресно е, че член 
на ВСП се е изка-
зал, че щом е за 
„Владислав“ нака-
занието е трябва-
ло да бъде поне 3 
или 6 месеца. „Вла-
дислав“ е подал 
молба за спиране 
на наказанието и 
за това не е играл 
срещата срещу „Ш. 
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сокол“.
В. „Спортъ“, бр. 2033, 

10.07.1942 г.: „Победа“ и 
„Тича“ ще представят Ва-
рна в крайната борба за 
държавно първенство. Ва-
рна, 5.07., Днешният рунд 
определи представители-
те на Варна. „Владислав“, 
един от най-сериозните 
кандидати, след трите слу-
жебни загуби, днес пре-
търпя поражение и срещу 
„ЖСК“, като по този начин 

се лиши от 
въ з м ож н о с т 
да се бори за 
второто мяс-
то. През дъл-
гата почивка 
от 17.05 до 
днес, играчи-
те са загуби-
ли добрата си 
форма. Липса-
та на тренинг 
беше явна. 
„ЖСК“ спече-
ли заслужено 
с 2:0 (1:0). Най-
добри бяха 
лявата връзка 
Илиев, сред. 

защитник Тепавичаров и 
вратаря. „Владислав“ се 
представи с 3-4 резерви. 
Ръководи авторитетно 
Тома Стоянов.

„Тича“ – „Левски“ 2:0 
(0:0). Твърде мъчно „Тича“ 
прибави две точки към ак-
тива си и си осигури второ-
то място. „Левски“, макар и 
късно, влезе във форма 
и вече е достоен против-
ник. До почивката нямаше 
резултат, после Христов с 
глава откри, а Павлов пак 
с глава затвърди победа-
та. „Левски“ изпусна доста 
удобни положения.“

В. „Спортъ“, бр. 
2037, 24.07.1942 г.: „Ва-
рна, 19.07. Дерби срещата 

„Тича“ – „Владислав“ въ-
преки амбициозната игра 
завърши наравно 3:3 (1:1). 
„Владислав“ се представи 
без титулярния си вратар, 
заминал със „ЖСК“ в Ско-
пие. Още при започване на 
състезанието „Вл.“ яростно 
атакува и в 4-та мин. откри-
ва чрез л. кр. Логофетов, 
който получава идеално 
от (Васил) Богоев. Обаче в 
13-та мин. ср. нападател на 
„Тича“ Т. Павлов изравнява 
с глава. След почивката, 
„Т.“ с далечен удар на л. кр. 
Христов покачва на 2:1. 
„Вл.“ постоянно напират и 
изравняването се пости-
га като Гарабедов спира 
с ръка и Моканов бие от-
лично 11 метров наказ. 
удар. Но малко по-късно, 
пак Христов покачва на 
3:2 за „Тича“. Играта про-
дължава при надмощие на 
последния, обаче 4 мин. 
преди края Джуров мина-
ва отбраната и изравня-
ва 3:3. Ръководството на 
г. Данчев (Шпетко) беше 
добро. От „Вл.“ се отличи-
ха бранителя Димитров, 
Джуров и дяс. връзка (Бо-
рислав) Станков, а от Тича“ 
защитниците Радев, В. Пе-
тков и Христов.“

В. „Спортъ“, бр. 2039, 
31.07.1942 г.: „Варна, 
26.08., .. След обяд госту-
ва „Цар Борис III“ Добрич, 
първенец на Добруджан-
ската област и бе победен 
от „Тича“ с 1:0 (0:0). „Цар Бо-
рис“ остави впечатление с 
бързите си играчи, сякаш 
е тим, съставен от бегачи. 
От гостите се проявиха на-
падателите Савов, Бонев и 
Иванов и защитника Ста-
нев, а от „Тича“ Сарайда-
ров. Гарабедов и Радев.“

В. „Спортъ“, бр. 2043, 
14.08.1942 г.: „Варна, 

10.08. Първенството на 
ВОД завърши. „Победа“ 
победи „Тича“ с 2:0 (0:0) 
при крайно интересна 
игра. На тичанци липсва-
ше онази борбеност, коя-
то показаха срещу „Маке-
дония“. След гола, вместо 
да се амбицират и израв-
нят, те като че ли още от-
паднаха. От „Победа“ се 
отличиха вратаря Лилов, 
Мардик Гарабедов и Гри-
гор Аргиров, а от „Тича“ 
Сарайдаров и л. защ. Ра-
дев.“

Саркиз Тозбейкян
На 19.08.1942 г. от сър-

дечен удар умира Саркиз 
Тозбейкян. Роден с хипо-
физна недостатъчност 
на растежен хормон, Тоз-
бейкян остава цял живот 
с ръстта на 10 годишно 
дете. Въпреки това, той е 
един от най-запалените 
деятели на „Тича“, помнен 
и споменаван за своята 
всеотдайност от всич-
ки негови съвременици. 
В клуба „Саркизчето“ е 
отговорник за юноше-
ският спорт и с негова-
та подкрепа израстват 
всички млади таланти на 
„Тича“. Тозбейкян предава 
страстта си към трениро-
вачния процес с младите 
на Атанас Аврамов – Ка-
фето, през чиято школа 
преминават всички млади 
таланти на „Черно море“ 
през по-голямата част от 
втората половина на 20-ти 
век. Факт, който Аврамов 
никога не забравя. Може 
би най-обобщителен в 
описанието си за Саркиз 
е Панайот Розов: „Един 
от най-верните симпати-
занти и поддържници на 
„Тича“ беше арменецът 
Саркиз Тозбейкян. Много 

1942

* * *
15.10. миноносецът 
“Дръзки” потъва до 

кея във Варна (взрив 
на остатъци от 

неправилно съхра-
няван каменарски 

барут на борда). 
Загиват 7 души от 

екипажа. Скоро след 
инцидента корабът 

е изваден, ремон-
тиран и върнат в 

строя.



181

богат човек. Милионер. С 
брат си бяха собственици и 
на часовникарски магазин 
„Омега“ в София. Нисък на 
ръст, нямаше метър и по-
ловина. Беше си купил спе-
циално изработено за него 
колело, с което обикаляше 
варненските игрища. Така 
той ме откри на един мач 
на военното игрище пред 
казармите и ме отведе на 
„Тича“. На първата трени-
ровка спазиха традицията 
на клуба. Като на всеки нов 
играч домакинът Варшабу 
Аршак Берберян (Шабу) 
ми даде бели футболни 
обувки. Плащаше му Сар-
киз Тозбейкян...“ (от „Фут-
болната романтика..“, 
Силвестър Милчев, 1998 
г.). Подобни разкази имат 
всички млади футболисти 

на „Тича“. Слухът за при-
чината за смъртта на То-
збейкян е, че не е можал 
да преживее загубата на 
„Тича“ във варненския 
турнир за Царската купа 
срещу аутсайдера „Лев-
ски“.

Държавно
първенство

1-ви кръг: 16.08.1942 
г., Колодру-
ма, Варна: 
„Тича“ – 
„Цар Борис 
III“ Добрич 
4:0, рефер 

Стойков (Русе)
„Тича“: Сарайдаров, 

Харипян, Гарабедов, Ра-
дев, Стоянов, Желязков, 
Михайлов, Петков, Пав-
лов, Рачев, Христов, гол-
майстори: Петков, Пав-

лов – 2 и П. Желязков
„Цар Борис III“ До-

брич: Арнаудов, Стоянов, 
Койнов, Денев, Миланов, 
Клончев, Стоянов II, Тодо-
ров, Стоев, Попълчанов, 
Недялков

(бел. Има източници, 
според които съперникът 
на „Тича“ е бил „Левски“ До-
брич)

2-ри кръг: 23.08.1942 г., 
Колодрума, Варна: „Тича“ 
– „ЖСК“ Русе. Мачът е от-
ложен за следващия ден, 
поради неразбирателство 
за мястото на срещата. На 
24.08. русенци отново не 
се явяват и „Тича“ запълва 
времето с приятелски мач 
срещу „Радецки“, завър-
шил 5:1 (В. „Спортъ“, бр. 
2047, 28.08.1942 г.)

3-ти кръг: 

1942
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30.08.1942 г., игр. „Лев-
ски“, София: „Левски“ Со-
фия – „Тича“ 4:0 (3:0), ре-
фер Н. Гелев, 6000.

„Левски“: Мазников, 
Петков, Никушев, Геор-
гиев, Радев, Стамболиев, 
Цветков, Спасов, Ласков, 
Петров, Стоянов, голове: 
Ласков (5, 38), Радев (25 
псу), Цветков (54)

„Тича“: Сарайдаров, 
Харипян, Гарабедов, Сто-
янов, Панайотов, Радев, 
Христов, Апостолов, Пав-
лов, Петков, Михайлов

Срещата се очакваше 
с голям интерес по много 
причини. Най-първо, за-
щото победителят се кла-
сираше направо на фина-
лите, а и всеки искаше да 
види състоянието на бив-
шия държавен първенец 
от Варна и да предцени 
дали ще е лесно на „сини-
те“ да преминат препят-
ствията на третия рунд. 
За това игр. „Левски“ беше 
изпълнено с толкова мно-
го публика и трибуните 
се оказаха недостатъчни. 
Всеки се питаше защо със-
тезанието не се играе на 
съседния стадион „Юнак“. 
Проверихме при клуба 
„Левски“ и се оказа, че игр. 
„Юнак“ не е било отстъ-
пено, поради някакъв там 
курс. 

Очакваше се, че тичан-
ци ако не победят, поне 
ще дадат отпор на своя 
противник...От другата 
страна бе тимът на тичан-
ци, който не можа да се 
свърже успешно и да даде 
впечатление на обигран 
тим, който може да застра-
ши противника си... На 
вратата Мазников нямаше 
никаква работа. Той полу-
чи само няколко топки, но 
от свои съиграчи... Обър-

наха с играта си внимание 
само неколцина. Хари-
пян, който знае да се пла-
сира, защото разчита на 
рутината си. Панайотов, 
който опитваше да свър-
же нещо заедно с Петков 
през второто полувреме, 
а напред само Павлов. Той 
има данни, но като че ли 
няма с кого да се свърже... 
(от в. „Спортъ“, бр. 2049, 
31.08.1942 г.)

6.09.1942 г., игр. Ко-
лодрума, Варна: „Тича“ – 
„Левски“ София 0:2 (0:1), 
рефер кап. Георгиев (Шу-
мен), 3000

„Тича“: Сарайдаров, 
Гарабедов, Харипян, Ки-
рилов, Панайотов, Радев, 
Христов, Апостолов, Пав-
лов, Петков, Михайлов

„Левски“: Мазников, 
Петков, Никушев, Геор-
гиев, Радев, Стамболиев, 
Цветков, Спасов, Ласков, 
Петров, Стоянов, голове: 
Ласков (20), Стоянов (67)

Ако срещата миналата 
неделя бе събрала рекор-
ден брой зрители, то днес 
Варна се отплати със съ-
щия интерес. На собствен 
терен “тичанци” са много 
по-дейни, нападението 
им е много по-добре ор-
ганизирано, но все не са 
от класата на противника 
си. И днес най-добри от 
тичанци бяха играчите от 
крайната отбрана, които 
съвестно изпълниха зада-
чата си, подпомогнати от 
десния халф Калфата. Те 
парираха отлично всички 
опасни нападения на „Лев-
ски“. Само Ласков и Валяка 
успяваха да се откъсват и 
да бият опасно. Общо, иг-
рата на двата тима не бе на 
особена висота. Варнен-
ци, макар и много дейни 
на собствения си терен, не 
използваха някои отлич-

ни положения за сигурни 
голове. Те не можаха и да 
използват слабата игра на 
Мазников, който с някои 
неудачни излизания от-
криваше вратата си. 

Играта започна в 
16.40. .. Още в самото на-
чало, Стамболиев про-
пусна дясното крило на 
„Тича“, което напредна 
опасно и Никушев бе при-
нуден да извади в корнер. 
Първите 10 мин. играта бе 
много бърза, нападения-
та на тичанци добре ор-
ганизирани, поради кое-
то отбраната на „Левски“ 
при усилията й да чисти, 
вадеше постоянно аут. На 
малкото игрище „сините“ 
не се чувстваха много до-
бре и не можаха да се ор-
ганизират. .. „Левски“ успя 
да се наложи, Чори би от 
3 м в ръцете на Сарайда-
ров, но веднага след това 
Никушев изпусна дясно-
то крило на „Тича“, който 
подаде на левия инсайд 
и пред очите на Мазни-
ков бе бит неспасяем шут, 
който облиза страничния 
дирек и излезе вън. Сега 
тичанци се съвземат и на-
падат опасно. Особено се 
отличи десния халф. Мал-
кото игрище е пречка за 
дейните. Едва в 20-та мин. 
се отдава една хубава ак-
ция между Цветков, Валя-
ка и Ласков да звърши с 
гол, отбелязан от 2 метра 
от Ласков. Играта се ожи-
ви още повече. „Левски“ 
напада едно след друго и 
създава много работа на 
Харипян, който спасява с 
доста мъки. На 25 мин. “ти-
чанци”, като че решават да 
изравнят и нападат много 
опасно. Мазников излиза 
необмислено и напъл-
но освобождава вратата. 

1942

* * *
5.06. oт cвoя cтрaнa 
CAЩ cъщo oбявявaт 

вoйнa нa Цaрcтвo 
Бългaрия. Седем дни 

по-късно 13 тeжки 
бoмбaрдирoвaчa 

Б-24, бaзирaни край 
Cуeцкия Кaнaл, 

прeлитaт в рaйoнa 
нa Кoнcтaнцa и 

бoмбaрдирaт 
нeфтeния рaйoн нa 
Плoeщ. Пoврeдитe 

пo рaфинeриитe 
ca нeзнaчитeлни. 

Тoвa e първият удaр 
нa aмeрикaнcкaтa 

cтрaтeгичecкa 
aвиaция в дълбoчинa 

нa кoнтинeнтa. 
Бoмбaрдирaни ca 

и грaдoвe в aнeкcи-
рaнитe чacти нa 

Югocлaвия, cлeд 
прeдвaритeлнo 

cъглacувaнe c Титo.
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Центърът на „Тича“ бие, за 
да отбележи сигурния гол, 

но Никушев спасява в по-
следния момент с глава на 
опразнената врата, докато 
публиката вика „гооооол“. 
Един фаул бе бит отлично 
от Харипян и бе спасен на-
време от Георгиев. 

Във второто полувре-
ме “тичанци” продължа-
ват да нападат опасно, 
„Левски“ играе без дух и 
с желание да запази ми-
нималния резултат. В 22-
ра минута опасният удар 
на Ласков бе изпуснат от 
Сарайдаров и Джуто от 
близо бележи втория гол. 
“Тичанци” отново нападат, 
но все така безрезултат-
но. По-късно един фаул, 
бит отново от Харипян, за 
малко не даде почетния 
гол на „Тича“. В последните 
минути Ласков се проявя-
ва с играта си с глава. 

Мнения на противни-
ците след мача: Панчев 
(треньор на „Левски“): Ре-
зултатът е реален, прави 
ми впечатление, че футбо-
лът във Варна е отслабнал.

Харипян: „Резултатът 
е реален, ние не дадохме 
това, което можем. В Со-
фия се смущавахме доста. 

П оже л а в а м 
на „Левски“ 
победи в 
следващите 
му срещи.“ 
(от в. „Спор-
тъ“, бр. 2050, 
7.09.1942 г.)

(Другият 
представи-
тел на Варна 
в Държавно-
то първен-
ство „Побе-
да“ е елими-
ниран също в 
третия кръг 
след три 
мача срещу 
„Славия“ Со-
фия)

Царска купа
18.08.1942 г. „Вла-

дислав“ – 
„ Р а д е ц к и 
3:2, „ЖСК“ 
– „Шип. со-
кол“ 4:1, 

„Левски“ 
– „Тича“ 2:0 („Тича“ играе 
със 7 резерви, след мача 
от сърдечен удар умира 
Саркиз Тозбейкян)

30.08.1942 г., ½ фина-
ли: „Победа“ – „Левски“ 5:0 
и „Владислав“ – „ЖСК“ 1:0

13.09.1942 г., финал: 
„Победа“ – „Владислав“ 
5:2 (сл. пр.). 

„Днес Варна видя 
един мач, който може да 
се каже, надмина по игра 
и посещение този между 
„Левски“ София и „Тича“, 
В областния финал за 
Царската купа „Победа“ 
елиминира „Владислав“ с 
5:2, след като в редовното 
време резултатът бе 2:2. 
Макар успеха на „Победа“ 
да е заслужен, резултатът 
е преголям и се дължи на 
нервността на вратаря 



185

на „Владислав“ и неговото 
неразбиране с бековете, 
което доведе до скарва-
не. Именно в този момент 
паднаха другите два гола, 
след като резултата бе 3:2 
за „Победа“. „Владислав“ 
пръв откри след отлично 
напредване на Логофетов 
и удар на Дачев. После „По-
беда“ изравни чрез лявото 
крило. След почивката иг-
рата премина при много 
силно темпо. При същата 
комбинация, положение и 
играчи „Владислав“ пока-
чи на 2:1, а Александров 
отново изравни. В продъл-
жението „Победа“ покачи, 
след като вратаря изпусна 
топката. От тук последва 
скарване с бековете и дру-
гите два гола са само по не-
желание на вратря да про-
дължи.“ (от в. „Спортъ“, бр. 
2052, 14.09.1942 г.)

В. „Спортъ“, бр. 2054, 
20.09.1942 г.: „Владислав“ 
изключва вратаря си.  Ва-
рна, 19.09. Управата на СК 
„Владислав“ изключи зави-
наги вратаря си Жечо Пе-

тков, заради поведение-
то му на мача с „Победа“ 
за Царската купа. Хората 
от „Владислав“ с право не 
могат да си обяснят как 
така един вратар, след 
като улови топката, я ос-
тавя само на един метър 
от голлинията, а малко 
преди това, пак при съ-
щото положение, той 
изби умишлено в корнер. 
Управниците на „Вла-
дислав“ си спомнят, че и 
миналата година, пак на 
финала за Царската купа 
срещу „Победа“, същия 
вратар, след като стана 
причина за първия гол, 
напусна демонстративно 
и „Владислав“ загуби с 
2:0“

В. „Спортъ“, бр. 
2056, 28.09.1942 г.: „Вра-
таря на „Владислав“ за 
изключването си. .. От г. 
Жечо Петков получихме 
едно дълго изложение, 
относно причините за 
неговото изключване. .. 
(тук) правим някои из-
вадки: След като дава 
едно описание на своята 

история като 
спортист и вра-
тар на СК „Вла-
дислав“ от 1934 
г., Жечо Петков 
отхвърля об-
виненията, че 
по негова вина 
„ В л а д и с л а в “ 
е загубил фи-
нала срещу 
„Победа“. На-
истина, Петков 
признава, че 
не е играл така 
както трябва 
през послед-
ните 30 мин., 
но според него 
това се дължи 
на лошото му 
н а с т р о е н и е , 

придобито от обноските 
на неговия бек, който го 
бил псувал през време на 
мача. В заключение той 
казва, че не е наказан от 
„Владислав“, а областта го 
отстранява до края на го-
дината, заради лошо дър-
жание на игрището.“

(бел. Жечо Петков Пе-
нев, който е шампион с 
„Владислав“ през 1934 г., 
се завръща на вратата 
на „Владислав“ още през 
следващия сезон. Той е 
един от състава на „Тича-
Владислав“ и е титулярен 
вратар през 1946 г. В нача-
лото на 1947 г. Жечо се за-
връща в Провадия, където 
играе за местния „Бойчо 
Желев“ и след това се за-
нимава с треньорска дей-
ност.  През 1948 г. в „ТВП“ 
се получава писмо от него, 
с молба за завръщането 
му на вратарският пост в 
отбора, но му е отговоре-
но, че в „ТВП“ вече са разчи-
та на млади футболисти.

***
В. „Спортъ“, бр. 2064, 

23.10.1942 г.: Управите-
лен съвет на СК „Тича“: 
предс. Кънчо Сапунджиев, 
подпредс.: Ил. Митев, д-р 
Ст. Шопов и Св. Шиваров, 
секр. Бл. Давидов, каси-
ер: Б. Кирилов, домакин: 
Г. Тодоров, зав. спорта: П. 
Кожухаров, зав. юноши: Ст. 
Кирилов.“

***
В средата на октомври 

започва есенният дял от 
първенството на Варнен-
ската градска дивизия, се-
зон 1942/43 г.

В. „Спортъ“, бр. 2067, 
2.11.1942 г.: „Тича“ бие 
„Шипчески сокол“ със 6:1, 
Варна, 28.10. В неделя на 
Колодрума се произведе 
очакваната с интерес сре-

1942

* * *
С началото на ІІ 
свет. война за-
почват първите 
превози на еврейски 
бежанци от бълг. 
пристанища към 
Палестина. Бълг. 
власти не се намес-
ват и не пречат на 
еврейската емигра-
ция. 24.02. в Черно 
море пред Босфора e 
торпилиран от съ-
ветска подводница 
корабът „Струма” 
със 767 души на бор-
да – евреи-емигран-
ти и бълг. екипаж от 
5 души. Спасен е само 
един човек. Следват 
десетки плавания 
с различни кораби, 
превозили хиляди 
еврейски бежанци до 
обетованата земя.

* * *
Холокост. На 22.7. 
е открит концен-
трационния лагер 
Треблинка.

* * *
ІІ свет. война: 
Хитлер подписва 
заповед за провеж-
дането на Операция 
Еделвайс, целяща 
превземането на 
петролните полета 
на Баку.Иван Моканов, Жечо Петков и Димитър 

Стефанов - бай Митьо, двата бека 
и вратарят на "Владислав", които 

остават в отбора и след войната.
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ща между старите съпер-
ници. Тичанци се явиха с 
променен и подмладен 
състав, който обаче изне-
се отлична игра и срази 
соколци със 6:1. Новият 
ватар на „Тича“ Кондов, 
достойно замести Сарай-
даров и в едно с новия ц. 
нападател Стракиев блес-
тяха в тима си.“

В. „Спортъ“, бр. 2069, 
9.11.1942 г.: „Тича“ бие 
„Владислав“ в 100-тния 
мач. Варна, 8.11. Първен-
ството на Варненската 
градска дивизия продъл-
жава своя ход при голям 
интерес. .. „Тича“ можа да 
вземе още една победа, 
този път с 3:2 (2:2). Игри-
щето беше побрало 3000 
човека. Откриването ста-
на в 11 мин. за „Владислав“ 
чрез Дачев. Същият, след 3 
мин. само, покачва на 2:0 и 
всички изгледи са, че „Вла-
дислав“ ще грабне победа-
та. Но тичанци скоро про-
менят физиономията на 
играта и новият надежден 
играч Стракиев намалява 
на 2:1. Една минута пре-
ди края Радев изравнява. 
След почивката играта 
продължава да бъде мно-
го оспорвана. Стракиев 
използва, пробива и дава 
победния гол на „Тича“. 
Отличиха се от „Тича“ вра-
таря Кондов, двата бека, 
десния и средния халф. 
Ръководството на Топалов 
бе отлично.“

В. „Спортъ“, бр. 2072, 
20.11.1942 г.: „Тича“ бие 
ЖСК с 6:1 (0:0). В неделя, 
15 т.м. първенството мина 
само с един мач. .. Докато 
в първото полувреме има-
ше равностойност, което 
се изрази и в резултата, 
след почивката „Тича“ се 
наложи. Първият гол дой-

де обаче, едва в 20-та мин. 
И докато всички предпола-
гаха, че „Тича“ ще спечели, 
но с малък резултат, голо-
вото съотношение достиг-
на 6:1 за „Тича“. Неговият 
тим имаше състав: Кондов, 
Харипян, Гарабедов, Ра-
дев, Желязков, Апостолов, 
Пинзов, Петков, Стракиев, 
Павлов, Николов. Головете 
дадоха: Стракиев – 4 и Па-
влов – 2. Ръководи добре 
Т. Стоянов.“

В. „Спортъ“, бр. 2073, 
23.11.1942 г.: “Тича“ се на-
ложи над „Победа“ с 3:0 и 
спечели есенното първен-
ство. 22.11. Днес варненци 
наблюдаваха решителната 
среща за есенното пър-
венство. „Тича“ се наложи 
заслужено над упорития 
си съперник и с това още 
по-заслужено спечели 
еснното първенство на 
дивизията. Първото полу-
време протече при нулев 
резултат. В тая половина 
на играта „Победа“ по-
често имаше инициатива, 
но Сарайдаров спасява-
ше всичко. След почив-
ката обаче, картината се 
промени. Още в 3-та мин 
„Тича“ откри чрез Страки-
ев. Сега „Победа“ хвърли 
всичко напред, за да из-
равни, но вместо това Па-
влов покачи на 2:0 в 12-та 
минута. Надмощието на 
този тим сега се очерта на-
пълно. Играта на „Победа“ 
бе разбита и в 23-та мин. 
Стракиев затвърди резул-
тата на 3:0. Много добри 
прояви от „Тича“ имаха 
Радев, Стракиев и Сарай-
даров. Ръководи автори-
тетно г. Попов.

Другата среща бе меж-
ду „Владислав“ и „ЖСК“. 
Владиславци бяха пълни 
господари на терена и по-
бедиха с 9:1.“

В. „Спортъ“, бр. 2080, 
18.12.1942 г.: „Първен-
ството във ВГ дивизия е 
към своя край. В неделя, 
13 т.м.  бяха доиграни ос-
таналите 33 минути от 
срещата „Владислав“ – 
„Радецки“. Владиславци 
имаха надмощие, пропус-
наха няколко момента и 
„Радецки“ успя да запази 
резултата 2:0, добит преди 
прекъсването. Още към 
10-та мин. „Владислав“ 
загуби отличния си реа-
лизатор Дачев, който бе 
контузен и напусна, за да 
влезе отново накрая, но 
само като фигурант.“

В. „Спортъ“, бр. 2082, 
25.12.1942 г.: „В неделя 
се проведе предпослед-
ното състезание за пър-
венството на ВГД. „Вла-
дислав“ победи „Ш. сокол“ 
с 2:1 (2:1). „Владислав“ се 
яви без няколко от най-
добрите си играчи: ср. 
нап. Дачев – голмайстора, 
който бе контузен в про-
дължението срещу „Ра-
децки“ миналата неделя, 
средния полузащитник 
Георгиев – Джала и де-
сния бранител Д. Дими-
тров. Това се отрази на 
тима, който даде слаба 
игра. Противникът му „Ш. 
сокол“ също не бе с пъ-
лен тим. В началото „Вла-
дислав“ има надмощие 
и лявото крило Антонов, 
пласирайки се добре при-
ема, напредва и с хубав 
удар в ъгъла открива. 
По-късно Недев покачи 
с глава на 2:0, а към края 
„Ш. сокол“ намали на 2:1. 
През второто полувреме 
и двата тима проиграха 
изгодни моменти. В това 
отношение щастието за-
криляше сините „сокол-
ци“. Ръководи Матеев.“

1942

* * *
Процес срещу ЦК 

на БРП: На 23.7. 
на гарнизонното 

стрелбище в София 
са разстреляни Ан-

тон Иванов, Никола 
Вапцаров, Антон 

Попов, Петър Богда-
нов, Георги Минчев и 

Атанас Романов

* * *
Във Варна е създен 

Медицински колеж, 
първоначално като 

Училище за мило-
сърдни сестри.

***
В два финала на 

разменено гостува-
не „Левски“ София 

печели Държавното 
първенство срещу 

„Македония“ с две 
победи: 2:0 в Скопие и 

1:0 в София. „Левски“ 
спечелва и Царската 

купа на 3.10.1942 г. 
със служебеното 

3:0 срещу „Спорт-
клуб“ Пловдив, след 
като пловдивчани 

напускат терена 
при резултат 3:1 за 
„Левски“, недоволни 
от съдийско реше-
ние. По този начин 

„Левски“ София ста-
ва единственият 

клуб, спечелил двете 
отличия в една го-

дина, в два различни 
турнира. 
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1943
В. „Спортъ“, бр. 2101, 

12.3.1943 г.: „Царската купа 
и държавно първенство да 
се дават само от едно със-
тезание. ... След въвеждане 
на Националната дивизия и 
след това, при другите по-
добни системи за държав-
но първенство, тази титла 
се отдели от Царската купа. 
За този трофей се провеж-
даше отделно състезание. 

В последните две го-
дини обаче, системата за 
Държавно първенство съз-
даде голяма претрупаност 
в програмата, главно за 
София, и двата турнира не 
можаха да се произведат 
редовно и безпрепятстве-
но. 

Миналата година София 
не можа да излъчи пред-
ставител за Царската купа 
по правилника, а определи 
да се състезават първенци-
те от шампионата на трите 
дивизии. Тази година също 
надали ще има възможност 
София да произведе от-
делен турнир за Царската 
купа.

Но дали същото ще 
бъде за провинцията е въ-
прос. Защото за там, един 

отделен турнир, една 
така интересна борба, 
каквато може да предста-
влява съревнованието за 
Царската купа, има свое-
то особено и голямо зна-
чение за футбола...“

В крайна сметка, 
Футболният съюз решава 
да облекчи програмата 
на софийските клубове, 
като отново слее двата 
турнира, в положението 
както е било до 1937 г. 
Определено е в борбата 
да се включат 28 отбора, 
два от които са заема-
щите първите две места 
от Варненската дивизия. 
Мачовете се играят по 
принципа на „двойно 
елиминиране“, т.е. по два 
мача, като всеки от двата 
отбора е домакин в еди-
ния от тях. 

В. „Спортъ“, бр. 
2108, 5.04.1943 г.: „В 
междуобластното сърев-
нование Варна се налага 
над русенци с 3:1. Варна, 
4.04. Въпреки студеното 
и дъждовно време, над 
3000 души бяха дошли 
да наблюдават двубоя. 
На футболния съдия кап. 

Георгиев от Шумен, отбо-
рите се представиха така:

Варна: Иван Сарай-
даров (Т), Дим. Димитров 
(Вл), Герасимов (П), Аргиров 
II (П), Панайот Желязков (Т), 
Г. Радев (Т), Ат. Христов (Т), 
Т. Павлов (Т), Дим. Страков 
(Т), Аргиров I (П), Илиев (П)

Русе: М. Николов, 
Новаков, Петров, Асенов, 
Дуков, Цочев, Жечев, 
Казанджиев, Траянов, 
Иванов, Черкезов

Играта на двата тима бе 
посредствена. Варненци 
на тренировките показа-
ха по-добра игра от днес. 
В този тим слаба страна 
беше средната линия, коя-
то до почивката играеше 
много назад и в средата 
на игрището се получава-
ше откъсване. По-късно, 
след като целия тим очерта 
надмощие и се изнесе на-
пред, тази празнота бе за-
пълнена. Изненада в това 
отношение бе Аргиров. 
Неговият брат пак не по-
каза разбиране с другите. 
Най-добър бе Стракиев, ав-
тор на два от головете. Той 
имаше и други положения, 

Варненска областна дивизия (ВОД) 1942-43 г.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. м. п. р. з. г.р. т.

1. Тича   3:2 3:0 3:0с 6:1 5:0 6:1 12 10 2 0 40:10 22

2. Владислав 1:1   3:0 0:2 9:1 4:2 2:1 12 8 2 2 35:14 18

3. Победа 0:1 2:3   3:1 3:0с 5:0 5:0 12 8 0 4 35:16 16

4. Радецки 3:4 1:3 3:4   4:0 2:0 5:1 12 5 0 7 25:24 10

5. ЖСК 0:0 1:1 2:4 2:1   9:0 3:0с 12 3 4 5 22:31 10

6. Левски 0:4 0:5 0:7 3:1 1:1   3:0с 12 3 1 8 12:45 7

7. Ш. сокол 2:4 0:2 0:2 1:2 2:2 2:3   12 0 1 11 10:39 1

1.01.1943 г., Съвет-
ският съюз обявява, 
че 22 германски ди-
визии са обградени 
при Сталинград. 
Убитите са 175 000, 
а пленени са 137 650

***
13.01.1943 г. Анти-
фашистки протест 
в София. В резултат 
са убити 13 човека, 
а 200 са арестува-
ните.
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но героят на мача Маро 
Николов не му позволява-
ше реализиране. Добър бе 
и Сарайдаров, който спаси 
една дузпа. Трябва да се от-
бележи, че след 30-та мин. 
русенци играха с 10 души, 
защото дясното крило бе 
контузено и напусна. 

Играта започна с ини-
циатива на русенци и до-
като се очакваше тяхно от-
криване, Стракиев проби 
цялата отбрана и постигна 
гол. Това бе в 16-та мин. 
Инициативата на варнен-
ци се очерта, но гол не се 
постигна. След почивката 
варненци бяха много по-
добри, имаха надмощие, 
но Маро Николов правеше 
чудеса на вратата. Все пак 
в 17-та мин. Аргиров пока-
чи на 2:0, въпреки явната 
засада. 15 мин. след това, 
Стракиев отново прави ти-
пично негово откъсване и 
бележи трети гол. Пет мин. 
преди края русенци пече-
лят дузпа, тя е бита в ъгъла 
от Траянов, но Сарайдаров 
е ловък и вади в корнер. В 
89-та мин. Черкезов пости-
га почетния гол за русенци. 
Футб. съдия правеше ня-
кои пропуски, особено в 
авантажите.“

В. „Спортъ“, бр. 2112, 
14.04.1943 г.: „Владислав“ 
победи „Радецки“ с 3:1. 
Варна, 11.04. Днес четирите 
най-добри отбора на града 
ни си дадоха решителни 
срещи. В тези две срещи, 
варненската публика отно-
во видя великолепна игра 
от нейните любимци, и 
която сравнена с това, кое-
то показа сборния отбор, 
стои с една класа по-горе. 
Носителите на „детелина-
та“ успяха да преодолеят 
коравият тим на „Радецки“ 
и заслужено спечелиха с 

3:1. До 15-та мин. обаче, те 
бяха в ръцете на „Радецки“, 
който имаше очертано 
надмощие, но не можа да 
спечели нищо. После вла-
диславци се организира-
ха, поведоха задружна и 
смислена игра и почти до 
края имаха инициатива и 
надмощие. Резултатът бе 
открит чрез дузпа, бита 
от Моканов. След това, 
при една задружна ак-
ция Дачев покачи на 2:0. 
В новото полувреме „вла-
диславци“ отново напират 
и Дачев закръгли на 3:0. 
Пет менути преди края, 
от дузпа „Радецки“ проме-
ни на 3:1. Отличиха се от 
„Владислав“ д. инс. Цанков 
и в отбраната Димитров. .. 
Ръководи Топалов.

„Тича“ с мъка победи 
„Победа“ с 1:0. 

Тук „моравите“ побе-
дисти искаха да възтър-
жествуват над намиращия 
се във възход „Тича“. Това 
си желание те виждаха, 
че ще постигнат и поради 
обстоятелството, че ти-
чанци се явиха без Радев, 
Гарабедов, Ковачев и В. 
Петков. Но заместниците 
им показаха добра игра и 
спомогнаха за победата. 
Това което показаха игра-
чите възхити публиката, 
защото такива игри се на-
блюдават само през лет-
ните дни, когато тимовете 
са най-подготвени. Играта 
бе равна и победата може-
ше еднакво да бъде заслу-
жена и от едния и от дру-
гия. Но за нея думата каза 
Сарайдаров, който пази 
отлично и запази нулата за 
„Тича“. „Победа“ заслужа-
ваше поне равен резултат, 
защото в края съдията ги 
ощети с един вкаран гол, 
който не бе признат. Това 
щеше да бъде най-правил-

ното отажение на показа-
ното на терена. Голът бе 
отбелязан през второто 
полувреме от Стракиев. 
От „Тича“ се отличиха 
Сарайдаров и Стракиев.

В. „Спортъ“, бр. 2125, 
19.05.1943 г.: „Владислав“ 
и „Тича“ побеждават. 
Варна, 18.05. Неделните 
две срещи завършиха, как-
то се очакваше, успешно за 
фаворитите. „Владислав“ 
взе една лесна победа над 
„Левски“, от когото наисти-
на не можеше да се очаква 
много нещо. Мачът мина 
при пълно надмощие на 
„владиславци“, които до 
почивката си осигуриха 
три гола, след това от-
белязоха още два и при 
резултат 5:0 дойде края, 
като победителите си поз-
волиха да пропуснат и 
дузпа. Головете отбеляза-
ха Б. Янков – 2, Георгиев I, 
Георгиев II и Недев – по 1. 

След тях се срещ-
наха „Тича“ и „Радецки“. 
Очакванията за един лек 
успех на първия не се оп-
равдаха, понеже „Радецки“ 
се явиха много амбицира-
ни и се държаха достойно. 
Играта беше интересна, 
бърза, с неочаквани об-
рати и напрегнати момен-
ти. Полувремето завърши 
2:2, след това се дойде до 
положение 3:3 и тогава 
една дузпа за „тичанци“, 
реализирана от Стракиев 
даде победата за този тим. 
Резултатът 4:3 все пак е 
доста добър за „Радецки“. 
Головете дадоха Стракиев 
– 2 и Желязков за „Тича“ и 
Р. Радев – 2 за „Радецки“. И 
двата тима бяха благопри-
ятствани от по един авто-
гол. Отличиха се от „Тича“ 
ц. халфа Желязков, д. 
свръзка Макарев и Радев. 

1943

***
14-24 януари в Ка-

забланка (Мароко) 
се срещат Рузвелт, 

Чърчил и Де Гол, за да 
определят страте-

гията си за следва-
щата фаза от II Св. 

Война

***
На 18 януари е про-
бита германската 

обсада при Ленин-
град, което отваря 
коридор към града. 

Георгий Жуков е про-
изведен в чин Мар-
шал на Съветския 

съюз.
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Ръководи Попов добре, въ-
преки някои грешки в аван-
тажите, от които бе ощетен 
повече тимът–победител.“

В. „Спортъ“, бр. 2135, 
9.06.1943 г.: „Тича“ е но-
вият варненски първенец. 
„Владислав“ – „Тича“ 1:1 
(1:0). Варна, 8.06. В неделя 
тук се състояха две срещи 
за първенство, които пре-
дизвикаха небивал инте-
рес. В първата „Владислав“ 
и „Тича“ завършиха 1:1. 
Двата тима се представиха 
както следва:

„Владислав“: Жечо П. 
Пенев, Дим. Стеф. Димитров 
- Митьо, Ив. Моканов, Б. 
Станков, Г. Дим. Георгиев - 
Джала (II), Г. Въл. Георгиев - 
Мъката (I), Лазар Логофетов, 
Хр. Цанков, Ст. Дачев, П. 
Темелков, Недко Недев

„Тича“: Ив. Сарай-
даров, О. Харипян, Ил. 
Апостолов - Оптячката, Г. 
Радев - Калфата, Пан. Ж. 
Панайотов, Ат. Ковачев, Ат. 

Христов, Т. Павлов, Дим. 
Страков, Н. Макарев, Вл. 
Пинзов.

В началото „Вл“ прави 
бързи атаки и Недев, по-
ради голямата кал на два 
пъти пропуща да открие. 
„Тича“ се съвзема, израв-
нява играта и установява 
известно надмощие, но 
само Стракиев създава 
нещо по-опасно, докато 
другите бият отдалеч и 
слабо. „Вл“ отвръща често 
с бързи и опасни нападе-
ния и в 33-та мин. Цанков 
открива с бомбен удар.

След почивката „Вл“ 
отново е в акция, но след 
десетина минути „тичан-
ци“ вземат играта в ръце-
те си до края на мача. На 
два-три пъти само шанса 
спасява „Вл“ от изравня-
ването, което идва три 
минути преди края, пора-
ди грешка на фут. съдия. 
Пенев лови несигурно 
една висока, далечна топ-
ка, Павлов го блъска въ-
тре в гола с ръце и рефера 

за общо учудване присъди 
гол. Фут. съдия г. Попов 
правеше доста грешки.“

В. „Спортъ“, бр. 2138, 
15.06.1943 г.: „Тича“ и 
„Владислав“ ще предста-
вляват Варна в държ. п-во.

Варна, 15.06. .. „Тича“ 
леко победи „Левски“ с 4:0, 
въпреки амбицията на лев-
скарите. Тичанци бяха мно-
го по-резултатни и до по-
чивката си осигуриха три 
гола. След това, Харипян 
реализира една дузпа и 
затвърди победата на своя 
тим. Ръководи Матеев до-
бре. 

„Владислав“ от своя 
страна се справи със „Ш. 
сокол“ с 2:0, като можа 
да наложи своята игра. 
Соколци се браниха упо-
рито, но не можаха да 
удържат. Реферира добре 
Антонов.“

В. „Спортъ“, бр. 2141, 
23.06.1943 г.: „Владислав“ 
– ЖСК 1:1. Варна, 20.06. 
Днес трябваше да се със-

СК "Тича" от ляво надясно: Атанас Христов, Георги Радев - Калфата, Вили Петков, Никола Стоянов Макарев - 
Макарето, Борис Халачев, Иван Сарайдаров, Димитър Страков - Паледжика и Оник Харипян.

1943

***
22 януари, Марсилия,  
4000 евреи са задър-
жани и изпратени в 
концентрационни-
те лагери в Полша.

***
23 януари, Дюк 
Елингтон дава пър-
вият си концерт в 
Карнеги хол, Ню Йорк
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тоят последните два мача 
от тукашното първенство. 
Поради това, че „Ш. со-
кол“ получи разрешение 
от областта да замине 
за Добрич, неговият мач 
с „Левски“ бе отложен. 
Състоя се само срещата 
между „Владислав“ и ЖСК. 
Железничарите започнаха 
с голяма амбиция и можа-
ха да открият в 30-та мин., 
като този резултат се запа-
зи до почивката. След това 
„владиславци“ положиха 
максимум усилия и едва 
в 26-та мин. Дачев успя да 
изравни, като спаси тима 
си от едно неочаквано по-
ражение. Мачът се прове-
де при силно ветровито 
време. Ръководи добре 
Недялков.“ .. „Срещата 
„Тича“ – „Радецки“ (1:1), за 
която бе съобщено, че ще 

За Паледжика разказва футболиста на „Черно море“ 
(1959 - 62 г.) Аргир Страков. „Не знам защо за записвали 
чичо ми „Стракиев“ . Името е Страков, брат е на баща ми. 
Няма друга такава фамилия във Варна. По-големият им 
брат се казва Павел. От там идва прякора му. Малкия 
Павел, Палето, Паледжика. Кариерата му в много отно-
шения прилича на моята. Започва като резерва и запъл-
ва мястото на контузени или отсъстващи съотборници. 
Играл е на всички постове на терена, само вратар не е 
бил, докато най-после намират точното му място на вър-
ха на атаката. Наричали са го „Черния бомбандир“, за-
щото с головете си „почернял“ от мъка защитите на про-
тивниците. В последния си сезон отбелязва 24 от общо 
38 гола за „Тича“. След това (на 26.06.1943 г.) в Добрич си 
счупва крака и свършва с футбола“. 

Паледжика се възстановява дълго и трудно от фрак-
турата. През 1949 г., след създаването на ведомствени-
те доброволни организации той облича екипа на ДСО 
„Червено знаме“ - Варна. След като приключва с футбо-
ла, Страков работи като чиновник в транспорта и за из-
вестно време тренира отбора на ДАП - Варна. 

Димитър Костов
Страков (Паледжика)

(1.11.1915 г. – 19.05.2005 г.)

Позиция: нападател
СК „Тича“ 1933 - 43 г.

се преиграва е утвърдена с 
резултат 3:0 за „Тича“. 

В. „Спортъ“, бр. 2144, 
30.06.1943 г.: Във Варна 
„Тича“ бие „Левски“ Добрич 
с 5:3. Варна, 27.60. Днес тук 
се състоя приятелски мач. 
„Тича“ се яви с няколко ре-
зерви и не даде обичайна-
та си игра. 

Началото е за гостите, 
които обсаждат вратата на 
„Тича“, но варненци първи 
откриват в 8-ма мин. чрез 
Стракиев. „Тича“ очертава 
надмощие и в 23-та мин. 
Павлов покачва на 2:0. 
Гостите правят само откъс-
лечни нападения, разбити 
от Харипян и Халачев. В 
38-ма мин. Радев с остър 
удар дава третия гол за 
„Тича“. Две минути преди 
почивката става голямо 
нещастие, което изважда 

от строя един от най-до-
брите варненски футбо-
листи. Центърът на „Тича“ 
Стракиев се мъчи да по-
срещне едно волле, но 
вместо топката намира 
крака на десния бек на 
гостите като пада подко-
сен. Пренесен в болница-
та, там се установява счуп-
ване на костта. През вто-
рото полувреме тичанци 
играят без ищах, поради 
нещастието със Стракиев 
и в 6-та мин. гостите пе-
челят първия си гол чрез 
левия инсайд. В 23 и 25-та 
мин. Харипян от дузпа по-
качва на 5:1, като до края 
Аспарухов успява да на-
мали до 5:3, като вторият 
гол беше също от дузпа. 
Реферът д-р Димитров 
беше доста неподвижен. 
Присъстваха 3000 души.“

1943
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Държавно първен-
ство (послед-
ното държав-
но първенство 
преди 9.09.1944 
г., което за-
вършва. Както 

преди 1938 г., държавният 
първенец отново е носи-
тел на Царската купа, коя-
то се връчва за последен 
път през този сезон)

В. „Спортъ“, бр. 2149, 
12.07.1943 г.: 

„Първият рунд от 
държавното първенство. 

ЖСК София: Виденов, 
Орманджиев, Ангелов, 
Прокопиев, Недялков, 
Кръстев, Милушев, Хранов, 
Тодоров, Милев, Йорданов

„Тича“: Сарайдаров. 
Харипян, Халачев, Радев, 
Ковачев, Апостолов, Ат. 
Христов, Гочев, Павлов, 
Михайлов, Пинзов

2:0 В. Йорданов 58‘, 88‘ 
Игрище „Левски“, пуб-

лика 2000 души.
ЖСК лесно спечели 

от „Тича“ с 2:0 (0:0). Още 
един път варненци пока-
заха своят голям упадък 
във футбола. В миналото 
„тичанци“ не веднъж са 
зарегистрирвали победи 
в София, показвайки игра, 
на която софиянци могат 
само да завиждат. За това 
обаче, сега са останали 
само спомени. Вчера вар-
ненският първенец далеч 
отстъпваше на железнича-
рите и можа да се оттърве 
с едно наистина търпимо 
поражение, благодарение 
на прекаленото комбини-
ране на своите противни-
ци, които играеха повече 
за публиката. Не може да 
се отрече обаче, голямата 
пожертвувателност на „ти-
чанци“, особено в крайната 
отбрана. 

1943

***
През януари 1943 г. 
във Вашингтон е 
завършена сградата 
на Пентагона – щаб 
квартирата на во-
енното министер-
ство на САЩ.

***
На 2 февруари с 
капитулацията 
на 6-та Германска 
армия приключва 
битката при Ста-
линград

***
"Славия" побеждава 
"Левски" София в 
два финала с по 1:0 
и освен държавен 
първенец става и 
последният носи-
тел на Царската 
купа, която през 
тази година се 
връчва на отбора, 
спечелил държавно-
то първенство. През 
следващата година 
първенството не 
завършва.
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С тази игра, която же-
лезничарите дадоха вчера, 
те можеха спокойно и да 
загубят. Почти абсолют-
но надмощие на този тим, 
никой не отрича, но каква 
полза от него, когато реа-
лизаторската му способ-
ност беше сведена едва 
ли не до нула. Безкрайни 
комбинации, докато дяс-
ната страна страдаше от 
лоши удари. В отбраната 
ЖСК имаше солидни и спо-
койни играчи, париращи 
противниковите опити, 
но от време на време тук 
ставаха пропуски, които 
при по-опасни нападате-
ли биха стрували скъпо.  
Орманджиев и Недялков 
бяха най-добри в тази част. 

Варненци имаха не-
съмнено своята сила в зад-
ните линии. Сарайдаров 
беше незаменим и спаси 
много опасности. Харипян 
пред него блестеше със 
сигурната си игра, но и 
другите тук се бореха до 
край. Ковачев беше много 
добър, но само до почив-
ката, след това той се изгу-
би. Напред липсваше връз-
ката между играчите, като 
отсъствието на Стракиев 
може би беше причината 
за това. Тук най-добри про-
яви имаше Гочев. 

През първото полу-
време железничарите са 
повече в акция, но варнен-
ци успяват откъслечно да 
застрашават. Сарайдаров 
спасява с отличен плонж 
един отличен удар в ъгъла 
на Милев и почивката идва 
при нулев резултат. В 13-
та мин. Тодоров получава 
топката в съмнително по-
ложение и бие слабо през 
излезлия Сарайдаров, 
Апостолов спира, но пада 
и Вучко почти от самата 

линия праща в мрежата. 
Следват непрекъснати, но 
безрезултатни нападения 
на софиянци и две минути 
преди края, след пропуск 
на Радев, Йорданов поема 
сам и бие великолепно под 
самия горен дирек, беле-
жейки втория гол. Реферът 
Т. Атанасов ръководи както 
винаги отлично. 

От протоколната 
книга на „Тича“:

„Протокол № 33 отъ 
20 юлий 1943 год. за ре-
довното заседание на 
Управителния съветъ.

Докладва се, че на 18 
т.м. на игрище „Тича” безъ 
наше разрешение преди 
мача  за Държ. първен-
ство между „Владиславъ” 
и „Кубратъ” се е игралъ и 
приятелски такъвъ между 
сп. кл. „Ш. Соколъ” и „Ж.С.К.”, 
въпреки, че „Владиславъ” е 
предупредилъ, че не мога-
тъ да играятъ мача си, за-
щото „Тича” не разрешава. 
Започнали са разправии, 
които стигнали до инци-
дентъ, като член на сп. кл. 
„Ш. Соколъ” г. Димитъръ 
Топаловъ е нанесъл пуб-
лична обида на клуба нари-
чайки го арменски и гърко-
мански и че сме изяли дър-
жавните пари отпуснати 
за същото и още много 
други обиди, следъ което 
се наложили и започнали 
мача, като дори Топаловъ 
е изгонилъ и полицая, кой-
то е билъ изпратенъ отъ 
Полиц. комендантство 
за пазене на реда и дисци-
плината, деяние съ което 
г. Топаловъ безъ да има 
основание си превишава 
правата, като за горното 
се донесе до Упр. съв. на В.С. 
Областъ и се иска наказа-
нието на „Ш. Соколъ” и г. Д. 
Топаловъ, съ предупрежде-
ние, че за въ бъдеще за при-

ятелски и международни 
мачове на игрище „Тича” 
ще трябва да се иска пис-
мено отъ упр. съветъ и то 
2-3 дни по-рано, а не като 
този случай, „Ш. Соколъ” 
да пренебрегва нашата 
управа и на своя глава да 
насрочва мача.

Протокол № 34 отъ 
27 юлий 1943 год. за ре-
довното заседание на 
Управителния съветъ.

7. По напущането на 
играча Панайот Желязков.

Наново се повдигна 
въпроса, за гдето играча 
ни Панайотъ Желязковъ 
не е заминалъ за София на 
11 т.м. да вземе участие 
въ мача за Държав. пър-
венство, за което същия 
направи преди това де-
кларация предъ Упр. съве-
тъ, че си остава членъ при 
насъ и ще замине за София. 
Това същия не е сторилъ, 
като се е подигналъ съ 
Упр. съветъ. Освенъ това 
същия е заминалъ съ тима 
на „Шипч. Соколъ” да играе 
мачъ въ гр. Добричъ, безъ 
за това да е искалъ разре-
шение отъ Упр. съветъ – 
деяние, което е наказуемо 
съгласно футболния пра-
вилникъ. Независимо отъ 
това Упр. съветъ направи 
едно снизхождение на съ-
щия, като му даде време 
да поразсъди по въпроса и 
да се яви на втория мачъ 
за Държавното първен-
ство въ Варна на 25 т.м. 
Това същия не стори и сега 
и по донесение на членове 
отъ Упр. съветъ същия иг-
рачъ е билъ на Колодрума 
но вече като човекъ, кой-
то присътствува като 
наблюдателъ на мача. 
Същия е подалъ молба до 
сп. кл. „Шипч. Соколъ” да 

1943

***
19-24 февруари, гер-

манският ген. Ромел 
нанася първата 

значителна загуба 
на американската 

войска във войната 
при Касеринския 

проход в Тунис, преди 
да бъде отблъснат 

от англо-американ-
ската коалиция.

***
Френският летец 
Антоан дю Сент-

Екзюпери издава в 
Ню Йорк новелата 
«Маликят принц», 
затрогващ поглед 

върху човешката 
същност, предста-

вен във формата на 
детска книга. Екзю-
пери загива година 

по-късно, след като 
самолета му е сва-

лен от германците 
над Средиземно 

море, а „Малкият 
принц“ остава една 

от най-превеждани-
те книги от френски 

език. 
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бъде записанъ за членъ при 
тяхъ, за което няма раз-
решение отъ насъ, а та-
кова не е искано и отъ „Ш. 
Соколъ”.

С това разиграване 
въпросния играчъ не може 
да бъде нашъ членъ, за-
това Упр. съветъ реши 
да се пишатъ писма до 
В.С.О., Б.Н.С.Ф. – Българ. 
Футболенъ съюзъ и да 
моли играча Панайотъ 
Желязковъ да бъде изключе-
нъ завинаги отъ спортни-
те клубове, защото той се 
показа крайно недисципли-
ниранъ и неизпълнителенъ, 
като следъ даденото обе-
щание, ще играе въ тима ни 
и то въ най-решителните 
мачове въ надвечерието  
на същите се отказа, като 
е поискалъ да му се брои 
известна сума и да му се 
даде предварително раз-
решение за преминаване 
въ „Ш. Соколъ” и тогава да 
играе въ последния мачъ, 
деяние подсъдно съгласно 
Правилника.“ 

(бел. Желязков се завръ-
ща в състава на „Тича“ през 
октомври 1943 г. и остава в 
отбора до 1953 г.)

В а р н е н с к и я т 
„Владислав“ дава в 
Попово 1:1

„Хан Кубрат“ Попово: 
Каракачанов, Йорданов, 
Драганчев, Петков, Мари-
нов, Иванов I, Гатев, Колев, 
Петров I, Петров II, Иванов II

„Владислав“: Жечо 
Пенев Петков, Дим. 
Стефанов, Моканов, Борис 
Влад. Кабакчиев, Г. Георгиев 
– Джала, Г. Георгиев – 
Мъката, Л. Логофетов, 
Хр. Цанков, Ст. Дачев, П. 
Темелков, Н. Недев

0:1 автогол 10‘, 1:1 Колев 
65‘

Попово, 11.07. Бившия 
държавен първенец 
„Владислав“ започна своя 
стремеж към тазгодишно-
то държавно първенство 
не особено окуражител-
но. Срещу първенеца 
на Шуменската дивизия 
– поповския „Кубрат“ – 
„Владислав“ даде равен 
резултат. При равна, хуба-
ва и легална игра, с техни-
ческо превъзходство на 
„Владислав“, но с повече 
устрем у „Кубрат“, домаки-
ните можеше да дадат и 
по-добър резултат, ако не 
бе автогола им на 10 мин. 

В средата на второ-
то полувреме, след като 
кубратци се бяха съвзели 
и гонеха изравняването, 
при един отлично бит 
корнер, Колев постигна 
това. Причината за този 
благоприятен за „Кубрат“ 
резултат се дължи на по-
големия му устрем и же-
лание да поправи грешка-
та от първото полувреме. 
Реферът Данчев от Варна 
бе добър.“

В. „Спортъ“, бр. 2152, 
19.07.1943 г.: 

„Владислав“ Варна 
бие „Кубрат“ Попово с 
3:0 (2:0)

1:0 Хр. Цанков 12‘, 2:0 
Недко Недев 30‘, 3:0 Ст. 
Дачев 81‘

„Владислав“: Жечо 
Петков – Д. Димитров 
– Митьо, Ив. Моканов, 
Борис Владимиров Кабак-
чиев, Г. Дим. Георгиев – 
Джала, Г. Въл. Георгиев 
– Мъката, Л. Логофетов, 
Хр. Цанков, Стефан Дачев, 
Петър Темелков, Недко 
Недев

„Хан Кубрат“ 
Попово: Каракачанов, 
Драганчев, Йорданов, 
Иванов I, Петров II, Иванов 
II, Петров I, Колев, Петков, 

Маринов, Гарчев.
Варна, 18.7. Днешният 

мач за държавно пър-
венство между местния 
„Владислав“ и поповския 
„Кубрат“ се очакваше с ин-
терес, поради равния ре-
зултат от първата среща, 
но бе слабо посетен, тъй 
като имаше колоездачни 
състезания. На игрище 
„Тича“ имаше около 1000 
души. 

Проявите си гостите 
показаха само в начало-
то, защото след това вла-
диславци взеха пълно над-
мощие и разбиха играта 
на своя съперник. В 12-та 
мин. д. инс. Цанков със со-
лова акция открива, а в 30-
та мин. л. крило Недев от 
волле покачва на 2:0. След 
почивката картината е съ-
щата с почти непрекъсна-
ти нападения на домаки-
ните. В 36-та мин. центъра 
Дачев с глава дава третия 
гол. В 42-ра мин. поповци 
печелят дузпа, но тя е бита 
в ръцете на вратаря и така 
гостите пропускат и по-
следния си шанс.

„Владислав“ спечели 
напълно заслужено, защо-
то доминираше през ця-
лото време. Отличиха се д. 
инс. Цанков (най-добрия 
на терена), бековете и л. 
крило Недев. Реферът кап. 
Георгиев от Шумен имаше 
лека задача и я изпълни от-
лично.“

В. „Спортъ“, бр. 2157, 
30.07.1943 г.: 

„Как „Тича“ и ЖСК да-
доха 0:0

„Тича“: Сарайдаров, 
Харипян, Халачев, Радев, 
Ковачев, Апостолов, 
Христов, Гочев, Павлов, 
Макарев, Пинзов

ЖСК София: Виденов, 
Орманджиев, Ангелов, 

1943

***
Mарт 1943 бълг. 
власти извършват 
депортация на 
евреите от тери-
ториите с бълг. 
управление по време 
на войната. 11 343 
души от еврейски 
произход, които не 
получават бълг. 
поданство (за 
разлика от други 
народности в тези 
територии) при 
попадането на тези 
територии под 
наше управление 
през 1941, са депор-
тирани в Треблин-
ка, където почти 
всички са убити (от 
депортираните 
оцеляват 12 човека).

* * *
На 25 юли 1943 г. след 
вътрешен преврат 
е свален италиан-
ският фашистки 
диктатор Бенито 
Мусолини, който е 
арестуван и ново-
то правителство 
започва тайни пре-
говори с антихитле-
ристката коалиция. 
На 3.9. е подписан 
мирен договор между 
двете страни, а 
Италия се задължава 
да участва във вой-
ната на страната 
на съюзниците сре-
щу Германия.
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Драндаров, Недялков, 
Кръстев, Георгиев, Хранов, 
Тодоров, Милев, Йорданов.

Варна, 28.07. Неделната 
среща (25.7.) между тукаш-
ния „Тича“ и софийските 
железничари се очакваше 
с голям интерес и над 4000 
души присъстваха на игри-
щето. Развоят не можа да 
бъде предаден веднага по-
ради липса на телефонна 
връзка. 

Началото е на тичан-
ци, но ЖСК бързо се съв-
зема и установява надмо-
щие. В 8-ма мин. Милев 
получава удобна топка и 
бие силно в десния ъгъл, 
но Сарайдаров с отличен 
плонж избива в корнер. 
Железничарите доми-
нират, но поради прека-
лени комбинации прои-
грават много положения. 
Варненци правят откъс-
лечни пробиви, при един 
от които печелят корнер. 
Павлов посреща много до-
бре вдигнатата топка, но 
праща вън. Към средата 
на полувремето варнен-
ци взимат инициативата и 
след комбинация Пинзов 
пропуска от два метра. 
Само една минута по-къс-
но второ положение е про-
играно. Виденов е паднал, 
но Христов на празна вра-
та бие отново в аут. След 
това, на свой ред, гости-
те чрез Милев пропускат 
две хубави възможности. 
Надмощието на „Тича“ е 
вече очертано, но нищо 
положително не може да 
се постигне. При едно от-
късване на железничарите 
топката почти влиза в гола, 
но Халачев в последния 
момент избива. Радев се 
проявява срещу двойката 
Милев – Йорданов и пече-
ли аплодисментите на пуб-

ликата. Той е навсякъде и 
неговата намеса е винаги 
резултатна. 

След почивката надмо-
щието е поделено. Пинзов 
пак пропуска и вади от бли-
зо вън. Харипян едва сега 
започва да изпъква, дока-
то Ковачев, у когото годи-
ните говорят, започва да 
показва умора. Разменят 
се нападения и се редят 
опасности, но отбраните 
и на двата тима се налагат 
над нападенията и време-
то минава без да се получи 
никакъв гол до края.

Добри прояви от 
ЖСК имаха Орманджиев 
и Тодоров, а от „Тича“ 
Халачев, Радев и Харипян. 
Капитан Георгиев (рефера) 
имаше лека задача и я из-
пълни отлично. 

Трябва да се отбележи 
и добрата организация на 
мача. Преди почването и 
през почивката свири му-
зика.“

Така „Тича“ отпада след 
първия кръг в турнира, а 
„Владислав“ се класира за 
втория, където трябва да 
срещне ЖСК - Русе.

В. „Спортъ“, бр. 2155, 
26.07.1943 г.: 

„На свой терен ЖСК 
губи от „Владислав“ с 3:2

0:1 Манчо Рачев 34‘, 1:1 
Черкезов 44‘, 1:2 Ст. Дачев 
57‘, 2:2 Новаков 59‘ (д.), 2:3 
Ст. Дачев 88‘

ЖСК Русе: Магърчан, 
Новаков, Петров, Жечев, 
Вълчев, Черкезов, Милев, 
Венков, Казанджиев и 
Димитров

„Владислав“: Жечо 
Петков Пенев, Ив. Моканов, 
Дим. Димитров – Митьо, 
Борис Влад. Кабакчиев, 
П. Темелков, Г. Георгиев, 
Недко Недев, Богомил Я. 
Костов, Ст. Дачев, Петров, 
Михаил Рачев – Манчо

Русе, 25.07. След отлич-
ната игра и двете победи, 
които русенският пър-
венец взе от добричкия 
„Левски“, днес ЖСК среща 
на свой терен варненския 
„Владислав“. Далеч по-до-
бър, отколкото в срещите 
си с Кубрат, варненския 
втори представител успя 
да победи заслужено рав-
ностойния му противник. 
Въпреки че преди мача 
имаше силна буря, на иг-
рището имаше повече от 
7000 зрители, които оста-
наха доволни от голямата 
борба и хубава игра. 

Двата отбора започват 
с много бързо темпо и топ-
ката мигновено се прена-
ся от едната, пред другата 
врата. Многото опастности 
минават без гол до 34-та 
мин., когато Рачев открива 
за „Владислав“. В 44-та мин. 
чрез Черкезов домакини-
те изравняват. Хубавата и 
бърза игра продължава 
и след почивката. В 57-ма 
мин. Дачев покачва на 2:1 
за „Владислав“. Малко след 
това Новаков изравня-
ва от дузпа. Остават още 
няколко минути и двете 
страни със всички сили 
и знания гонят побед-
ния гол. Това се отдава на 
„Владислав“. Отличният 
Дачев, в самия край на 
играта бележи третия гол 
за варненци. Победата на 
„Владислав“ е реална и за-
служена, ЖСК може да се 
оплаква малко от лошия 
шанс. Ръководи отлично 
Косов от Габрово.“

В. „Спортъ“, бр. 2157, 
30.07.1943 г.: 

„Срещата ЖСК Русе 
– „Владислав“ - Варна, 
опорочена от рефера и 
ще трябва да се преигра-
ва.

1943

* * *
28 август при неи-

зяснени обстоятел-
ства умира цар Бо-

рис III. Роден 1894 под 
името Борис Кле-

мент Роберт Мария 
Пий Станислав 

Сакскобургготски, 
той се качва на тро-

на през 1918 след 
абдикацията на 

баща си Фердинанд. 
До началото на 

30-те години царят 
е на заден план, след 

което постепенно 
взема делата на 

държавата в свои 
ръце и след превра-

та от 1934 г. налага 
авторитарен ре-

жим. 

* * *
В хода на Втората 
световна война са 
бомбардирани Со-
фия, Враца, Видин, 
Скопие, след като 

щабът на страте-
гическите ВВС на 

САЩ в Европа сфор-
мира 15-а американ-
ска въздушна армия 

за бомбардировки 
над България, към 

която е предадена 
205-а авиогрупа на 
британските ВВС. 
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... В доклада си от този 
мач, реферът г. Косов от 
Габрово, който инак е имал 
безупречно ръководство 
донася, че несъзнателно е 
скъсил първото полувре-
ме с 5 минути. Това той е 
констатирал след като е 
дал край на полувремето и 
след като неговите помощ-
ници са му обърнали вни-
мание на грешката. За да 
„реабилитира“ скъсеното 
време, той удължава вто-
рия хафтайм с 5 минути, т.е. 
играе се 50 мин. 

Случило се е така оба-
че, че именно в това непра-
вилно дадено продълже-
ние „Владислав“ отбелязва 
победния си гол. При това 
положение, реферската 
колегия решава, че мача 
е опорочен и ще трябва 
да се преиграва. .. Рефера 
Косов е трябвало след като 
е обявил края на първото 
полувреме да върне вед-
нага играчите на терена и 
да продължи играта с още 
5 минути. Тогава всичко 
щеше да бъде редовно.“

В очакване на преи-
граването на мача в Русе, 
двата отбора се срещат в 
насрочения реванш във 
Варна.

В. „Спортъ“, бр. 2158, 
2.08.1943 г. и бр. 2159, 
4.08.1943 г.: 

„Как „Владислав“ по-
беди русенсия ЖСК с 4:2.

Владислав: Ж. Петков, 
Д. Димитров, Моканов, 
Калдаръмов, Георгиев II, 
Георгиев I, Темелков, Хр. 
Цанков, Дачев, Недев, 
Владимиров.

ЖСК Русе: Магърдич, 
Пенчев, Петков, Михайлов, 
Балбузанов, Жечев, Чер-
кезов, Милев, Венков, 
Казанджиев, Димитров.“

Варна, 1.08. Играта бе 

извънредно твърда, но 
играчите предварител-
но бяха много изнерве-
ни. Резултата е реален. 
Варненци очертаха явно 
своето надмощие след 60-
та мин. на играта. Първото 
полувреме русенци имаха 
по-често инициативата, 
но поради по-голямата си 
резултатност „Владислав“ 
можа да приключи при 1:0 
в своя полза (гол на Дачев). 
След почивката играта заг-
рубя. Не липсваха недо-
разумения и пререкания, 
но рефера Р. Рандев бе на 
поста си и успя да изведе 
мача сполучливо. Само 
Казанджиев от ЖСК бе от-
странен. Това стана когато 
резултата бе 2:2 (втори гол 
на Дачев). Малко след това 
Дачев даде третия гол (дуз-
па), а Цанков четвъртия.“

В. „Спортъ“, бр. 2161, 
9.08.1943 г.: 

„ЖСК сразява „Влади-
слав“ със 6:1. Русенци 
се налагат напълно над 
своя противник, който се 
явява с 10 души. 

1:0 Казанджиев 2‘, 1:1 
Ст. Дачев 20‘, 2:1 Димитров 
29‘, 5:1 Венков 37‘,44‘,60‘, 6:1 
Жечев 80‘

ЖСК Русе: Петров I, 
Новаков, Петров II, Жечев 
II, Балбузанов, Вълчев, 
Жечев I, Милев, Венков, 
Казанджиев, Димитров 

„Владислав“: Петков, 
Моканов, Димитров, Геор-
гиев, Темелков, Влади-
миров, Недев, Дачев, Хр. 
Конаков, Неделчев

Русе, 8.08. Днес тук бе 
повторен мача между мест-
ния първенец ЖСК и вар-
ненския „Владислав“. Този 
път русенци взеха един 
хубав реванш. Разбира се, 
владиславци имат оправ-
дание, че излязоха на те-
рена само с 10 души, но ви-

ната следователно е в тях, 
пък и железничарите бяха 
във великолепна форма, 
така че това не трябва да 
омаловажава голямата им 
победа. 

Още във 2-ра мин. 
ЖСК повежда с един ху-
бав удар на Казанджиев. 
„Владислав“ изравнява 
чрез Дачев в 20-та мин. 
Не минават и 10 мин. и ру-
сенци отново водят чрез 
Димитров. В 37-ма мин. 
Венков с глава дава третия 
гол, а в 44-та пак той беле-
жи четвъртия. С този си-
гурен аванс от 4:1 ЖСК за-
почна второто полувреме. 
Владиславци са напълно 
разбити. Въпреки многото 
възможности русенци пе-
челят още само два гола, 
дадени в 25-та мин. чрез 
Венков и в 35-та мин. от 
Жечев I. Реферира много 
добре г. Райков от София.“

По този начин 
„Владислав“ също напуска 
турнира за държавно пър-
венство и Царската купа. 

***
В. „Спортъ“, бр. 2166, 

20.08.1943 г.: 
„Тича“ и „Владислав“ 

в приятелско състезание 
за пострадалия играч 
Д. Страков. Варна, 19.08., 
ВСО е имала похвалната 
инциатива да насрочи на 
22 т.м. футболно състеза-
ние между реномираните 
варненски отбори „Тича“ и 
„Владислав“, чийто приход 
ще е в полза на пострада-
лия играч на „Тича“ – Дим. 
Страков. Двата клуба са 
приели с готовност пока-
ната на областта и в неде-
ля на колодрума варненци 
ще имат удоволствието да 
наблюдават една интерес-
на среща, но и да подпо-
могнат един пострадал 

1943

* * *
5 ceптeмври. ССCР 

oбявявa вoйнa нa 
Бългaрия и Черве-
ната армия  прe-

минaвa нaшaтa 
грaницa. Никoй 

oбaчe, нe oкaзвa 
cъпрoтивa.

* * *
14 ноември. Британ-

ки и американски 
сили провеждат 
първо масирано 

нападение над бъл-
гарската столица. 
Точно в 12-30 ч. 137 

самолета – 91 бом-
бардировача Ф-25 

Мичел атакуват Со-
фия. Над столицата 
са пуснати общо 563 
бомби. Разрушени са 

47 сгради. Убити са 
59 души и са ранени 

128 българи.
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играч. За доброто изнасяне 
на срещата е съставен спе-
циален комитет, начело с 
председателя на ВСО г. Цв. 
Димитров, който е започ-
нал подготовката на орга-
низацията за това колкото 
интересно, толкова и благо-
родно съревнование.“

В. „Спортъ“, бр. 2168, 
25.08.1943 г.: „Тича“ бие 
„Владислав“ с 3:1 в прия-
телска среща. Варна, 22.8. 
Днес играха двата най-до-
бри варненски отбори, 
като „Владислав“ бе подси-
лен с Балъкчиев от „АС 23“ 
София. Поради приятел-
ския характер, играта бе ли-
шена от амбиция и хубави 
моменти. „Тича“ установи 
надмощие малко след на-
чалото, което до почивката 
му донесе 2 гола, отбеля-
зани от Павлов в 20 и 21 
мин. Играта е подновена с 
желание на „Владислав“ да 
изравни, обаче то не идва 
поради добрата игра на 
крайната тройка на „Тича“. 
При едно опасно напа-
дение Абаджиев покач-
ва на 3:0. Надмощието на 
„Владислав“ продължава и 
в 68 мин. Моканов, който 
играе централен защитник 
бележи за тима си. От „Тича“ 
се проявиха Сарайдаров, 
Харипян и Павлов, а от 
„Владислав“ Балъкчиев, 
Моканов и Владимиров.“

    
 ***

В. „Спортъ“, бр. 2180, 
22.09.1943 г.: „В неделя 
започнаха състезанията за 
новото първенство на гра-
да. „Победа“ – „Владислав“ 
2:1 (1:1). Варна, 20.09., 
„Победа“ показа отново, че 
ще бъде страшилището за 
другите отбори. Първото 
полувреме преминава при 
поделено надмощие. В 12 

мин. Дачев пробива и от 
5 м. открива. В 19 мин. 
Гарабедов I прави дузпа и 
когато всички очакват гол, 
специалиста Моканов 
бие вън. Владиславци 
очертават надмощие, но 
Лилов се справя с всич-
ки опасности. В 32 мин. 
Гарабедов I се реабилити-
ра за направената дузпа и 
при един корнер успява 
да изравни с глава. След 
почивката амбицията е 
голяма и започват грубос-
ти от двете страни, като 
тези на „Победа“ преви-
шават. Реферът не е строг 
и се разправя с играчите. 
В 26 мин. Гарабедов III 
дава победния гол. Сега 
„Владислав“ се хвърля 
напред, но отбраната на 
„Победа“ чисти. До края 
не липсват грубости и 
разправии, но до промя-
на на резултата не се дой-
де. 

„Владислав“: Ж. 
Петков, Д. Димитров, Ив. 
Моканов, Б. Владимиров, 
Г.Д. Георгиев, Г.В. Георгиев, 
Манчо Рачев, Хр. Цанков, 
Ст. Дачев, Недко Недев, 
Хр. Конаков

„Победа“: Лилов, 
Костов, Гарабедов I, 
Калустов, Аргиров II, 
Гарабедов II, Стойчев, 
Аргиров I, Симеонов, 
Илиев, Гарабедов III.

От протоколната 
книга на „Тича“:

26.09.1943 г., 3 ч., 
игр. „Тича“, за обл. п-во, 
съдия: Христо Антонов 
(„Радецки“), време: слън-
чево – слаб вятър, терен: 
сух

„Тича“ – „Ш. сокол“ 
7:1 (3:1),  голм.: Т. Павлов 
– 5, Ат. Христов – 1, Ив. 
Гочев – 1 

1:0 Т. Павлов 15‘, 1:1 
Йовчев 18‘, 2:1 Гочев 20‘, 3:1 

Христов 60‘, 7:1 Т. Павлов 
2ПВ

„Тича“: Ив. Сарай-
даров, Ат. Ковачев, Б. 
Халачев (отстр. 57 мин.), 
Вл. Пинзов, Илия Дончев, 
Г. Радев, Ив. Гочев, Янко 
Абаджиев, Ал. Йорданов, 
Тодор (Тончо) Павлов, Ат. 
Христов

„Ш. сокол“: Жиковски, 
Попов, Павлов, Симеонов, 
Апостолов, Бойчев, Йовчев, 
Манолов, Ташков, Томов, 
Хараламбиев.

Допълнение от в. 
„Спортъ“, бр. 2184. 
1.10.1943 г., „полученият 
резултат съвсем не от-
говаря на показаното от 
двата тима. „Ш. сокол“ за-
губи по вина на слабия си 
вратар Жиковски и два-
та бека Попов и Павлов. 
Последният излезе на 
игрището болен и малко 
след почивката трябваше 
да напусне. Играта започ-
ва с яростни нападения на 
соколци, подкрепяни от 
многобройните си привър-
женици. При едно откъс-
лечно нападение на чер-
вените, Бойчев прави дуз-
па, която новият център 
на „Тича“ Йорданов (бел. 
Александър Йорданов 
Николов – Кукуша), бивш 
играч на „Кн. Кирил“ 
София, бие в ръцете на 
вратаря. Следват няколко 
пропуски на „Ш. сокол“ и 
в 15 мин. Павлов открива 
от 25 метра за „Тича“. В 18 
мин. дясното крило на „Ш. 
сокол“ минава отбраната 
на противника и от близо 
изравнява. В 20 мин. Гочев 
дава втория гол за „Тича“ и 
при това положение идва 
почивката. В 12 мин. на 
второто полувреме бека на 
„Тича“ Халачев е изгонен 
за груба игра. Три минути 

1943

Тодор (Тончо) 
Павлов, един от 

най-резултатни-
те нападатели 
на "Тича"/"Т-В", 

със своите 5 гола 
във вратата на 

"Ш. сокол" е рекор-
дьор в това дерби 

по отбелязани 
голове в един мач. 

Има множество 
мачове, в които 

вкарва по 3 - 4 гола, 
разписва се 8 пъти 
и във вратата на 
германския военен 

отбор.
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по-късно Христов от явен 
офсайд отбелязва третия 
гол. Малко след това бека 
на „Ш. сокол“ Павлов на-
пуска. Двата тима са с по 
10 души. До края, братът на 
напусналия Павлов, който 
играе за „Тича“ дава 4 по-
следователни гола и зат-
върдява победата на тима 
си. Предвижданията за 
интересна игра се сбъдна-
ха. „Тича“ приложи „дубъл 
ве – ем“ система. Отличиха 
се Сарайдаров, Павлов, 
Дончев. Йорданов, който 
второто полувреме мина 
ляво крило. Задоволи но 
не се разбираше с парт-
ньорите си.“

3.10.1943 г., 3 ч., 
игр. Колодрума, за обл. 
п-во, съдия: Георги Попов 
(„Левски“), време: слабо об-
лачно, терен: сух

„Тича“ – „Владислав“ 
1:2 (0:1),  

0:1 Дачев 39‘, 1:1 Ат. 
Христов 58‘, 1:2 Недев 61‘ 

 „Тича“: Сарайдаров, 
Б. Халачев, Апостолов, 
Ковачев, Желязков, Радев, 
Йорданов, Дончев, Павлов, 
Гочев, Атанас Христов 
Тодоров

„Владислав“: Ж. 
Петков, Дим. Стефанов, Ив. 
Моканов, Н. Калдаръмов, Г. 
Георгиев – Джала (отстр. 83 
мин.), Г. Георгиев – Мъката, 
П. Темелков, Б. Владимиров, 
Ст. Дачев (конт. 61 мин.), 
Кузмов, Н. Недев

Допълнение от в. 
„Спортъ“, бр. 2186, 6.10. 
1943 г.:

„Началото е на вла-
диславци, които бързо се 
спускат в противниково-
то поле. „Тича“ е огъна-
та и едва след десетина 
минути прави първото 
си нападение. В 13 мин. 
Дачев се озовава сам сре-

щу Сарайдаров, но забавя 
и вратаря с отчаян плонж 
отнема топката от краката 
му. Играта започва да се 
изравнява, но „Владислав“ 
се свързва по-добре. В 27 
мин. „Тича“ пропуска мно-
го изгодно положение. 
Христов вдига идеално и 
Йорданов от 4 м бие с глава 
вън. Малко по-късно също-
то положение се повтаря, 
но този път Дончев е, кой-
то праща в аут. Тичанци се 
съвземат, но за малко. Един 
фаул на Моканов е уловен 
сигурно от Сарайдаров. В 
37 мин. Дачев се отскуб-
ва сам, стига на 5 метра от 
гола, но праща вън. В 40 
мин. най-после пада пър-
вия гол. Дачев поема от 
Георгиев II, преодолява 
съпротивата на Желязков 
и от пет метра с лек удар 
открива. Веднага след 
почивката, Владимиров, 
който е минал ляво крило 
поема  и от много близко 
пропуска сигурен гол. В 7 
мин. Йорданов, който сега 
е ляв инсайд бие опасно 
с глава, но среща горния 
дирек. В 12 мин. Дачев е 
отново сам, но пропуска 
като бие в страничната 
греда. В 13 мин. става раз-
бъркаване пред вратата на 
„Владислав“, топката мина-
ва от крак на крак, докато 
най-после Христов я отпра-
вя в мрежата неспасяемо. 
1:1. Само три минути ми-
нават и „Владислав“ отново 
покачва. Недев посреща от 
корнер и забива за втори 
път. При суматохата Дачев е 
контузен и излиза до края. 
В 38 мин. става инцидент. В 
борба за една висока топка 
между Георгиев II и Радев, 
последният удря Георгиев 
в тила. Георгиев нервиран 
отвръща с два удара и сва-
ля Радев на земята. За тази 

постъпка той е изгонен и 
„Владислав“ остава с де-
вет души. „Тича“ напира 
в последните минути, но 
Димитров и Моканов са 
непробиваема стена и не 
позволяват изравняване.

Победата на „Влади-
слав“ е напълно заслуже-
на. Тимът му игра борче-
ски, свързано и само бла-
годарение на отличния 
Сарайдаров резултата не 
бе по-голям. „Владислав“ 
бе без отличния Цанков, 
„Тича“ излезе с най-до-
брото, което разполага. 
Играха и върналите се 
след временното си пре-
биваване в „Ш. сокол“ 
Апостолов и Желязков. 
Въпреки това, играта на 
първенеца бе разпокъса-
на и липсваха шутьори. 
Ръководството на Г. Попов 
бе много добро, въпреки 
тежкия мач.“

В. „Спортъ“, бр. 
2187, 8.10.1943 г.: „В по-
следното си заседание 
Варненската спортна об-
ласт е разгледала доклада 
на съдията г. Анг. Райков 
по мача „Владислав“ – 
„Тича“. По-обширно вни-
мане е обърнато на ин-
цидента между играчите 
Радев и Георгиев. Както 
е известно, Георгиев във 
второто полувреме на гор-
ния мач, нанесе два тежки 
удара на Радев. Държейки 
на дисциплината, облас-
тта взе следното реше-
ние: Изключва се играчът 
Георги Димитров Георгиев 
от СК „Владислав“ от вся-
какви състезания за срок 
от три месеца.“

В. „Спортъ“, бр. 2189, 
13.10.1943 г.: „Варна, 
12.10. „Владислав“ – 
„Черноморец“ 6:0 (3:0), 
съдия: Антонов. 

1943

* * *
Италия обявява 
подписаното на 

3.09.1943 г. прими-
рие на Италия с 

антихитлерист-
ката коалиция. На-
всякъде, където се 

намират италиан-
ските войски, започ-
ват бойни действия 

срещу германските 
войски.
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1:0 Недев 13‘, 2:0 Желев 
29‘, 3:0 Моканов 33‘-дуз., 4:0 
Рачев 53‘, 5:0 Недев 58‘, 6:0 
Моканов 90‘-псу 

„Владислав“: Жечо 
Петков, Дим. Стефанов, 
Ив. Моканов, Борис 
Владимиров, Н. Калдаръмов, 
Г. Георгиев – Мъката, Манчо 
Рачев, Никола Желев – 
Карата, Хр. Конаков, Недев 
(без дясно крило)

„ Ч е р н о м о р е ц “ : 
Таракчиев, Киряков, Атансов, 
Чакъров, Божинов, Иванов, 
Василев, А. Харипян, Киряков, 
Йорданов, Гарабедов. 

Срещата се игра су-
тринта при ветровито 
време и добър терен. 
„Владислав“ излезе с мно-
го резерви на местата на 
Дачев, Цанков, Темелков 
и изключения Георгиев. 
Играта започна с инициа-
тива на владиславци, които 
са по-спокойни и откриват 
в 13 мин. чрез Недев, кой-
то забива с глава. Зелените 
очертават надмощие и в 29 
мин. Желев от 15 метра пра-
ща в ъгъла за втория гол. 
Четири минути по-късно 
Моканов от дузпа покачва 
на 3:0. След почивката над-
мощието на „Владислав“ е 
пълно. В 8 мин. Рачев пре-
одолява левия бек и от 3 
метра дава четвъртия гол. 
В 13 мин. след красива 
комбинация между Недев 
и Рачев, двамата минават 
вратаря и Недев покачва 
на 5:0. Шестият гол бива 
отбелязан от Моканов в по-
следната минута на мача от 
фаул. „Владислав“, макар че 
игра само с 10 души и при 
това резерви победи за-
служено. Отличиха се както 
винаги двойката Димитров 
– Моканов, Георгиев, 
Калдаръмов и Недев.“

В. „Спортъ“, бр. 2195, 

27.10.1943 г.:
24.10.1943 г., 

„Владислав“ – „Ш. со-
кол“ 3:5 (0:3), съдия: Л. 
Шойлеков

0:1 Йовчев 1‘, 0:2 
Манолов 5‘, 0:3 Ташков 
40‘, 2:3  Дим. Стефанов 
50‘,55‘, 2:4 Йовчев 63‘, 3:4 
Ив. Моканов 65‘-дуз., 3:5 
Йовчев 77‘

„Владислав“: Ж. 
Петков, М. Рачев. Ив. 
Моканов, Б. Владимиров, 
Недев, Н. Желев, Хр. 
Цанков, Дим. Стефанов, 
Богомил Костов, Хр. 
Конаков (без дясно кри-
ло)

„Ш. сокол“: Халтъков, 
Павлов, Попов I, Бойчев, 
Апостолов, Попов II, 
Хараламбиев, Томов, 
Ташков, Манолов, Йовчев

„В тима на зелената 
детелина не всичко е в 
ред. В неделя „Владислав“ 
отново се яви с 10 души, 
което не говори добре 
за него. Освен това, той 
извади само 5 титуляри. 
„Ш. сокол“ поднесе една 
приятна изненада на мно-
гобройните си привър-
женици от кв. „Пясъците“. 
Още в началото соколци 
са в акция и откриват в 
1 мин. чрез Йовчев, а в 
5 мин. Манолов покач-
ва. В 40 мин. Ташков бе-
лежи третия гол и така 
идва края на полувреме-
то. След почивката вла-
диславци се съвземат и 
Димитров, който днес е 
център нападател про-
меня на 3:1, а в 10 мин. 
същия дава и втория гол 
за тима си. Всички очак-
ват изравняване, но в 18 
мин. Йовчев затвърдява 
на 4:2. Три минути по-
късно Моканов от дузпа 
отново прави аванса на 
„Ш. сокол“ на един гол, но 

в 32 мин. Йовчев оконча-
телно решава мача с пети 
гол. Отличиха се Моканов, 
Димитров и Недев. 
Ръководи прецизно и без-
погрешно г. Л. Шойлеков, 
който се очертава като 
най-добрия рефер в града 
ни.“

7.11.1943 г., 
„Владислав“ – „Радецки“ 
2:1 (0:1), съдия: Попов

0:1 Карпусчиев 44‘, 1:1 
Костов 51‘, 2:1 Моканов 61‘-
дуз.

„Владислав“: Ж. 
Петков, Д, Стефанов, Ив. 
Моканов, Б. Владимиров, 
Н. Калдаръмов, Г. Георгиев 
– Мъката, Л. Логофетов, Хр. 
Цанков, Н. Недев, М. Рачев, 
Богомил Костов 

„Радецки“: Проданов, 
Райков, Георгиев, Чакъров, 
Маринов, Карайончев, 
Карпусчиев, Янков, Б. 
Парушев, Константинов

17.10.1943 г., 3 ч., игр. 
Колодрума, за обл. п-во, 
съдия: Тома Стоянов 
(„Победа“), време: облачно, 
терен: слабо влажен

„Тича“ – ЖСК 1:1 (1:1),  
голм.: Г. Радев

0:1 Александров 16‘, 1:1 
Радев 40‘

 „Тича“: Сарайдаров, 
Харипян, Апостолов, 
Ковачев, Желязков, Радев, 
Йорданов, Дончев, Павлов, 
Гочев, Христов

ЖСК: Ралчев, Симеонов, 
Константинов, Цветков, 
Тепавичаров, Славов, 
Иванов, Димитров, Йовев, 
Милев, Александров.

Допълнение от в. 
„Спортъ“, бр. 2192, 20.10. 
1943 г., „Железничарите 
оказаха голям отпор на 
първенеца, който все още 
не може да влезе във фор-
ма. В 16 мин. лявото кри-
ло на ЖСК Александров 
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* * *
На 9.9.1943 г. Започ-
ва провеждането 
на Додеканезката 
операция. Германски 
части нападат о. 
Родос по въздуха 
като първоначално 
са отблъснати от 
италианската ПВО 
и английските де-
сантни части. След 
въздушни и морски 
маневри герман-
ците превземат 
острова. Загубата 
на о. Родос е удар за 
съюзниците на този 
етап. Уморените от 
война италиански 
войници започват 
да негодуват, макар 
че част от вой-
ските им в Гърция 
остават лоялни на 
хитлеристка Гер-
мания. 
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получава една топка, ми-
нава отбраната и открива 
неспасяемо. Играта е про-
менлива и в 40 мин. Радев 
с глава изравнява. Второто 
полувреме донася пълно 
надмощие на „Тича“, обаче 
нападателите му са крайно 
нерезултатни, пък и ЖСК 
се брани геройски. ЖСК 
от своя страна пропусна 
няколко възможности при 
откъслечни нападения на 
Александров и Димитров. 
Отличиха се Ковачев, 
Сарайдаров и Апостолов. 
Реферът Т. Стоянов бе по-
средствен.

24.10.1943 г., 8 ½  ч., 
игр. „Тича“, за обл. п-во, съ-
дия: Димитър Топалов („Ш.
сокол“), време: слънчево - 
тихо, терен: сух

„Тича“ – „Левски“ 7:3 
(3:0),  голм.: Т. Павлов – 4, Н. 
Божилов – 3 

4:0 Тончо Павлов 
36‘,40‘,43‘,46‘, 4:1 Ефоян 52‘, 
6:1 Н. Божилов 60‘,65‘, 6:2 
Атанасов –дуз., 6:3 Казасов, 
7:3 Н. Божилов 90‘ 

„Тича“: Сарайдаров, 
Абаджиев, Михаил Попспиров, 
Ковачев, Желязков, Вл. 
Пинзов, Йорданов, Божилов, 
Павлов, Гочев, Христов

„Левски“: Белчев, 
Момиров, Михайлов, Жеков, 
Христов, Младенов, х. 
Николов, Антон Райков – 
Ноната, Казасов, Атанасов, 
Ефоян.

Допълнение от в. 
„Спортъ“, бр. 2195, 
27.10.1943 г. „В сутрешния 
мач двата тима се явиха с 
доста резерви. „Тича“ играе 
цялото първо полувре-
ме с 10 души и до 30 мин. 
„Левски“ има подчертано 
надмощие, но нападатели-
те са мудни и пропускат. 
След това „Тича“ се съвзе-
ма и в 36 мин. Павлов от-

крива. В 40 мин. Павлов в 
борба с Момиров прави 
груб фаул и отбелязва вто-
ри гол. Рефера не забеляз-
ва маханията на помощни-
ка си и въпреки протестите 
на левскарите присъжда 
гол. В 43 мин. пак Павлов 
покачва на 3:0. Още в пър-
вата минута след почив-
ката Павлов се разписва 
за четвърти път, а в 7 мин. 
Ефоян със самостоятелна 
акция дава първия гол за 
„Левски“. В 15 мин. Божилов 
от явен офсайд покачва на 
5:1. Реферът Топалов из-
тървава напълно играта 
и започва да се води по 
капризите на играчите.В 
20 мин. Божилов пак от 
офсайд бележи шести гол. 
Настават нови разправии 
и публиката навлиза в иг-
рището. Играта става гру-
ба, „Левски“ печели дузпа 
и Атанасов я превръща в 
гол. „Тича“ е в акция, но при 
едно откъсване Казасов 
намалява на 6:3. Към края, 
един изкуствен офсайд от 
„Левски“ не е забелязан 
от рефера и Божилов зат-
върдява на 7:3. Резултатът 
не отговаря на показано-
то. Реалният е победа с 
един гол за „Тича“. Съдията 
г. Топалов бе извънредно 
слаб и единственият ви-
новник за израждането на 
играта.“ 

31.10.1943 г., 2:40 ч., 
игр. Колодрума, за обл. 
п-во, съдия: Димитър 
Топалов („Ш.сокол“), време: 
слабо облачно, терен: сух

„Тича“ – „Победа“ 1:1 
(1:0),  голм.: Т. Павлов

1:0 Тончо Павлов 36‘, 1:1 
Гарабедов II 59‘

 „Тича“: Сарайдаров, 
Апостолов, Дончев, Ковачев, 
Желязков, Радев, Йорданов, 
Божилов, Павлов, Абаджиев, 
Гочев

„Победа“: Лилов, 
Костов, Гарабедов I, 
Герасимов, Аргиров II, 
Калустов, Пенев, Аргиров I, 
Симеонов, Илиев, Гарабедов II

Допълнение от в. 
„Спортъ“, бр. 2197, 
1.11.1943 г.: „Състезанието 
привлече на игрището 
3500 души. .. Едва в 36 мин. 
пада първия гол отбелязан 
от Павлов за „Тича“. След 
почивката играта е много 
жива и в 14 мин. Гарабедов 
изравнява с глава. Играта 
бе бърза, равностойна, но 
общо слаба.“

14.11.1943 г., 2 ½ ч., 
игр. „Тича“, за обл. п-во, 
съдия Христо Антонов 
(„Радецки“), време: ясно и 
тихо, терен: влажен

„Тича“ – 
„Черноморец“ 2:2  (1:0), 
голм.: Я. Абаджиев, Н. 
Божилов

1:0 Абаджиев 43‘, 2:0 Н. 
Божилов 2ПВ, 2:1 .. 65‘, 2:2 .. 72‘

„Тича“: Сарайдаров, 
Апостолов, Дончев, Ковачев, 
Желязков, Радев, Йорданов, 
Божилов, Павлов, Абаджиев, 
Христов

Допълнение от в. 
„Спортъ“, бр. 2203, 15.11. 
1943 г.: „Днешните мачо-
ве донесоха една голяма 
изненада. Това е равния 
мач на един от най-голе-
мите фаворити „Тича“ с 
последния в класиране-
то „Черноморец“, който с 
този свой успех взе пър-
вата си точка. .. Срещата 
се състоя след обяд пред 
1500 зрители. През първо-
то полувреме „Тича“ има-
ше инициативата и очерта 
надмощие, като отбеляза 
един гол в 43 мин. чрез 
Абаджиев. След почив-
ката играта минава изця-
ло в ръцете на тичанци, 
като Божилов покачва на 

1943

***
На 28 ноември 

Рузвелт, Чърчил и 
Сталин се срещат в 

Техеран, за да обсъ-
дят военната стра-

тегия и решават 
през юни 1944 г. да 

започнат изнвазия 
на Европа (операция 

Овърлорд). 
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2:0. Мачът изглежда решен 
по отношение на крайния 
изход, но в 20 мин. работ-
ниците намаляват на 2:1. В 
27 мин. ц. нападателят на 
същите с добър удар израв-
нява. До края „Тича“ напа-
да, но напразно. Ръководи 
много добре г. Антонов.“

в. „Спортъ“, бр. 2206, 
22.11.1943 г.: „Владислав“ 

– „Левски“ 2:1 (0:0), Варна, 
21.11. След като има-
ше пълно надмощие, 
„Левски“ трябваше да 
загуби. За „Владислав“ го-
ловете отбелязаха Дачев 
и Недев, а за „Левски“ 
Момиров II от дузпа.“

26.12.1943 г., 2 ½ ч., 
игр. Колодрума, прия-
телски, време хладно-
слънчево, терен сух, съ-

дия: Константин Темелков 
(Варна)

„Тича“ – германски 
военен тим 11:3, голм.: Т. 
Павлов – 8, Ал. Йорданов – 1, 
Н. Божилов – 1. П. Желязков – 1

 „Тича“:  Ив. Сарайдаров, 
Ил. Апостолов, Ил. Дончев, 
Ат. Ковачев, П. Желязков, 
Г. Радев, Ал. Йорданов, 
Н. Божилов, Т. Павлов, Я. 
Абаджиев, Ив. Гочев

Футболист на „Тича“ и дългогодишен треньор 
на децата в „Черно море“, уважаван и обичан от  от 
поколения привърженици и футболисти, израст-
нали под неговото ръководство на сгурията на ст. 
„Черно море/Тича“. Кафето разказва за себе си: 

„Завърнах се от фронта през 1944 г. и постъпих 
като домакин в нашето дружество. Неофициално 
изпълнявах и функциите на треньор на децата. От 
1933 г. до ден днешен съм в „Черно море“. В друг 
клуб не съм бил. 

Не бях от титулярите в „Тича“ и през 1942 г. 
прекратих състезателната си кариера. Тази година 
Саркис Тозбейкян трябваше да ходи до София – 
той се знимаваше с детските и юношеските отбори. 
Хвана ме за ръката и каза: „Слушай, ти ще станеш 
мой заместник. Ще отсъствам 5-6 месеца, през това 
време ти ще се занимаваш в юношеския отбор на 
„Тича“... Така станах треньор, хареса ми тази рабо-
та. Просто ми е радостно като отивам на игрището, 
отивам с обич към децата, към футбола. От малък 
имам тази любов. Работата трябва да се обича. Не 
ми е обидно да облека някое дете, да го вдигна, да 
го измия – детето трябва да те чувства като баща. 
Уча ги как да пресичат улицата, как да се държат с 
хората. Знам за успеха на всяко дете, поведението 
му в училище, познават ме десетки учители. Много 
учители сега ме питат: „ Др. Аврамов, защо ваши-
те колеги не идват да питат как вървят в училище 
техните футболисти?“.. Аз съм против силовите 
тренировки, децата трябва да се учат на техника. 
Когато подбирам децата, първо гледам дали по-
дава навреме топката, как се движи, гледам каква 
е бързината му, защото тя е вродено качество и 
най-трудно се придобива, отскокливостта му гле-

Атанас Михайлов 
Аврамов - Кафето

(25.07.1916 г. – 30.03.1993 г.)
СК „Тича“ 1933 – 1942 г.

Позиция: нападател
НФД: 1 мач

дам. От всяко дете не става футболист. Има някое 
с много голямо желание, настоятелно е – но стига 
до юношеския отбор. Постепенно тези, които имат 
по-малки възможности сами се оттеглят, отпадат 
от групата. Но дете не връщам. От хиляда деца, де-
сет ако станат футболисти е голям успех. И сега де-
цата обичат футбола. Иди в едно училище и кажи, 
че ще избираш футболисти, децата веднага ще те 
обградят. Но след това, не те ли намерят тебе на 
игрището, това е най-лошото, което един треньор 
може да направи с децата. 

Веднъж стигнахме до финалите през 1959 г. 
Взехме второто място. Някои треньори казаха, че 
сме нямали изявени играчи. Само опитният Стефан 
Чумпалов каза: „Имаш, мого добър централен за-
щитник“. Този защитник беше Стефан Богомилов. 
След години стана голмайстор на Варна за всички 
времена. Помня още десетки, които минаха през 
моите отбори и станаха добри играчи: Спас Киров, 
Стефан Генов, Аргир Страков, Стефан Янев, Христо 
Николов, Иван Василев, Герасим Калугеров, Стоян 
Георгиев, Божил Колев, Кеворк Тахмисян, Дамян 
Георгиев, Пламен Христов, Христо Тодоров, Тодор 
Великов, Хугас Месропов, Альоша Гончаров....“ (от 
„Футболна Варна“, Ст. Янев и сътр., 1988 г.)

За треньора си, един от футболистите, израст-
нал в детско-юношеската школа на ВМС/“Черно 
море“ – Иван Василев говори: „Тогава (началото 
на 1950-те) в отбора имаше само двама треньо-
ри. Мокана тренираше мъжете, а Аврамов беше с 
децата и юношите. Освен това, Кафето беше и по-
мощник на Мокана, домакин, чистач, гладач, общ 
работник..  всичко което можеш да си представиш. 
Той беше като майка и баща на играчите.“ 

Димитър Видинлиев, като млад играч на „Т-В“ 
си спомня: „Кафето като тичанец, държеше на чер-
вените екипи и когато ги донасяше в съблекалнята, 
Мокана, който беше владиславец го отпращаше да 
се върне със зелените. Кафето се подчиняваше мър-
морейки, което забавляваше играчите в съблекал-
нята. Освен различните им предпочитания за цве-
товете на екипите, двамата се разбираха отлично.“

1943
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Атанас Аврамов - Кафето с един от учениците си - Божил Колев на стадиона в Мьонхенгладбах през 1967 г.,
където юношите на "Черно море" ще играят срещу връстниците си от "Борусия".

7.04.1965 г., ст. "23 август", Букурещ. Атанас Аврамов - Кафето (предпоследния вдясно) с отбора на "Черно море" преди 
мач за Балканската купа. Прави от ляво надясно: Вл. Грозданов, Сим. Нинов, Ив. Моканов (ст. тр.), Трендафил Василев, 

Любен Атанасов, Андр. Стоянов, П. Дудунов, Абил Билялов, Стефан Янев, Кафето (пом. тр.), Н. Димитров, клекнали: 
Николай Илиев, Стоян Георгиев, Стефан Богомилов, Мих. Табаков, Дим. Алексиев, Стефан Генов, Дим. Боснов
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Започва да играе футбол в детските форма-
ции на „Тича“, неколкократен носител на Купата на 
Запасния офицер с юношеския отбор. Утвърждава 
се като нападател през 1940-те. Активен е също като 
състезател по лека атлетика и тенис на маса. Пинзов 
е един от „тичанците“ в обединения отбор и играе 
до края на 1945 г. Участва също и в  ръководството 
на „Тича – Владислав“ като отговорник за отбора по 
тенис на маса и лека атлетика.

Владимир Пинзов остава известен най-вече като 
футболен съдия. Дебютът му като такъв е на 18.8.1957 
г. в мач между „Ботев“ Пловдив и „Славия“, който той 
прекратява в 78‘ поради групов протест на гостите. 

„Виновник да стана съдия е Димитър Топалов, 
Бил съм играч, можело да излезе нещо от мен. 
Склоних през 1957 г. Ръководих първия си мач в 
елитната група.... Този мач не завърши, прекъснах го 
в 78 мин. Домакините водеха в резултата с 1:0 и при 
едно положение пред вратата на съперниците им, 
играч на „Славия“ изби топката с ръка. Абсолютна 
дузпа, Славистите се нахвърлиха срещу мен - ка-
питан им беше Добромир Ташков, виждаха че съм 
млад съдия и че може да ми повлияят по този начин. 
Извиках Ташков и му казах да въдвори ред в отбора. 
Той се помъчи, но не успя. Аз повторих искането си 
да има ред на терена, но те не ме послушаха, про-
дължаваха да спорят и аз посочих центъра на те-
рена. Повиках помощниците си и прекъснах мача. 
Сега пък започнаха да спорят, че нямало три минути 
както според тях било по правилник, за да се пре-
късне срещата. Разбягаха се, отидоха до канцелари-
ята да вземат наредбата и видяха, че не я познават. 
„Славия“ загуби мача служебно и бяха лишени от 
турне в Италия. 

Пресата отрази: „Съдията Пинзов бе напълно 
прав. Срещата правилно бе прекратена.“ Това е 
първият прекъснат мач у нас в елитната група. От 
тогава до края на моето съдийство съм бил безком-
промисен. Въпреки, че е имало не малко съблазни 
по този път, като турнета в чужбина, например... По 
времето, когато бях съдия, футбола беше на по-ви-
соко спортно-техническо равнище. Нямаше празни 
стадиони, с голяма амбиция се играеше, с голямо 
темпо: Като че ли и варненските съдии от това вре-
ме бяха по - добри. ..“ (от „Футболна Варна“, Ст. Янев 
и сътр., 1988 г.) Владимир Пинзов ръководи 26 мача 
от „А“ РФГ, между които нито един на „Черно море“.

Владимир Събев
Пинзов - Диката
(30.10.1917 г. – 29.04.2013 г.)

Позиция: нападател
СК „Тича“ / „Т-В“ 1933 - 46 г.

Никола Божилов
Колев

(5.03.1923 г. – 22.01.2002 г.)

Позиция: полузащитник
СК „Тича“ 1943-44 г.

Никола Божилов пристига във Варна като вое-
нослужещ и веднага се налага като титуляр. Роден 
и израстнал в София, започнал да играе футбол в 
третодовизионният софийски „Сокол“, а през 1942 г. 
записва няколко мача и с екипа на „Славия“. 

Пристигането на Никола Божилов в „Тича“ е с 
препоръката на Боян Бянов, който по това време 
е в щаба на Армията в София. По този повод, в ар-
хива на клуба се намира писмо от УС №76 с дата 
27.10.1943 г., подписано от председателят на СК 
„Тича“ Димитър Попов.

 „Относно изказване благодарност до г-н под-
полковник Боян Бянов... УС на СК „Тича“ Ви изказва 
своите най-големи благодарности за съдействие-
то, което ни дадохте с издействането на даденото 
разрешение на играча Никола Божилов Колев от 
София, за което сме Ви крайно благодарни, понеже 
този играч е един многообещаващ за нашия тим и 
дава отлична игра. Трогнати сме от това Ваше вни-
мание и смеем да вярваме, че както до сега сте под-
помагали клуба, така и за в бъдеще при подобни 
случаи, които са за „Тича“, ще имаме Вашето ценно 
съдействие. 

За разноските, които сте направили по изважда-
нето на състезателната карта на въпросния играч, 
приложени в гербови марки Ви изпращаме сумата 
от 51 лева. 

Просейки извинение за главоболието, което 
Ви създадохме с този играч, „Тичанци“ Ви поднасят 
своите искрени приветсвия...“

С писмо от 31.08.1944 г. Никола Божилов отказ-
ва да премине във варнеския „Левски“ и обявява, че 
остава играч на „Тича“. Покрай 9 септемврийските 
събития се предполага, че се е прибрал в София. 
След последвалите обединения на софийските клу-
бове, Божилов попада в „Септември“ и през 1948 г. е 
шампион на България с този клуб. Никола Божилов 
прекъсва кариерата си поради простудно заболя-
ване през 1950 г., след което работи с деца и юноши 
в „Септември“ София.
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Христо Василев
Конаков

(30.1.1927 г. – 30.9.2001 г.)
Позиция: ляво крило

СК „Владислав“/“ТВ“ 1942 – 1949 г.
„А“ РФГ: 18 мача/5 гола

По-младият брат на Христо дебютира в мъжкия от-
бор на „Владислав“ на 7.5.1944 г., в мач срещу „Левски“ 
Варна, едва 15 годишен. Стасо се утвърждава в отбора 
в годините на войната и непосредствено след нея, но 
сякаш остава в сянката на брат си, който владее левия 
фланг. Стасо е дребен на ръст, техничен, типично дясно 
крило. 

По всичко личи, че най - силните години на Стасо 
са непосредствено след войната. През 1946 г., той ста-
ва „ябълката на раздора“ между отговорника за юно-
шите Атанас Аврамов и завеждащият футбол в „Тича-
Владислав“ Гарабед Гарабедов – Гальо. Кафето оправда-
ва слабите игри на юношите си с липсата на най-добрият 
си нападател „откраднат“ от „А“ отбора, а Гальо се опла-
ква, че няма достатъчно класни футболисти и се налага 
да попълва състава с юноши. Стасо прави отличен сезон, 
като бележи и хет-трик във вратата на „Свобода“ в град-
ския турнир за купата на Червената армия на 6.10.1946 г. 

През първият сезон от РФД (1948 - 1949 г.), Малкия 
Конак изиграва 10 мача за „ТВП“/“Ботев“. След като се за-
писва да учи във ВИНС Варна, Стасо преминава в отбора 
на варненския „Академик“, с който участва като титуляр 
в единственият му сезон в „А“ РФГ (1953 г.). През 1956 
г. Стасо се завръща за кратко в отбора на ВМС (тогава 
СКНА) и записва няколко мача в „Б“ група за „моряците“.

След дипломирането си Анастас работи като ико-
номист в Корабостроителния завод и играе в отбора 
на „Корабостроител“ в „Б“ група до преименуването му 
в „Черно море“ и обединението му с АСК „Ботев“ (от „А“ 
РФГ) в АСК „Черно море“ през 1959 г. Стасо играе важна 
роля в заводския отбор след възстановяването му през 
1961 г. и остава в него до края на активната си кариера 
като ръководител и треньор (1980-те). В първите години 
след 1961 г. „Корабостроител“ е заводски тим, без право 
на промоция в „Б“ РФГ, въпреки че няколко сезона, от-
бора се класирва на първите места в групата. При Стасо 
се обиграват част от футболистите на „Черно море“ като 
Андрей Стоянов и Трендафил Василев. „Играехме до-
бър футбол, много млади футболисти на „Черно море“ 
минаха през „Корабостроител“, бяхме им като „Б“ отбор. 
Мокана ни пращаше там да трупаме опит, но въпреки че 
биехме наред, не ни позволяваха да влезем в „Б“ група“, 
спомня си Трендо. Завода предлага добри заплати и е 
привлекателно място като последен пристан за някои от 
по-старите футболисти. 

Стоян Георгиев – Тянко, които завършва карие-
рата си в Зоновата група в отбора на съперниците от 
„Строително-товарен флот“ (СТФ) си спомня за Стасо 
като темпераментен треньор с побойнически наклонно-
сти, който често влизал в пререкания със съдии и фут-
болисти. 

Анастас Василев
Конаков – Стасо
(11.7.1928 г. – 23.4.2016 г.)

Позиция: дясно крило
СК „Владислав“/“ТВ“/ВМС 

1944 – 1956 г. (с прекъсвания)
„А“ РФГ: 10 мача

Роден във Варна в семейството на бежанци 
от Македония, Христо започва да играе в детския 
отбор на основаният през 1935 г. във Варна СК 
„Илинден“. През 1941 г. Конака е вече централен на-
падател в юношите на „Владислав“, където изпъква 
с бързина, техника и сила на удара с левия си крак 
и става известен като „майстор на ждроба“. По спо-
мени на съседа му Димитър Видинлиев, Конака е 
бил попупярен младеж в махалата и е запалил по 
футбола и СК „Владислав“ него и по-малкия си брат 
Анастас. Христо Конаков дебютира в мъжкия отбор 
на „Владислав“ едва 16 годишен и остава несменя-
ем титуляр на лявото крило през годините на вой-
ната до 1949 г.

В първият сезон на новосформираната РФД 
(1948 - 1949 г.) Христо играе във всички 18 мача за 
„Тича-Владислав-Приморец“ (преименуван през 
октомври 1948 на “Ботев при ДНВ“) и вкарва 5 гола, 
което го нарежда на второ място по голове в отбо-
ра след Недко Недев – който с 11 гола става голмай-
стор на „А“ РФГ.

През 1949 г. като военнослужещ в трудови вой-
ски в Шумен, Христо е изтеглен в София, за да играе 
за ДСО „Строител“, който след поредната реоргани-
зация на спорта в България по ведомствено-произ-
водствен принцип се явява наследник на „Славия“. 

През 1950 г. се записва да учи фармация в 
София и по този принцип, студента Христо Конаков 
трябва да премине във ведомственото дружество 
на учащата младеж -  ДСО „Академик“ София, къде-
то се превръща в един от голмайсторите на отбора 
с принос за спечелването на бронзовите медали 
в „А“ РФГ от софийските студенти през 1950 г. и е 
финалист за купата на Съветската армия през 1951 
г. Христо попада и в разширения състав на нацио-
налния отбор, но не успява да запише участие в 
него. 

Христо Конаков се завръща във Варна през 
1954 г. като дипломиран фармацефт и до пенсиони-
рането си работи в аптеката в к.к. „Златни пясъци“ 
зад сградата на МВР. 

Стефан Янев: „С Конака общувахме почти всеки 
ден. Беше много приятен събеседник, с който мо-
жеше да се говори само за футбол. Нямаше друго 
хоби. Вече като ветерани ходехме на ст. „Ю. Гагарин“ 
да ритаме. Беше запазил техниката си и усета към 
топката. Не пропускаше мачове на „Черно море“, 
ходели сме и заедно. Можеше да говори с часове и 
да обсъжда всеки мач на „моряците“. 
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Варненска областна дивизия (ВОД) 1943-44 г.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.

1. Ш. сокол   0:0 3:0 0:0 5:3 2:1 5:1 10:0 14 9 3 2 40:20 21

2. ЖСК 2:2   4:1 1:1 3:1 3:1 2:0 1:1 14 6 7 1 21:15 19

3. Тича 7:1 1:1   5:3 1:0 3:0 7:3 4:2 14 7 3 4 36:26 17

4. Победа 3:0c 5:0 1:1   2:1 3:2 1:1 2:0 14 5 6 3 24:19 16

5. Владислав 1:2 1:1 2:1 1:1   2:1 2:1 6:0 14 6 2 6 29:23 14

6. Радецки 1:2 0:0 3:1 3:1 3:2   3:3 1:1 14 3 3 8 22:29 9

7. Левски 1:6 0:1 1:2 3:0c 1:4 2:0   4:0c 14 3 3 8 23:35 9

8. Черноморец 0:2 1:2 2:2 1:1 1:3 4:3 2:2   14 1 5 8 15:43 7

От мачовата книга на 
СК „Тича“:

12.03.1944 г., 3 ч., игр. 
Колодрума, мач за грамо-
та на загиналия подофи-
цер-летец С. Михайлов, 
I – ви рунд, време: яс-
но-слънчево, терен: сух, 
съдия: Стефан Данчев 
(„Черноморец“)

„Тича“ – ЖСК 2:0 (2:0), 
голм.: П. Желязков – 2

Състав „Тича“: Ив. 

Сарайдаров, Ил. Апостолов, 
Ил. Дончев, Ат. Ковачев, 
Стефан Калъчев, Г. Радев, 
Ал. Йорданов, Н. Божилов, П. 
Желязков, Никола Макарев, 
Ат. Христов

В памет на героич-
но загиналия летец-из-
стребител, подофицера 
Симеон Кирилов Михайлов 
при въздушното напа-
дение над София, 1944 г. 
Играха се 4 мача по 30 мин., 

или 2 полувреме-
на по 15 мин. За II 
рунд (полуфинал): 
1. „Радецки“ – „Ш. 
сокол“ и 2. „Тича“ – 
„Черноморец“

19.03.1944 г., 4 
ч., игр. Колодрума, 
мач за грамота 
на загиналия по-
дофицер-летец 
Сим. Михайлов, II 
рунд, време: сла-
ба облачност, 
терен: сух, съдия: 
Димитър Топалов 
(„Ш. сокол“), по 30 
мин. полувремето

„Тича“ – 
„ Ч е р н о м о р е ц “ 
1:0 (1:0), голм.: П. 
Желязков 

Състав „Тича“: 

Ив. Сарайдаров, Ил. 
Апостолов, Асен Петров, 
Ат. Ковачев, Ст. Калъчев, 
Г. Радев, Ал. Йорданов, Н. 
Божилов, П. Желязков, Т. 
Павлов, Ат. Христов

За финала на 
26.03.1944 г. остават да 
играят „Тича“ – „Ш. сокол“

26.3.1944 г., 4 ч., игр. 
Колодрума, мач за гра-
мота на загиналия по-
дофицер-летец Сим. 
Михайлов, финалът, 
време: слънчево, те-
рен: сух, съдия: Христо 
Антонов („Радецки“)

„Тича“ – „Ш. сокол“ 
0:2 (0:2),  

Грамотата се преда-
де на сп. кл. „Шипченски 
сокол“

Състав: липсва
В. „Варненска поща“, 

бр. 8999, 28.03.1944 
г.: „Ш. сокол“ бие „Тича“ 
във финалния мач с 2:0. 
Завчера, в 3 ч. след обяд на 
игр. Колодрума пред 3000 
зрители се игра финал-
ния мач за грамотата на 
загиналия летец Симеон 
К. Михайлов. Мачът бе 
под покровителството на 
началника на гарнизона 

1944
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г. ген. Н. Христов. При из-
лизането на двата отбора 
на игрището свири военна 
музика. Играчите бяха поз-
дравени от представителя 
на началника на гарнизона 
г. полк. Липовански. 

Първи удар има „Ш. со-
кол“, но „Тича“ веднага взе-
ма инициативата и още в 
4 мин. печели корнер, бит 
обаче несполучливо. В 10 
мин. „Тича“ пропуска сто 
процентов гол. Тичанци са 
в акция и всеки мисли, че 
ще победят тима на сини-
те. В 20 мин. център хал-
фът на „Сокол“ Апостолов 
прехвърля на д. кр. Йовчев. 
Същия прехвърля на ляво-
то крило –  Хараламбиев, 
бие изненадващо и кара 
Сарайдаров да вади топка-
та от мрежата. Резултатът 
е открит. Привържениците 
на „Сокол“ ликуват, развя-
вайки сините си байряче-
та. Ветераните провеждат 
нападение след нападе-
ние, но без резултат. В 
25 мин. „Сокол“ е пред 
вратата на „Тича“. Топката 
бързо се прехвърля към 
ц. нап. Владимиров и той 
от няколко метра бие ос-
тро към вратата и за вто-
ри път разклаща мрежата 
на Сарайдаров. 2:0 за „Ш. 
сокол“. Полувремето изте-
че без да донесе нещо за 
„Тича“. 

Второто полувреме 
играта става много бърза. 
В 20 мин. Хараламбиев е 
мъчно удържим и създава 
големи мелета. Към края на 
мача при една добра ком-
бинация от дясно „Тича“ 
пропуща. „Тича“ печели 
корнер, младия вратар на 
„Сокол“ Лафазанов отбива, 
Желязков забива с глава, 
но топката минава ниско 
над гредата. Още една 
възможност е пропусната. 
Виждайки нерезултатнос-

тта на своето нападение 
Петров и Калъчев играят 
напред, но живата стена 
„Сокол“ – Павлов чисти 
всичко. 

Краят на мача дой-
де и „Сокол“ заслужено 
спечели. Както нападе-
нието, така и бековата 
линия бяха душата на 
тима. „Тича“ не задоволи 
със своята резултатност. 
Игра добре, предната ли-
ния с излключение до ня-
къде на Божилов бе нула 
на ефикастност. Ударите 
бяха лоши както по 
сила, така и по точност. .. 
Футболния съдия Стефан 
Данчев бе отличен.“

В. „Варненска поща“, 
бр. 9017, 19.04.1944 г.: 
„Владислав“ – „Черно-
морец“ 3:1 от пролет-
ния полусезон за пър-
венството на Варна. 
Началото бе мудно, но 
постепено „Владислав“ 
се организира и почна 
да напира пред вратата 
на „Черноморец“, където 
се задържа през цяло-
то полувреме. Въпреки 
тази постоянна обсада, 
владиславци пропускат 
много моменти за от-
криване, като само чрез 
Калдаръмов отбелязват 
единствения гол през 
полувремето. Отборът на 
„Черноморец“, въпреки 
своите 10 играчи отсто-
яваше добре на органи-
зираните нападения на 
„зелените“ и с откъсва-
ния навестяваше често 
вратата на „Владислав“. 

През второто полу-
време „Черноморец“ пра-
ви нападение от дясно и 
десния инсайд Кирязов 
изравнява. Пет минути 
по-късно „Владислав“ 
чрез лявото крило 
Георгиев покачва, 2:1. В 
последната минута при 

добре центрирана топка 
от Стамболиев, Георгиев 
отново покачва на 3:1 и 
затвърдява победата на 
тима си. Футболия съдия г. 
Христо Антонов реферира 
много добре.“

В. „Черно море“, 
24.04.1944 г.: „Владислав“ 
– ЖСК - София 1:1 (1:0). 
Завчера на Колодрума 
се състоя голям между-
градски мач. Тимът на 
„Владислав“ бе подси-
лен от трима играчи на 
„Тича“ – Калъчев, Павлов 
и Желязков. В тима на ЖСК 
участваха няколко нацио-
нални играчи. В началото 
на играта ЖСК проведе ня-
колко опасни нападения, 
но те се разбиха в отлична-
та отбрана на „Владислав“, 
начело с национала 
Калъчев. „Владислав“ про-
веде няколко бързи на-
падения, но без резултат. 
В 4 мин. на играта при 
една комбинация между 
Павлов и Желязков, по-
следния печели гол. 

Във второто полувре-
ме пролича свързаната 
игра на ЖСК, но скоро 
„Владислав“ взема ини-
циативата в свои ръце. 
В 72 мин. на играта при 
едно нападение, ЖСК 
печели гол. Мача завър-
ши при доста интересни 
моменти. Добри проя-
ви от „Владислав“ имаха 
Моканов, Калдаръмов и 
Желязков. Особено до-
бра игра даде Калъчев. 
Реферът бе добър.“

В. „Варненска поща“, 
бр. 9022, 25.04.1944 г.: 
„Шип. сокол“ – „Тича“ 3:0. 
При повече от 3000 зри-
тели се състоя мача от 
пролетното първенство 
между „Тича“ и „Ш. сокол“. 
Двата отбора се предста-
виха в най-добрите си със-
тави. Още от самото нача-

1944
През януари се създа-
ва и специална воен-
но-полицейска орга-
низация – жандарме-
рия, която действа с 
големи жестокости 
срещу партизаните. 
Без съд и присъда 
са избити много 
хора, а на места са 
създадени и концен-
трационни лагери, 
където се изпращат 
опасни за правител-
ството личности. 
Най-голям размах 
партизанското 
движение получава в 
Софийско, Пловдив-
ско, Кюстендилско, 
Баташко, Габров-
ско, Пиринско и др. 
Сблъсъците между 
военно-полицейския 
апарат и участни-
ците в нелегалната 
антифашистка 
съпротива зачес-
тява особено през 
лятото на 1944.

* * *
2 септември, Бълга-
рия се сдобива с ново 
правителствона-
чело със земеделеца 
Константин Мура-
виев. Петдневното 
правителство обя-
вява връщането към 
многопартийната 
система, отменя 
Закона за защита на 
нацията, забранява 
фашистките орга-
низации и дава поли-
тическа амнистия. 
Последната мярка 
дава повод за реши-
телно действие на 
отечественофрон-
товците, и най-вече 
на членовете на 
БРП/к/.
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ло тичанци са по-добрият 
отбор. Синият отбор оба-
че, със своето откъслечно 
нападение често смущава 
вратата на Сарайдаров. В 
10та мин. „Ш. сокол“ пече-
ли дузпа, но тя не бе из-
ползвана. Сега се зареж-
дат добри моменти и от 
двете страни. „Ш. сокол“ 
прави бързи нападения 
главно чрез крилата си, 
но ветерана Ковачев е на 
мястото си и разбива всич-
ко. Към 33 мин. една добра 
комбинация, Павлов бие, 
публиката вика: гоол, но за 
съжаление една сто про-
центова възможност да 
открие е пропусната, топ-
ката минава високо. Към 
края на полувремето на-
падението на „Ш. сокол“ се 
откъсва, създава се мелле 
пред вратата на „Тича“ и 
младия ц. нап. Миноко от-
крива, 1:0 за „Ш. сокол“, по-
лувремето изтича. 

Играта се подновява, 
всички мислят, че „Тича“ 
ще се реабилитира, но съ-
щата история се повтаря – 
добри комбинации, но без 
резултат. В 16 мин. Радев 
от „Тича“ минава последо-
вателно няколко играча и 
бие светкавично, но срещ-
натата греда има думата. 
Към 20 мин. „Ш. сокол“ 
чрез устремния напада-
тел Хараламбиев – лявото 
крило се откъсва и покач-
ва, 2:0. „Тича“ полага голе-
ми усилия, но ... в 36 мин. 
„Ш. сокол“ покачва на 3:0, 
отново чрез Хараламбиев. 
Тичанци се мъчат поне да 
направят своят почетен 
гол, но не им се отдава. 

Общо „Тича“ беше по-
добрият отбор техниче-
ски, с хубави и къси по-
давания, но нападателите 
отново показаха своята 
неефикастност пред гола. 
Фут. съдия г. Хр. Антонов 

изпълни добре тежката си 
задача.“

Състав „Тича“: Сарай-
даров,  Дончев, ..., Радев, 
Ковачев, Калъчев, Желязков, 
Йорданов, Павлов, Божилов, 
... (изт. Димчо Димитров)

В. „Черно море“, 
бр. 5067, 8.05.1944 г.: 
„Владислав“ – „Левски“ 4:1. 
Вчера на игрище „Тича“ се 
състояха две интересни 
състезания за първен-
ството на Варненска об-
ласт. В 15 мин. Хр. Конаков 
отбеляза за „Владислав“, 
1:0. По-късно и Недев 
се разписа във врата-
та на „Левски“. След това 
Конаков даде втория си 
гол. В началото на второто 
полувреме „Левски“ даде 
почетния си гол. В 36 мин. 
„Владислав“ отбеляза чрез 
Недев четвъртия си гол 
(спорд друг източник чет-
въртия гол е отбелязан от 
дебютиращият в този мач 
Анастас Конаков – Стасо, 
след като брат му вече 
се е „разписал“ два пъти). 
Мачът завърши при резул-
тат 4:1.

Вторият мач „Радецки“ 
– „Черноморец“ 1:1....“

В. „Варненска поща“, 
бр. 9046, 26.05.1944 г.: 
„Шип. сокол“ – „Владислав“ 
2:1 (1:0). След обяд (24.5.) 
в 4 ч. на игр. Колодрума 
пред около 2000 души се 
игра един от решител-
ните мачове от пролет-
ното първенство. Мачът 
започна с много бър-
зо темпо. Първият удар 
имат „Сокол“. В 15 мин. 
„Владислав“ печели фаул, 
но последният не е добре 
използван. Джуров посре-
ща и при едно изгодно по-
ложение на 5 метра пред 
вратата вади вън. В 18 мин. 
„Сокол“ застрашава чрез 
Томов, който бие силно, 

но отличния Петков със 
страшен плонж отбива, 
Манолов отново бие, 
Петков плонжира и отби-
ва, но чрез трети удар на 
Ташков топката е пратена 
в мрежата, 1:0 за „Сокол“. 
В 35 мин. „Владислав“ бие 
от центъра фаул, топката 
е над вратата, но напраз-
но. Все така нервно игра-
та продължава до края на 
първото полувреме. 

Второто полувреме 
започва от „Владислав“, 
но соколци отнемат и 
провеждат бързо напа-
дение, нереализирано от 
Хараламбиев. „Владислав“ 
се организира и докато 
първото полувреме со-
колци имаха надмощие, 
във второто „зеления тим“ 
непрекъснато застраша-
ваше, обаче лошия шанс 
ги следеше. В 10 мин. топ-
ката е пред вратата на 
„Сокол“ и когато всички 
очакваха гол, Недев вади 
с глава вън. В 12 мин. 
„Сокол“ напада, Манолов 
вдига високо, Йовчев по-
среща и праща с глава в 
мрежата, 2:0 за „Сокол“. В 
42 мин. „Владислав“ пе-
чели фаул, бит добре от 
Калдаръмов и превърнат 
в гол. Резултата е намален 
на 2:1, при което идва края 
на мача. Ръководи отлич-
но г. Хр. Антонов.“ 

В. „Черно море“, 
30.05.1944 г.: „В драма-
тична борба за варненско 
първенство „Тича“ бие 
„Победа“ с 5:3 (28.5., не-
деля). Вчера след обяд в 5 
часа на игр. „Колодрума“... 
терена бе разкалян и 
валеше дъжд, което по-
пречи на играта да бъде 
бърза. „Победа“ беше в 
началото подпомогната 
от вятъра. В 4 мин. ти-
чанци са в акция, топката 
лети от крак на крак, до-

1944

* * *
8 септември. Пред 

вратите на Вар-
ненския затвор се 

струпва многолюден 
митинг с искане за 

освобождаване на 
затворниците. Това 

е част от външ-
ната подготовка 

за превземане на 
зандана. Има обаче 

и вътрешна. По 
спомените на един 

от участниците 
в събитията, още 

през 1943 всички 
политзатворници 

са изкарвани на 
външна работа в 

стопанството на 
затвора и другаде. 

Това дава по-голяма 
свобода на действие 

на затворниците и 
възможност за орга-

низация на нелегал-
ни канали за внасяне 

на писма, вестници 
и материали в 

затвора. Един от 
главните каналджии 

е Ангел Георгиев 
(Бомбата). Той внася 

тайно в затвора 
оръжие (пистолети) 

и патрони, като ги 
потулва в кошове 

със зеленчуци.
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като попада в хафбека на 
„Победа“, който вкарва топ-
ката в мрежата. Една мин. 
по-късно „Тича“ превръща 
един корнер в гол (7 мин. 
отклонена топка от главата 
на Гарабедов от „Победа“ 
след удар на Божилов, 2:0 
– от в. „Варнеска поща“). 
Малко след това „Победа“ 
е в акция и „Тича“ спасява. 
В 13 мин. „Победа“ печели 
корнер, който е добре бит. 
Дясното крило се спуска 
и намалява резултата на 
2:1. Малко след това, чрез 
ц. нап. Симеонов „Победа“ 
вкарва втори, изравните-
лен гол, 2:2. „Тича“ започва 
масови нападения и ус-
тановява надмощие. В 30 
мин. „Победа“ с мъки спа-
си едно положение, което 
едва не бе превърнато в 
гол от Христов. 5 мин. по-
късно Йорданов бие сил-
но, но вратаря на „Победа“ 

спасява. Играта се води 
пред вратата на „Победа“. 
„Тича“ печели корнер, 
топката се поема от 
Павлов (в. „Варн. поща“), 
който я праща в мрежата 
на „Победа“, 3:2. Тичанци 
са постоянно в нападе-
ние, но до края на полу-
времето не постигат гол. 

Второто полувреме 
„Победа“ са по-дейни. В 9 
мин. при едно нападение 
на „Тича“ Йорданов пра-
ви 4:2. После „Тича“ про-
пуска няколко положе-
ния. В 31 мин. при едно 
недоразумение между 
бека и вратаря на „Тича“ 
резултата бе намален на 
4:3. В 38 мин. един корнер 
бит от Христов е превър-
нат в гол от Павлов, кра-
ен резултат 5:3. Ръководи 
много добре г. Стефан 
Данчев.“

В. „Черно море“, бр. 
5091, 6.06.1944 г.: „От 

17 ч. на игрище колодру-
ма в неделя се проведе 
инетересното състезание 
между тимовете на ВСО и 
на варненския гарнизон. 
Приходът от състезанието 
е за увековечаване памет-
та на починалият спор-
тен деятел Ангел Друмев. 
Преди започване на със-
тезанието, председателят 
на ВСО Коларов поздра-
ви тимовете, след което 
военна музика изпълни 
Националният химн... В 
10 мин. Парушев минава 
Моканов и забива топката 
в мрежата, 1:0 за военните. 
... В 28 мин. Йовчев пре-
връща един корнер в гол 
за градския тим, 1:1. ... В 41 
мин. военните чрез Ташков 
покачват на 2:1. В края на 
полувремето Димитров 
от военните бе ударен и 
напуска игрището. ... В 17 
мин. (2ПВ) Христов при-

1944

* * *
1944 – Втората 
световна война: 
Нацистка Германия 
изстрелва от Хага 
срещу Лондон пър-
вата балистична 
ракета Фау-2.
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ема една топка, бие във 
вратата на военните и из-
равнява. Няколко минути 
по-късно градския тим 
покачи, 3:2. В 36 мин. (2ПВ) 
Парушев минава отбра-
ната на градския тим, по-
дава на Недев, който бие 
светкавично и изравнява. 
Само минута по-късно 
Парушев разтърсва мре-
жата на градския тим – 4:3. 
В 43 мин. (2ПВ) Христов 
бележи за тима на военни-
те и края дойде при 5:3 за 
техния тим.“

В. „Варненска поща“, 
бр. 9061, 13.06.1944 г.: 
„При равна игра и рав-
ни възможности „Тича“ 
бие „Владислав“ с 1:0. 
Неделният ден (11.6., 17 
ч.) бе събрал на игрище 
Колодрума около 3000 
души зрители. .. Предвид 
обстоятелството, че от 
изхода на тази борба се 
решаваше кой ще бъде 
претендента след „Ш. со-
кол“ за завладяване пър-
венството на Варна, този 
мач се очакваше с пови-
шен интерес от двата клу-
ба и спортната публиката. 
Играта обаче, на тези два 
реномирани тима не бе на 
онази висота, която се оч-
акваше и която сме свик-
нали да гледаме. „Тича“ се 
яви без трима титулярни 
играча и не можа да по-
каже своята специфична 
игра. 

Първото полувреме 
бе на „Владислав“ и само 
лошия шанс не му позво-
ли да открие резултата. 
На няколко пъти вратата 
на „Тича“ бе застрашена 
и когато се очакваше гол, 
капризната топка минава-
ше край самия стълб и из-
лизаше навън. 

Във второто полу-
време се получи обрат 

в играта. Сега по-често 
инициативата бе на „Тича“. 
Създават се положения за 
гол, но отличният Петков 
с красиви плонжони спа-
сява всяка пратена му топ-
ка. Играта става по-бърза 
и в двата тима се вижда 
амбиция за победа. Всеки 
вярва, че мача ще завър-
ши при нулев резултат, но 
докато се правят тези раз-
съждения в 88 мин. „Тича“ 
напада, дясното крило 
вдига високо, топката е 
посрещната от Макаров и 
резултата е открит, 1:0 за 
„Тича“. Този гол изненадва 
тима на „Владислав“, кой-
то се впуска в нападение, 
за да изравни, но вече е 
90та мин. и рефера дава 
край на състезанието. 
Ръководи добре г. Стефан 
Данчев.“

В. „Варн. новини“, 
бр. 8411, 26.06.1944 г.: 
„Тича“ – „Левски“ 2:1 (0:0). 
Вчера сутринта (11 ч.) на 
игр. „Тича“ тичанци се яви-
ха без няколко титуляри. 
Това се отрази много зле 
върху играта им. Първият 
удар имат тичанци и уста-
новяват надмощие. Играта 
се пренася в половината 
на „Левски“. Създават се 
редица положения за от-
криване, но тъй като тере-
на е извънредно разкалян, 
нападението е много муд-
но. „Левски“ от своя страна 
извършва откъслечни на-
падения, които не довеж-
дат до нищо. 

Второто полувреме 
играта е по-амбициозна, 
личи желание за победа и 
у двата отбора. При едно 
нападение от страна на 
„Левски“ Момиров бие 
леко и резултата е открит. 
1:0 за „Левски“. Но това не 
отчайва тичанци, сега те 
изнасят всичко напред. 
Така в средата на второто 
полувреме Христов се от-

късва, бие силно и резул-
тата е изравнен. В 35 мин. 
тичанци са пак в акция. 
Топката попада в Петков и 
той със силен удар я пра-
ща за втори път в левскар-
ската врата. Последните 
минути протичат изцяло 
под натиск на „Левски“, 
но въпреки създадените 
възможности за изравня-
ване, до това не се стига.

„Победа“ – 
„Владислав“ 1:1 (0:0). След 
обяд, пак на игр. „Тича“ се 
състоя интересният футб. 
мач между два от най-
добрите местни отбори. 
Публиката бе зрител на 
голяма борба от страна на 
двата тима. Терена е мно-
го разкалян, духа силен 
вятър. Всичко това пречи 
на нормалния развой на 
играта. През първото по-
лувреме играта е всеця-
ло в ръцете на „Победа“. 
Владиславци са притисна-
ти и само благодарение 
на отличния Димитров, 
всичко бива спасявано. 
Зеления тим прави еди-
нични нападения. При 
едно слизане пред вра-
тата на „Победа“, Конаков 
се озовава сам и тъкмо 
когато ще бие, Гарабедов 
се намесва и чисти. 

Второто полувреме за-
почва със същото темпо. 
И сега „лилавите“ вземат 
инициативата. Въпреки, 
че са срещу вятъра, те 
играят пред вратата на 
„Владислав“. За известно 
време топката се прена-
ся в центъра, попада в 
Георгиев и той я изпраща 
към вратата на „Победа“. 
Сега вратарят прави не-
простима грешка. Топката 
вече излиза в аут, той 
плонжира, но за съжале-
ние изпуща. Конаков е 
сам и бие в опразнената 
врата. Резултатът е от-

1944
* * *

България във Втора-
та световна война: 

Правителството 
на Константин 

Муравиев обявява 
война на хитле-

ристка Германия, 
въпреки това войски 

на Трети украински 
фронт на Червена-

та армия навлизат 
на територията на 

Царство България 
същия ден, което 

поставя началото 
на военната опера-
ция по окупирането 

на страната.

* * *
28 октомври. 

България сключва 
примирие с анти-

хитлеристката ко-
алиция. Примирието 

задължава България 
да проведе антифа-

шистки мероприя-
тия и да гарантира 

интересите на 
съюзниците. В стра-
ната се установява 

Съюзна контролна 
комисия под съвет-
ски контрол, която 
придобива решава-

ща роля в българ-
ския политически 

живот. Мирния 
договор е подписан 

на 10 февруари 1947 
г. в Париж. България 

не получава ста-
тут на съвоюваща 

страна, но поради 
подкрепата на СССР 

наложените й задъл-
жения не са особено 
тежки. България за-
пазва границите си 

от 1 януари 1941г., 
т.е. Южна Добруджа 

остава българска.
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крит, владиславци ликуват. 
Но сега идва и разочаро-
ванието. Наближава вече 
края на мача. Футб. съдия 
отсъжда корнер в полза 
на „Победа“. Аргиров бие 
идеално, Петков отбива, но 
топката попада в Дамянов 
и последния изравнява. В 
последните минути играта 
става много жива, но до по-
качване на резултата не се 
стига. И двете състезания 
бяха ръководени от ф. съ-
дия Хр. Антонов, който се 
справи добре.“

В. „Варн. новини“, бр. 
8425, 12.07.1944 г.: „Тича“ 
– „Черноморец“ 4:2 (2:1). 
Завчера, многочислена 
публика изпълни игрище 
„Колодрума“, където „Тича“ 
и „Черноморец“ си дадоха 
решителна борба. Още в 
началото тичанци са в ак-
ция и чрез Йорданов от-
криват. В 15 мин. Абаджиев 
се откъсва, бие силно и по-
качва, 2:0. Три мин. по-къс-
но „Черноморец“ са пред 
вратата на „Тича“ и ц.фор. 
Андреев разклаща мрежа-
та. „Черноморец“ е посто-
янно в нападение и до края 
на полувремето има пълно 
надмощие. 

Второто полувреме 
започва при променлива 
игра. В 10 мин. Йорданов 
е сам и покачва на 3:1 за 
тима си. До този момент 
„Тича“ има силно надмо-
щие, но след това играта 
се изравнява. В 25 мин. 
„Черноморец“ напада, топ-
ката се вдига високо над 
вратата и се движи бавно 
към аутлинията. Тук отлич-
ния днес Кирязов прави 
плонж, посреща топката с 
глава и намалява, 3:2. Сега 
играта е по-жива, очаква 
се изравняването. И наис-
тина, „Черноморец“ успява 
да отбележи два последо-
вателни гола, обаче ръко-

водителят г. Антонов, за 
голяма изненада свири 
фаул. Наближава края на 
мача, тичанци са пред 
вратата на „Черноморец“. 
Йорданов използва не-
доразумение на бековата 
двойка и праща за чет-
върти път топката в мре-
жата. 

Ръководството на 
фут. съд. г. Антонов бе 
лошо. Доста фаули и 
офсайди бяха свирени 
безпричинно и произ-
волно, главно в ущърб 
на „Черноморец“, а най-
главното, че два съвсем 
чисти гола бяха непри-
знати. Странно бе, че 
този уж добър рефер 
вчера беше в „лоша фор-
ма“. Реалният резултат би 
трябвало да бъде поне 
равен.“

В. „Варненска поща“, 
бр. 9091, 18.07.1944 г.: 
„Тича“ бие „Радецки“ с 
3:0, „Владислав“ – ЖСК 
1:1. В неделя, 16 юлий се 
произведоха две състе-
зания за първенството 
на Варна. Сутринта от 10 
ч. се срещнаха отбори-
те на „Тича“ и „Радецки“. 
Въпреки много топлото 
време, двата тима дадо-
ха бърза и красива игра. 
В първото полувреме 
„Тича“ имаше надмощие. 
Във второто полувреме 
„Радецки“ се организира 
и 20 мин. имаше надмо-
щието в свои ръце. След 
това играта се изравни. 
Крайния резултат е 3:0 за 
„Тича“. Ръководи отлично 
г. д-р Цветан Димитров. 

След обяд в 17.30 на 
игр. Колодрума се срещ-
наха представителите 
на „Владислав“ и ЖСК. 
Резултатът 1:1 е реален, 
но много моменти, които 
се създадоха пред двете 
врати можеха да дадат 
много по-голям резул-

тат. Ръководството на г. 
Топалов бе много добро.“

В. „Варн. новини“, бр. 
8442, 1.08.1944 г.: „ЖСК 
се наложи над „Тича“ с 4:1 
(0:1) и е вторият предста-
вител на Варна в държ. 
първенство. Най-подир, 
след дълги догадки и 
съмнения, вторият пред-
ставител на Варна, който 
ще участва в борбата за 
държ. първенство бе оп-
ределен. ЖСК се наложи 
вчера по един неоспорим 
начин над противника 
си в решителния мач със 
съкрушителния резул-
тат 4:1. Над 3000 души се 
бяха приютили на игр. 
Колодрума, когато фут. 
съд. г-н д-р Цв. Димитров 
покани двата отбора на 
терена. Още с почването 
тичанци се организираха 
и държаха 15 мин. играта 
в свои ръце. Но само тол-
кова. Железничарите се 
съвземат и почват на свой 
ред атаки, отбивани пре-
димно от Калъчев II (бел. 
Димитър Калъчев). 

Докато в играта на ти-
чанци се забелязва една 
нервност, обратно в игра-
та на железничарите има 
спокойствие и увереност 
в крайната победа. Тази 
увереност обаче се изпа-
рява в 40 мин., когато л. 
кр. на „Тича“ Йорданов със 
силен удар се разписва 
във вратата им, въпреки 
отчаяният плонжон на от-
личния Николов. Играта се 
оживява, но идва полувре-
мето. 

Второто полувреме 
започва с рядка амбиция. 
Железничарите гонят на 
всяка цена изравняване, 
което не закъснява да 
дойде. Едно генерално 
недоразумение между 
бековата двойка, което 

1944

Димитър Калъчев 
е по-младия брат 

на Стефан. Записва 
мачове като бек на 

"Тича" през 1944 г. 
През 1945 - 1946 г. му 
е поверена лафката 

на клуба.

Арменак Керопов 
Харипян е по-младия 
брат на Оник. Юно-
ша на клуба, карто-

текиран в мъжкия 
отбор на "Тича" през 

1942 г. През 1944 г. 
играе за отбора на 

"Черноморец".
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заразява и Сарайдаров е 
използвано от л.кр. и ре-
зултата е изравнен. Малко 
по-късно историята се 
повтаря. Йовев приема 
една топка, минава стоя-
щите като в недоумение 
Калъчев II и Апостолов 
и сигурния му удар кара 
голмана на „Тича“ отно-
во да прави неприятна 
разходка до мрежата. 
Тичанци са смутени и сму-
щението се превръща в 
паника, когато 10 мин. по-
късно и Генов бележи за 
3:1. За един решаващ мач 
това е много. Така поне 
мислят играчите на черве-
ния тим, у които отчаяние-
то личи. Железничарите 
се възползват от това и 
до края на мача чрез л.кр. 
успяват да закръглят на 
4:1. Ръководството на д-р 
Димитров бе добро.“

И „Тича“ и „Владислав“ 
не успяват за се класират 
в турнира за Държавно 
първенство. От самият 

турнир се изиграват само 
два кръга и поради поли-
тическата обстановка в 
България и Европа той не 
завършава. След 27.8.1944 
г. не се играят повече ма-
чове от първенството. 

На 8.09.1944 г. Съвет-
ските войски влизат във 
Варна и дават началото 
на дълбоки политически 
промени, които оставят 
своят отпечатък върху 
всички сфери от живота, 
между които и футбола.

Новата власт започва 
с основаването на нови 
организации, с цел да 
заместят съществуващи-
те до тогава. Така още в 
краят на септември 1944 
г. е учреден Централен 
спортен съвет (ЦСС) при 
Българската национал-
на спортна федерация 
(БНСФ). Издават се нови 
правила за картотекиране 
на клубовете и започват 
масови обединения на 
спортните клубове из ця-
лата страна.

До краят на година-
та в пресата е отбелязан 
само един мач във Варна.

В. „Народен спорт“, 
бр. 10, 28.11.1944 г.: 
„Владислав“ – „Черно-
морец“ 1:0. Варна, но-
ември. На 19 т.м. се 
срещнаха отборите на 
СК „Владислав“ и тимът 
на работническия СК 
„Черноморец“. В първото 
полувреме играта беше 
много бърза, Недев отбе-
ляза първия и последен 
гол за „Владислав“. И от 
двете страни се пропус-
наха много добри поло-
жения, но лошия шанс 
преследваше играчите. 

Второто полувреме 
започна с променливо 
надмощие от двата тима. 
Изпускаха се 100 процен-
тови голове. Краен резул-
тат – 1:0 за „Владислав“. 
Ръководи добре г. 
Стракиев. Прихода бе за 
бойците от фронта.“

Предстои зима, пълна 
с неизвестни. 

Лалю започва да играе футбол в юношите на 
„Владислав“. Бърз и подвижен, налага се като флан-
гов нападател в последните години преди края на 
войната и участва в обединения отбор. По време на 
Отечествената война Лалю е мобилизиран и участ-
ва в сраженията на фронта в Унгария, за което е на-
граден с орден от Президиума на върховния съвет 
на СССР с указ от 9.5.1945 г. 

„Баща ми беше голям запалянко на „Черно море“. 
– спомня си синът му Димитър. „Ходеше на всички 
домакински мачове на ст. „Гагарин“ и се радваше и 
страдаше с успехите и неуспехите на отбора. Не про-
пускаше мач и по телевизията. Водеше редовно и 
мен, но аз не можах да се запаля толкова по играта.“

По професия Логофетов е леяр и е работил като 
такъв в ДП „Вулкан“ и КРЗ „Г. Димитров“ до пенси-

онирането си. 

Лазар Димитров
Логофетов

(13.05.1922 г. – 29.05.2001 г.)

Позиция: крило
„Владислав“/“Т-В“ 1941 - 1946 г.

1944

Бивш футболист на софийските „Левски“ и „Княз Ки-
рил“, Кукуша пристига във Варна като военнослужещ 
във флота. Писмото с №46 от УС на „Тича“ до отдел Кар-
тотеки на БНСФ с молба за заверка в членската му карта 
като играч на „Тича“ е с дата 21.09.1943 г., а картотеката му 
показва, че преминаването му от „Княз Кирил“ в „Тича“ е 
станало факт на 15.09.1943 г. Кукуша дебютира с черве-
ната фланелка на 26.09.1943 г. при победа със 7:1 над „Ш. 
сокол“, като пропуска дузпа в началото на мача. Играе 
в нападателната линия – крило и център нападател. От 
протоколната книга на „Тича – Владислав“ разбираме, че 
Кукуша се уволнява през 1946 г., когато се предполага, че 
се е прибрал в София. Йорданов участва и в двата мача 
на „Т-В“ за ДП в Пловдив през септември 1945 г.

Сандю (както е известен в София) е по-големият брат 
на Димитър, който носи същия прякор и следва пътя на 
брат си през 1952 г. Като военнослужещ във ВМС, той 
записва един сезон с екипа на „моряците“, а през 1961 г. 
става голмайстор на „А“ РФГ с екипа на „Левски“ - София.

Александър Йорда-
нов Николов – Кукуша

Позиция: нападател
СК „Тича“/“Т-В“ 1943 - 1946
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Прекарал цялата си кратка футболна кариера в 
клуба, както много от връстниците си, Ипчо дебюти-
ра в първия отбор едва 16 годишен. Голяма част от 
футболистите са мобилизирани и отборите трудно по-
пълват съставите си. Идва ред на юношите, водени от 
няколко по-възрастни футболисти. Описан от съвре-
меника си Димитър Видинлиев като скромно, бедно 
момче и добър нападател (ляво крило), който записва 
мачове и голове за „Владислав“ и за обединения от-
бор след войната, въпреки вродената малформация 
на лявата си ръка. 

Ипчо е един от тримата сина на излезлият в неле-
галност през 1942 г. член на БКП Янко Костов, който е 
заловен и разстрелян без съд и присъда с още 7 кому-
нисти в лодка на 1.06.1944 г. Труповете на убитите са из-
хвърлени в морето. След „народната победа“ с името 
Янко Костов е кръстен консервеният комбинат до гра-
да, а Ипчо е изпратен да учи журналистика в Москва, 
след което се премества в София. Там той работи като 
журналист и заема различни длъжности в органа на 
БКП - вестник „Работническо дело“. Богомил Костов е 
дългогодишен председател на Секцията на спортните 
журналисти към СБЖ. Колегата му Силвестър Милчев 
си спомня за него като коректен и дружелюбен човек, 
който никога не е споменавал че е бил футболист. В 
края на професионалната си журналистическа кари-
ера Ипчо е работел в БНТ. 

Името на Богомил Янков е свързано с уводната 
статия на в. „Работническо дело“ от 13.06.1970 г. „До 
кога ще се търпят недъзите на българския футбол“, 
излязла два дена след последният мач от определе-
ното като катастрофално участие на СП’70 в Мексико. 
Статията разтърсва българският футболен микро-
космос с унищожителна критика към футболистите, 
обвинявайки ги в „принизено чувство за обществена 
отговорност, за патриотизъм и любов към българско-
то име“, въпреки прекрасните условия за подготовка, 
доставени от Партията и правителството. 

Статията е включена в том 18 от „Избрани съчине-
ния“ на Тодор Живков, но неофициалната информация 
е, че неин автор е Богомил Янков, който по това време 
е завеждащ отдел Вътрешна информация във вестни-
ка. Незадоволителното представяне на националният 
отбор по футбол през последните години, предизвика 
някои медии да извадят статията от архива, за да пока-
жат нейната актуалност и в днешно време.  

„Богомил Янков ме е викал за разговори“, спомня 
си колегата му Стефан Янев. „Радваше се, че „Черно 
море“ по това време имаше стабилен отбор, но изпит-

Богомил Янков
Костов – Ипчо

(11.08.1926 г. – неизв.)

Позиция: нападател
„Владислав“/“Т-В“ 1942 - 1946 г.

ваше недоволство от факта, че всичко беше концен-
трирано в София и нямахме шансове да се преборим 
за титлата. Той беше вътре в нещата и всичко му беше 
ясно. В мое лице имаше колега от Варна, с който може-
ше да споделя неща, които би премълчал пред други.“

Започва да играе футбол в „Диана“ като нападател, 
но след преминаването си в „Тича“ от 1942 г. заема пози-
цията на бек, където се утвърждава като един от най-до-
брите във Варна и България. На 20.06.1943 г. Апостолов 
и Панайот Желязков заминават за Добрич без раз-
решението на клуба, за да играят за „Ш. сокол“ срещу 
местния „Левски“. След това и двамата подават молби за 
преминаване в „Ш. сокол“, но в последствие се разкай-
ват и се завръщат в „Тича“ (Протокол 30, 22.06.1943 г.).  
Оптячката остава в отбора след войната, обединение-
то и след административното отпадане в Окръжната 
група през 1950 г. и е може би единственият футболист 
– национал, играл за България от отбор, намиращ се в 
третото ниво на родния футбол. В периода 1949 - 1950 г. 
Апостолов изиграва 2 мача за „А“ и 2 за „Б“ националния 
отбор на България. За „А“ отбора Оптячката дебютира в 
Тирана срещу Албания на 4.06.1950 г. (1:2), а втория си 
мач изиграва в София срещу Полша на 30.10.1950 г. (0:1) 
под ръководството на Стоян Орманджиев (ст. тр.). 

След като се записва да учи във ВИНС Варна, по то-
гавашната ведомствена система, той е принуден да за-
играе в „Академик“, на чийто отбор е капитан през 1953 
г. През този сезон тима на студентите от Варна участва в 
„А“ РФГ и отпада нещастно поради странната система на 
определяне кой да играе в групата, след като 6 отбора 
отпадат, за да направят място на първенците от създа-
дените шест „Б“ групи. „Академик“ Варна е най-високо 
класиралият се отпадащ отбор (10то място от 15). В кра-
ят на 1950-те Оптячката е треньор на „Корабостроител“, 
след което се завръща в „Черно море“ като помощник 
- треньор на Лозан Коцев в периода 1960 - 1962 г. и на 
Манол Манолов 1962-63 г. Описван като разсеян харак-
тер, забравящ кога точно трябва да се яви за поредното 
пътуване с отбора и като добър певец, винаги с прочу-
тият си тефтер с песни в ръка, Апостолов не успява да 
се наложи като старши треньор на отбора. Неуспех, 
който според запознати, той изживява тежко. 

Оптячката се качва на корабите за далечно плава-
не. Вестник „Старт“ издава очерк за него в рубриката 
„Къде са те сега“, описвайки го като емисар на футбола в 
далечна Индонезия, където екипажът му играе мачове 
срещу местни тимове. 

Илия Апостолов умира на 62 години, след като е 
страдал от форма на депресия. 

Илия Апостолов
Спасов – Оптячката

(6.05.1921 г. – 12.09.1983 г.)
Позиция: бек

„Тича“/“Т-В“/“Ботев“: 1942 - 1951 г.
България: 4 мача (2 „А“, 2 „Б“)
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Илия Апостолов (в средата) като пом. треньор на „Черно море“ през 1962-63 г. 
Прави от ляво надясно: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. Атанасов, Апостолов,  

Дим. Боснов, Абил Билялов и Ст. Янев, клекнали: Спас Киров, Андрей Стоянов, 
Г. Димитров – Червения,  Ст. Богомилов и Н. Димитров
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1945

Варненско градско първенство 1945 г.

  м. п. р. з. г.р. т.

1. Т-В 6 5 0 1 18:7 10

2. Спартак 6 3 2 1 11:6 8

3. Свобода 6 1 3 2 10:9 5

4. Аспарух 6 0 1 5 4:21 1

(Класиралите се на 
първите две места от 
Градското първенство 
на Варна добиват право 
на участие в турнира за 
Държавното първенство, 
който се провежда по по-
знатата схема на директ-
ни елиминации. В турнира 
участват още трите пър-
ви отбора от Софийска 
област, два от Пловдив и 
по един от останалите 
спортни области.)

***
След събитията от 

9.09.1944 г. и с присъст-
вието на Съветски вой-
ски в България на власт 
идва правителство на 
Отечествения фронт 
(ОФ), който се определя 
като народно движение, до-
минирано от БКП. Новото 
правителство постепен-
но започва с премахване-
то на старите държавни 
институции и основаване-
то на нови. На 15.09.1946 
г. официално е ликвидира-
на монархията и е осно-
вана Народна република 
България. На 6.12.1947 г. е 
приета новата конститу-
ция на НРБ с член 1, който 
гласи: „България е Народна 
Република с представител-
но управление, създадена 
и утвърдена в резултат 
на героичните борби на 
българския народ против 
м о н а р хо - ф а ш и с т к а т а 
диктатура и на победонос-
ното народно възстание 

22.04.1945 г. „Спартак“ – „Свобода“ 1:1
29.04.1945 г. „Тича-Владислав“ – „Аспарух“ 4:0
20.05.1945 г. „Тича-Владислав“ – „Свобода 2:1
20.05.1945 г. „Спартак“ – „Аспарух“ 2:0
27.05.1945 г. „Тича-Владислав“ – „Спартак“ 2:1
27.05.1945 г. „Свобода“ – „Аспарух“ 3:0 сл.
24.06.1945 г. „Аспарух“ – „Спартак 1:4
1.07.1945 г. „Аспарух“ – „Свобода“ 2:2
8.07.1945 г. „Спартак“ – „Тича-Владислав“ 2:1
22.07.1945 г. „Свобода“ – „Тича-Владислав“ 2:3
28.07.1945 г. „Аспарух“ – „Тича-Владислав“ 1:6
29.07.1945 г. „Свобода“ – „Спартак“ 1:1

на 9 септември 1944 г.“ 
Датата 9.09.1944, довела 
до основаването на НРБ 
се изписва в националния 
герб.

***
Със създаването на 

ЦСС към БНСФ, новата 
власт установява кон-
трол върху младежта 
и спортното движение 
с повсеместно основа-
ване на нови Народни 
спортни дружества, чрез 
обединения на дотогава 
съществуващите, бивши 
спортни клубове. Този 
процес започва още през 
1944 г. с най-масивните 
обединения на спортни 
клубове, където те са най-
многобройни – в София. 
На 5.10.1944 г. „ФК 13“ и 
„Раковски“ се обединяват 
под името „Раковски - ФК“. 
На 20.10.1944 г. ПСК 150 
(бивш „Княз Кирил“) се 
обединява с „Левски“ под 
името ПСК „Левски 45“. На 
25.10.1944 г. „Спортклуб“, 
„Сокол“, „Акоах“ и 
„Възраждане“ са обедине-
ни под името „Септември“, 
а на 25.03.1945 г. към 
„Септември“ се при-
съединяват и „Ботев“, 
„Устрем“, „Свобода“ и 
„Победа“ (Красна поля-
на). На 9.11.1944 г. „АС 23“, 
„Шипка – Победа“ (обеди-
нени по-рано) и „Спартак“ 
(Подуене) се обединяват 
под името „Чавдар“. В на-
чалото на януари 1945 

г. „Славия“, „България“ и 
„Бежанец“ се обединяват 
под името „Славия 45“. 

От Пловдивската град-
ска дивизия „Шипка“ и 
„Ботев“ се обединяват 
под името „Шипка – Ботев 
45“ на 28.12.1944 г., ЖСК 
и „Левски“ се обединя-
ват в „ЖСК – Левски“ на 
19.12.1944 г., „Марица“ 
и „Стефан Караджа“ се 
обединяват в „Спартак“ 
Пловдив на 29.12.1944 г., а 
„Спортклуб“ и „Парчевич“ 
сформират „СП 45“.  

В Русе, на 7.12.1944 г. 
„Напредък“ и „Добруджа“ 
се обединяват под името 
„Христо Ботев“, на 9.5.1945 
г. този „Ботев“ се обединя-
ва с „Раковски“ под името 
„Свобода“, на 10.6.1945 г. 
„Ангел Кънчев“ се обеди-
нява с „Левски“ под името 
„Ангел Кънчев – Левски“.

В Бургас, в началото 
на 1945 г. „Черноморец“ 
е обявен за фашистки 
клуб и е разформирован, 
„Левски“ и „Ботев“ се обе-
диняват под името „Левски 
– Ботев“ (ЛБ45), а по-късно 
към тях се присъединява 
и „Славия“, за да се сфор-
мира „Любислав“ Бургас 
(съкращение от трите име-
на).... и т.н., и т.н. във всички 
градове на България.

Клубовете обявени за 
фашистки са разформиро-
вани. Освен „Черноморец“ 
Бургас, съдбата да бъдат 

Вили Петков - Капи-
танът на шампи-
онския отбор от 

1938 г. е Завеждащ 
футбол в "Тича-

Владислав" до 8 май 
1946 г., когато е 

заменен от съот-
борника си Гарабед 

Гарабедов
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закрити споделят още 
„България“ Хасково и 
„Траяна“ Стара Загора. 

Що се отнася до клу-
бовете от миналогодиш-
ната Варненска градска 
дивизия, те получават 
срок до края на март 1945 
г. да приключат с обеди-
ненията, за да могат да 
бъдат региситрирани. Така 
на 18.02.1945 г. „Тича“ и 

„Владислав“ се обединяват,  
за да „застанат здраво на 
краката си... да докажат че 
са народни синове, скъса-
ли с престъпното фашис-

то минало..“ (в. „Народно 
дело“, бр. 144, 10.02.1945 г.). 
Спешността на обединени-
ята е описана в Протокол 
№3 от 7.03.1945 г.:   „л) За 
обединението на клубове-
те, да се побърза с ликви-
дирането на този въпрос, 
за да може да се изработи 
програмата. Тия които не 
желаят да се обединят в 
дадения срок, да се изклю-
чат и да не се допущат 

до състезания и 
да не им се отпу-
щат материали.“ 
(Протоколна кни-
га на НДГС „Тича – 
Владислав“)

Към друже-
ството е създа-
ден нов отдел 
- „Агитация и про-
паганда“, който 
се състои от три 
члена с председа-
тел Стоил Илиев. 
Целта на отдела 
е чрез различни 
форми на култур-
но-масова дей-
ност да се грижи 
за идейно-полити-
ческото възпита-
ние на младежите. 
Стоил Илиев става 
основният вар-
ненски кореспон-
дент на вестник 
„Народен спорт“.

„С писмо №236 
от 5.03.1945 г. ЦСС 
одобрява обеди-
нението на два-
та клуба в един, 
като за редовност 
трябва да им из-
пратим одобрени-
ят от О.Ф. състав 
на Управителния 
съвет.“ (Протокол 
4, т. 3, 18.03.1945 

г.)
„Левски“, „Радецки“ 

и „Шипченски сокол“ се 
обединяват под името 
„Спартак“ на 18.3.1945 

г., а „ЖСК“, „Победа“ и 
„Черноморец“ образу-
ват НДГС „Свобода“. По-
късно през тази година, 
на 5.10.1945 г. „ЖСК“ се 
отделя в самостоятел-
но дружество под името 
„Локомотив“. Единственият 
клуб , който не е включен 
в обединенията на този 
етап е „Аспарух“, поради 
липсата на други клубове 
в Аспарухово и от другата 
страна на Варненския за-
лив.

В. „Народно дело“, 
бр. 144, 10.02.1945 г.: 
„Спортисти, обединете 
се! Варненският областен 
спортен съвет в последно-
то си заседание взе едно 
решение, което по своето 
съдържание е решително 
за спортните организации 
във Варна. По силата на 
това решение футболните 
клубове във Варна от 9, 
трябва да станат 4. 

Фашистката власт на-
сърчаваше разединяване-
то на спортните организа-
ции. Колкото по-анемична 
е една организация, толко-
ва по-лесно тя бива овладя-
вана от фашисткото ръко-
водство. Малочислеността 
на една организация води 
към нерадостен организа-
ционен живот, към парич-
ни затруднения, а оттам 
и към слаба спортна дей-
ност. 

Спортните организа-
ции в миналото бяха обек-
ти на фашистката пропа-
ганда и на много места от 
спортните среди се вербу-
ваха ловни дружини, жан-
дармеристи и доброволци 
за преследване на народ-
ните герои, за избиване на 
борците против фашизма 
и подтискане на славян-
ското и братско чувство 
към великите съветски 
народи и нашият съсед – 

1945
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югославския народ.
Зад примамливите обе-

щания, давани от фашист-
ката власт на спортните ор-
ганизации се криеше една 
гнусна, една отвратителна 
клоака, посредством която 
се опитваха да залеят с фа-
шистка смрад борческото 
чувство у народните спор-
тисти.

Спортните организации 
бяха превърната в огнища 
на разногласия, бяха пре-
върнати в полицейски учас-
тъци и детективски бюра. 
Всичко будно, народниче-
ско, смело, антифашистко 
беше подложено на пре-
следване. 

Тя иска спортните ор-
ганизации да се обединят. 
Тя иска народната младеж 
да спортува, да кали свои-
те мишци, своят дух, за да 
бъде годна и готова да слу-
жи на българския народ. 

Всяка опозиция на обе-
динението е фашистка про-
ява! Всяка неблагоприятна 
критика на обединението 
е саботаж на отечествено-
фронтовската власт, мини-
ране съкровените възжде-
ления на народната ни 
спортна младеж!

Обединението на 
спортните организации е 
повелята на днешния мо-
мент. Варненските спортни 
организации ще се обеди-
нят! Друг път няма! 

„Септемврий“, ЖСК и 
„Победа“ ще образуват 
един мощен работнически 
футболен клуб. 

„Шип. сокол“, „Радецки“ 
и „Левски“ ще обединят в 
себе си спортната младеж 
от северозападните квар-
тали на Варна, а „Тича“ и 
„Владислав“ – „вечните 
неприятели“ от миналото 
ще застанат здраво на кра-
ката си. Те, в благородно 
спортно съревнование ще 

трябва да докажат, че са 
народни синове, скъсали 
с престъпното фашист-
ко минало и са готови да 
служат на своят народ и 
на спортна Варна. ...

Да се заличат от съз-
нанието на спортистите 
старите имена, които ги 
свързват с порочното и 
престъпно фашистко ми-
нало. Да се кръстят нови-
те спортни организации с 
борчески, славни имена, 
които са се врязали дъл-
боко в съзнанието на бъл-
гарския народ. ...

Прочее, спортисти, 
пред вас лежи съдбонос-
ната задача – с готовност 
и радост да се обедини-
те!“

На 18 февруари 1945 г. 
се състои учредителното 
събрание по обединение-
то на двата спортни клу-
ба „Тича“ и „Владислав“ 
в Народно дружество 
за гимнастика и спорт 
(НДГС) „Тича – Владислав“. 
По устав, това е името на 
новия клуб, възникнал 
върху основата на двата 
бивши.  Цифрата 45 (ТВ-
45) се прибавя за „благо-
звучие“ от медии и деяте-
ли, но не е изписана нито 
в официалния документ  
(устава на дружеството), 
нито в печата на клуба. 
Името „ТВ45“ използва-
ме и ние, защото се пише 
по-лесно. Двата отбора 
влизат в обединението 
с всичките си налични 
средства. Паричните им 
влогове се прехвърлят 
в една обща сметка във 
Варненска Популярна 
банка (Протокол № 1, 
12.3.1945 г.) . Обувки, топ-
ки, мрежи, екипи влизат в 
инвентара на обединено-
то дружество. Клубът има 
своето игрище „Тича“, кое-
то е преименувано на иг-
рище „Тича – Владислав“. 

Неразработеният парцел 
на „Владислав“, в съседство 
на игрището влиза в упо-
треба през 1961 г., когато 
то се разширява със зат-
ревен терен. По–голямата 
част от първото игрище 
„Тича“ остава известно до 
1982 г. като „сгурията“, на 
която Атанас Аврамов тре-
нираше детските отбори 
на „Черно море“. Сега там 
се издига зала „Владислав“, 
непосредствено зад из-
точната врата на стадион 
„Тича“. По устав, за цветове 
на обединеното дружество 
са избрани червено и бяло, 
което се потвърждава и от 
Протокол № 10, 25.04.1945 
г.:

„Реши се да се изпрати 
писмо до В.С.О. в смисъл 
да се определят цветовете 
на формите на клубовете 
явяващи се на състезания. 
Клубът държи на своя за-
регистриран официално 
на 18.II. т. г. цвят червено и 
бяло.“ Въпреки това, в ня-
кои мачове се използват 
зелено-бели екипи и тимът 
е наричан в пресата „зеле-
ните“. За емблема на клуба 
се говори в  Протокол № 
12, 16.05.1945 г.: „За поръч-
ване на детелини за фане-
лите. Реши се, да се поръ-
чат детелини за екипа.“

Към активите, които 
влизат в обединеното дру-
жество влиза историята 
на двата клуба с всички 
спечелени трофеи. Това 
е очевидно на първата 
Първомайска манифес-
тация (1945 г.), на която 
футболистите изваждат 
на показ купите, спечеле-
ни от „Тича“ и „Владислав“ 
през годините. Между тях 
се различава сребърна-
та купа от Букурещ (в ръ-
цете на Стефан Калъчев), 
купата на Запасния офи-
цер (в ръцете на Стефан 

1945

Д-р Цветан Б. 
Димитров (Цеко) - 

държавен първенец с 
„Владислав“ от 1934 
г., подпредседател 
на "Владислав"/"Т-
В"/"ТВП"/"Ботев" и 
дълги години във 

футболната секция 
на "Черно море". Ръ-
ководител в сянка, 

имащ решаваща 
роля в управление-

то на футбола и 
дружеството като 
цяло в продължение 
на няколко десети-

летия.
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Калдаръмов), Градската 
купа „Варна“ (в ръцете 
на Димитър Страков) .. 
Четирите титли, спечелени 
от двата клуба остават да 
се числят на обединеното 
дружество през всички го-
дини до днес и са изобра-
зени с четири звезди в на-
стоящата емблема на ПФК 
„Черно море“. 

Обединението про-
дължава съществуването 
на двата клуба, вече „за-
станали здраво на краката 
си“ и „скъсали с престъп-
ното фашистко минало“ в 
един, както е определено 
от самите обединители – 
Отечественофронтовската 
власт.

Към клуба се създава 
и секция на ветераните с 
отговорник Щерю Савов – 
Папагала, играч на „Тича“ 
от 1920те. На снимката от 

1.05.1945 г., футболистите на НДГС „Тича – Владислав“ демонстрират купите, спечелени от клуба преди 
войната. От ляво надясно зад вратаря Стоил Лилов: Панайот Желязков, Илия Апостолов, Недко Недев, 

Димитър Страков, Никола Калдаръмов, Стефан Калъчев, Тончо Павлов и Георги В. Георгиев – Мъката 

първия мач на „екс-тима“ 
срещу „Спартак“ от лятото 
на 1945 г., освен капита-
на Щерю Савов, вижда-
ме и добре познатите ни 
вече Здравко Янакиев, 
Пантелей Буйнов, Архангел 
Стойнов, Иван Неофитов, 
д-р Цветан Димитров, 
Борис Кирилов, Андрей 
Иванов – Дядката и Оник 
Харипян. От мача на екс-
тима в Добрич през 1946 
г. към групата се включват 
Тодор Дяков и Панайот 
Георгиев. Това са ветера-
ните на „Тича – Владислав“, 
утвърждаващи без всякак-
во съмнение връзката и 
приемствеността, които са 
изразени и в самото име 
на клуба, въпреки призива 
„да се заличат от съзнание-
то на спортистите старите 
имена, които ги свървзат 
с порочното и престъпно 
фашистко минало.“ Всички 

ветерани се отбелязват 
като бивши играчи на 
„Тича – Владислав“, над 
които клуба носи отговор-
ност и даже налага наказа-
ния (напр. Андрей Иванов 
– Дядката).

Играчите на обедине-
ния отбор са тези на „Тича“ 
и „Владислав“.  Не всич-
ки, който сме записали са 
били картотекирани с обе-
динението, но всички те са 
играли мачове с екипа на 
„Т-В“. 

По време на обеди-
нението Жечо Петков е в 
Провадия, но е извикан и 
играе през 1946 г. Вратарят 
на „Победа“/“Свобода“ 
Стоил Лилов получава 
официално разрешение 
да се присъедини към „Т-
В“ на 17.07.1945 г. 

Стефан Калъчев е бил 
със забрана за спортуване, 
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защото бил членувал във 
фашистка организация, но 
в последствие се оказва, 
че името му не е в списъка 
с фашистите и е картотеки-
ран. Такива списъци се по-
явяват и по страниците на 
вестник „Народен спорт“. 
Под заглавието „Вън фа-
шистите“ се четат имената 
на управляващите българ-
ският спорт преди вой-
ната Лазар Попов и Иван 
Батенбергски, както и на 
много други спортисти и 
деятели, обявени за фаши-
сти и „врагове на народа“ 
от новата власт. Много от 
тях са съдени от т. нар. „на-
роден съд“, а някои даже 
получават смъртни присъ-
ди. 

Димитър Стефанов – 
бай Митьо попада по ня-
каква причина в „Спартак“ 
и даже играе първият мач 
след обединението срещу 
„Т-В“ с екипа на градския 
съперник, но написва мол-
ба да бъде отписан, за да 
може да се присъедини 
към клуба на който е бил 
дългогодишен член и в 
който желае отново да чле-
нува. Молбата му е одобре-
на и Митьо е картотекиран 
в „Т-В“. Подобна молба за 
отписване от „Т-В“ и запис-
ване в „Спартак“ има от 
друг футболист, което ни 
дава основание да мислим, 
че поради разделението 
на райони, Митьо (чийто 
адрес е ул. „Л. Каравелов“ 
58) е живеел в „спартаклий-
ски“ район. 

Лазар Логофетов е на 
фронта в Унгария и се за-
връща в отбора през лято-
то. 

От пртоколите на клуба 
научаваме, че претърпе-
лият тежка контузия през 
1943 г. Димитър Страков е 
участвал в тренировките 
на „Т-В“, но нямаме инфор-

мация да е играл в офи-
циални мачове. Самият 
Страков обявява карие-
рата си за приключила 
през 1943 г., въпреки че 
през 1949 г. играе за ДСО 
„Червено знаме“. 

Тежка контузия малко 
преди обединението пре-
търпява и Стефан Дачев 
(р. 9.12.1919 г.), поради 
което голмайстора на 
„Владислав“ приключва 
кариерата си на 25 годиш-
на възраст. Така отборът 
остава с малко опции на 
поста централен напада-
тел. Александър Йорданов 
– Кукуша се превръща в 
титуляр на върха на напа-
дението, но е военнослу-
жещ, прекарва отпуските 
си в София и не винаги е на 
разположение. 

В състава попада хал-
фа на „Владислав“ Георги 
Вълчев Георгиев – Мъката, 
който е в отбора от 1938 г., 
има 34 мача в трите сезона 
на НФД, като в последния 
(1939 - 1940) играе като не-
сменяем титуляр. Мъката 
е известен с колоездачна-
та си работилница „Дей“, в 
близост до популярният 
ресторант „България“, с 
която си е изкарвал пре-
храната. 

От ръкопис в Държавен 
архив - Варна, подписан 
от деятеля на „Тича“/“Т-В“ 
Здравко Здравко науча-
ваме, че: „.. По време на 
Втората световна война 
клубовете водеха много 
слаб организационен жи-
вот и имаха слаби спорт-
ни прояви, поради липса 
на средства и ентусиазъм 
през военновременната 
обстановка. След 9.09.1944 
г. при създалите се вече ус-
ловия, „Тича“ и „Владислав“, 
а и останалите клубове не 
можеха да просъществу-
ват без подкрепата на об-
ществеността и държавата. 

Налагаше се да се прегру-
пират и обединят. Аз бях 
един от инициаторите за 
обединяването на „Тича“ и 
„Владислав“ като предсе-
дател на ревизионната ко-
мисия на „ТВ“. По-нататък 
„ТВ“ се преименува на „Хр. 
Ботев“, а още по-късно 
бе прикрепен към ВМС и 
преименуван на „Черно 
море“.... 

При честване 50 го-
дишния юбилей на „Черно 
море“ (1963 г.) бяха награ-
дени със златна значка 
Стефан Тончев и Борис 
Тончев – Орфански по-
смъртно, за големите им 
заслуги като организато-
ри и играчи на „Тича“, Боян 
Бянов като дълголетен 
играч и капитан на тима 
и като капитан на първия 
ни национален тим, взел 
участие на Олимпадата в 
Париж, когато Уругвай из-
лезе първенец по футбол. 
Със златна значка бяха на-
градени още двама вете-
рани, но кои, не мога да си 
спомня...

Днес на спорта не се 
гледа както в миналото, 
като детска запалянковска 
проява. Днес, физкултура-
та и спорта имат широката 
подкрепа на обществе-
ността и държавата. Чрез 
БСФС и окръжните съвети 
за физкултура и спорт са 
създадени много стади-
они и игрища в окръжните 
и други градове и селища 
и се създават условия за 
упражняване на всички 
видове спорт под контро-
ла на треньори и лекари. 

Гр. Варна, 9.08.1978 
г., Здравко Ив. Здравков 
(подпис), ул. „ген. 
Паренсов“ № 26“

По-конкретни спомени 
има деятелят на „Тича“/“Т-В“ 
Бедрос Бохозов: 

„През 1930 г., когато 
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Oт 6 дo 15.03.1945. 
Бългaрcкaтa aр-

мия кaтo чacт oт 
cъcтaвa нa 3-ти 
Укрaинcки флoт 

ce cрaжaвa при 
унгaрcкoтo eзeрo 

Бaлaтoн, кaтo 
уcпявa дa прeвзeме 

грaдoвeтe Дрaвa 
Caбoлч, Дрaвa 
Пoлкoня и oщe 

някoлкo. Нaкрaя, нa 
15.04.1945, бългaри-

тe ocвoбoждaвaт 
Дoни Михoля. В бoя 

cрeщу бългaритe, 
фaшиcтитe гу-

бят 69 000 души, 
кoитo ca или уби-

ти, или плeнeни, 
21 caмoлeтa, 75 

тaнкa, 937 oръдия 
и минoхвъргaчки, 

4000 aвтoмoбилa, 71 
прeвoзни cрeдcтвa и 

5769 вaгoни...
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за първи път стъпих в клу-
ба на „Тича“, той беше на ул 
„27 юли“ срещу черквата 
„арх. Михаил“. Празнувахме 
деня на „Тича“, който бе на 
християнския празник Св. 
Дух. През тази година кръ-
щавахме знамето на клуба. 
Кръстник беше тогаваш-
ния кмет Първан Бянов. 
После клуба се премести 
на ул. „Драгоман“ в къщата 
на Върбанов и председа-
тел стана градоначалника 
на Варна Борис Германов. 

Бедрос Бохозов 
Ексерджиян, 

инициатор на 
обединението, 

заемащ отговорна 
длъжност в УС на 
„Тича-Владислав“. 

Бохозов също ръко-
води мачове като 
футболен съдия.

Д-р Никола Василев, 
председател на НДГС 

„Тича – Владислав“, 
1945 и 1946 г.

Нашият футболен от-
бор нямаше треньор. 
Съставът се подреждаше 
от футболен комитет от 
5 души, в който влизаха 
бивши футболисти. През 
1934 г., когато стана пре-
врата на „Звено“ Германов 
го уволниха и председате-
ли станаха последовател-
но Христо Мирски, Попов, 
Кънчо Сапунджиев, полк. 
Ковачев, полк. Сърнев, 
майор Георгиев.... 
Спомням си, че играхме 
втори мач с „Шип. сокол“. 

Бихме и станахме 
първенци. По-
надолу от клуба 
на ул. „Драгоман“ 
имаше една слад-
карница „Ясна 
поляна“. Нашите 
ръководители ме 
извикаха, дадоха 
ми един плат за 
панаталони и ми 
рекоха: „Ще го да-
деш на Здравко 
Янакиев“. Занесох 
го без да подози-
рам, че Здравко 
е бил подкупен. 
Ставали са и тога-
ва такива работи. 

Към спортна-
та област имаше 
футболен коми-
тет. Имаше коми-
сар по футбола, 
един човек ре-
шаваше всичко. 
Първият коми-
сар във Варна 
беше Владимир 
Чакъров. Вторият 
беше Генов – ба-
щата на футболи-
ста Стефан Генов, 
третият – Тома 
Стоянов.

От 1941 до 
септември 1944 
г. ме нямаше 
във Варна. Бях в 
Скопие. Като се 
завърнах клубът 

ни беше на ул. „6-ти септем-
ври“, където после бе клуба 
на „Ереван“. Заварих пълен 
хаос. Няма ръководство, 
няма нищо. Едни мобили-
зирани, други арестувани, 
трети се криеха. Мяркаха 
се един Тодор Анестев, 
Иван Костов от пощата, 
Любен Митев от данъчното 
и ... толкова. Чудех се как-
во да правя! И ми дойде 
на ума, че през 1934 г. по 
време на преврата, коман-
дир на полка беше полк. 
Арабов. Поканих го да ста-
не председател. Съгласи 
се, но бе председател само 
4 дни. Произведоха го ге-
нерал и замина на фрон-
та. В дома, в който живеех 
живееше и един Тодор 
Баев, прогресивен човек, 
политзатворник. Той също 
бе тичанец. Съгласи се и го 
избрахме за председател. 
В чест на Октомврийската 
революция направихме 
вечеринка в казиното. 
Баев трябваше да я открие, 
но не се съгласи. Едва по-
късно разбрахме, че е бил 
член на Партията, но е бил 
отсранен, поради това че 
нещо в затвора сгрешил. 
Не е бил предател, но друг 
кусур му намерили. Така 
пак останахме без предсе-
дател. Кого, кого... та напра-
вихме за председател ко-
менданта на Варна Мишо 
Костов. (бел. има възмож-
ност Бохозов да е обър-
кал малкото име на Баев. 
Историята на описаният 
от него Тодор има голяма 
прилика с тази на Кръстьо 
Баев - Лисата, футболист 
на СК „Тича“ в периода 
1924-28 г., а „кусура“, който 
му бил намерен е откло-
нение от общоприетата 
норма за сексуални пред-
почитания. Баев, който е 
известен в образовател-
ните среди като учител и 
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директор на 1-ва гимназия 
е оправдавал този свой 
„недостатък“ с престоя 
си в монархо-фашисткия 
затвор като политически 
затворник, поради което 
не е преследван от иначе 
строгата в това отноше-
ние власт.)

Междувременно се 
възстанови варненска-
та спортна област. Нейн 
председател стана д-р 
Червенков, зам. председа-
тел Стефан Куртев и члено-
ве Арон Кавафян, Стефан 
Данчев, Карузото, Солака, 
Ковачев и аз. Постави се 
задачата за обединява-
не на клубовете. Дълго се 
чудехме как да направим 
обединението. „Спартак“ 
първи тръгнаха да изпъл-
няват задачата, но ние ги 
изпреварихме. При редов-
ното си събрание в ресто-

Футболния отбор на НДГС „Тича – Владислав“ през 1945 г., от ляво надясно: Иван Моканов, Стоил Лилов,
Дим. Стеф. Димитров – Митьо, Георги Радев – Калфата, Панайот Желязков, Тодор (Тончо) Павлов,

Никола Калдаръмов, Владимир Пинзов, Недко Недев, Христо Конаков и Илия Апостолов – Оптячката 

рант „Севастопол“ д-р Цеко 
Димитров, аз, Иван Костов 
от пощата и други тичанци 
и владиславци, една вечер 
през февруари 1945 г. си ка-
захме: „Хайде да се обеди-
ним“. Съобщихме на хората 
и след 5 дни направихме 
обединително събрание. 
Избрахме за председател 
д-р Никола Василев, мой 
познат и близък на семей-
ството ми. Той нищо не 
разбираше от футбол, та се 
налагаше винаги да бъда 
до него, когато ръководе-
ше заседанията. Но беше 
много мъдър човек, обеди-
ни хората. Нямаше сътресе-
ния.

След една година (бел. 
две години) направихме в 
сградата на морските бани 
обединително събрание с 
„Приморец“. Пак същия въ-
прос, кой да е председател. 
Алекси Алексиев, който бе 

директор на баните и пред-
седател на „Приморец“ 
каза, че е съгласен да стане 
председател. След извест-
но време обаче, по поли-
тически причини интерни-
раха Алексиев и предсе-
дател отново стана Мишо 
Костов...“ (от Държавен 
архив – Варна и „За честта 
на Варна“, Петър Герчев, 
2005 г.).

За завеждащ футбол-
ната секция е избран шам-
пиона от 1938 г. Гарабед 
Гарабедов, който в послед-
ствие е сменен от съот-
борника си Вили Петков и 
отново назначен през май 
1946 г. Поради липсата на 
треньори, завеждащия 
футболната секция е нато-
варен със задачата по оп-
ределянето на съставите.

Информация, че клу-
бът се е финансирал труд-
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но намираме в Протокол 
№9, 18.4.1945 г.:

Понеже клубът ни е фи-
нансово затруднен, излъчи 
се комисия в състав: Стефан 
Попов, Н. Миовски, Н. 
Калдаръмов и Ив. Моканов, 
която да обходи по-замож-
ните  членове и събере 
суми в вид на вътрешен 
заем, като издават и касови 
квитанции.

В. „Народно дело“, 
бр. 184, 29.03.1945 г.: 
„Спартак“ и „Т-В 45“. Най-
подир, макар и неофици-
ално, завчера спортния 
сезон във Варна бе открит. 
Въпреки неблагоприятно-
то време, няколко стотин 
любители на кръглата топка 
търпеливо и стоически на-
блюдаваха голямата борба. 
Под ръководството на футб. 
съдия г. Ст. Данчев, играта 
започна с удар от страна на 
спартакци, които премина-
ват веднага в акция, обаче 

не за дълго. Постепено 
„ТВ“ взема инициативата 
и установява леко над-
мощие. Халфовата линия 
на последните, начело с 
Калъчев е на своята висо-
та и отлично подхранва 
нападателите си. Така при 
едно прехвърляне топка-
та попада в Цанков, който 
изненадващо бие и .... ре-
зултата е открит – 1:0 за „Т-
В“. Това обаче не стресна 
спартакци и само някол-
ко минути след това чрез 
Ташков, който майстор-
ски използва създадено-
то положение, идва из-
равняването. Все пак иг-
рата продължава да се ко-
мандва от „червените“, но 
лошият шанс им попреч-
ва да покачат. С почване 
на второто полувреме 
спартакци правят извест-
но разместване в пост-
овете. За добро или лошо, 
кой знае! Чувства се оба-
че, едно общо отслабване 
в играта им, което дава 

възможност на „Т-В“ все по-
често да застрашава врата-
та на Кондов. Надмощието 
на „червения тим“ е почти 
пълно. „Белите“ правят 
нови размествания, а това 
значи, че самоубийството е 
близко. И наистина, не ми-
нават и няколко минути и 
„Т-В“ отново води. Напорът 
все продължава. Кондов, 
Димитров и Захариев се 
борят геройски за клуба 
си. 10 мин. преди края, 
Захариев прехвърля топка-
та на Томов и последния от 
около 35 метра със страхо-
тен удар кара Сарайдаров 
за втори път да се разхож-
да в мрежата. Въпреки 
усилията и на двата тима, 
резултата остана непроме-
нен. Лаутон“

В този мач, като де-
сен бек за „Спартак“ иг-
рае Димитър Стефанов 
Димитров – бай Митьо.

В. „Народен спорт“, 
бр. 33, 28.05.1945 г.: 

1945 г., „Тича – Владислав“ (в тъмен екип) срещу неизвестен съперник. Прави от ляво надясно: 
Георги Радев – Калфата, Тончо Павлов, Панайот Желязков, Никола Калдаръмов, Христо Конаков

и Илия Апостолов, клекнали: Стоил Лилов, Иван Моканов, Дим. Стеф. Димитров – Митьо и Недко Недев

1945



224

„Първенство на Варна. На 
20 т.м. във Варна се игра 
един от най-интересни-
те мачове за първенство 
по футбол между тима 
на „Тича-Владислав“ и 
„Свобода“. При съвършено 
кален терен, локви вода и 
току-що излелият се про-
ливен дъжд над Варна, 
състезанието започна в 
5.20 часа. Това състезание 
бе наблюдавано от хиляд-
на публика, между която 
личаха голям брой висши 

съветски офицери и фут-
болния тим на Червената 
армия от София. 

За изненада на хиляд-
ната публика, въпреки не-
поносимия терен, играта 
започна с бързо темпо и 
двете полувремена ми-
наха със същото темпо. 
Играчите на „Свобода“ из-
пъкнаха със своята издър-
жливост, а тези на „ТВ45“ 
със своята техника. 

Първото полувреме 
„Свобода“ водеше с 1:0. 
През второто полувреме 
„ТВ45“ се наложи още по-
подчертано, благодарение 
на техническата си игра и 
отбеляза два последова-
телни гола. Състезанието 
завърши 2:1 за „ТВ45“. 

В. „Народен спорт“, 
бр. 34, 4.06.1945 г.: „На 
27 май се състоя най-ин-
тересното състезание от 
футболното първенство 
между „ТВ45“ и „Спартак“. 
С това състезание „ТВ45“ 
застана на чело в класаци-
ята за първия полусезон. 

Трите срещи „Аспарух“, 
„Свобода“ и „Спартак“ 
бяха спечелени. „ТВ“ има 6 
точки и 8:2 гола. ..

Тимовете излязоха в 
познатите си състави. В 
отбраната на „ТВ45“ ли-
чат Моканов и Калъчев. 
Първото полувреме 
„Спартак“ играе срещу 
слънцето. В 5та мин. „ТВ45“ 
откри резултата. Играта е 
много бърза и легална. В 
42 мин. „Спартак“ изравни 
чрез добре изработен гол. 
Не мина и една минута, на-
падателите на „ТВ45“ се от-
къснаха и топката бе заби-
та за втори път в мрежата 
на „Спартак“. 

Второто полувреме е 
характерно с надмощие 
на „Спартак“. Нападението 
му е бързо, но всички оп-
ити за изравняване на ре-
зултата се разбиваха в на-
истина отличната отбрана 
на „ТВ45“. До края на със-
тезанието резултата не се 
промени. 

Екс-отбора (ветерани) на „Тича – Владислав“ през лятото на 1945 г., от ляво надясно: предводител, Щерю Савов – 
Папагала, Архангел Стойнов – Ранко, Пантелей Буйнов – Пандо, Иван Неофитов, ....., д-р Цветан Димитров – Цеко, 

Борис Кирилов, ......, Оник Харипян и Андрей Иванов – Дядката, клекнал отпред Здравко Янакиев

1945
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Екс-тимовете. Преди 
решителния мач, на тере-
на се срещнаха екс-тимо-
вете на „ТВ45“ и „Спартак“. 
Някогашните футболни 
звезди, сега залезли, все 
пак демонстрираха весела 
игра. Състезанието завър-
ши 4:3 за „ТВ45“. 

В. „Народно дело“, 
бр. 270, 11.07.1945 г.: 
„Спартак“ – „ТВ45“ 2:1 (2:1). 
Точно в 6 часа (на 8 юли) на 
игр. Колодрума при много-
хилядна публика, футб. съ-
дия Илия Попов от София, 
покани двата тима, които 
при бурни овации от пуб-
ликата влязоха в игрището. 
В самото начало пролича 
нервността на играчите, 
защото това състезание е 
едно от решаващите за пър-
венството на Варна. Топката 
се прехвърля от едното 
поле в другото без да се 
забележи очакваната игра 
от двата тима. В 11-та мин. 
при едно нападение от „ТВ“ 
левия инсайд (Недев) шути-
ра, топката се удря в левия 
бек на „Спартак“ и влиза във 
вратата. Резултата е открит, 
1:0 за „ТВ“. Това даде повод 
на „Спартак“ да се органи-
зира и да застраши вратата 
на „ТВ“. Проведоха се реди-
ца нападения от „Спартак“ 
и в 18-та мин. десния му ин-
сайд Манолов изравни. Със 
започването от центъра 
„Спартак“ е в нападение и 
застраши отново вратата на 
„ТВ“. В 28 мин. при системно 
нападение от „Спартак“ ля-
вото му крило подаде пред 
вратата на „ТВ“, където дяс-
ното крило Йовчев покачи 
на 2:1 за „Спартак“. 

Второто полувреме же-
ланието за победа и от две-
те страни е голямо, надмо-
щието е променливо. И две-
те страни изпускат сигурни 
положения. Това продължи 

до 30 мин. След това за-
почна устремното напа-
дение на „ТВ“. Топката е 
почти винаги в полето на 
„Спартак“. Един след друг 
се редят удари, които вра-
таря на „Спартак“ отби-
ваше добре. Наближава 
края на състезанието, „ТВ“ 
продължава да притиска 
„Спартак“, но всичко е без 
резултат. Така състезание-
то завърши с 2:1 в полза 
на „Спартак“. Футболния 
съдия г. Попов беше мно-
го добър и ръководи със-
тезанието с авторитет. 
Физкултурник.“

В. „Народен спорт“, 
бр. 42, 30.07.1945 г.: „На 
22 юли, неделя, на игри-
ще Колодрума, рефера Д. 
Топалов извика отборите 
на двата клуба. Играчите 
на „ТВ45“ се явиха в пъл-
на бяла форма, а тези на 
„Свобода“ в пълна черве-
на форма. Играта отнача-
ло е твърда. Надмощието 
е на „ТВ“, което се изрази в 
два последователни гола. 
Полувремето завърши 
2:0. Играчите на „ТВ45“ 
вярваха, че са извоювали 
победата и малко се от-
пуснаха. Тези на „Свобода“ 
се организираха много 
добре, отбелязаха два 
гола и изравниха резул-
тата. Наближава края на 
състезанието. Пред вра-
тата на „Свобода“ става 
меле, голмайстора на 
„ТВ45“ Недко Георгиев 
(Недев) отнема топката и 
силно я забива в мрежа-
та. Така печели победата 
за клуба си. Състезанието 
завърши при резултат 3:2 
за „ТВ45“.

При това положение 
„ТВ45“ остава да се спра-
ви с „Аспарух“ и да има 
пълната победа, да стане 
първенец на Варна.

След обяд, преди ре-
шителния мач се срещ-

наха в приятелски мач 
екс-тимовете на „ТВ45“ и 
„Свобода“. При интересна 
игра и от двата отбора на 
залезлите вече футболни 
звезди, състезанието за-
върши 3:1 за „ТВ45“.

В. „Народен спорт“, 
бр. 44, 08.1945 г.: „ТВ45“ 
– ПСК „Левски“  София 2:2 
(1:0). Миналата събота (4.8) 
на игр. Колодрума, пред 
около 3000 души се състоя 
това приятелско футболно 
състезание. Първото по-
лувреме надмощие имат 
варненци, които успяват да 
отбележат един гол. След 
почивката инициативата 
минава на страната на со-
фиянци, но въпреки това, 
още в началото, „ТВ“ при 
недоразумение на край-
ната отбрана на пощен-
ци прави втори гол. ПСК 
„Левски“ се окопитват, по-
чват системни нападения 
и успяват към средата на 
полувремето да направят 
един след друг два гола и 
да изравнят. До края играта 
беше жива, но без резултат. 
Футболния съдия от това 
състезание беше повече от 
добър.“

В. „Народен спорт“, 
бр. 45, 20.08.1945 г.: „На 
12.8. при отлично посе-
щение се състоя футбол-
ната среща между „Тича-
Владислав“ и „Локомотив“ 
София. Много добре ръ-
ководи футболния рефер 
Стефан Данчев. Софиянци 
ни дадоха истинската си 
игра през второто полу-
време. До началото на вто-
рото полувреме варненци 
водеха с 2:0. Този резул-
тат, а вероятно и умората 
от състезанието предния 
ден със „Свобода“ (3:2 за 
„Свобода“) , което беше 
тежко, са причина играчи-
те на „ТВ“ да се отпуснат. 
Софиянци се организираха 

1945

* * *
Завършва втората 
фаза (декември 1944 
– май 1945) на во-
енното участие на 
България на страна-
та на антихитле-
ристката коалиция. 
През първия период 
българските войски 
провеждат четири 
операции в Югосла-
вия срещу немските 
части: Нишка, Стра-
цин-Кумановска, 
Брегалнишко-Стру-
мишка и Косовска. 
Всички те са подчи-
нени на голямата 
Белградска операция 
на Трети украински 
фронт. Декември 
1944 една 100 000 
българска армия за-
почва участие в бо-
евете в западната 
част на Югославия, 
Унгария и Австрия. 
Общо през войната 
България дава ок. 32 
000 убити и десетки 
хиляди ранени. Сто-
панските загуби на 
страната възлизат 
на около 2/3 от на-
ционалния доход на 
България през 1945. 
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много добре и проведоха 
редица опасни нападения, 
като отбелязаха 4 гола. 
Варненци отбелазаха още 
един гол и излязоха побе-
дени от терена с 4:3.“

В. „Народен 
спорт“, бр. 48, 10. 
09.1945 г.: „Стамо 
Костов“ Попово – 
„ТВ45“ Варна 1:2 
(1:2), Попово, 9.9. 
Днес на игрището 
се беше стекло го-

лямо множество, дошло да 
наблюдава срещата между 
първенците от Варненска 
и Шуменска области. И 
наистина, в продължение 
на един час и половина се 
разви голяма борба, която 
завърши в полза на вар-
ненци. Обединеният „ТВ45“ 
ще продължи борбата за 
държавното първенство, 
докато костеливия „Стамо 
Костов“ трябваше да падне 
геройски. При коректна, 
другарска атмосфера пър-
вото полувреме завърши 
при резултат 2:1. Второто 
не донесе промяна.“

„Тича-Владислав“ се 
класира за следващия 
кръг, където на 16.9. среща 
„Спортклуб-Парчевич“ в 
Пловдив.

„ С п о р т к л у б -
Парчевич“ – „Тича-
Владислав“ 2:2 сл. пр. 
(1:0, 1:1), 16.9.1945 г.,ст. 
„ЖСК-Левски“, Пловдив, 
8000, съдия Никола 
Димитров, София.

1:0 Фурнаджиев 30‘, 
1:1 Ал. Йорданов 60‘, 1:2 Г. 
Радев 100‘, 2:2 Тодоров 118‘

„СП45“: Задикян, 
Караянев, Батинов, Белков, 
Бъчваров, Киров, Паунов, 
Фурнаджиев, Тодоров, 
Атлиев, Лазаров.

„ТВ45“: Сарайдаров, 
Дим. Стеф. Димитров, 
Моканов, Желязков, 

Калъчев, Калдаръмов, 
Логофетов, Радев, Ал. 
Йорданов, Недев, Хр. 
Конаков

В. „Народен спорт“, 
бр. 49, 17.09.1945 г.: „ТВ45 
и СП45 Завършиха наравно 
2:2, въпреки двете продъл-
жения по 15 мин. Пловдив, 
16.9. Вчера и днес спортен 
Пловдив изживя треската 
на държавното футболно 
първенство. Двете срещи, 
които се произведоха тук 
предизвикаха грамаден 
интерес. Това пролича осо-
бено днес, когато състеза-
нието между варненския 
„ТВ45“ и местния „СП45“ бе 
събрало на игрище „ЖСК-
Левски“ може би над 8000 
души. 

Пловдивци откриват! 
Още с първите си прояви 
състезанието очерта бор-
ческата игра и на двата 
тима. Амбицията е голяма, 
за надмощие още не може 
да се говори, защото и пред 
двете врати се редят по-
стоянно интересни и опас-
ни положения. Но и пред 
двете врати всичко отива 
неизползвано. Все пак, в 
30 мин. Лазаров пробива 
устремно и успешно, бие 
сполучливо, вратаря само 
отбива, изпуска топката и 
притичалия Фурнаджиев 
бележи – 1:0 за „СП45“. В 
оставащите 15 мин. и двата 
тима продължават доста 
разменени напредвания, 
но резултата не се проме-
ня. 

Второто полувреме 
започва с още по-голяма 
амбиция. Варненци пола-
гат усилия за изравнява-
не и поемат инициатива. 
Пловдивския тим прави 
откъслечни напредвания. 
В 15 мин. нападението на 
„ТВ45“ прави успешно сли-
зане към вратата на до-
макините. Радев пласира 

удобно на Йорданов и той 
постига изравняването. 
Именно сега амбицията 
и в двата тима пораст-
на извънредно много. 
Желанието за победен гол 
обаче, в редовните две по-
лувремена не се сбъдна 
нито за пловдивци, нито 
за варненци. Така се дос-
тигна до две продължения 
по 15 мин. 

Ако трябва да се ха-
рактеризира играта в тях, 
трябва да споменем, че тя 
беше бойка, особено ам-
бицирана, толкова изпъл-
нена с желание за победа, 
че направо се стигна до 
грубости. В 10 мин. Радев 
успя да увеличи резултата 
на 2:1 за „ТВ45“. Във второ-
то полувреме от продъл-
женията нервността на иг-
рата бе засилена още по-
вече, грубостите зачести-
ха и това принуди рефера 
да отстрани Бъчваров от 
„СП45“ и Калъчев от „ТВ45“. 
Две минути преди края 
Тодоров постигна втори 
гол за пловдивци и състе-
занието след две продъл-
жения не можа да излъчи 
победител. Срещата ще 
се преиграва отново утре 
(17.9.1945 г.). 

Реферът ръководи иг-
рата добре, но не можа да 
овладее играчите, някои 
от които си позволиха сво-
еволия. Публиката през 
двете редовни полувреме-
на се държа добре, но при 
продълженията навлезе в 
игрището и трябваше иг-
рата да бъде спирана. Ара 
Манукян“

„ С п о р т к л у б -
Парчевич“ – „Тича-
Владислав“ 4:1 сл. пр. 
(1:0, 1:1), 17.9.1945 г.,ст. 
„ЖСК-Левски“, Пловдив, 
8000, съдия Никола 
Димитров, София.

1945

Държавен първенец 
в първият турнир 

след 9.09.1944 г. е 
"Локомотив" София, 

който надделява 
в два финала над 

"Спортист София 
с 3:1 в първия мач и 

след равен резул-
тат 1:1 във втория. 
Турнирът за купата, 
подарена от Съвет-
ската армия, който 

добива значение на 
Национална купа до 

1982 г., след което се 
играе като второ-

степенен турнир до 
1990 г., започва през 

есента на 1945 г., с 
цел да бъде приклю-
чен за Деня на Побе-

дата. Финалът на 
първото издание се 
играе на 6.05.1946 г.
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16.09.1945 г., ст. „ЖСК Левски“, Пловдив, отборът на „Тича – Владислав“ преди мача за ДП, от ляво надясно: 
Иван Моканов, Иван Сарайдаров, Дим. Стеф. Димитров, Георги Радев, Александър Йорданов – Кукуша,

Панайот Желязков, Никола Калдаръмов, Недко Недев, Стефан Калъчев, Христо Конаков и Лазар Логофетов

1:0 Попов 36‘, 1:1 Ал. 
Йорданов 70‘, 4:1 Паунов 98‘, 
106‘, 116‘

„СП45“: Задикян, Кара-
янев, Батинов, Атлиев, 
Бъчваров, Белков, Лазаров, 
Паунов, Попов, Фурнаджиев, 
Тодоров.

„ТВ45“: Сарайдаров, 
Дим. Стеф. Димитров, 
Моканов, Илия Ап. 
Спасов, Калъчев, Пан. Жел. 
Панайотов, Логофетов, Г. 
Радев Константинов, Ал. 
Йорд. Николов, Недев, Хр. 
Конаков

В. „Народен спорт“, бр. 
50, 24.09.1945 г.: „В поне-
делник, 17 т.м. при стечение 
на 8000 публика се преигра 

много интересната фут-
болна среща...  Начален 
удар имат гостите, но вед-
нага топката се поема от 
„СП45“, които правят бър-
зо слизане към противни-
ковата врата. Варненци 
успяват в 6та мин. да 
направят едно прехвър-
ляне към вратата на „СП“ 
където става едно меле, 
което е ликвидирано с 
мъки от вратаря. Играта 
се пренася бързо и живо 
от врата на врата, като 
леко се очертава надмо-
щието на „СП“. Около 12 м. 
играта се задържа в поле-
то на „ТВ“ като на няколко 
пъти опасно е застрашена 
вратата им. В 29 мин. от-

браната на „ТВ“ прехвърля 
и след корнер, благодаре-
ние на вратаря е спасен 
почти сигурен гол. Едва в 
36 мин. лявото крило на 
„СП“ поема и подава пред 
вратата на Попов, който 
бие във вратата, отбитата 
топка отново е посрещната 
от Попов и резултата е от-
крит – 1:0 за „СП“. 

След почивката плов-
дивчани дават още по-жи-
ва и амбициозна игра. В 
продължение на 25 мин. 
играта се задържа в полето 
на „ТВ“, като вратата е напа-
дана, но без резултат. Само 
в 18 мин. „ТВ“ успява да 
мине средната линия. В 25 
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16.9.1945 г., ст. „ЖСК Левски“, Ив. Моканов, Ив. Сарайдаров, Г. Радев, Ал. Йорданов
и Пан. Желязков преди първия съдийски сигнал в Пловдив

мин. при едно добре ком-
бинирано, с високи прех-
върляния слизане към 
вратата на „СП“ Николов 
(бел. Александър Йорданов 
Николов – Кукуша) бие не 
особено силно, вратаря 
спокойно пресреща, но 
терена излъгва и топката 
спокойно влиза в мрежа-
та в ляво от вратаря – 1:1. 
Играта става още по-ин-
тересна, жива и бърза. У 
гостите се появява умора. 
Надмощието е отново на 
„СП“. Въпреки постоянните 
нападения на „СП“ и голя-
мата борбеност, резултата 
остава непроменен. Битите 
над вратите корнери също 
не дават резултат, при кое-
то положение реферът 
дава край на полувремето, 
като се дават две продъл-
жения от по 15 мин.

Първото продължение 
е добре започнато от вар-
ненци, но скоро пловдив-
ци се окопитват. В 8 мин. 
Попов подава умело на 
Паунов, който минава от-
браната и праща топката в 
мрежата – 2:1 за „СП“, при 
който резултат завършва 
първото продължение. 

Второто продължение 
започва с отсъден за „СП“ 
фаул още в първата мину-
та. Създава се едно меле 
пред вратата на „Тича-
Владислав“ и Паунов ус-
пява да покачи на 3:1. В 
следващите 10 мин. играта 
се задържа изцяло в поле-
то на „ТВ“. В 11 мин. Попов 
удобно успява да прех-
върли на Паунов, който с 
бомбен удар почти неспа-
сяемо изпраща топката в 
мрежата – 4:1 за „СП“. При 
този резултат завършва 

една от най-интересните и 
оспорвана в продължение 
на 240 мин. игра. 

Футб. съдия, като се 
има предвид много ос-
порвания и с амбициозна 
игра мач, се справи добре. 
А.М.“

Така „Тича-Владислав“ 
е елиминиран от турнира 
за Държавно първенство 
във втория кръг (1/4 фи-
нал) 

    
***

В. „Народно дело“, 
бр. 341, 2.10.1945 г.: „ТВ 
45“ – „Спартак“ 4:1 (2:0). 
При многобройна пуб-
лика се срещнаха на дру-
гарско състезание пър-
вите отбори. В отбора на 
„ТВ45“ имаше двама от „Б“ 
тима, а на „Спартак“ един 
– вратаря. Футболен съ-
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дия Филчев. С почване на 
играта „ТВ45“ се свързва, 
като в първите минути ус-
танови надмощие в полето 
на „Спартак“. Отбраната на 
„Спартак“ този път не е на 
висота и с мъка отбива на-
пора. В 10та мин. при добра 
комбинация, лявото крило 
на „ТВ45“ Конаков открива 
резултата. „Спартак“ напа-
да, но самоотвержената 
игра на отбраната на „ТВ“ 
веднага прехвърля в поле-
то на „Спартак“. Заредиха 
ред опасни комбинации 
и няколко минути по-къс-
но „ТВ“ покачи на 2:0. Това 
смути отбора на „Спартак“, 
който играе разпокъсано. 
Това продължи до 25та мин. 
„Спартак“ се организира, но 
прекаленото комбиниране 
на неговите нападатели не 
му позволява да отбележи. 

Второто полувреме от-
борът на „Спартак“ игра по-
самоотвержено, обаче от-
борът на „ТВ45“ днес е тех-
нически добре и се налга 
със своята ниска игра. В от-
бора на „Спартак“ става раз-
местване, което не подобри 
играта му. В 15та мин. при 
биене на корнер в полето 
на „Спартак“, десния бек на 
същия покачва в полза на 
„ТВ45“. (3:0). 

Зареждат се редица 
комбинации ту пред една-
та, ту пред другата врата. 
При една комбинация, ля-
вото крило на „Спартак“ 
Харалампиев, сам пред вра-
тата бие високо над напреч-
ната греда. Към 25 мин. при 
една добра комбинация от 
страна на „ТВ45“, десния ин-
сайд Павлов със силен удар 
отбеляза четвъртия гол за 
„ТВ45“. „Спартак“ се орга-
низира, но добрата игра на 
„ТВ“ не му позволява да бе-
лежи. Към 35 мин. при едно 
меле „Спартак“ бележи по-
четния си гол. „ТВ45“ заслу-

жено спечели, първото 
полувреме беше госпо-
дар на терена. 

Реферът Филчев беше 
слаб, което позволи на 
отделни играчи да се са-
моразправят и да загубят 
играта. Ст. Ковачев“

***
През октом-

ври 1945 г. започ-
ват мачовете от 
турнира за купа-
та на Червената 
армия, който 
се провежда по 

подобие на Държавното 
първенство. Областите 
определят своите пър-
венци по точкова система 
„всеки срещу всеки“, кои-
то след това се срещат в 
елиминационен турнир 
за определяне носителя 
на купата. За този сезон 
победителят се определя 
през пролетта на 1946 г.

В. „Народен спорт“, 
бр. 53, окт. 1945 г.: „От 6 
т.м. във Варна започнаха 
състезанията за купата, 
подарена от Червената 
армия. Първото състе-
зание се проведе между 
„ТВ45“ и „Свобода“.

Първото полувреме 
отбора на „ТВ45“ се на-
лага и атакува вратата на 
„Свобода“, но отбраната 
чисти. Устремната игра на 
„Свобода“ довежда състе-
зателите пред вратата на 
„ТВ45“, но натежалата от 
кал топка не иска да вле-
зе. При променливо над-
мощие, но при значител-
но по-добра и издържана 
технически игра на „ТВ45“ 
полувремето завърши с 
нулев резултат.

Второто полувреме 
темпото е все така бър-
зо и предизвиква възхи-
щение сред любителите. 
Наистина, добра трени-
ровка се иска, за да се из-
държат 90 мин. на такъв 

тежък терен. Тук своята 
дума каза техниката, из-
дръжливостта и съобра-
зителността на играчите 
на „ТВ“. Десният инсайд на 
„ТВ“ шутира, вратарят на 
„Свобода“ се плъзга, не 
може да хване топката или 
да я отбие и тя леко влиза 
в левия ъгъл. Играчите на 
„Свобода“ се понасят от 
центъра към вратата на 
„ТВ“, става меле и резулта-
та е изравнен. И двата от-
бора гонят победата. След 
корнер Радев (Калфата) с 
великолепен удар с глава 
повишава на 2:1 за отбора 
си. Остават още три мину-
ти до края на състезание-
то, в които резултата не се 
променя. „ТВ45“ спечели 
ценни точки за купата на 
Червената армия. Ст. Ил.“

В. „Народно дело“, 
бр. 367, 1.11.1945 г.: „ТВ 
45 – „Спартак“ 4:0 (1:0). На 
28 м.м., неделя, в 3 ½ след 
обяд при много добро по-
сещение, хубав терен фут-
болния съдия г. Данчев 
покани двата тима... До 14 
мин. играта беше равна и 
в 15 мин. при едно напа-
дение провеждано от дяс-
ната страна на „ТВ 45“, слу-
чайно топката бе ударена 
в ръката на крайния бра-
нител на „Спартак“ Радев. 
Съдията отсъди наказа-
телен удар. Явно беше, че 
това беше едно пресилено 
решение. Наказателния 
удар, бит от Моканов бе 
отбелязан в гол, 1:0 за „ТВ 
45“. След това „Спартак“ на-
пада и въпреки изгодното 
положение пропуска. „ТВ“ 
установява леко надмо-
щие, което продължи през 
цялото първо полувреме. 
Във второто полувреме 
„Спартак“ се стреми на вся-
ка цена да изравни, обаче в 
11-та мин., десния халф на 
„Спартак“ Манолов беле-

1945

* * *
Българската армия 
води военни дейст-
вия в Австрия до 
15.05.1945, когато са 
напълно разгромени 
и взети в плен и по-
следните съпроти-
вляващи се герман-
ски сили в Австрия, 
Словения и Босна.

* * *
9.05.1945 – край на 
Втората световна 
война в Европа. Късно 
вечерта на 8.05.1945 
(поради разликата 
в часовите зони 
в Москва вече е 9 
май) в специално 
подготвена зала на 
Военно-инженерното 
училище в Карлхорст 
(предградие на Бер-
лин) представители 
на Германското вър-
ховно командване, 
в присъствието на 
представителите 
на главната квар-
тира на Върховното 
главно командване 
на СССР и на Вър-
ховното главно 
командване на ан-
гло-американските 
и френските войски 
подписват Акта 
за капитулация на 
германските войски, 
с което се слага край 
на Втората светов-
на война в Европа.
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жи в собствената си врата 
– 2:0 за „ТВ“. От тук започва 
и пълното надмощие на 
„ТВ“. „Спартак“ загуби вся-
каква връзка. Отборът на 
„ТВ“ показа наистина една 
великолепна игра. В 15-та 
мин. десния инсайд на „ТВ“ 
след добра комбинация 
покачва на 3:0. Играчите 
на „Спартак“ нервничат и 
позволяват на „ТВ“ да стане 
господар на терена. В 35-та 
мин. те успяха да отбеле-
жат четвърти гол. Така за-
върши второто полувреме. 

Победата на „ТВ“ е за-
служена. Футболния съдия 
г. Данчев беше добър.“

В. „Народен спорт“, 
бр. 62, дек. 1945 г.: 
„Класирането до сега е 
„ТВ45“ 5 т., „Свобода“ 4 т., 
„Спартак“ 2 т. и „Аспарух“ 
1 т. През тази седмица 
футболният комитет ще 
разгледа произведените 
състезания, поучените ре-
зултати и ще провъзгласи 
първенеца, който ще за-
щитава спортната чест на 
Варна в междуобластните 
състезания за купата. С 
това спортния календар 
на Варна е приключен..Ст. 
Илиев“

От това класиране 
изглежда, че мача „Т-В“ 
– „Аспарух“ е завършил 
наравно. Не намираме ин-
формация за мача срещу 
другият участник в тур-
нира „Левски“ Провадия. 
Резултати от други срещи 
в този турнир: 14.10.1945 
г. „Свобода“ – „Спартак“ 
3:2, 21.10.1945 г. „Левски“ 
Провадия – „Спартак“ 1:0, 
25.11.1945 г. „Спартак“ – 
„Аспарух“ 1:0. 

„Т-В“ печели този тур-
нир и се класира за след-
ващата елиминационна, 
междуобластна фаза, къде-
то е елиминиран в първия 
кръг в Добрич. 7.4.1946 г.: 

„Спартак“ Добрич – „Т-В“ 
1:0.

***
Мачът срещу „Торпедо“ 

Москва е първият между-
народен във Варна след 
9.9.1944 г. Преди срещата 
във Варна торпедовци по-
следователно побежда-
ват държавния първенец 
„Локомотив“ София с 3:1, 
сборен отбор на София 
с 6:3, а на 18.12 и сборен 
отбор на Пловдив с 8:0. 
Варненци са предупреде-
ни за силата на съветския 
отбор, който заема трето 
място в първенството на 
СССР.  

С пристигането във 
Варна се оказва, че цен-
тралният нападател на 
„Торпедо“ Пономарьов 
има зъбобол, от което му 
е подута челюстта. Един от 
организаторите на мача е 
Атанас Аврамов – Кафето, 
който е натоварен и със 
задачата да се грижи за 
съветските гости. Кафето 
завежда голмайстора при 
д-р Цветан Димитров. Цеко 
му налага компреси и му 
дава обезболителни като 
му препоръчва да не играе. 

На другият ден вар-
ненци противопоставят 
тим, съставен от 7 игра-
чи на „Тича – Владислав“, 
3 на „Спартак“ и врата-
ря Никола Николов на 
„Локомотив“, който е в от-
лична форма.

Торпедовци изли-
зат без голмайстора 
си Пономарьов, а д-р 
Димитров е страничен съ-
дия до тъч линията. Самият 
мач е описан подробно 
във в. „Народно дело“.

16.12.1945 г., Варна 
(сб.) – „Торпедо“ Москва 
0:4 (0:1), игр. Колодрума, 
12  000, реф. Дим. Топалов, 
пом. Ст. Данчев - Шпетко и 
д-р Цв. Димитров - Цеко

0:1 Панфилов 28‘, 0:2 
Петров 52‘, 0:3 В. Жарков 
65‘, 0:4 Петров 85‘

Варна (сб.): Николов 
(Лок), Моканов (ТВ), 
Дим. Стеф. Димитров 
(ТВ), Желязков (ТВ), Ап. 
Апостолов (Сп), Калъчев 
(ТВ), Хр. Конаков (ТВ), 
Ал. Йорданов – Кукуша 
(ТВ), Доб. Ташков (Сп) (46‘ 
Голев, 60‘ Т. Захариев - Сп), 
Г. Радев – Калфата (ТВ), 
Йовчев (Сп) – изцяло в бял 
екип

„Торпедо“ Москва: 
Разумовский, Антоневич, 
Загрецкий, Морозов, 
Машкаркин, Егоров, 
В. Жарков, Яковлев, 
Г. Жарков (31‘ Кузин), 
Петров, Панфилов – сини 
фланелки, черни гащета

В. „Народно дело“, 
бр. 407, 18.12.1945 г.: 
„Торпедо“ победи сбор-
ния тим на Варна с 4:0. 
Срещу техниката и отлич-
ната класа на торпедовци, 
варненци поставиха своя-
та амбиция и издържли-
вост.

Вчера в 2 часа сл. обяд 
на игр. „Колодрума“ се 
игра очаквания с голям 
интерес мач. Никога на-
шия град не е виждал така 
масово посетен футболен 
мач и такъв огромен ин-
терес към кръглата топка. 
2-3 часа преди започва-
нето на мача хилядния 
народ започва да изпъл-
ва Колодрума. Спортните 
отговорници бяха поло-
жили голям труд, за да 
направят терена удобен 
за игра като го посипали 
с пясък, но след започва-
нето на играта, понеже 
почвата не бе изсъхнала, 
терена стана труден за 
игра и това се отрази вър-
ху играта и на двата тима. 
Времето, макар студено, 
бе необикновено хубаво. 

1945

* * *
25.02.1945  с тър-

жествен концерт в 
залата на Драмати-

чен театър е от-
крито Музикалното 

училище във Варна 
(от 1956 носи името 

на родения във мор-
ския град музикален 

педагог, критик, 
композитор, акаде-

мик Добри Христов).

* * *
В страната се уста-

новява Съюзна кон-
тролна комисия под 

съветски контрол, 
която придобива ре-

шаваща роля в бъл-
гарския политически 

живот (в следствие 
на сключеното при-
мирие (28.10.1944) с 
антихитлеристка-

та коалиция.) При-
мирието задължава 
България да проведе 

антифашистки 
мероприятия и да 
гарантира инте-

ресите на съюзни-
ците.
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Между официалните лица, 
присъстващи на мача ли-
чаха представители на съ-
юзническата контролна 
комисия, представители на 
Обл. Комитет на ОФ, на ОФ 
партии, кмета на града Гено 
Гутев, български и съветски 
офицери и др. За този мач 
бяха дошли любители от 
Шумен, Добрич, Провадия 
и др. градове от областта. 

В 2 часа и 5 мин. двата 
тима излизат на игрището, 
бурно аплодирани от хиляд-
ната публика. Строени един 
срещу друг, капитаните на 
„Торпедо“ и Варненския от-
бор – Морозов и Моканов 
разменят букети, а флотска-
та музика изсвири съвет-
ския и българския нацио-
нални химни. Вчерашния 
мач бе една манифестация 
на братските, приятелски 
чувства, които свързват съ-
ветския и българския наро-
ди. 

Реферът г. Топалов в 2 
часа и 6 мин. дава началото 
на играта. Първите удари 
са на варненци и те бър-
зо слизат към вратата на 
„Торпедо“, но Машкаркин 
умело спасява с глава. 
Топката се носи бързо от 
едната към другата врата, 
като и двата тима играят с 
бързи, къси подавания. Във 
2 мин. Георгий Жарков бие 
опасно, но Николов, който 
е в отлична форма се хвър-
ля и спасява. Публиката го 
акламира. Малко след това 
свирката на рефера дава 
фал за „Торпедо“. Василий 
Жарков – лявото крило на 
гостите бие силно във вра-
тата, но Николов отново 
спасява. Последва фал в 
полза на варненци, който е 
бит от Моканов, но топка-
та излиза вън. Торпедовци 
чрез Петров, Яковлев и 
Машкаркин бързо изнасят 
напред, минават Моканов и 

Димитров, Петров, който 
е много бърз в движени-
ята си бие от 5 м във вра-
тата, но Калъчев посреща 
и отбива с глава. Топката 
попада в Панфилов, 
който бие силен шут, но 
Николов се хвърля реши-
телно и спасява сигурен 
гол, бурно поздравен от 
публиката.

Играта протича бав-
но, торпедовци изглежда 
още не могат да се при-
годят към терена. В 15 
мин. В. Жарков поема от 
Петров и бие от два ме-
тра, но Николов спасява 
страшния шут. Минута 
по-късно Панфилов, след 
като излъгва Моканов по-
дава на Петров, послед-
ния връща на Морозов, 
който бие от далеч силен 
шут, спасен с ловък скок 
от Николов, който днес е 
героя на мача. В 18 мин. Г. 
Жарков пасира отлично 
на Яковлев, който поема 
и бие веднага. Топката 
се удря в горния дирек 
на вратата и излиза в аут. 
Една минута по-късно 
рефера дава наказателен 
удар (дузпа) във вреда 
на „Торпедо“. Моканов 
бие, но топката се удря в 
горния дирек, връща се 
обратно, Моканов отно-
во бие, но ... пак високо. 
Едно отлично положение 
е проиграно.

Играта е променлива 
и се пренася от едната 
врата на другата. Докато 
„Торпедо постепенно по-
казва своята техника и 
прилага системата „дубъл 
ве“, варненци играят с го-
лям устрем и с голямо же-
лание – качества, които 
винаги са ги отличавали 
във футболните състеза-
ния. 

Торпедовци са отново 
в нападение и след като 
Панфилов умело изнася 

топката напред, излъгвай-
ки няколко играчи бие 
във вратата, но Николов 
отново спасява. От своя 
страна варненци също на-
падат и изпращат топката 
към вратата на „Торпедо“, 
обаче пак високо. Отново 
се създава опасно положе-
ние пред гола на варненци, 
Морозов бие великолепен 
фал, но Николов е на поста 
си и лови. Малко след това 
Панфилов е сам пред вра-
тата на варнеци, но изпус-
ка гола. 

В 28 мин. дойде от-
криването на резулта-
та. Панфилов получи от 
Егоров и от 5-6 м бие не-
спасяемо във вратата и 
бележи първия гол – 1:0 за 
„Торпедо“. Три минути по-
късно Г. Жарков излиза, за-
местен от Кузин. 

Варненци провеждат 
бързо и опасно нападение. 
Лявото крило Конаков бие 
идеално в ъгъла на врата-
та, но Разумовский спася-
ва с плонжон, изкарвайки 
топката в корнер, който е 
бит отлично от Конаков, 
обаче Разумовский отно-
во спасява. Разменят се 
опасни положения, игра-
та е почти равна. Докато в 
първата част на полувре-
мето варненци имаха леко 
надмощие, сега „Торпедо“ 
имат лек превес. В 32 мин. 
Кузин подава на Панфилов, 
който бие светкавично, но 
Николов спасява. Топката 
се пренася пред вратата на 
„Торпедо“, Радев (Калфата), 
който е в много добра фор-
ма подава на Конаков, по-
следния бие в горния ляв 
ъгъл, но Разумовский спа-
сява умело. Няколко мину-
ти варненци напират пред 
вратата му, но нападението 
не е резултатно пред гола. 

Топката е отново в по-
лето на варненци. Г. Жарков 

1945

***
На 6 и 9 август 1945 
г. Америцанските 
ВВС пускат две 
атомни бомби над 
япоските градове 
Хирошима и Нагаса-
ки. В резултат от 
директната бом-
бардировка, изгара-
ния и радиационна 
болест умират над 
200 000 мирни граж-
дани. На 14 август 
японската имперска 
армия обявява своя-
та капитулация, 
като в условията ѝ 
са запазването на 
иператорския трон 
на имп. Хирохито, 
който остава на 
власт до смъртта 
си през 1989 г.
Окончателен край 
на Втората светов-
на война е сложен на 
2.09.1945, когато на 
борда на линейния 
кораб „Мисури“ в 
Токийския залив е 
подписана капиту-
лацията на Япония.



232

дава на Яковлев и той бие 
във вратата, но Николов 
лови и връща топката от-
ново в игра. Играта е мно-
го бърза, Панфилов бие 
отново силно, но Николов 
който днес играе с голя-
ма решителност спасява. 
Нападението на Варна 
минава напред и Конаков 
бие леко – Разумовский 
лови. Торпедовци играят 
отлично, с ниска топка и 
къси подавания. Варненци 
са по-бавни и понякога се 
опитват да играят солово. 
При едно опасно положе-
ние Радев бие от три метра, 
но Разумовский спасява. 
Първото полувреме завър-
ши без темпото на игра да 
отслабне при резултат 1:0 
за „Торпедо“.

След кратка почивка, 
второто полувреме започ-
на в 3.02 часа. Извършена 
бе малка промяна във вар-
ненския тим. На мястото 
на Томов (? Ташков) влиза 
Голев. Началото отбеляз-
ва бързо прехвърляне на 
топката от едното към дру-
гото поле. Радев бие хубав 
удар, но вън. В днешния 
мач Радев полага големи 
усилия, за което може да 
бъде поздравен. Топката 
се задържа пред вратата 
на Варна, но отбраната е 
на мястото си. Топката се 
прехвърля в полето на 
„Торпедо“ и Конаков, го-
нейки топката бие велико-
лепно в ъгъла на вратата, 
но и този път варненци ня-
мат шанс. 

В 7 мин. Петров поема 
от Кузин и бие светкавич-
но от 5 метра неспасяемо 
и покачва на 2:0. Варненци 
не се отчайват и играят не-
уморно, но разпокъсано. 
Топката е в центъра и ми-
нава напред, Йорданов бие 
от 15 метра, но... малко ви-
соко. На свой ред Радев бие 

опасно, но Разумовский 
спасява. Един наказателен 
удар, бит от Панфилов, сре-
щу който варнеци правят 
стена е бит високо. 

В 20 мин. Панфилов 
изтичва напред и подава 
на Петров, който подава 
на отлично пласиралия се 
пред гола В. Жарков, който 
от три метра бие неспася-
емо и кара Николов за тре-
ти път да вади топката от 
мрежата. 3:0 за „Торпедо“. 
Торпедовци играят много 
бързо и са влезли напъл-
но във форма. Варненци 
правят нова смяна – Тома 
Захариев влиза на мяс-
тото на Голев. Минават 
25 мин. от второто полу-
време. Темпото е все така 
бързо. Радев, Конаков и 
Йорданов провеждат бър-
зи нападения, но отбрана-
та на „Торпедо“ чисти. В 30 
мин. Петров бие силно, но 
Николов лови умело, бу-
рно акламиран. 

В 40 мин. неуморни-
ят и бърз Петров поема 
от Яковлев, подава на 
Панфилов, който минава 
Моканов и отново пода-
ва на Петров. Последния 
бие неспасяемо, Николов 
плонжира, но топката е в 
мрежата – 4:0 за „Торпедо“. 
В последните минути вар-
ненци имат надмощие и 
полагат големи усилия да 
отбележат гол, но вратарят 
и отбраната на „Торпедо“ 
с мъки чистят. Йорданов 
и Конаков последовател-
но бият във вратата, но 
Разумовский лови. При 
резултат 4:0 дойде края на 
мача...

След мача, треньорът 
на „Торпедо“ Фьодор 
Селин заяви: „Играта на 
двата тима бе много добра. 
Аз съм особено доволен 
от играта на варненските 
футболисти. Те проявиха 
необикновено силна ам-

биция и неуморимост в 
играта си, но им липсваше 
тактика при провеждане 
на нападението. И двата 
тима играха с голямо же-
лание за победа. Резултата 
от мача е реален.“

***
23.12.1945 г. Варна 

(сб.) – София (сб.) 1:0 (0:0), 
игр. „Тича-Владислав“, ре-
фер Антонов

1:0 Недев 65‘
Варна: Николов (Лок), 

Моканов (ТВ), Димитров 
(ТВ), Желязков (ТВ) (80‘ 
Т. Захариев – Сп), Ап. 
Апостолов (Сп), Калъчев 
(ТВ), Ал. Йорданов (ТВ), 
Конаков (ТВ) (46‘ Радев 
– ТВ), Ташков (Сп), Недев 
(ТВ), Саркизов (Св)

София: Дошеков, 
Асен Петров – Лебеда, 
Г. Цветков, Б. Петров, 
Трънков, К. Георгиев, 
Др. Георгиев, Хранов, 
Ст. Божков, Крум Милев, 
Захариев

В. „Народно дело“, 
бр. 413, 25.12.1945 г.: „На 
приятелска футболна сре-
ща Варна победи София с 
1:0. ...

Българските футбо-
листи са поели хубавата 
инициатива да играят този 
мач, прихода от който е за 
зимната помощна акция 
във Варна при много до-
бро посещение и хубаво 
време.

Още в първите минути 
проличава голямата амби-
ция на двата тима за побе-
да. Варненци играят много 
свързано с къси, ниски по-
давания и слизат опасно 
пред вратата на гостите. 
Всяко красиво положение 
е аплодирано от публика-
та. В 16 мин. реферът сви-
ри фаул пред вратата на 
варненци. Милев бие от 30 
метра силен шут, но изкар-

1945

* * *

18.08.1945 е създаден 
Техническия факул-

тет към Държавния 
университет «Све-
ти Кирил Славяно-

български» със след-
ните отдели: ма-

шиностроителен, 
корабостроителен, 

електротехнически, 
строително-архи-
тектурен и индус-

триална химия. 1958 
г. се дипломират по-

следните инженери 
- корабостроители, 
обучавани в Техниче-

ския факултет.
В периода 1953 – 

1990 г. университе-
та е преименуван 

на Висш институт 
за народно стопан-
ство (ВИНС) Варна.
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16.12.1945 г., сборен отбор на Варна преди мача срещу „Торпедо“ Москва, от ляво надясно: 
Ник. Йовчев (Сп.), Ап. Апостолов (Сп.), Ст. Калъчев (ТВ), Т. Захариев (Сп.), Н. Недев (ТВ), Голев (?), 

Пан. Желязков (ТВ), Г. Радев (ТВ), Ал. Йорданов (ТВ), Д. Ташков (Сп), Хр. Конаков (ТВ), 
Дим. Стеф. Димитров (ТВ), Лафазанов (Сп), Н. Николов (Лок) и Ив. Моканов (ТВ)

16.12.1945 г., Дим. Топалов (гл. съдия, в средата) с капитаните Иван Моканов (в бяло) 
и Николай Морозов преди започване на мача.
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ва в аут. Топката се пренася 
бързо към полето на со-
фиянци, но Трънков, който 
играе отлично отбива и по-
дава на Милев, който тича 
с топката напред, подава 
на отлично пласирания 
Захариев. Той бие от два 
метра, но топката облизва 
външната част на дирека. 
Играта е все още равна, не 
може да се отличи кой е по-
добър на терена. 

В 35 мин. рефера дава 
фаул в полза на варнен-
ци. Калъчев бие отлично, 
Саркизов посреща с глава 
и насочва топката в десния 
ъгъл, обаче вратаря спася-
ва. Полувремето завърши 
без резултат, като играта 
след 30 мин. е с превес на 
варненци. 

През второто полувре-
ме варненци играят още 
по-добре и имат вече явно 
надмощие над софиянци. 
Особено Апостолов е в от-
лична форма и е аплоди-
ран от публиката. При едно 
бързо слизане на Ташков, 
Недев и Йорданов, бека на 
софийския отбор се хвър-
ля в краката на Ташков и 
избива в корнер, спасявай-

16.12.1945 г., отбора на „Торпедо“ Москва преди мача срещу Варна, от ляво надясно: 
Николай Морозов, Николай Разумовский, Алексей Загрецкий, Георгий Жарков, 

Владимир Машкаркин, Василий Жарков, Василий Панфилов, Михаил Антоневич, 
Николай Петров, Владимир Егоров и Антон Яковлев

ки сигурен гол. 
През второто полу-

време варненския отбор 
играе с Радев (Калфата) 
вместо Конаков, а Милев 
от крилото минава в центъ-
ра. Играта става извънред-
но оживена и дори нерв-
на. Софиянци провеждат 
нападения, но отбраната 
на Варна е на мястото си 
и чисти. Следните 10 мин. 
са критични за софиянци. 
Варненци играят много 
бързо и с къси подавания. 
Нападението днес е до-
бро и играе свързано и с 
устрем. При едно бързо 
слизане Калъчев излъгва 
Трънков и бие страшен 
шут във вратата. Дошеков 
посреща топката, но я 
изтървава и пада. Недев 
дотичва и с лек удар я за-
бива в мрежата на софи-
янци. Резултатът е открит. 
Публиката аплодира свои-
те играчи. 

Играта е към края си, 
играчите и от двата тима 
почват да нервничат. 
Варненци провеждат напа-
дение след нападение и за-
страшават вратата на гос-
тите. Остават още 10 мин., 
Желязков излиза, заместен 

от Тома Захариев. 
При едно сблъскване 

пред вратата на софиян-
ци Петров се спречква с 
Радев и реферът го изгон-
ва от игрището. Софиянци 
остават с 10 души. Играта 
е все така нервна и бър-
за. Мнозина от публика-
та показват както винаги 
своето невъзпитание, 
като отправят лоши за-
качки по адрес на гостите. 
Пет минути преди края 
става спречкване меж-
ду Калъчев и Захариев 
(София). Реферът се опит-
ва да ги усмири, но публи-
ката нахълтва на игрище-
то и опорочава хубавия 
мач. Става кратко сбиване, 
при което милицията едва 
успява да разтърве по-
бойниците из публиката. В 
последната минута играта 
продължава, като софи-
янци провеждат отлично 
нападение чрез Божков 
и Захариев. Последният 
бие от 5 метра силен шут, 
но отличния Николов с ло-
вък скок лови и спасява. 
Мачът завърши при резул-
тат 1:0 за Варна.

Варненският отбор на 

1945

***
На 20.11.1945 г. в 

Баварския град 
Нюрнберг започват 
съдебните процеси 
срещу 24 нацистки 
военнопрестъпни-

ци през Втората 
светвна война. 12 
от тях са осъдени 

на смърт, 7 получа-
ват присъди между 
10 години и доживо-
тен затвор, трима 

са оправдани и за 
двама не се прознася 

присъда (единият 
от тях се самоубива 

преди да започне 
процеса, а другият 

- оръжейният ин-
дустриалец Густав 
Круп е парализиран 

още от 1941 г.).
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този мач показа това, което 
трябва винаги да бъде – со-
ловата игра е вече изоста-
вена. Отбраната – вратаря 
и бековете играха отлично. 
Нападението този път игра 
много свързано и устрем-
но. Ако тази игра бе показа-
на на мача срещу „Торпедо“, 
резултата би бил друг. 

Гостите играха също 
така добре, макар и не в 
състава, който бе противи-
поставен срещу „Торпедо“. 
Орманджиев – героя на 
мача срещу „Торпедо“ бе 
тук, но като резерва, пора-
ди късното му пристигане 
във Варна. Милев и Божков 
играха много добре, но 
бяха зорко пазени от вар-
ненци. Реферът Антонов бе 
добър.

Направи много лошо 
впечатление факта, че го-
лям брой богати граждани 
и гражданки, облечени в 
кожени палта и кожени бо-
тушки прескачаха през ре-
ката и влизаха контрабан-
да през стръмния, кален 
склон, за да не дадат ... 100 
лева за варненските бедни, 
заради които варненските 
и софийските футболисти 
устроиха тази футболна 
среща.“

***
Това е последният мач, в 

който Иван Моканов излиза 
на терена като футболист. На 
12.2.1945 г. той ще навърши 
33 години. „Не е за мен това 
Дубъл-Ве-Ем“ са последни-
те му думи от терена, усе-
щайки че новите схеми във 
футбола изискват бързина 
и издържливост – качества, 
които вече му отбягват. С 
Мокана си отива една епо-
ха от историята на клуба. В 
периода 1930 – 1945 г. той е 
несменяем титуляр. Успява 
да комбинира учението в 
Търговската академия и 
работата си за търговеца 

Червенов с футболните за-
нимания. Няма точна ста-
тистика на изиграните му 
мачове, но относително 
изчисление ги докарва до 
над 300. Силният му удар 
го прави и голмайстор при 
изпълнението на статични 
положения. Бележи както 
от точката на дузпата, така 
им от по-далечни разстоя-
ния. Запалянковците, кои-
то посещаваха трениров-
ките през 1960-те все още 
си спомнят и говорят за 
ударите, с които е „разпъ-
вал“ вратарите на „Черно 
море“ Нинов и Иванов. 

След 1945 г. Иван 
Моканов остава в отбора 
на различни длъжности. 
В началото е назначен 
за касиер. Служба, която 
не е вършел с удоволст-
вие и е подавал няколко 
молби да бъде сменен, 
но поради присъщата му 
принципност и честност, 
ръководството го оставя 
на този пост, дори и когато 
е имало заместник. Даже 
когато вече е официално 
назначен на треньорския 
пост от 1.1.1949 г., на него 
е възложено финансово-
то управление на клуба. 
Той „..ще се грижи за пра-
вилното използване на 
бюджета..“ (Пр. 9, 16.3.1949 
г.). Мокана е член и на фут-
болната комисия в клуба 
и като такъв е провеждал 
тренировки на футболи-
стите. Тази длъжност той 
е споделял с колегите си 
Гальо Гарабедов, Вили 
Петков, Стефан Калъчев и 
Кирил Денев. През 1948 г. 
Мокана завършва първа-
та в България треньорска 
школа под ръководството 
на унгареца Хайду и е на-
значен за първият щатен 
треньор на „ТВП“. В прото-
колната книга като дата на 
назначаването му е запи-
сано 1.1.1949 г. със запла-
та от 6000 лева месечно. 
Трудно е да си представим 
какво точно е представля-

вала тази сума по това вре-
ме, но толкова е била запла-
тата и на пом. домакина (Пр. 
11, 30.3.1949 г.). 

Безкористен и отзив-
чив, Мокана отстъпва своят 
дял от бащината си къща 
на ул. „Баба Рада“ на двете 
си сестри и отива да жи-
вее в две стаи на ъгъла на 
бул. „Червеноармейски“ 
и ул. „Хр. Кабакчиев“ (сега 
„Приморски“ и „кн. Ал. 
Батенберг“), които са част 
от наследството на съпруга-

та му Лиляна. Връща се в ба-
щината си къща едва през 
1978 г. „Толкова футболисти 
оправи с апартаменти, а 

Иван Моканов, фут-
болист и треньор 
към клуба в периода 
1930 – 1982 г.

1945
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Иван Василев – 
Катила, играч 
и треньор на 
„Черно море“

за себе си никога не поис-
ка нищо“, споделя Лиляна 
Моканова. „И Червения оп-
рави за Морското училище, 
и въпреки че после правеха 
комплоти зад гърба му да 
го отстранят от длъжността 
му, никога не каза лошо за 
никого, макар че знаеше за 
какво става въпрос..“

Под негово ръковод-
ство, отбора е на точка от 
третото място още в пър-
вия сезон на РФД през 
1948-49 г. След катаклизми-
те с административното от-
пращане в Окръжната гру-
па, отбора на ВМС достига 
до заветния бронз още във 
втората година след завръ-
щането си в „А“ група (1953 
г.). Критика към ръковод-
ството му е отправена след 
нещастното отпадане по го-
лов коефициент, настъпи-
ло след много обещаващо 
начало от пет поредни по-
беди над софийските тимо-
ве през 1955 г. ВМС се връ-
ща при „майсторите“ още 
през следващата година, 
но отпада отново през 1959 
г., въпреки че разполага с 
добър отбор. Мокана е от-
странен от поста си 4 кръга 
преди краят на сезон 1959-
60, когато след домакинска 
загуба от „Етър“ шансовете 
на „Черно море“ за завръ-
щане в „А“ група стават ни-
щожни. Отбора доиграва 
сезона под ръководството 
на помощника му Димитър 
Димитров – Клечо и с 4 по-
беди и щастливо стечение 
на обстоятелства се завръ-
ща в „А“ РФГ. Тимът вече е 
създал ядро от футболисти, 
за които ще се говори мно-
го през следващото десети-
летие. 

„Лош спомен от тези го-
дини: секцията по футбол 
реши с абсолютно мнозин-
ство Иван Моканов да бъде 
освободен. Приеха го като 
старшина в Морското учи-
лище. Там той беше един 
от най-дисциплинираните 

и показа какво значи да 
си съвестен в работата си, 
беше за пример на млади 
и стари. Впоследствие се 
видя, че е допусната греш-
ка и Моканов бе върнат в 
отбора.

Той беше изключително 
взискателен, и първо към 
себе си. В ДНФ постъпи като 
началник бюфети. Тогава 
всяка събота и неделя има-
ше балове и беше задължен 
да зарежда бюфетите на 
тези балове с напитки и ме-
зета. Между другото беше 
и треньор. За тази работа 
му отпускахме една сума от 
50 лева. По-късно преми-
на на щатна длъжност като 
треньор. Тогава платените 
хора бяхме 4, а развивахме 
17 спорта. В началото на 
общата ни работа той ми 
нямаше доверие, бях млад 
специалист, без много опит. 
Всеки понеделник правех 
съвещание с треньорите. 
От начало Моканов не ид-
ваше. Не бил длъжен да 
идва на моите съвещания, 
казваше. Обаче наобикаля-
ше отвън и се интересуваше 
с какви въпроси се занима-
ваме. Разбра, че искаме да 
направим нещо, с което да 
подобрим организацията в 
работата си и скоро стана 
най-ревностният посетител. 
И най-много той държеше 
защо този е отсъствал или 
онзи го няма. ...“ Стефан 
Маринчев, отг. гражд. сек-
ция при „Ботев“ при ДНВ 

(от „Футболна Варна“, 
1988 г.)

За треньора си, пред 
в. „Народно дело“ говори 
Иван Василев – Катила: 
„Иван Моканов е тре-
ньорът с най-голям принос 
към „Черно море“. Беше 
честен скромен и коректен 
човек. Като треньор – строг 
и взискателен, но справед-
лив и грижовен. Научи ме 
на ред и дисциплина, което 
ми помогна във футбол-
ната кариера. При него, аз 
и съотборниците ми пре-
карвахме повече време, 
отколкото при родителите 
си. Никога негов футболист 
не е имал битови пробле-
ми. Уреждаше играчите с 
жилища, съпругите им на 
работа, децата им на детска 
градина и училище.

Между Моканов и 
Атанас Аврамов – Кафето 
имаше приемственост. 
Аврамов откриваше та-
лантите, а Моканов ги 
доразвиваше в мъжкия 
отбор. Той откри за фут-
бола мен, Божил Колев, 
Стефан Богомилов, Пламен 
Христов, Кеворк Тахмисян, 
Дамян Георгиев и много 
други. Вземаше също мла-
ди кадри от София и ги пра-
веше национали. 

Иван Моканов беше 
изключително предан към 
„Черно море“ и Варна. 
Няколко пъти го сменяха 
като треньор и го кане-
ха от Шумен, Толбухин и 
други градове. Отказа и 
отиде да дава дежурства 
като мичман на портала на 
Морското училище преди 
пак да го върнат в клуба. 
Когато бях треньор го на-
правих началник на фут-
бола. Като такъв си отиде 
от Белия свят, но остави 
златна диря в историята на 
„Черно море“. 

През трите си години 
извън футбола (1960 – 1963) 
мичман Иван Моканов 
дава наряди на портала на Mичман

Иван Моканов

„Мокана ни беше 
като баща. Пример 

за подражание, ис-
тински професиона-
лист. Винаги чист и 

спретнат, в изряден 
вид. Не позволяваше 

на никой да му се 
меси в работата. 
Един път адмирал 

Добрев решил да му 
дава напътствия, 
а Мокана му отго-
ворил „Ако вие сте 

адмирал на флота, 
аз съм адмирал във 

футбола.“ Имаше 
и случай, когато 

славистите се оп-
итаха да подкупят 

отбора. Опитали 
да се свържат чрез 

Тянко Георгиев и 
вратаря Иванов. 

Мокана не само, че 
не се съгласил, а за 
всеки случай сменя 

и вратаря. Тянко 
прави победния гол 

и „Ботев“ Пловдив 
станаха шампиони. 

Принципен и верен 
на клуба. Такъв го 

помним.“
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Военно - Морското учили-
ще. Имал е предложение да 
поеме различни клубове от 
околията, но е отказвал на 
всички, защото не е искал да 
напуска Варна. 

По това време футбол-
ния отбор на АСК „Черно 
море“ е воден от Лозан 
Коцев (1960 – 1962) и Манол 
Манолов – Симулията (1962 
– 1963). Със заминаването на 
Манолов за ЦСКА „Ч. знаме“, 
Иван Моканов прави своето 
завръщане на треньорската 
скамейка. 

Тук разказва Стефан 
Янев: „.. Помолиха го да 
се върне тези, които го 
бяха отстранили от отбо-
ра. Плашливо се спотайва-
ха някои от състезателите 
превратаджии в очакване 
на разчистване на сметки-
те. Разплата нямаше. Иван 
Моканов постави колектив-
ното дело над несправедли-
востта и обидата, които бе 
получил. Иначе, едва ли биха 
дошли онези години, най-
плодоносните, най-щастли-
вите за него, с победите над 
„Аякс“, „Нотингам Форест“, 
„Дерби Каунти“, „Шефийлд 
Уенздей“, „Спарта“ Прага..., 
над кандидатите за шампи-
онски титли (в България)... 
Трудно преживяваше загу-
бите. Тогава „спускаше ке-
пенците“ и ни „нарязваше 
като кисели краставици“ 
(любим израз на нашия тре-
ньор). А универсалната му 
рецепта за всякакви душев-
ни и физически страдания 
беше „Клин, клин избива“.

Загубихме с пет гола 
от „Ботев“. До влака има-
ше много време и вечеря-
та беше поръчана още по 
време на обяда в един от 
пловдивските ресторанти. 
Вървяхме като след ката-
фалка и се страхувахме от 
„спуснатите кепенци“ на тре-
ньора, който крачеше пред 
нас и се срамувахме от по-
ражението. Ив. Моканов по-
дмина ресторанта с поръча-

ната вечеря. Поогледахме 
се, понадигнахме глас, но 
никой не посмя да влезе. 
Продължихме към гара-
та...“ (от „Футболна Варна“, 
Ст. Янев и сътр., 1988 г.) 

От по-веселата си 
страна, Мокана е извес-
тен с обратното изричане 
на поговорки, с което е 
повдигал настроението 
в отбора. „Вържи селото 
да е мирен попа“ или „На 
умрял нож, куче вади“, „по-
говорка“ с която е осми-
вал ефектни, но ненужни 
плонжове на вратарите си. 

Известен като фата-
лист, Мокана винаги из-
ползвал един и същ мо-
лив, с който записава със-
тава. „Моливът на Мокана“ 
става синоним с предста-
вянето на терена. Паника 
настъпва един път, когато 
Моливът не е намерен и 
помощникът Ат. Аврамов – 
Кафето си навлича гневът 
му. 

През този негов втори 
период отбора се утвърж-
дава като фактор в „А“ РФГ, 
а през сезон 1968 – 69 г., 
завършва на една точка от 
третото място, отредено 
от тогавашната конюнкту-
ра за „Шампиона на про-
винцията“. 

Воденият от Иван 
Моканов тим постига и ня-
колко забележителни ус-
пехи срещу силни клубове 
от Европа. На 8.6.1966 г. 
„Моряците“ побеждават 
„Аякс“ Амстердам с 3:1 на 
ст. „Юрий Гагарин“, след 
като холандският шам-
пион е победил ЦСКА „Ч. 
знаме“ седмици по-рано с 
5:1, а четири дена по-къс-
но ще победи нац. отбора 
на Испания с 2:1. Тези, кои-
то са посетили мача във 
Варна, са имали честта да 
видят изгряващата звезда 
на Йохан Кройф, отбеляз-
ал почетния гол за тима си. 

Турнето в Англия през 
лятото на 1966 г. може да 
се смята за много успеш-

но, след колеблив старт 
с минимална загуба от 
„Шефийлд Уенздей“ с 1:2, 
следват равен мач - 1:1 сре-
щу „Ковънтри Сити“ и побе-
да с 1:0 над вицешампиона 
на Англия от същия сезон 
„Нотингам Форест“. 

Всичко това показва, че 
под ръководството на Иван 
Моканов, отбора на „Черно 
море“ развива своят потен-
циал и може да се мери със 
силните в Европа, въпреки 
че единственият трофей, 
който успява да спечели от 
вътрешното първенство е 
Купата на спортменството 
(два пъти).  

През 1972 г. Мокана 
е сменен от младият и 
амбициозен свой възпи-
таник Георги Димитров – 
Червения, но остава в клу-
ба като Началник футбол. С 
идването на друг негов въз-
питаник – Божил Колев като 
играещ треньор през 1979 
г., Моканов е назначен офи-
циално на длъжността ст. 
треньор, докато изпълня-
ващият тези функции Колев 
завърши треньорската шко-
ла в ГФР. 

„Срещахме се често в 
края на годините му. Беше 
станал по-търпим към чуж-
дите грехове, упрекваше се, 
че не е намирал достатъчно 
мекота в отношенията си 
с хората. Когато през 1969 
г., беше 20 януари, реших 
да се разделя с футбола, 
Ив. Моканов ми каза да не 
бързам, да помисля за тре-
ньорска работа. Попитах 
го: „След толкова години в 
треньорството, това про-
фесия ли е?“. Отговори ми: 
„Не е, но аз не бих я сменил 
с друга. А ти си знаеш.“ Ст. 
Янев (от „Футболна Варна“, 
1988 г,)

През пролетта на 1982 
г. Иван Моканов получава 
мозъчен инсулт и умира на 
13.4.1982 г., преди СП’82 в 
Испания, което очаквал с 
голямо нетърпение. 

Стефан Янев, фут-
болист на „Черно 

море“ 1959 – 1968 г.

"Предпочиташе 
всеотдайните, не-
покорните - навярно 
виждаше в тях себе си 
от онези години. Не 
беше лесно да утвър-
диш още в юношеска 
възраст Божил Колев 
или Стефан Богоми-
лов, чието умение да 
бележи голове, едва 
ли ще бъде надмина-
то скоро от вар-
ненски футболист.  
Но и в тези години, 
когато стадиона 
се пресищаше от 
радостната възбуда 
на зрителите, той 
не беше щедър на пох-
вали, не се отказа от 
навика си да "нареже 
като кисела краста-
вичка" всеки, който 
кривеше от пътя 
- пушачите и днес се 
оглеждат, когато 
палят. Но никой от 
играчите не таеше 
и капчица неприязън 
към него, това винаги 
ме е удивлявало. 
Обидени нямаше, 
защото "нарязани" 
бяха и несменяемия 
титуляр и резерва-
та, защото винаги 
беше откровен и 
прям. По закона на 
скачените съдове, ка-
квито са треньорът 
и възпитаниците му, 
тези качества пре-
минаваха в отбора, 
наливаха основите 
на другарството, без 
което няма отбор, 
няма победи."
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Иван Моканов с футболистите на АСК „Черно море“ през 1959 г., седнали от ляво надясно: Петър Дудунов, 
Никола Димитров, Аргир Страков, Петко Олимпиев (вр.), Стоян Пандов, Андрей Георгиев (вр.), Стефан Янев 

и Николай Илиев (вр.), прави: Иван Моканов, Димитър Боснов и Иван Василев - Катила  

АСК „Черно море“ Варна през 1965 г., прави от ляво надясно: Иван Моканов (ст.тр.), Димитър Боснов, 
Абил Билялов, Янко Атанасов , Симеон Нинов, Стефан Янев и Владимир Грозданов, клекнали: 

Андрей Стоянов, Стефан Генов, Стоян Георгиев – Тянко, Стефан Богомилов и Никола Димитров
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Иван Моканов
пред микрофона 
с коментатора
от радио Варна 
Васил Каракашев 

В последните си години Иван Моканов е началник футбол към ФСФД „Черно море“ Варна
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Варненско градско първенство 1945-46 г.

    1. 2. 3. 4. 5. м. п. р. з. г.р. т.

1. Спартак   2:1 3:2 3:0 9:0 8 7 1 0 35:9 15

2. Т - В  2:2   1:0 2:0 5:3 8 5 2 1 19:9 12

3. Локомотив 2:4 2:2   2:4 2:4 8 2 1 5 16:19 5

4. Свобода 0:6 0:3с 0:2   2:0 8 2 0 6 8:21 4

5. Аспарух 2:6 0:3 1:4 3:2   8 2 0 6 13:33 4

1946

В. „Нар. спорт“, бр. 69, 
28.1.1946 г.: „М-р предсе-
дателя г. Кимон Георгиев 
прие делегация от ЦСФС. 
На 24 т.м. делегация на 
ЦСФС начело с подпре-
дседателя на съвета ген. 
З. Захариев бе приета 
в Народното събрание 
от м-р председателя К. 
Георгиев във връзка с но-
вия бюджет на Дирекцията 
за физкултура и спорт. Г-н 
министър председателя 
е обещал да подкрепи 
още повече физкултурата 
и спорта. Делегацията е 
имала възможност да вле-
зе във връзка и с много от 
народните представители 
и членове на бюджетарна-
та комисия, на която е дала 
осветление за нуждите на 
физкултурното движение.“

***
28.4.1946 г. 

„Локомотив“ – „Т-В“ 2:2
„Освен това се разгле-

да и състава на „А” – тим, 
който се разкритикува 
по-подробно от желаю-
щите присъствуващи и 
по-надълго от Гарабед 
Гарабедов, който в кратце 
обрисува нашите послед-
ни загуби на терена, кое-
то говори лошо за д-вото 
ни. По-специално се спря 
по мача с „Локомотив”, с 
който тим излязохме на-
равно  и губим една цен-
на точка. Той намира, че 

ние предварително сме 
подценили противни-
ка, а освен това същия 
ден преди обяд играча 
Стефан Калъчев е бил на 
тренировка в квартал 
Аспарухово, където тре-
нирал тима на „Аспарух” 
и се завърнал изморен за 
нашия мач. Умората му 
се почувствувала особено 
през второто полувреме, 
което разбира се е отра-
зила и върху цялата игра 
на тима. Той намира, че 
Калъчев като знае, че има 
да играе мач няма защо да 
ходи на друг мач или тре-
нировка да се мори...“ 

„ П о д п р е д с е д а т е л я 
Цветан Димитров докла-
два за мача в Нови Пазар 
на 1 май т.г., където са 
били посрещнати много 
добре от страна на сп. кл. 
„Хр. Ботев“. Резултата е 
5:1 за нас.“ (Пр 14, 8.5.1946 
г.)

В. „Нар. дело“, бр. 
530, 16.5.1946 г.: „С осо-
бено голям интерес бе 
очакван мача между „А“ 
тимовете. Повече от 8 000 
души очакваха с нетърпе-
ние този мач. В първите 
4 минути „ТВ45“ отбеляза 
първия си гол. Играта по-
степенно става твърда и 
нервна. В 15 мин. Захариев 
центрира на Йовчев, който 
бие великолепен шут и из-
равнява. Малко след това 

Карпусчиев (Сп) излъгва 
Стефанов и Калъчев и със 
силен шут покачва – 2:1 за 
„Спартак“. Малко преди 
завършване на хафтайма 
„ТВ45“ изравнява. 

През второто полу-
време амбицията и в две-
те страни е много голяма. 
Липсва обаче, всякаква 
свързаност и техника на 
играта. Рефера не можа 
да се справи с грубост-
ите. Към края на полу-
времето става сбиване 
между няколко играчи 
от двете страни. Реферът 
не отстрани виновници-
те. До края на полувре-
мето играта продължи 
с все същите грубости. 
Мачът завърши при ра-
вен резултат 2:2. В. „Нар. 
спорт“, бр. 85, 16.5.1946 
г.: „Спартак“ – „ТВ45“ 2:2. 
На 12 май във Варна, за 
футболното първенство 
на града се срещнаха 
отборите на местните 
„Спартак“ и „ТВ45“. При 
много остра и груба игра 
и от двете страни, състе-
занието завърши нереше-
но – 2:2.“ 

„Окр. № 37/ т. г. от 
О.Р.Г.С., с което ни съоб-
щават, че за груба игра 
изключват двамата ни 
члена: Стефан Калъчев – 
за 6 месеца и Недко Недев – 
за 1 месец, считано от 16 

Гарабед Саркизов 
Гарабедов - Гальо, на-
значен на позицията 

Завеждащ футбол 
в "Тича-Владислав" 
на 8.05.1946 г., след 
като бившият му 

съотборник от 
"Тича" Вили Петков 

се отказва от тази 
длъжност, поради 

служебни и семейни 
причини. Гальо ос-

тава на този пост 
до обединението 

с "Приморец" през 
следващата година, 
след което влиза в 4 

членната Футболна 
комисия на "ТВП".

През януари 1946 г., 
експериментален 

космически проект 
„Диана“ изпраща 

радарен сигнал 
към луната, който 
след като достига 

лунната повърх-
ност е засечен да се 

завръща обратно 
към земята. Това е 

първото доказател-
ство, че радиосигна-
ли от земята могат 

да преминат през 
йоносферата.Така се 
заражда радарната 
астрономия, която 

е основоположник на 
Американската кос-

мическа програма.
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май 1946 год. Съвета недо-
волствува. Цв. Димитров 
докладва, че Обл. дежурен 
и рефера  не са съгласни с 
това решение и в знак на 
протест същия се отказва 
от Председат. на Окол. ръ-
ководство. Телеграфически 
поискал анкета от О.Р.Г.С. 
Същата да се потвърди 
и с писмо. Да се направи 
протестно писмо до Окол. 
ръководство, понеже нака-
занията са крайно неспра-
ведливи.“ (Пр. 16, 16.5.1946 
г.) В последствие наказа-
нието на Калъчев е нама-
лено на 2 месеца.

„Вчера се състояха два 
мача, „ТВ45“ – „Аспарух“ 5:3, 
на почивката „Аспарух“ во-
деше с 3:0...“

В. „Нар. спорт“, бр. 
88, 27.5.1946 г.: „Тича-
Владислав“ – „Аспарух“ 3:0. 
Футболното първенство на 
Варна продължава. В по-
следното състояло се със-
тезание, въпреки с подмла-
ден състав „ТВ“ се наложи 
с 3:0. Отборът на „Аспарух“ 
се стяга все повече и пове-
че след всяко състезание и 
вече е ревностен съперник 
на своите колеги.“

15.6.1946 г.: „Спартак“ 
– „Тича-Владислав“ 2:1 
(1:1), игр. Колодрума, ре-
фер: Т. Стоянов (Сф)

1:0 Ташков 8‘, 1:1 Дим. 
Касабов 39‘, 2:1 Ташков 88‘

„Спартак“: Кондов, 
Давидов, Апостолов, К. 
Павлов, Карпусчиев, Филипов, 
Йовчев, К. Момиров, Ташков, 
Парушев, Захариев

„ Т и ч а - В л а д и с л а в “ : 
Жечо Петков, Дим. Стефанов, 
П. Желязков, Ил. Апостолов, 
Г. Радев, Г. Георгиев – Мъката, 
Ан. Конаков, Дим. Касабов, 
Мл. Джуров, Н. Недев, Хр. 
Конаков

В. „Нар. дело“, бр. 560, 
21.6.1946 г.: „Спартак“ бие 

„ТВ45“ с 2:1 и е първе-
нец на Варненска област. 
Първенството на Варна е 
към своя край. На 15 т.м. 
няколко хилядна пуб-
лика се беше стекла на 
игр. „Колодрума“, за да 
наблюдава играта на два-
та най-добри отбора на 
Варна. Точно в 6 часа ре-
фера г. Тодор Стоянов от 
София прикани тимове-
те да излязат на терена. 
Началото е на „Спартак“, 
играта започва с бързо 
темпо и проличава ам-
бицията на двата тима. 
Редят се опасни напа-
дения, които карат при-
вържениците и от двете 
страни да изтръпват. В 8 
мин. „Спартак“ провеж-
да нападение, Момиров 
прехвърля на Ташков, 
който минава отбрана-
та на червените и от-
крива – 1:0 за „Спартак“. 
Привържениците на 
„Спартак“ ликуват и бу-
рно акламират своят 
тим. Играта продължава 
с бързо темпо, „Спартак“ 
очертава леко надмо-
щие и провежда краси-
ви нападения. Няколко 
положения за покачване 
са пропуснати. Тима на 
червените, който днес е 
в променен състав по-
степенно се организира 
и отвръща с опасни на-
падения. Особено дейна 
е лявата страна, която 
създава опастност пред 
гола на сините и отбра-
ната с мъка спасява. В 
39 мин. червените са в 
нападение. Борбата меж-
ду Касабов и Апостолов 
е спечелена от първия, 
който с великолепен 
удар бележи. „Гоооол“ се 
понася от дясната три-
буна, където привърже-
ниците на „ТВ45“ са се 
събрали. Играта продъл-
жава с леко надмощие за 

„Спартак“, при което идва 
краят на полувремето. 

Второто полувреме и 
двата тима се хвърлят с го-
ляма амбиция за победа, а 
оттам и за спечелване на 
първенството. Червените 
са се организирали и 
очертават надмощие. 
„Спартак“ са огънати и иг-
рата се задържа в тяхната 
половина. Отбраната, коя-
то играе самоотвержено 
едва спасява. Конаков бие 
великолепно два после-
дователни корнера, които 
не са използвани. Две ми-
нути по-късно Апостолов 
(ТВ) бие страхотно, но топ-
ката минава над гредата. 
Постепено сините разкъс-
ват обръча и провеждат 
опасни нападения. Днес 
обаче, нападателите им 
много нервничат, особе-
но Захариев и Парушев, 
които не могат да се раз-
берат. Редят се опасни на-
падения и от двете страни 
и всяка минута се очаква 
промяна в резултата. И тя 
не закъснява. В 88 мин. си-
ните са в акция, Захариев 
прехвърля на Парушев, 
последния дриблира, сер-
вира на удобно пласира-
лия се Ташков, който по-
качва на 2:1 за ‚Спартак“. В 
последните минути двете 
страни си разменят някол-
ко нападения и реферът Т. 
Стоянов, който ръководи 
добре, даде края на състе-
занието.“

***
Купа на 

Червената ар-
мия 1/8 финал 
(1. кръг)

7 . 4 . 1 9 4 6 
г., „Спартак“ 
Добрич“ – 

„Тича-Владислав“ 1:0 
(0:0), Добрич, рефер: 
Рошков, 7000 

1:0 Петров 88‘

1946

***
8 септември, в 
присъствие на 
съветски войски, 
в България се про-
вежда референдум. 
Според официални 
резултати от 4 509 
354 гласоподавате-
ли в референдума 
участват 4 132 007 
гласоподаватели 
(91,63 %), като 92,72 
% от гласувалите се 
обявяват за премах-
ването на монархи-
ята и обявяването 
на страната за 
република. Резулта-
тите от референду-
ма са оспорвани от 
монархисти, които 
смятат, че намира-
щата се на терито-
рията на България 
Червена армия е ока-
зала влияние върху 
тях. Невръстният 
цар Симеон II, майка 
му царица Йоанна и 
сестра му княгиня 
Мария Луиза са при-
нудени веднага (в 
срок от няколко дни) 
да напуснат стра-
ната. Отправят се 
към Египет, а през 
1951 г. заминават за 
Испания. 
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„Тича-Владислав“ (в червено) преди един от мачовете срещу „Спартак“ през 1946 г., прави от ляво надясно: 
Георги Радев – Калфата, Георги В. Георгиев – Мъката, Панайот Желязков, Кузман Марков, 

Дим. Стефанов – бай Митьо, Илия Апостолов – Оптячката, Анастас Конаков и Младен Джуров, 
клекнали: Недко Недев, Христо Конаков и Жечо Петков (вр.)

„Спартак“ Добрич: 
Тодоров, Бояджиев, Балкан-
ски, Жейнов, Хранов, Каза-
ков, Иванов, Петров, Рашев, 
Георгиев, Вълканов

„Ти ча-Влади с лав“: 
Жечо Петков Пенев, Илия 
Ап. Спасов – Оптячката, 
Дим. Стеф. Димитров, Пан. 
Желязков, М. Рачев, Ст. 
Калъчев, Хр. Конаков, Н. 
Недев, Ал. Йорд. Николов 
– Кукуша, Мл. Джуров, 
Г. Радев Константинов - 
Калфата

В. „Нар. спорт“, бр. 79, 
8.4.1946 г.: „Сензацията 
всред футболните кръго-
ве е вестта за елиминира-
нето на един от претен-
дентите за финала, вар-
ненския първенец „Тича-
Владислав“. При небивал 
интерес и в присъствие-
то на много официални 
лица и представители на 
Червената армия, футбол-
ните отбори на „Спартак“ 
и „ТВ“ се представиха на 
футболния съдия г. Рошков 
в (горните) състави. 

При хубаво време и 
слаб вятър, надмощието 
през първото полувреме е 

на „ТВ“, но нападателите са 
безрезултатни пред вра-
тата на Добрич. Второто 
полувреме надмощието 
е пак на варненци. Те иг-
раят устремно, но са пак 
безрезултатни. В 88 мин. 
Петров от „Спартак“ откри 
резултата, който остана 
до края на състезанието. 
Варненци са елиминира-
ни, макар че бяха по-добри 
от „Спартак“. От „Спартак“ 
се проявиха вратаря и ле-
вия бек. К. Арабов“

След като печели 
турнира във Варна през 
есента на 1945 г., „Тича-
Владислав“ е елиминиран 
от първото издание на 
Купата на Червената ар-
мия (КСА) в първия кръг 
от Държавната фаза на 
турнира. Мача е посетен 
и от председателя на дру-
жеството д-р Н. Василев. 
Загубата е приета без дра-
ми. В протоколната книга 
е отбелязана липсата на 
шанс. 

***
„За международния 

мач, който се игра на 
12.6.1946 г. между на-
шия тим и тоя на спор-

тен клуб „Дезробирея“ 
Кюстенджа докладва 
Аршак Накашам, кой-
то беше натоварен да 
преговаря за условията. 
Стигнало се споразуме-
ние да им заплатим гло-
балната сума 40  000 лв. 
без каквито и да е други 
задължения. Мача се про-
изведе напълно редовно 
и при добро посещение. 
Организатора Зилберман 
имаше грижата за уред-
бата му. Направиха се 
постъпки пред Обл. ди-
ректор и Н-ка на III армия 
да освободят желаещите 
чиновници да посетят 
мача, което разрешение 
получихме понеже беше 
делничен ден. Мача завър-
ши при резултат 3:0 за 
нас.“ (Пр. 19, 13.6.1946 г.)

***
След като се класира 

втори в градското пър-
венство „Тича-Владислав“  
трябва да премери сили 
с другите първенци от 
областта, за определя-
не на втория участник в 
междуобластната фаза на 
Държавното първенство.

1946

***
Народна република 

България (съкратено 
НРБ) е официалното 

име на България от 
15 септември 1946 г. 

до 15 ноември 1990 
г., когато Народна 

република България 
е преименувана на 

Република България. 

***
Утвърждава се пла-

нът за ново летище 
в града. Година по-

късно е открита 
официално въздуш-
ната линия София-

Варна. 
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23.6.1946 г.: „Тича-
Владислав“ – „Бенковски“ 
Провадия 2:0. 

„Организацията на 
мача с „Бенковски” на 23.VI. 
т. г. бе много слаба, поне-
же нямаше милиция, тъй 
като в у-щето за мили-
ционери е имало изпити. 
Подпредс. Главанов док-
ладва че за в бъдеще ще 
имаме добра охрана и ще 
ни изпращат достатъч-
но милиционери.“ (Пр. 21, 
26.6.1946 г.)

30.6.1946 г. „Юнак-
Ботев-Волов“ (ЮБВ) 
Шумен – „Тича-
Владислав“ 1:3

В. „Нар. дело“, бр. 
570, 3.7.1946 г.: „Тича-
Владислав“ победи първе-
неца на Шумен „ЮБВ“ с 3:1. 
Миналата неделя – 30 юни, 
представителния футбо-
лен тим на Варненското на-
родно д-во за гимнастика 
и спорт „Тича-Владислав“ 
гостува в гр. Шумен на 
първенеца „ЮБВ“ в среща 
за излъчване на областен 
първенец, който ще участ-
ва в държавното първен-
ство. Играта и в двете по-
лувремена е преминала в 
интересни моменти при 
другарско съревнование. 
Шуменци е трябвало да от-
стъпят на по-добрият тим 
гост, който е доминирал с 
играта си. И трите гола са 
били отбелязани от цен-
тър нападателя на „Тича-
Владислав“ Апостолов 
(Апостол Заф. Апостолов), 
който е бил съобразителен 
и особено бърз при реа-
лизирането им. След тази 
си победа тимът на „Тича-
Владислав“ се класира за 
финалната среща срещу 
„Ст. Костов“ Попово, който 
ще гостува във Варна на 14 
т.м. Иван Рашев“

В. „Нар. дело“, бр. 582, 
17.7.1946 г.: „ЮБВ“ Шумен 

не се яви на игрището 
и загуби със служебния 
резултат 3:0. След като 
тима на „Тича-Владислав“ 
победи в Шумен на 30 
юни първенеца „ЮБВ“ 
с 3:1, бе подадена кон-
тестация от последния 
до Варн. област за ану-
лиране на мача по изло-
жените от тях причини. 
Контестацията тук бе за-
губена, след което бе из-
пратена в София и спече-
лена въз основа на реше-
ние от София. Варн. об-
ласт насрочи наново със-
тезанието като правилно 
да се играе във Варна на 
14 т.м. Назначения футб. 
съдия г. Янчев от София, 
точно на определеното 
време свири за започ-
ване на мача. Тимът на 
„Тича-Владислав“ чакаше 
строен своят партньор, 
обаче той не се яви и 
футб. съдия присъди 
съгласно правилника 
служебния резултат 3:0 
за „Тича-Владислав“. Ив. 
Рашев“

18.7.1946 г.: „Тича-
Владислав“ – „Стамо 
Костов“ Попово 5:1 
(4:0), рефер: Янчев (Сф)

В. „Нар. спорт“, бр. 
106, 25.7.1946 г.: „В бор-
бата за излъчване на 
втори представител по 
футбол на Варненска 
област, който ще вземе 
участие в състезанието 
за Държавно първен-
ство, на 18 т.м., четвър-
тък, във Варна се срещ-
наха отборите на „ТВ45“ 
и „Стамо Костов“ Попово. 
Състезанието бе наблю-
давано от голям брой 
публика. В първото по-
лувреме „ТВ“ взе значите-
лен аванс от четири гола 
срещу нула за поповци. 
Във второто полувреме 
поповци организира-
ха по-добре отбрана-

та си, хвърляха се често 
в устремни нападения, 
достигаха вратата на про-
тивника си и последният 
с мъки отбиваше. При та-
кова блокиране вратата 
на варненци, футболният 
съдия отсъди правилна 
дузпа в полза на поповци, 
която бе превърната в гол. 
Към края на състезанието 
варненци покачиха резул-
тата на 5:1.“

21.7.1946 г. „Стамо 
Костов“ Попово – „Тича-
Владислав“ 1:4.

„За втория мач в 
Попово, намира (Зав. фут-
бол Г. Гарабедов), че има 
доста слаби играчи и се 
чувствали доста изтоще-
ни. Късно са пристигнали в 
Попово поради закъснява-
не на влака. Посрещането 
им било лошо. След тази 
победа, тимът ни продъл-
жава да играе с другите 
представители, от дру-
бите области. За това се 
налага играчите да се по-
стегнат.“ (Пр. 25, 25.7.1946 
г.)

24.7.1946 г. „Тича-
Владислав“ – „ЮБВ“ 
Шумен 2:1 (2:0)

1:0 Хр. Конаков 36‘, 2:0 
Ан. Конаков 40‘, 2:1 Нед. 
Ганчев 67‘

В. „Нар. дело“, бр. 590, 
26.7.1946 г.: „ТВ45“ Варна 
победи „ЮБВ“ Шумен с 
2:1. На 24 юли след обяд, 
на Колодрума във Варна 
се игра дългоочакваният 
футболен мач. Това със-
тезание бе привлякло въ-
преки делничния ден над 
3000 зрители.

 Удара имат гостите. 
Още в първите минути 
шуменци се опитват да на-
падат, но отбраната на „ТВ“ 
отбива и бързо пренася 
играта напред. Играта 
постепенно се оживява, 

1946

Кузман Марков 
Кузманов, един 
от юношите на 
“Владислав“/“Т-В" 
достигнал до мъж-
кия отбор през този 
сезон. Играе като 
нападател.

***
След премахването 
на монархията 
Васил Коларов из-
пълнява функциите 
на държавен глава 
(заемайки длъж-
ността „председа-
тел на Временното 
председателство 
на републиката“) 
(15 септември 1946 
– 7 ноември 1947) до 
влизането в сила 
на Димитровската 
конституция на 6 
декември 1947
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като надмощието се поде-
ля през първите 10 мин. 
Постепенно „ТВ“ успява 
да се наложи стремител-
но. Дребничкият вратар 
на шуменци, който играе 
отлично, спасява много 
опасни положения. В 20 
мин. Гроздев, лявото кри-
ло на „ЮБВ“ поема една 
топка и бие неспасяемо, 
но топката се удря в ле-
вия дирек и се връща на-
зад, нов шут от 2 метра, но 
вратарят лови и спасява 
сигурен гол. Варненци за 
няколко минути стават 
малко груби, постепенно 
играта става красива и ле-
гална с лек превес за вар-
ненци. В 36 мин. след една 
хубава комбинация, ляво-
то крило Конаков бие опа-
сен шут и бележи първия 
гол за варненци. Голът е 
оспорван, защото вратаря 
лови топката на линията, 
но рефера присъжда гол. 
Варненци нападат стре-
мително и обсаждат за 
известно време вратата на 
гостите. В 40 мин. дясното 
крило на гостите, Конаков 
II с хубав удар покачва 
резултата на 2:0. Въпреки 
всички напъни и на двете 
страни, полувремето за-
върши 2:0 за Варна. 

През второто полувре-
ме играта става бърза и 
твърда. И двете страни по-
лагат усилия. Надмощието 
да 10 мин. е на варненци. 
В 20 мин. при едно хубаво 
нападение на шуменци, 
един от нападателите бие 
шут и вкарва гол, но рефе-
рът свири фаул. В 22 мин. 
дясното крило на Шумен, 
Ганчев с отличен шут от-
белязва гол за тима си. 
Играта става много жива, 
шуменци правят всичко 
възможно да изравнят ре-
зултата. Играта е поделе-
на до за десетина минути. 

Шуменци нападат стре-
мително, но отбраната на 
„ТВ45“ отбива. При това 
положение, при резултат 
2:1 рефера свири края на 
мача.“ (бел. По спомени на 
Дим. Видинлиев, който е 
присъствал на мача, от 
отбора на „ЮБВ“ силно 
впечатление е направил 
нападателят Недялко 
Ганчев-Делев, който е по-
ставил защитата, воде-
на от Стефан Калъчев в 
многобройни затрудне-
ния. От следващия сезон 
Недялко Ганчев е привле-
чен в отбора на „Тича-
Владислав“)

Без загурен мач „Тича-
Владислав“ се класира за 
междуобластния турнир 
за Държавно първенство.

***
28.7.1946 г.: „ТВ“ Варна 

– „Чавдар“ София 0:1 (0:0) – 
приятелска

0:1 Асен Петров 
(Лебеда) 56‘ (псу)

В. „Нар. дело“, бр. 
592, 30.7.1946 г.: „В не-
деля на Колодрума се 
срещнаха в приятелски 
мач. Мачът привлече на 
игрището повече от 5500 
души. Точно в 18 ч. и 10 
мин. футб. съдия г. Топалов 
даде сигнал за начало-
то. Ударът имат гостите. В 
първите 20 сек. Варненци 
стремително нападат, 
Недев бие страшен шут 
от 5 метра, но ... в ръцете 
на вратаря. Софиянци от 
своя страна подават топ-
ката и обсаждат за някол-
ко минути вратата на „ТВ“. 
В 5 мин. Ангелов (Старото) 
поема от Пачеджиев и от 
10 метра бие светкавичен 
удар, но вратаря на „ТВ“ 
скача и лови, спасявайки 
един сигурен гол. Играта е 
бърза, и двата тима играят 
много свързано и легал-
но. Красиви положения се 
редят едно след друго и в 

двете половини на игри-
щето. Надмощието до 15 
мин. е поделено. Ангелов, 
който е най-опасен пред 
вратата на „ТВ“, в 16 мин. 
се откъсва от отбраната и 
тича сам срещу вратаря. 
От 5 м. той бие бомбен 
удар, но топката се удря 
в десния дирек и се връ-
ща назад, лявото крило 
я поема и шутира сил-
но, но топката отново се 
удря в дирека и излиза в 
аут. Необикновен шанс за 
„ТВ“, един сигурен гол е 
спасен. Една минута след 
това Старото поема от 
Пачеджиев и от 3 м. за-
бива, но вратаря отбива с 
юмрук, нов удар, но ... топ-
ката минава над вратата. 
Още един сигурен гол е 
спасен.

Варненци нападат 
и обсаждат за извест-
но време вратата на 
„Чавдар“. Отбраната на 
софиянци се брани много 
добре и се бори геройски. 
Минават 30 мин. и играта 
е все още бърза и краси-
ва. В 35 мин. Недев (ТВ) 
поема една отлична топка 
от лявото крило Конаков 
и тича сам пред вратата 
на „Чавдар“. От 4 м. той 
бие, всички очакват гол, 
но ... топката е бита в ръ-
цете на вратаря. За втори 
път Недев пропуща сигу-
рен гол. Минават 40 мин., 
а играта не отслабва бър-
зото темпо. Нападателите 
на двете страни играят 
много свързано, въпреки 
всичко обаче, полувреме-
то свършва без резултат.

Второто полувре-
ме варненци нападат от 
първата минута и обсаж-
дат вратата на „Чавдар“. 
Петров прехвърля към 
центъра, Пачеджиев по-
ема и пласира на дясно-
то крило. Последното 

1946

***
През декември е 

проведено преброя-
ване на населението 

в Пиринска Македо-
ния. Държавните 

власти дават 
указания мест-

ното население в 
Пиринско да бъде 

административно 
записвано като 

„македонско“, вклю-
чително помаците, 

с изключението на 
хората с произход 

от вътрешността 
на страната. На 

заседанието си от 
21 декември област-

ният комитет на 
БРП в Горна Джумая 

решава да се приеме 
формула за наличие 
на 70 % „македонци“ 

в градовете, в гра-
фата говорим език 

на преброителните 
документи да се 

пише „български“, а 
в селата – предим-

но „македонски“. В 
резултат на тези 

указания от 281 
015 жители, 169 444 
лица са определени 

като етнически 
македонци.
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поема, тича към вратата и 
бие от 10 м., но високо. В 
5-та мин. Калъчев поема 
и подава на ц.н. Джуров. 
Последния излъгва Петров 
и остава сам пред вратата, 
бие от 5 м., но изкарва вън. 
В 6-та мин. рефера отсъжда 
фаул пред вратата на „ТВ“. 
Десния бек на „Чавдар“ 
Петров бие бомбен шут. 
Топката се провира просто 
през стената от варненци 
и се забива в левия ъгъл. 
Варненци веднага про-
веждат бързо нападение и 
полагат усиля да изравнят. 
Джуров пак поема една 
хубава топка и тича сам 
срещу вратаря на „Чавдар“. 
Всички очакват сигурен 
гол. Той бие от 4 м., но от-
ново изкарва в аут. Топката 
е прехвърлена пред про-
тивната врата. Тримата на-
падатели, останали сами 
пред вратата на „ТВ“ дриб-
лират кой знае защо и за-
бавят пращането на топка-
та в мрежата. Отбраната на 
„ТВ“ се намесва и спасява. 
Играчите и на двата тима 
са потънали в пот. Играта е 
все още бърза, остават още 
15 мин. Варненци са неу-
морими и обсаждат често 
вратата на „Чавдар“. В 40-та 
мин. настава драматично 
положение, Конаков шути-
ра неспасяемо, но топката 
се удря в дирека. Една мин. 
след това Ангелов шути-
ра във вратата на Варна, 
но и тук топката се удря в 
дирека. Два сигурни гола 
на двете страни са про-
пуснати. Въпреки устрема 
на варненци, мачът за-
върши при резултат 1:0 за 
„Чавдар“. Футболния съдия 
г. Топалов свири много до-
бре.“

В. „Нар. дело“, бр. 
599, 6.8.1946 г.: „Спортист“ 
победи „Т-В“ Варна с го-
лемия резултат 6:3. В не-

деля се игра очаквания 
с голям интерес футбо-
лен мач. Повече от 5000 
души се бяха стекли на 
Колодрума още от 17 ч. 
Още в първите минути 
варненци стремително 
нападат. Дясното крило 
(Ан. Конаков) излъгва 
левия бек на „Спортист“ 
и забива във врата-
та, но вратарят ловко 
лови. Малко след това, 
нов удар среща дирека 
на софийската врата. В 
14-та мин. дясното кри-
ло на „ТВ“ Конаков пла-
сира пред вратата на 
„Спортист“. Един от напа-
дателите на варненци с 
лек удар забива топката 
в мрежата и открива ре-
зултата. Софиянци играят 
спокойно и много свър-
зано, докато варненци 
повече солово, с висока 
топка и не пазят места-
та си. Отбраната на „ТВ“ 
играе самоотвержено и 
отбива атаките. В 30-та 
мин. Калфата поема една 
хубава топка от дясно и с 
точен шут забива топката 
в ръцете на вратаря, кой-
то изтървава. Резултата е 
покачен на 2:0 за „ТВ“. 

Софиянци не се сму-
щават, а играят все така 
свързано и спокойно. 
В 35-та мин десният им 
инсайд минава умело 
отбраната на „ТВ“ и с лек 
удар, останал сам срещу 
вратаря, бележи първия 
гол за тима си. 5 мин. 
след това, с добре ор-
ганизирано нападение 
„Спортист“ изравни ре-
зултата – 2:2. Варненци 
полагат усилия, но безре-
зултатни. Отделни играчи 
продължават със солова-
та игра и с това увреждат 
на общата игра на тима 
си. В 19 ч. рефера обяви 
края на полувремето. 

В първите минути 

(на 2-ро полувреме) со-
фиянци нападат и обсаж-
дат вратата на „ТВ“. Ц.н. на 
„Спортист“ отнема топката 
на излезлия напред вратар 
и с лек удар бележи трети 
гол. Не минават и 5 мин. и 
нова атака на „Спортист“ 
довежда до четвърти гол 
- 4:2. Варненци се стягат и 
провеждат непрекъснати 
нападения срещу вратата 
на „Спортист“, но днес те 
нямат шанс. В 15-та мин. 
Калфата подава умело на 
Конаков (лявото крило). 
Последният бие силен шут 
и забива в мрежата – 4:3. 
Две минути след това ре-
фера присъжда дузпа в 
полза на „ТВ“. Калъчев бие, 
но изкарва вън, освиркан 
от публиката. Сигурният 
гол е пропуснат. От тук на-
татък почна трагедията за 
варненци. Нападението на 
„Спортист“ с умели, ниски 
пасировки напада непре-
къснато и обсажда вратата 
на „ТВ“. Последователно в 
25-та и 35-та минута чрез 
левия инсайд и дясното 
крило, те покачват резул-
тата на 6:3. Няколко хуба-
ви нападения на „ТВ“ не 
дават резултат. Изобщо, 
нападението на „ТВ“ не 
показа това, което може. 
Рядко варненци са виж-
дали от играчите на „Тича-
Владислав“ такава безус-
пешна игра.. ССС“ 

„ П о д п р е д с е д а т е л я 
Цв. Димитров докладва..: 
Причините са слабия вра-
тар Стоил Лилов, който 
за в бъдеще не трябва 
да се поставя, понеже е 
много нервен и непосто-
янният състав на тима. 
Също така и постоянно-
то разместване места-
та на състезателите. 
Специално за този мач, 
играча Илия Апостолов 
(Оптячката) закъсня и не 

1946

***
Лятото на 1946 г. е 
ключово за българ-
ската дипломация. 
Страната успява 
да изпрати на 
Парижката мирна 
конференцията 
представители на 
петте управляващи 
партии от Оте-
чествения фронт, 
които да отстоя-
ват българската 
кауза. Още от края 
на войната гърците 
предявяват искания 
за близо 1/10 от бъл-
гарската терито-
рия с аргумента, че 
България три пъти е 
нападала Гърция и е 
била в ролята на аг-
ресор. Българската 
делегация контрира 
исканията за промя-
на на границата и за 
репарации в размер 
на 150 млн. долара. В 
крайна сметка Бъл-
гария трябва да пла-
ти на Гърция 45 млн. 
долара, а на Югосла-
вия – 25 млн. в стоки 
на българското 
селско стопанство 
и преработвател-
ната индустрия. 
Заплащането на 
нанесените от нея 
щети е частично, 
тъй като е воювала 
срещу Германия от 
есента на 1944 до 
май 1945 г.
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игра първото полувреме. 
Второто полувреме влезе 
без разрешението на Зав. 
футбола. По този въпрос 
се изказаха доста от при-
състващите и се реши да 
се поканят всички играчи 
на 9.8. тази година, като 
им се обясни добре това 
свикване и неговото зна-
чение за тима ни. 

За да могат играчите 
да бъдат задоволени в хра-
ната, по предложение на 
Зав. футбола, реши се иг-
рачите, които ще вземат 
участие в мача на 11.8. 
т.м. да се хранят два пъти 
дневно на 8, 9 и 10 (август) 
...“ (Пр. 26, 7.8.1946 г.)

В. „Нар. дело“, бр. 
610, 18.8.1946 г.: „Тича-
Владислав“ победи „Сеп-
тември“ с 3:1. (17.8., събота) 
По почин на Акционния 
комитет за подпомагане 
на бореща се Испания, 
вчера след обяд се със-
тоя на Колодрума твърде 
интересния футболен мач 
между градските отбори 
на Варна и Силистра: „Тича-
Владислав“ и „Септември“. 
На мача присъстваха го-
лям брой официални лица 
и многобройна публика. 
Кап.-лейт. Дойчев поднесе 
красив букет на председа-
теля на силистренския тим 
от името на акционния ко-
митет. 

В началото играта е 
твърда, безинтересна и 
бавна. Постепенно към 
края на полувремето тя 
се оживява. В 35-та мин. 
Конаков (ляво крило на 
„ТВ“) прехвърля пред вра-
тата и ц.н. Павлов забива с 
глава в мрежата. При дос-
та оживена игра полувре-
мето завърши при резул-
тат 1:0 за „ТВ“. 

През почивката, от 
името на Акционния коми-
тет за подпомагане на ис-

панския народ произнесе 
кратка реч секретаря на ГК 
на РП(к) др. Георги Костов. 
Др. Костов очерта с бойки 
думи героичната борба на 
свободолюбивия испан-
ски народ против монар-
хо-фашисткия режим на 
испанските реакционери 
преди 10 години. „Цели 32 
месеца испанските мъже 
и жени водиха борба на 
живот и смърт срещу ис-
панските фалангисти, нем-
ските и италианските орди 
под лозунга хвърлен от 
Ла Пасионария: „По-добре 
умри прав, отколкото да 
живееш на колене.“  Др. 
Костов описа сегашното 
положение, когато целия 
народ се е вдигнал на 
оръжие срещу кръволока 
Франко. Накрая той от-
прави борчески привети 
на трудещия се испански 
народ, на чиято страна е 
днес целия демократичен 
свят, начело с великия и 
мощен Съветски съюз.

След словото състе-
занието продължи. Още в 
първите 5 секунди сили-
стренци нападат светка-
вично и отбелязват един-
ствения гол за тима си. 
Веднага обаче, варненци 
вземат инициативата в ръ-
цете си и нападат. В 10-та 
мин. пак Павлов с красив 
удар забива в горния край 
на мрежата и увеличава 
резултата – 2:1. В 15-та 
мин. Конаков (л.кр.) бие 
отличен корнер, създава 
се меле пред вратата на 
„Септември“, Недев издеб-
ва топката и с лек удар я 
забива в мрежата. До края 
на полувремето резултата 
остана непроменен – 3:1 
за „Тича-Владислав“. Футб. 
съдия Илия Булашев сви-
ри задоволително.

Приходът от мача е 
за борещият се испански 
народ против терора на 

Франко.“

Д ъ р ж а в н о 
първенство

1/8 финал (1. 
кръг)

11.8.1946 г. 
„Тича-Владислав“ 
– „Юнак-Ботев-
Спартак“ (ЮБС) 

Михайловград 5:0 (5:0) 
реф.: Илия Попов (Сф)

Мл. Джуров – 4 (5‘, 8‘, 
14‘, 32‘) Н. Недев - 1 (28‘) (4 
гола за 27 мин. от Джуров)

¼ финал (2. кръг)
25.8.1946 г., 

„Тича-Владислав“ – 
„Локомотив“ София 1:2 
(1:0), игр. Колодрума, 
Варна, рефер: Стефан 
Данчев – Шпетко, 10 000 

1:0 Г. Радев 32‘, 1:1 Крум 
Милев 63‘, 1:2 Манолов 73‘

„Тича-Владис лав“: 
Жечо Петков, Дим. 
Стефанов, Илия Ап. 
Спасов – Оптячката, П. 
Желязков, Ст. Калъчев, М. 
Рачев, Г. Радев – Калфата, 
Мл. Джуров, Т. Павлов, Н. 
Недев, Хр. Конаков

„Локомотив“ Сф: 
Костов, Стоян Орманджиев, 
Недялков, Ангелов, Петков, 
Христов, Серафимов, 
Милушев, Крум Милев, 
Делев, Манолов

В. „Нар. спорт“, бр. 
115, 26.8.1946 г.: „Днес в 
града ни се състоя един от 
най-интересните мачове 
за футболното първенство 
на страната. Срещнаха 
се тимовете на държав-
ния футболен първенец 
„Локомотив“ София и вар-
ненския „ТВ45“. Интересът 
към състезанието бе мно-
го голям, тъй като вар-
ненската спортна публика 
искаше да види как ще се 
представи „Локомотив“ 
след успешното му турне 
в Съветския съюз. Около 
10  000 души започнаха 

1946

ПСК "Левски" – 
София, е републи-

кански шампион на 
България, след като 
побеждава "Локомо-

тив" – София, в два 
финални мача с по 

1:0.

***
ПСК "Левски" печели 
и първото издание 

на Купата на Чер-
вената армия (1945 

- 1946 г.) след победа 
на финала с 4:1 над 

"Стамо Костов" 
Попово.
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да изпълват Колодрума 
още от 4.30 часа. Малко 
след това излезе агитка-
та от Народния театър, 
която изпълни програма 
за Народната република. 
Преди да започне мача 
състезателите извикаха 
лозунга „Смърт на монар-
хията! Да живее Народната 
република!“. Още със за-
почването на мача „ТВ45“ 
се налага и има надмощие. 
Играта е много интересна, 
тимовете провеждат кра-
сиви нападения, но над-
мощието е на страната на 
„ТВ45“. При едно отлично 
изиграно положение в 32 
мин. Радев открива резул-
тата 1:0 за варненци. Този 
гол кара софиянци да се 
организират и да проведат 
няколко добри нападения, 
но края на полувремето 
идва без промяна. 

През време на по-
чивката председателя на 
Областния съвет за физ-
култура и спорт Ст. Куртев 
произнесе вдъхновено 
слово за Народната ре-
публика. Речта му беше 
изслушана с много голя-
мо внимание от многохи-
лядната публика. 

През второто полу-
време неочаквания за 
„Локомотив“ резултат 
накара играчите да се 
организират и това про-
лича още от самото на-
чало. Първите няколко 
нападения показаха, че 
„Локомотив“ е решил 
да се реабилитира и 
спечели състезанието. 
Железничарите имат над-
мощие и в 18 мин. Милев 
изравнява. Само 10 мин. 
след това, Манолов бие 
във вратата на варненци 
и покачва резултата – 2:1 

за „Локомотив“. До края на 
полувремето „Локомотив“ 
имаше надмощие, но 
не увеличи резултата. 
Отборът на „ТВ45“ не можа 
да удържи напора на со-
фийските железничари. 
Ст. Илиев“

По този начин „Тича-
Владислав“ приключва 
участието си в борбата за 
титлата в ¼ финалната фаза 
на турнира. Първенството 
започва като Държавно 
и след обявяването на 
Народната република на 
15.9.1946 г. завършва като 
Републиканско.

***
15.9.1944 г.: 

„Тича-Владислав“ 
– „Аспарух“ 4:0. 

„Зав. футбо-
ла Гарабедов док-
ладва, че мача за 
Червената армия 

25.8.1946 г., преди ¼ финалния мач срещу „Локомотив“ София за ДП, от ляво надясно:  Жечо Петков (вратар), 
Димитър Стефанов, Стефан Калъчев, Тончо Павлов, Илия Апостолов, Панайот Желязков,

 Георги Радев – Калфата, Недко Недев, Манчо Рачев, Христо Конаков и Младен Джуров

1946
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на 15 т.м. срещу „Аспарух“ 
се е провел добре и завър-
шил 4:0 за нас. Поради 
дъждовното време, 2-то 
полувреме на мача се игра 
на 18 т.м., сряда.“ (Пр. 32, 
18.9.1946 г.)

В. „Нар. дело“, бр. 
652, 6.10.1946 г.: „Т-В“ 
победи „Свобода“ с 5:3. 
Вчера (5.10) след обяд 
на Колодрума се прове-
де състезанието за пър-
венството за купата на 
Червената армия. 

В началото на първото 
полувреме нападението 
на „Свобода“ обсажда чес-
то вратата на противника. 
„Тича-Владислав“ са в не-
прекъсната отбрана до 
10-та мин. Играта е бърза 
и жива. В 30-та мин. ляво-
то крило центрира пред 
вратата, Саркизов посре-
ща и забива с точен шут в 
долния десен ъгъл – 1:0 за 
„Свобода“. Само след една 
минута, дясното крило, 
което играе много добре, 
посреща една добре пла-
сирана топка и забива с 
глава в мрежата – 2:0. В 
40-та мин. левия бек на 
„Свобода“ хваща с ръка 
Недев от „ТВ“ в пеналте-
рията. Реферът отсъжда 
дузпа, която е превър-
ната в гол от Калъчев. 
Полувремето завърши при 
резултат 2:1 за „Свобода“. 

Във второто полувре-
ме „ТВ“ се организират и 
почват непрекъснати на-
падения. В 5-та мин. дясно-
то крило на „ТВ“ Конаков II 
(Анастас) с лек шут прех-
върля излезлия напред 
вратар на „Свобода“ и 
изравнява – 2:2. Малко 
след това същият с кра-
сив удар покачва резул-
тата на 3:2 за „ТВ“. Играта 
се води в половината на 
„Свобода“. Зелените иг-
раят бързо и с къси пода-

вания, като застрашават 
вратата на „Свобода“ чрез 
крилата. В 28-та мин. пак 
дясното крило Конаков II 
с точен удар в левия ъгъл 
отбеляза четвъртия гол 
за тима си. Нападението 
на „Свобода“ се съвзема 
и прави бързи слизания 
към вратата на „ТВ“, но 
без резултат. В 35-та мин. 
при ново нападение „ТВ“ 
покачват на 5:2. Веднага 
след това, дясното крило 
на „Свобода“ излъгва от-
браната и отбелязва трети 
гол за тима си. Играта все 
повече се оживява, пре-
вес имат „ТВ“. До края на 
състезанието, въпреки не-
прекъснатите нападения 
на „ТВ“ резултата остана 
непроменен – 5:3 за „Тича-
Владислав“. Футб. съдия 
Топалов ръководи добре 
състезанието. Правеше 
впечатление, че не взема 
под внимание знаците на 
тач-реферите за направе-
ни грешки. Направи също 
така впечатление, че при 
доста сериозното контуз-
ване на десния бек на „ТВ“, 
нямаше никакъв лекар 
на игрището, който да му 
даде първа помощ.“

„От ОРГС, с решения-
та взети на 7.10. т.г. за 
нас е важна т.5, с която се 
казва, че изключват чле-
на ни Гарабед Гарабедов 
за срок от 3 месеца от 
спортния живот, загдето 
е викал по футболния съ-
дия при мача със „Свобода“ 
от 5 т.м. (Димитър 
Топалов) и го е наричал 
простак, идиот, хайванин 
и други хулигански обръ-
щения. Председателят 
намира, че в такова писмо 
не могат да се употребя-
ват такива думи ... Ние 
настояваме въпроса да 
се разгледа наново, като 
се разпита и Гарабедов, 
а не решение да се взема 

само въз основа доклада 
на футб. съдия, който 
има виновност.“ (Пр. 35, 
16.10.1946 г.)

В. „Нар. дело“, 
бр. 675, 1.11.1946 г.: 
„Спартак“ победи „ТВ45“ с 
5:1 за купата на Червената 
армия. Вчера след обяд 
на игр. Колодрума се игра 
много интересния футбо-
лен мач. Това състезание 
събра, въпреки делнич-
ния ден, повече от 3  500 
души зрители. Точно в 
15 ч. 30 мин. футб. съдия 
г. Данчев даде сигнала 
за почването на играта. 
Червените (ТВ) подемат 
топката и се устремяват 
бързо напред, но отбра-
ната на „Спартак“ отбива 
и пласира силно напред. 
Играта постепенно се 
оживява, въпреки много 
разкаляния терен. И две-
те страни играят сърцато 
и с ниски подавания. В 
11-та мин. спартаковци 
щурмуват, но бека на „ТВ“ 
Стефанов изкарва в кор-
нер. Отличният Парушев 
бие един от своите спе-
циалитети над вратата, но 
при меле вратаря умело 
лови. В 26-та мин. напа-
дателя Ташков поема топ-
ката от центъра, минава 
отбраната и със светкави-
чен удар забива в левия 
горен ъгъл на вратата – 
1:0 за „Спартак“. В 35-та 
мин. Захариев подава 
отлично на Парушев и по-
следния много спокойно 
отмерва горния ляв ъгъл, 
покачвайки на 2:0. Само 2 
минути след това, Ташков 
наново забива и покачва 
– 3:0 за тима си. Червените 
се организират и напа-
дат устремно вратата на 
противника си. Края на 
полувремето наближава, 
играта се разгорещява. 
Реферът не вижда ня-

1946

Никола Тодоров 
Желев - Карата (р. 

25.01.1925 г. - неизв.), 
нападател на "Вла-
дислав" и "Т- В". През 
1946 г. преминава в 

НДГС "Аспарух".
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колко грешки и това води 
недоволство в публиката. 
Една минута преди края на 
полувремето, дясното кри-
ло – Конаков II отбелязва с 
отличен шут гол за тима си. 
Полувремето завърши при 
резултат 3:1 за „Спартак“. 

През второто полувре-
ме играта става много бър-
за и в известни моменти 
– груба. „Тича-Владислав“ 
се опитват да щурмуват 
вратата на „Спартак“, но 
отбраната играе добре и 
чисти. В първите 10 мину-
ти „Спартак“ изпуска ня-
колко положения за гол. 
Играчите са силно изкаля-
ни. В 30-та мин. Ташков по-
ема топката и със сигурния 
си удар покачва резултата 
на 4:1. „Тича-Владислав“ 
играят самоотвержено и 
провеждат чести слизания 
пред вратата на противни-
ка си, но както отбраната, 
така и вратаря Лафазанов 
пазят добре. В 31-ва мин. 
при едно нападение на 

„Спартак“, дясното крило 
Рухов, със силен диагона-
лен удар покачва на 5:1. 
Последните минути ми-
нават при много голямо 
напрежение. „ТВ“ полагат 
максимални усилия да 
намалят поне резултата, 
но подсиления с млади 
играчи тим на „Спартак“ 
се бори спокойно. При 
резултат 5:1 за „Спартак“ 
футб. съдия свири края 
на състезанието..“

Тук, в градската фаза 
„Тича-Владислав“ при-
ключва участието си във 
второто издание за ку-
пата на Червената армия 
(1946-47 г.)

***
9.10.1946 г.: ПСК 

„Левски“ София – „Тича-
Владислав 2:0, (приятел-
ски)

„Подпредседате ля 
Цв. Димитров, като во-
дач на тима ни докладва 
за играния мач в София, 
за който мач сме получи-
ли от същия клуб 70  000 

лева. Сумата беше уго-
ворена предварително, 
като същите ще ни госту-
ват за същата сума. Мача 
е бил много слабо посе-
тен.“ (Пр. 35, 16.10.1946 г.)

10.11.1946 г.: „Стамо 
Костов“ – „Тича-
Владислав“ 3:2, (приятел-
ски)

„Завеждащият фут-
бола Гарабедов докладва 
за мача в Попово. Нашият 
тим е играл без Илия 
Апостолов, Панайот 
Желязков и Недко Недев, 
но все пак се представил 
добре, въпреки загубата. 
Доложи се, че нашите иг-
рачи не искат да играят 
в знак на протест. Реши 
се да се поканят на след-
ващото заседание, за да 
дадат обяснение. Намира 
се, че играчите са се от-
пуснали и не дават до-
бра игра. Наложително 
е да се работи върху тях 
и по-често да излизат 
на тренировки.“ (Пр. 38, 
13.11.1946 г.)

Лилов, който получава прякора си от това, че е 
родом от Перник започва да играе за СК „Победа“ във 
Варненското първенство и след обединенията остава 
за няколко месеца в НДГС „Свобода“. Още като вратар 
на „Победа“ Лилов изпъква с добрата си игра и е с ва-
жен принос за добрите резултати на „победистите“ в 
началото на 1940-те, печелейки Варненското първен-
ство и отстранени в допълнителен мач от „Славия“ в  
¼ финал за ДП през 1942 г.. През юли 1945 г. Перника 
подава молба за преминаваме в „Т-В“, която е одобре-
на и получава шанс за изява на поста на оттеглящия 
се Иван Сарайдаров. В „Т-В“ кариерата му не тръгва 
гладко. Лилов има проблеми с дисциплината и както 
се вижда от протоколите, често е обект на дискусии и 
наказания. След слаби изяви и получени 6 гола в прия-
телски мач срещу „Чавдар“ София през 1946 г., подпре-
дседателя на клуба д-р Цветан Димитров дава препо-
ръка на Завеждащия футбола, никога да не поставя 

Стоил Петков Лилов – 
Перника

Позиция: вратар

„Т-В“/“Ботев“ 1945-50 г.

Лилов в състава си. Перника отсъства от първият се-
зон на РФД, когато титулярен вратар е юношата на клу-
ба Михаил (Милю) Боров, но си възвръща титулярното 
място на  вратата през 1950 г., когато отбора е адми-
нистративно изпратен в Окръжна група. През следва-
щата 1951 г. Перника е заменен от младия и надежден 
Иван Дервенски. Дим. Видинлиев помни Лилов като 
сладоледчия, даващ щедро безплатен сладолед на де-
цата, които му помагат да си подреди бидоните.

Младен Христофоров 
Джуров

(14.9.1920 г. – неизв.)
Позция: нападател/ц. халф

„Владислав“/“ТВ“/“Ботев“ 1938-49 г.
(с прекъсвания)

НФД/“А“ РФГ  44 мача/8 гола

Роден във Варна, завършва класическо обра-
зование във Варненската мъжка гимназия. Още 14 
годишен започва активни футболни занимания с 
юношеския отбор на СК „Радецки“. През 1934 г., този 
отбор се класира на първо място в „Б“ група в пър-
венството на ВОСО и започва неспирен възход в 

1946
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създаването на футболни таланти, ръководен вещо 
от г-н Воденичаров. От 1935 до създаването на НФД 
през 1937 г., седем от тези играчи преминават във 
„Владислав“ и двама в „Тича“. Така Младен попада 
във „Владислав“ през 1937 г. и първоначално е обу-
чаван за вратар, но проявява стръв към гола и се 
показва като техничен играч с много добра конди-
ция. Заиграва атакуващ халф или инсайд. „Есента на 

сезон 1935-36 играхме срещу Левски (Вн) и ги побе-
дихме с 5-0 като всичките голове вкарах аз“, спомня 
си Младен. „Последваха и други много добри игри 
и аз бях привлечен ненавършил 17 години. в отбо-
ра на първия държавен шампион, от председателя 
му Стефан Константинов. Освен футбола, Младен 
обича много и гребането. За да свари своите съот-
борници гребци на пристана, той бяга след всяка 
тренировка на „Колодрума“ до пристанището. Така 

се тренира за участия и в състезания по кросо-

ви бягания.Със своите съотборници владиславци, 
Младен членува в Българския морски сговор. 
„Готвехме се за състезанията по гребане през 1939 
г. При спирането за почивка на пристанищния кей, 
аз я използвах за тренировка по плуване. Стената на 
кея беше дървена, обрасла с мъх и не добре при-
крепена. Краката се плъзгаха при обръщанията. 
Условията за плуване бяха много трудни. Така се 
запалих и по плуването и участвах във Велинград в 

състезания на БНМС. Ние бяхме коопти-
рани в Морски легиони и същата година 
се класирахме първи в гребането в пър-
вите общобългарски игри на БОК под ви-
сочайшето ръководство на н.в. цар Борис 
III., който ни удостои със златен медал и 
грамота“. 

През сезон 1938 - 39 г. Младен изигра-
ва 17 мача (от общо 18) и с 6 гола е гол-
майстора на „Владислав“ в НФД за сезона. 
„Най-големия ми успех с „Владислав“ е ви-
це-шампион на България. По една случай-
ност не станахме шампиони. Изпуснахме 
титлата ... в първия мач с „Левски“ Русе, 
във Варна, когато завършихме наравно. 
Ако не бяхме загубили точката от русенци, 
и при загубата с 0:1 от „Славия“ в послед-
ния мач, пак щяхме да бъдем шампиони. 
И равния мач със „Славия“ ни стигаше за 
титлата, но ... те бяха един месец на лагер 
преди това. Гола, който ни вкараха още 
го сънувам. Това беше много случаен гол. 
Биха фал, направихме стена и как можа 
да се удари в главата на Мишков топката, 
вратарят ни Здравко Янакиев отиде на 
другата страна и топката, както е дирекът, 
и сега я виждам, ей така се въртеше и ед-
ва-едва премина голлинията. Сънувам го 
този мач. Като станахме вице-шампиони 
беше прието като неуспех. Срам ни беше. 
Всички ни гледаха на криво, че сме загу-
били от „Славия“ последния мач. И никъ-
де не сме казвали, че сме вицешампиони, 
дори снимки не сме си правили.....“

 През 1940 г. Младен заминава да учи право в 
София. Там е и бившия ръководител на „Владислав“, 
французина Ернст Мург. под чието ръководство 
клуба записва най-славните страници от история-
та си. Мург е обвързан с АС 23 и кани Младен да се 
присъедини към отбора, но нещата се променят и 
Младен е разменен за 3 топки и помпа за надуване-
то им, за да заиграе в „Левски“. Обичащ плуването, 
той неотменно е и на басейна, където вече има и 

Младен Джуров през 1938 г.
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много по-добри условия за подготовка. През 1942 и 
1943 г. Младен става държавен първенец по плува-
не на 1500 м свободен стил. Той участва от името на 
СК „Владислав“, ръководен от пионера на клубното 
плуване в страната Алекси Алексиев - Папàта. В кро-
са, Младен е студентски първенец на 3000 метра. 
В спомените си Младен споделя: „Учителят ми по 
география Щерю Парашкевов беше върл против-
ник на спорта и уговаряше баща ми да ме спре от 
състезанията. защото се налагаше да отсъствам, за 
което имах разрешение от директора на гимназия-
та. Това ме амбицира още повече.. Във влака вземах 
учебници и тертрадки и се готвех усилено за изпит-
ванията. По география реших да се явя на целия ма-
териал. След изпита, учителя по география каза: Аз 
Щерю Парашкевов декларирам, че футболистите не 
са най-големите калпазани, а ти Младене обиколи 
цяла България и на практика научи историята и ге-
ографията.“. Условията за спортуване тогава не бяха 
на висота. Терена на колодрума беше твърд като 
кирпич, а като завалеше дъжд ставаше такава кал, 
не е за описване. Състезателите след играната фут-
болна среща се обливаха с кофа топла вода и канче. 
За пътувания нямаше пари и се пътуваше само в 3та 
класа и нощем. 

В началото играех със собствен екип. Имах 
собствени футболни обувки, фланелка, гащета и чо-
рапи. За пръв път във „Владислав“ в НФД започнаха 
да ни плащат по една надница за загубения събо-
тен ден. Първият случай, когато получих една сума, 
която тогава ми се видя голяма беше на мача „Тича“ 
– „Македония“. Това беше през 1942 г. „Тича“ ме взе 
от „Владислав“ за този мач. Бихме 1:0, гола вкарах аз. 
Помня след срещата, без да съм очаквал дойде Вили 
Петков при мен и ми даде някава сума: „Младенчо, 
извиняваме се. На нашите даваме два пъти повече, 

защото тези пари ги даваме за цялата година, за 
всичките успехи, като едно възнаграждение за иг-
рачите. Понеже си играл замо един мач, даваме ти 
по-малко“. ... Купих си разни фланелки, ризи. 

Втори случай, градския тим гостува в Пловдив 
на Великденски турнир. Пристигнахме, знаехме 
че трябва да играем на следващия ден, но проме-
нили програмата и се налага да играем същия ден. 
Понеже протестирахме, ни предложиха някаква 
сума, която разделихме. 

Когато отидох студент в София, се върнах за по-
следния мач срещу „Тича“. Вкарах втория гол с един 
плонжон с глава. Пролетта започнах в „Левски“ 
София.“

След като завършва право в София, Младен се 
завръща във Варна и е един от футболистите на 
„Владислав“ в обединеният отбор. 

Джуров отбива военната си служба в 8-ми при-
морски полк и е освобождаван редовно за мачовете 
на „Т-В“. Играе в 9 мача от първият сезон на РФД „А“  
и отбелязва един гол, който е от особена важност, 
защото е първият за „ТВП“/“Черно море“ в „А“ РФГ.  

Младен Джуров е един от потърпевшите на 
приложената през 1949 г. ведомствената система 
в спорта. Като адвокат, той е принуден да напус-
не „ТВП“/“Ботев“, за да премине във ведомстве-
ния отбор на чиновниците - ДСО „Червено зна-
ме“, където не се задържа дълго и се отказва от 
футбола. 

Младен работи като съдия и юрист консулт в 
Провадия и Варна. След пенсионирането си остава 
на административна длъжност в съда в Провадия. 
Продължава да се занимава със спорт дори и 
след като получава инсулт и частична парализа. 
(от „Футболна Варна“, Ст. Янев и сътр., 1988 г. и 
Държавен архив, Варна)
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14.07.1946 г., Добрич, ветераните на "Тича-Владислав" (в светъл елип) и "Спартак" Добрич излизат на терена, 
вдясно: Георги Тодоров (предводител), футболисти от пред назад: Щерю Савов (кап), Вълчо Дим. Вълчев, 

Тодор Дяков, Пантелей Буйнов, Стефан Кирилов, Вили Петков, Борис Кирилов, Панайот Георгиев...

14.07.1946 г., Добрич, екс-тима (ветерани) на "Тича-Владислав" (в по-светъл екип) преди мача им срещу местния
"Спартак", прави от ляво надясно: Тодор Дяков (с очила), ….? (пред него), Стефан Кирилов - Фатъра, Пантелей Буйнов - 

Пандо, Иван Райчев - Шебека и Архангел Стойнов - Ранко, клекнали: Борис Кирилов, Щерю Савов -, Папагала, Вили Петков, 
Андрей Иванов - Дядката, Панайот Георгиев - Панчо и Милю Парушев, легнал с топка вдясно Вълчо Дим. Вълчев (вратар)



253

9.10.1946 г., „ПСК 
Левски“ София – „Тича-
Владислав“ Варна 2:0 
(0:0), приятелски, игр. „ПСК 
Левски“, София, рефер: по-
ручик Ангелов, 2000 зр., 
хладно и ветровито

1:0 Никушев 83‘ (дуз.), 
2:0 Димитров 86‘

„ПСК Левски“: Соколов, 
Динев, Никушев, Младенов, 
Георгиев, Младжов, Цветков, 
Дойчинов, Димитров, 
Хранов, Аргиров

„Т-В“: Ник. Николов, 
Ламбо Чакъров, Ст. Калъчев, 
Ил. Апостолов, М. Рачев, 
Пан. Желязков, Г. Радев, Мл. 
Джуров, Недялко Делев 
Ганчев, Н. Недев, Хр. Конаков

В. „Нар. спорт“, 
10.10.1946 г.: „Надмощието 
в началото е във варненци. 
По-късно играта стана с 
променлива инициатива. 
Нападението на домакини-
те пропуска няколко сигур-
ни положения. Варненци 
правят откъслечни проби-
ви. 

След почивката. Около 
10-та мин. пред вратата 
на Николов са създадени 
опасни меллета. Варненци 
провеждат опасно откъс-
ване още от Калъчев, с 
Радев, което завършава с 
Недев. Опасният удар на 
последния праща топката 
във вратата на софиянци, 
където Соколов се намес-
ва успешно. В 38-ма мин. 
Апостолов бута напредва-
щия с топката Димитров 
и рефера отсъжда дузпа, 
която Никушев превръща в 
гол. Варненци правят опит 
да изравнят и на няколко 
пъти достигат вратата на 
Соколов, но не постигат 
желаното изравняване. 
Пропуски правят и напа-
дателите на „ПСК Левски“. 
Четири минути преди края 
на мача Димитров постига 
втория гол за тима си. 

Играта на двата тима. 
„ПСК Левски“ игра вчера 
без трима от най-добри-
те си играчи – Спасов, 
Ласков и Боби Петров, 
което се отрази на об-
щата игра на тима. „ПСК 
Левски“ от друга страна 
се увлече по високата, ти-
пична за варненци игра. 
С това именно варненци 
диктуваха общия вид на 
играта. В домакините по 
добрата част от тима бе 
нападението, а във вар-
ненци отбраната. 

Футб. съдия г. 
Ангелов ръководи до-
бре. Ако може да се го-
вори за някакъв пропуск, 
то е дузпата, която бе от-
съдена, като че ли преси-
лено.“

В този мач участие 
вземат преминалият 
по собствено желание 
от „Локомотив“ Варна 
вратар Никола Иванов 
Николов (Пр. 29, 4.9.1946 
г.), бекът Ламбо Чакъров, 
които в крайна сметка 
не получава разрешение 
от клуба си „Спартак“ да 
премине в „Т-В“ и получа-
ва наказание от 6 месеца 
да не играе. В нападе-
нието дебютира привле-
ченият от „Юнак-Ботев-
Волов“ Шумен Недялко 
Ганчев Делев, който е за-
писван както с бащиното, 
така и с фамилното си 
име. В протоколната кни-
га Недялко Ганчев е запи-
сан като редовен член на 
дружеството от 7.4.1947 г.

***
На 3.11.1946 г. прия-

телска среща в Провадия: 
„Бойчо Желев“ – „Т-В“ 1:1

В. „Нар. спорт“, 
14.11.1946 г.: „Голям 
футболен мач в Попово. 
„Стамо Костов“ Попово – 
„Тича-Владислав“ Варна. 
На 10.11. се състоя ин-
тересния мач. Играта бе 

доста жива и наблюдавана 
с голям интерес от повече 
от 4000 любители на спор-
та. Първото полувреме 
завърши 1:1 като „Стамо 
Костов“, чрез нападателя 
Стоян Тодоров изравнява 
от дузпа.

Второто полувреме, 
от страна и на двата тима 
спортменска амбиция, 
благородна, разбира се 
за спечелване на състе-
занието бе доста голяма. 
Варненци покачват резул-
тата – 2:1 за Варна. След не 
дълго време, лявото кри-
ло на „Стамо Костов“ при 
отлична комбинация меж-
ду десния инсайд Любен 
Савов Шубраков и лявото 
крило Васил Проданов 
Зерев, резултата бива из-
равнен от Васил. 

След няколко минути 
пак Проданов, от отлично 
бита корна бие във вратата 
на отличния варненски вра-
тар Николов и последния 
вади топката от мрежата. 
Краят на мача идва и резул-
тата е 3:2 за „Стамо Костов“ 
Попово. Играта протече в 
дух на другарство и попов-
ското гражданство остана 
извънредно доволно от 
състезанието.“
    

***
В края на година-

та започват преговори 
за обединение с НДГС 
„Приморец“, което разви-
ва тенис, лека атлетика, 
плуване, гимнастика и 
ръчни топки (баскетбол и 
волейбол). Председател 
на дружеството е дъл-
гогодишният деятел на 
„Владислав“ и двукратен 
Държавен шампион по 
футбол от 1925 и 1926 г. 
Алекси Алексиев – Папата. 
Подпредседател е Стефан 
С. Маринчев, който ще иг-
рае решаваща роля в ръ-

1946

Вратарят Никола 
Ив. Николов, след 

дълги години в 
„Тича“, с един мач 
в НФД (последни-
ят през 1940 г.), 

преминава в ЖСК 
Варна през май 1943 

г. Новият му клуб 
заплаща за него 

1000 лева във фонда 
„Подпомагане на 
бедни играчи“ по 
искане на „Тича“ 
(Пр. 23, 4.05.1943 

г.). Николов прави 
кратко завръщане 

на вратата на 
„Тича“ в края на 

1946 г., след което 
отново отива в 

„Локомотив“. Той е 
смятан за най-до-
брият варненски 

вратар в този 
период и е редовен 

страж на вратата 
на градския тим.
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В. "Нар. спорт",
19.12.1946 г.

ководството на клуба през 
1950-те, а завеждащ тенис е 
бившият атлет и футболист 
на „Тича“ Ховсеп Еремян 
– Чилян. Цели се разширя-
ване на базата и увелича-

ване на членската маса. За 
първи път обединението 
се обсъжда на 6.11.1946 г. 
и на извънредно общо съ-
брание на 11.12.1946 г. са 
оформени последните де-
тайли около обединение-

то. Новото име на клуба е 
избрано да е НДГС „Тича-
Владис лав-Приморец“ 
(„ТВП“). Официалният цвят 
на дружеството остава чер-
вен и бял с поставена дете-
лина на фланелките (т.3). 

1946

Ръководството на 
НДГС "Приморец" Варна
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Варненско градско първенство 1947 г.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. м. п. р. з. г.р. т.

1. Спартак   3:1 2:2 5:0 5:2 5:0 10 8 1 1 33:9 17

2. ТВП 1:2   3:1 4:1 10:0 6:0 10 8 0 2 36:10 16

3. Локомотив 2:1 1:2   2:1 0:0 3:1 10 6 2 2 19:11 14

4. Свобода 0:2 0:3 0:4   4:2 4:3 10 3 0 7 15:30 6

5. Металик 0:3 1:4 1:2 4:1   2:2 10 1 2 7 12:32 4

6. Септември 1:5 1:2 0:2 1:4 1:0   10 1 1 8 10:33 3

1947

„Аспарух“ се обединява със спортния колектив на текстилна фабрика „1-ви май“ 
и се преименува на „Септември“.

Началото на 
календарната година про-
тича с преговори и приго-
товления по обединение-
то на „Т-В“ и „Приморец“ в 
НДГС „ТВП“, което е офици-
ално обявено на 11.05.1947 
г., когато се състои Общото 
годишно обединително 
събрание, въпреки че 
клуба носи новото си име 
от началото на годината. 
Измененията в управле-
нието на клуба включват 
и създаването на футбол-
на комисия от 4 човека, 
на мястото на досегашна-
та позиция на Завеждащ 
футбол, заемана от Галю 
Гарабедов. Комисията се 
занимава с провеждането 
на тренировките (два пъти 
в седмицата), определяне-
то на съставите и с решава-
нето на всички проблеми, 
възникнали около фут-
болния отбор. Гарабедов 
влиза в комисията, заедно 
с бившия си съотборник 
Стефан Калъчев, който за-
ема лидерска позиция в 
отбора и „владиславците“ 
Иван Моканов и Кирил 
Денев – Миндила. 

Алекси Алексиев 
– Папàта, двукра-

тен футболен шам-
пион с „Владислав“, 

основател на СК 
„Приморец“, пред-
седател на „ТВП“ 

през 1947, 1948 г. и 
подпредседател на 

„ТВП“/„Ботев при 
ДНВ“ през 1949 г. 

Папàта е отстра-
нен от клуба и зато-

чен в Каварна след 
донос, според който 

преди 9.09.1944 г. е 
бил „гестаповец“ и 
в услуга на герман-

ците, враждебно 
настроен към ОФ 

власт, вечерял с 
турския консул и е 

живеел с жена без 
да има брак. (Пр. 

28, 2.9.1949 г.) След 
завръщането си 

във Варна, Алексиев 
добива известност 

като треньор по 
плуване.

В. „Нар. спорт“, 6.03. 
1947 г.: „По случай осво-
бождението на България, 
на игр. Колодрума се иг-
раха два футболни мача. 
Приходът бе за гладу-
ващите румънски деца. 
„Металик“ – „Свобода“ 2:1. 
След това играха „ТВП“ и 
„Локомотив“. При мно-
го хубава, бърза и добре 
разпределяна игра, пър-
вото полувреме завърши 
без резултат. Във втората 
част на играта, тимът на 
„ТВП“ направи пробив 
към вратата на железни-
чарите и при майсторско 
излъгване на вратаря, от-
белязоха гол. Към края на 
състезанието железнича-
рите изравниха от корнер. 
Състезанието завърши 
при резултат 1:1.

В. „Нар. дело“, март 
1947 г.: „ Мач за бригади-
рите. Неделя, 9 март в 15 
ч. на игрище Колодрума 
ще се срещнат отборите 
на народните физкултур-
ни д-ва „Спартак“ и „ТВП“. 
Прихода ще се внесе из-
цяло за 50000 –ната мла-
дежка бригада. Граждани 
и гражданки, подкрепе-
те това благотворително 
дело на варненските физ-

културници. Всички на ко-
лодрума!“

9.03.1947 г.: „ТВП“ – 
„Спартак“ Варна 2:0, ре-
фер: Иван Ралчев

Пр. 8, 2.4.1947 г.: „Зав. 
футбола Гарабедов док-
ладва, че от мача, кой-
то е игран с „Металик“ 
(29.3.1947 г.) е пострадал 
състезателя Конаков, 
на който трябва да се 
правят масажи. За съ-
щия да се пише писмо до 
Държавната болница, 
за да бъде прегледан на 
рентген. .. Резултата от 
мача е 4:1 за „ТВП“...“

Пр. 9, 9.4.1947 г.: „Зав. 
футбола Гарабедов 
докладва в кратце за 
мача игран на 6 т.м. 
със „Септемврий“. 
Резултата е 6:0 за 
„ТВП“. Тимът ни тряб-
вало да излезе с малка 
промяна, понеже в същия 
ден е починало братчето 
на нашия играч Стефан 
Калъчев. Независимо от 
това, въпросния играч из-
лезе да играе. Той направи 
голяма жертва за друже-
ството ни и заслужава 
да му се изкаже похвала. 
Предложи се същият да 
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бъде подпомогнат от дру-
жеството с отпускане на 
една сума за посрещане 
разноските по погребе-
нието. ... 10  000 лева да му 
се броят от касиера след 
мача със „Спартак“.

20.04.1947 г.: „Спартак“ 
Варна – „ТВП“ 3:1 (2:1), 
Колодрума, реф.: Ст. 
Данчев, 10000 зр.

1:0 Захариев 8‘, 1:1 Ан. 
Конаков 13‘, 3:1 Ташков 41‘, 
88‘

В. „Нар. дело“, бр. 817, 
21.04.1947 г.: „Спартак“ 
успя да победи „ТВП“ с 
3:1. Вчера след обяд на 
Колодрума се игра очаква-
ния с голям интерес мач за 
градско първенство. Това 
състезание бе привлякло 
на игрището приблизител-
но 10000 души. 

Точно в 17 ч. и 5 мин. 
фут. съдия г. Данчев дава 
сигнал за почване на иг-
рата. Ударът имат спартак-

ци, които още в първата 
минута слизат пред вра-
тата на „ТВП“ и създа-
ват опасно положение. 
Изплъзналата се топка 
от създалото се меле 
пред вратата се посреща 
от Хараламбиев (Сп.), но 
последният, останал сам 
пред вратата бие вън. В 
7-та мин. „ТВП“ печели 
корнер, но Конаков (л. 
кр.) бие вън. Апостолов 
бие силно напред, 
Парушев поема и прех-
върля на Захариев, кой-
то с идеален диагонален 
удар разтърсва мрежата 
на „ТВП“ и открива резул-
тата за тима си. 

Играта постепенно се 
оживява, става бърза и 
красива. И двете страни 
играят почти с ниска топ-
ка и добри пласирания. И 
двете нападения работят 
добре и прехвърлят топ-
ката бързо от едната към 
другата врата. В 12-та мин. 

Парушев поема от Ташков 
добре пласирана топка, 
минава отбраната, но бие 
слабо и вратаря спокой-
но лови и праща топка-
та напред. Нападението 
на „ТВП“ комбинира до-
бре и обсажда вратата 
на противника. Поради 
грешка на левия брани-
тел на „Спартак“ Павлов, 
който пропуща топката, 
дясното крило на „ТВП“ 
Конаков (Малкия) поема 
и с неспасяем диагонален 
удар изравнява резултата. 
Съмишлениците на „ТВП“, 
седнали отдясно на три-
буната бурно аплодират 
хубавия гол. 

В 41-та мин. Захариев 
пласира умело на Ташков. 
Последният притичва бър-
зо напред и неспасяемо 
бие във вратата. Топката се 
удря във вътрешната стра-
на на десния дирек и влиза 
в мрежата. Полувремето 

5 май. Политбюро 
на ЦК на БРП (к) 
взема решение да 
премине към „окон-
чателно ликвидира-
не на опозицията” в 
страната.

* * *
23 май. – Обособен е 
ІІІ отдел в дирекция 
„Държавна сигур-
ност” към Главна 
дирекция на Народ-
ната милиция. От-
делът е натоварен 
с разузнавателни 
функции
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завършва при резултат 2:1 
за „Спартак“.

През второто полувре-
ме и двете страни започват 
с желание. Играта не спира 
своето темпо. Трудно може 
да се каже кой беше добър 
и кой е все още по-добър 
на терена. И двете стра-
ни пропущат няколко си-
гурни положения за гол в 
първите десетина минути. 
Постепенно спартакци взе-
мат инициативата и държат 
играта пред противнико-
вата врата. Конаков тича с 
топката успоредно на дяс-
ната линия и минава бека 
Павлов, спира се за миг и 
силно бие, но топката ми-
нава само на една педя от 
левия дирек. Постепенно 
„ТВП“ задържа играта пред 
вратата на противника си и 
полагат големи усилия да 
изравнят. Конаков (л. кр.) 
два пъти последователно 
шутира, но вратарят на 
„Спартак“, който днес играе 
много спокойно и добре 
спасява. 

Времето тече бързо и 
неусетно. Съмишлениците 
на „ТВП“ отдясно гледат 
вече часовниците си. 
Остават 10 мин. до края на 
мача. За учудване, играта 
не спира бързото си темпо. 
Умора не се чувства като 
че у никого. Всички играят 
легално и свързано с мал-
ки изключения. Остават 
3 мин. Хараламбиев (Сп) 
поема един отличен пас от 
центъра, тича сам напред 
край линията и на 6 ме-
тра от вратата много уме-
ло прехвърля на Ташков. 
Последния поема, спира 
топката и със силен удар 
удар разтърсва мрежата 
на „ТВП“. Зелените напа-
дат стремително, за да 
намалят поне резултата и 
задържат до края на мача 
играта пред „Спартак“. В 

90-та минута дойде края 
на мача при краен резул-
тат 3:1 за „Спартак“.

В. „Нар. дело“, бр. 823, 
27.04.1947 г.: „При бърза 
и много оспорвана игра 
„ТВП“ победи „Локомотив“ 
с 2:1. Вчера след обяд на 
игр. Колодрума при фут. 
съдия Ст. Ковачев се срещ-
наха „ТВП“ и „Локомотив“ 
за футболно първенство 
на гр. Варна.

Още от първия момент 
„ТВП“ се намира пред вра-
тата на противника си и 
провежда опасни, но без-
резултатни нападения. В 
30-та мин Конаков I откри 
резултата при неудачно 
излизане на вратаря на 
„Локомотив“, който резул-
тат остана до края на по-
лувремето. 

В 9-та мин. на второто 
полувреме ц. нападател на 
„ТВП“ Тодоров (бел. Васил 
Тодоров – Ментата)  с 
неспасяем шут покачи ре-
зултата на 2:0. Само след 
една минута от наказате-
лен удар „Локомотив“ про-
мени резултата на 2:1. Този 
резултат остана и до края 
на състезанието. Отбора 
на „ТВП“ ни демонстрира 
по-добра и технически из-
държана игра.“

В. „Нар. дело“, 
бр. 830, 5.05.1947 г.: 
„Сборният градски тим на 
Добрич победи варнеския 
„ТВП“ с 1:0. Добрич, 4 май. 
Под патронажа на околий-
ския първомайски акцио-
нен комитет, съвместно с 
околийското физкултурно 
ръководство, днес се със-
тоя този футболен мач. 

При красива и на-
прегната игра първото 
полувреме завърши без 
резултат. На 2-та мин. от 
второто полувреме левия 
инсайд на добричкия тим 
отбеляза единствения гол 
на мача..“

В. „Нар. дело“, бр. 
850, 26.05.1947 г.: „В 
мач за градско първен-
ство „ТВП“ се наложи над 
„Локомотив с 3:1. Вчера 
след обяд на Колодрума 
пред повече от 6000 зри-
тели се игра много ин-
тересния мач за градско 
първенство. 

Футб. съдия Топалов 
даде знак за започване на 
играта точно в 17 ч. и 45 
мин. В първите минути и 
двете страни играят бър-
зо, легално и амбициозно. 
Надмощието е поделено 
до 20-та мин. Нападението 
на „ТВП“ на няколко пъти 
създава опасни положе-
ния пред железничарите, 
но ударите в гола не дават 
резултат. В 30-та мин. фут-
болния съдия отсъжда 
дузпа против „ТВП“, която 
е превърната в гол. Само 
две минути по-късно 
Конаков поема от Радев 
и изравнява. До края на 
полувремето резултата 
остава непроменен – 1:1. 

През второто полу-
време играта е много 
жива и амбициозна, като 
„ТВП“ установява леко 
надмощие. В 10-та мин. 
отличния Радев минава 
и двамата бранители и 
със силен удар от близо 
покачва на 2:1. Няколко 
хубави положения пред 
вратата на железничари-
те не се използват. В 30-та 
мин. един от бранители-
те на „Локомотив“ отби-
ва топката с ръка и фут. 
съдия отбелязва дузпа, 
която Недев превръща 
в гол. Постепенно „ТВП“ 
установява надмощие 
и играе пред вратата на 
противника. Вратаря на 
железничарите, който 
днес играе много добре 
спасява сигурни голове. 
Няколко откъслечни на-

1947

Васил Г. Тодоров - 
Ментата (30.10.1927 

- 27.10.1994) - тук 
с екипа на вете-

раните на "Черно 
море". Ментата е 
един от младите 

футболисти, играли 
през този сезон. 

Централен напа-
дател, работел е в 

подводниците с ранг 
мичман.

* * *
29 май. – Лидерът 

на опозицията в 
Народното събрание 

Никола Петков от-
хвърля проекта на 

ОФ за конституция 
като деспотичен 

и протестира про-
тив отнемането 

на свободата на 
печата в България. 

Той обявява проект 
за конституция на 

опозиционния БЗНС.
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падения на локомотивци 
не дават резултат. При ре-
зултат 3:1 за „ТВП“ футб. съ-
дия г. Топалов свири края 
на мача.“

В. „Нар. дело“, бр. 
875, 24.06.1947 г.: „В съ-
бота (21.6) се проведе едно 
от най-интересните фут-
болни състезания между 
отборите на „Спартак“ и 
„ТВП“. .. Докато в първите 
10-15 мин. нападението на 
„Спартак“ има надмощие 
и е пренесло играта пред 
вратата на „ТВП“, след тези 
15 мин. до края на първо-
то полувреме, „ТВП“ нало-
жи подчертано надмощие 
и изравни резултата – 1:1. 
Отбора на „Спартак“ бе 
разстроен и ако нападате-
лите на „ТВП“ бяха по-ре-
зултатни, смели реализато-
ри и спринтьори с топката, 
положително щяха да про-
менят резултата. 

Във второто полувре-
ме до 25-та мин. играта 
беше с превес към „ТВП“, 
но тук се почувстава умо-
рата в отбраната на „ТВП“. 
Нападението на „Спартак“ 
се организира и наложи 
надмощие, като измени 
резултата на 2:1 в своя 
полза. Умората в отбрана-
та на „ТВП“ дойде от това, 
че през цялото време тя 
сервираше много топки на 
нападението, които не бяха 
използвани. Крилата бяха 
пасивни и не на място, бяха 
повече в игрището, а не на 
тъч линията, за да  разгъват 
противниковата отбрана и 
да правят пробиви в нея. 
Това е една обща слабост 
за варненските крила. 
Инсайдите не бяха подвиж-
ни и не можеха да спринти-
рат с топката към вратаря и 
да шутират. Една отбрана, 
колкото и да е добра и кол-
кото и топки да изсипва на 
нападението, когато то не 

е реализатор, победа не 
може да се очаква.

За сметка на тези сла-
бости на нападението на 
„ТВП“, това на „Спартак“ 
беше пробивно и умееше 
да спринтира с топката и 
да шутира. Тези качества 
откриха много работа на 
вратаря на червените, 
който спаси множество 
опасни топки. Спринт и 
пробив в противнико-
вата линия, ето бойните 
качества на едно напа-
дение. А тези качества се 
придобиват със системен 
трейнинг и основно по-
знаване на системата „ду-
бъл ве ем“, с атлетическо 
подготвяне на организма 
и придобиване на голяма 
бързина и издържливост. 

Отбраната на 
„Спартак“ беше слаба, но 
тя беше добра за такова 
нападение, каквото има 
‚ТВП“. Футболния съдия 
Данчев бе добър. Той се 
показа авторитетен, на-
ложи се и овладя играта.“

В. „Нар. дело“, бр. 
882, 2.07.1947 г.: „ТВП“ 
победи „Металик“ с 10:0. 
Вчера след обяд на игр. 
Колодрума се игра мачът 
за първенство. Макар 
делничен ден, мачът бе 
наблюдаван от доста лю-
бители. През първото 
полувреме, отборът на 
„ТВП“, който днес бе мно-
го добър отбеляза два 
гола. Второто полувреме 
се оказа много лошо за 
„Металик“. „ТВП“ стана 
пълен господар на тере-
на и последователно от-
беляза още 8 гола. При 
това положение мача за-
върши при резултат 10:0 
за „ТВП“.

***
Областно първен-

ство
Според регламента 

от тази година, класира-

ните на първите две мес-
та във Варненската град-
ска дивизия („Спартак“ и 
„ТВП“) участват в Областно 
първенство с районни-
те първенци от Шумен, 
Търговище и Добрич. 
Играе се по един мач все-
ки срещу всеки, не е ясно 
как се определя домакина, 
а първите два отбора от 
този турнир се класират 
за следващата последна 
фаза от Републиканското 
първенство по футбол.

13.7.1947 г.: 
„Добруджа“ Добрич – 
„ТВП“ 1:3, Добрич, реф.: Г. 
Танев

В. „Нар. спорт“, 21.07. 
1947 г.: „ТВП“ победи 
„Добруджа“ Добрич с 3:1. 
Навсякъде състезанията 
бяха организирани много 
добре. Въпреки голямото 
старание на добричката 
милиция и на ръковод-
ството, при излизане на 
варненските играчи от 
игрището, състезателя Ст. 
Калъчев, който излиза по-
следен ведно със съдията 
Г. Танев е бил ударен мно-
го тежко с камък в гръб-
начния стълб.

Такива хулигански 
прояви, макар и от неотго-
ворни запалянковци тряб-
ва да носят тежки наказа-
ния. Това важи особено за 
добричката публика.“

Пр. 10, 16.07.1947 г.: 
„Докладва водача на тима 
– секретаря Анестев. 
Доволен от държанието 
на играчите. Имало малък 
инцидент между състеза-
теля Ст. Калъчев и члена 
Илия Цвятков. Да се напра-
ви мъмрене на Цвятков и 
да му се забрани в бъдеще 
да пътува с тима, защо-
то винаги влиза в прере-
кания. От играчите са се 
отличили Недко Недев и 
Пан. Желязков.“

1947

* * *
Парижките мирни 
договори (подписа-
ни на 10 февруари, 
за България в сила 
от 15 септември) 
между държавите 
от антихитлерист-
ката коалиция и 
България, Италия, 
Румъния, Унгария и 
Финландия, уреждат 
статута на петте 
държави след края на 
Втората световна 
война и им дават 
възможност да се 
включат в Органи-
зацията на обеди-
нените нации. От 
българска страна 
под договора слагат 
подписите си Кимон 
Георгиев, Александър 
Оббов и Трайчо Кос-
тов – подпредседа-
тели на Министер-
ския съвет. 
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19.07.1947 г.: „ТВП“ –  
„Светкавица“ Търговище 
7:2 (5:2), игр. Колодрума, 
Варна, 4000 зр.

1:0 Радев 3‘, 1:1 ...5‘, 
1:2 Желязков (авт) 15‘, 2:2 
Радев 35‘, 3:2 Джуров 40‘, 
4:2 Радев 42‘, 5:2 Недев 44‘, 
6:2 Радев 62‘, 7:2 ...90‘

В. „Нар. дело“, бр. 
882, 20.07.1947 г.: „... Още 
в първите минути играта 
почва много живо. В 3-та 
мин. Радев от „ТВП“ беле-
жи първия гол. Малко след 
това търговищенци из-
равняват. При едно меле 
пред вратата на варненци, 
левия бранител Панайот 
Желязков неудачно бие 
с крак и вкарва топката 
във вратата на своя тим. 
Играта постепенно се 
пренася пред вратата на 
гостите. До 20-та мин. вар-
ненци играят необичайно 
лошо. Липсва свързаност 
в играта, докато търгови-
щенци са по-спокойни и 
играят ниска топка. В 35-та 
мин., неуморимия Радев, 
който днес е героя на мача 
изравнява резултата. Пет 
минути по-късно Джуров 
поема една хубава топка 
и успява да покачи на 3:2. 
Не минават пет минути 
и Радев наново намира 
празния ляв ъгъл – 4:2. 

Постепенно варненци се 
организират и провеждат 
непрекъснати нападения, 
При едно бързо слизане 
Недев бие точен нисък 
удар и бележи петия гол 
за тима си, при който ре-
зултат завърши първото 
полувреме. 

През второто полу-
време играта се оживява. 
Домакините вече игра-
ят свързано и са почти 
постоянно пред вратата 
на „Светкавица“. В 17-та 
мин. голмайстора на мача 
Радев (Калфата) поема от 
дясно и покачва на 6:2. В 
последната минута „ТВП“ 
успява да отбележи още 
един седми гол, при който 
резултат завърши мача.“

27.07.1947 г.: „ТВП“ – 
„Ботев“ Нови Пазар 9:1 
(изчислен от г.р.)

2.8.1947 г.: „Спартак“ 
– „ТВП“ 3:1 (1:1), игр. 
Колодрума, Варна, реф.: 
Попов (Сф), 4000 зр.

0:1 Недев 3‘, 1:1 
Захариев 15‘, 2:1 Захариев 
75‘ (дуз.), 3:1 Рухов 79‘

Изгонен: Калъчев 
(„ТВП“) 75‘

В. „Нар. дело“, бр. 910, 
3.08.1947 г.: „Спартак“ по-
беди „ТВП“ с 3:1 и стана об-
ластен първенец. .. Точно 
в 17.40 ч. реферът Илия 
Попов обяви началото на 

играта. В третата мин., 
използвайки една хубава 
комбинация пред врата-
та на „Спартак“, Недев бие 
диагонален удар и топка-
та разтърси мрежата на 
спартакци. 

Малко по-късно 
„Спартак“ изнася играта 
напред и задържа за дъл-
го време пред вратата на 
„ТВП“, като много положе-
ния за гол биват пропус-
нати от „Спартак“. Играта 
е бърза и от двете страни. 
Към 15-та мин. Йовчев 
бие много добър корнер 
и Захариев с хубав диа-
гонален удар изравнява – 
1:1. Темпото продължава 
да е бързо, като и двата 
отбора се борят само-
отвержено. Към края на 
първото полувреме „ТВП“ 
изнася топката напред и 
напада, но без да може да 
промени резултата. 

Второто полувреме 
започва със силни напа-
дения от страна на „ТВП“, 
„Спартак“ за известно 
време е в отбрана. „ТВП“ 
обаче не можа да използ-
ва така създаденото поло-
жение. В 30-та мин. рефе-
ра отсъжда дузпа в полза 
на „Спартак“. При прере-
кания с рефера относно 
дузпата, съдията извади 
вън от игрището капитана 
на „ТВП“ Калъчев. Бит от 
Захариев, наказателния 
удар бе превърнат в гол 
– 2:1. Панайот Желязков е 
контузен в крака и също 
е вън от игрището. „ТВП“ 
играе с 9 души. По-късно 
Желязков отново влиза в 
играта като ляво крило. 

В 34-та мин., посре-
щайки топката от хубаво 
бит корнер Рухов я праща 
в мрежата и покачва на 
3:1 за „Спартак“. При това 
положение дойде края 
на мача. „Спартак“ игра 

Областно първенство 1947 г., класиране:

м. п. р. з. г.р. т.

1. Спартак 4 4 0 0 23:2 8

2. ТВП 4 3 0 1 20:7 6

3. Светкавица 4 2 0 2 14:15 4

4. Добруджа 4 1 0 3 5:9 2

5. Ботев Н.П. 4 0 0 4 3:32 0

Първите два продължават в турнира за Републиканско 
първенство

1947

* * *
През 1947 г. вар-

ненският театър 
приютява и ново-

създадената опера 
и балета към нея. 

Регистрирана на 6 
април, официално 
открита на 1 ав-

густ същата година, 
Варненската народ-
на опера е основана 

от варненски те-
нор Петър Райчев 
(1887-1960) – пръв 

художествен ръково-
дител и режисьор на 

всички постановки 
от първия сезон. 

С премиерата на 
„Продадена невес-

та“ от Бедржих 
Сметана, дирижира-

на на 7.09. от сина 
му Руслан Райчев, 

започва летоброе-
нето на оперната 

история във Варна. 
След Варна Петър 
Райчев подпомага 
създаването и на 

оперните театри в 
Русе, Стара Загора и 

Пловдив.
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вчера добре и заслужено 
застана на първо място в 
таблицата за областното 
първенство.

Футболния съдия 
през второто полувреме 
не задоволи. Ст. Илиев“

Класирайки се на 
второ място в област-
ното, „ТВП“ продължава 
участието си в републи-
канското първенство.

***
9.8.1947 г.: „ТВП“ – 

„Спартак“ София 1:1 (при-
ятелски)

В. „Нар. дело“, бр. 
916, 10.08.1947 г.: „.. 
Варненската публика оч-
акваше една твърде жива 
и красива игра и от двата 
тима, особено от „Спартак“, 
който е в редиците на пър-
вите софийски клубове. 
Обаче и двата отбора раз-
очароваха. 

Ударът имат гостите, 
първите минути протичат 
във взаимно опознаване. 
В 6-та мин. левия инсайд 
на „Спартак“ остава сам 
пред вратата на варнен-
ци, но бие вън. Варненци 
постепенно се налагат и 
чрез дясната страна пра-
вят опасни слизания на-
пред. До 15-та мин. играта 
е почти непрекъснато в 
половината на софиянци. 
Хубави моменти за сигур-
ни голове са проиграни от 
Джуров, Конаков и Радев, 
които днес играят необи-
чайно слабо. 

През второто полувре-
ме играта стана още по-
безинтересна. При мудна и 
несвързана игра, състеза-
нието завърши при равен 
резултат – 1:1. Почти през 
цялото време на играта 
варненци бяха в против-
никовото поле и ако бяха 
резултатни пред вратата, 
сигурно „Спартак“ щеше да 

понесе едно тежко пора-
жение.“

***

Републиканско 
първенство

1/8 финал (1. 
кръг):

31.08.1947 г.: 
„ТВП“ – „Ангел 
Кънчев“ Трявна 
2:0 (2:0), Варна, 

игр. Колодрума, рефер: 
Рошков, 6000 зр.

„ТВП“: Милю Боров, 
Ил. Апостолов, Пан. 
Желязков, Манчо Тод. 
Рачев, Ст. Калъчев, Мл. 
Джуров, Ан. Конаков, Г. 
Радев, Нед. Ган. Делев, 
Недев, Хр. Конаков

В. „Нар. спорт“, бр. 
230, 1.09.1947 г.: „.. 
Въпреки малко ветро-
витото време, на игри-
щето се бе стекло око-
ло 6000 души, които с 
голям интерес следяха 
развоя на играта. При 
надмощие на домакини-
те, мача завърши 2:0 за 
същите. Головете бяха 
отбелязани през първо-
то полувреме. След по-
чивката, въпреки волята 
за промяна на резултата 
и от двете страни, нови 
голове не бяха отбеля-
зани. Състезанието про-
чете в напълно другар-
ска атмосфера и добра 
дисциплина от страна 
на варненската публи-
ка. Футболния съдия 
Рошков задоволи.“

1/4 финал (2. кръг):
6.09.1947 г.: „Локо-

мотив“ София – „ТВП“ 
3:0 (0:0), София, ст. 
„Юнак“, рефер: Генов 
(Пд), 8000 зр.

„Локомотив“ СФ: 
Костов, Орманджиев, 
Недялков, Серафимов, 
Петков, Сотиров, Попов, 
Милушев, Стефанов, 
Благоев, Аргиров

„ТВП“: М. Боров, М. 
Рачев, Пан. Желязков, Ил. 
Апостолов, Ст. Калъчев, 
Мл. Джуров, Ан. Конаков, 
Г. Радев, Нед. Ган. Делев, 
Хр. Конаков, Георгиев

В. „Нар. спорт“, бр. 
233, 8.09.1947 г.: „...Както 
се предполагаше, кога-
то деведесетата минута 
от мача изтече, тимът на 
софийския „Локомотив“ 
напусна терена като по-
бедител. Играта, която 
показаха двата тима не бе 
на висота. И варненци, и 
железничарите се увля-
коха във „висока топка“ 
и това се отрази на връз-
ката между отделните иг-
рачи. Тимът на „ТВП“ бе 
равностоен противник, 
но загуби срещата поради 
недостатъчно добрия си 
вратар и безрезултатното 
си нападение. 

Инициативата бе по-
делена. Докато през пър-
вото полувреме надмо-
щието бе на гостите, след 
почивката „Локомотив“ 
дирижираше играта и в 
тази половина бяха отбе-
лязани трите гола, които 
го пратиха на полуфинал. 

Показаното от игра-
чите на „Локомотив“ не 
задоволи дружествените 
привърженици. .. От вар-
ненци заслужават да бъ-
дат изтъкнати: Калъчев, 
Джуров, Хр. Конаков и 
Георгиев (бел. възмож-
но е футболиста да е Г. 
Георгиев – Мъката или 
Недко Г. Недев)).

Срещата бе ръково-
дена от пловдивския фут. 
съдия Генов, който общо 
взето показа добро ръко-
водство. Същият направи 
грешки при отбелязване-
то на няколко засади.“

Тук, в четвъртфинал-
ната фаза „ТВП“ напуска 
турнира.

1947

Финалът за Републи-
канско първенство 
по футбол за втора 
поредна година 
противопоставя 
софийските "Лев-
ски" и "Локомотив". 
"Левски" е отново 
краен победител от 
двата насрочени 
мача след 1:1 и 1:0. 
Отново спечелена 
от "Левски" – Со-
фия, е и Купата на 
Червената армия. 
Този път "сините" 
побеждават "Ботев" 
– Пловдив, с 1:0.

* * *
4 декември е приета 
новата Консти-
туция на Народна 
република България,  
известна още като 
Димитровска кон-
ституция  от 6-то 
Велико Народно съ-
брание. Тя е основен 
закон, уреждащ об-
ществено-полити-
ческите и стопански 
отношения, държав-
ното устройство и 
основните права и 
задължения на граж-
даните на Народна 
република България 
за периода 6.12.1947 
– 18.05.1971 г.
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***
Градска фаза
Т у р н и р ъ т 

за купата на 
Червената ар-
мия се провежда 
на елиминации, 

като победителят във фи-
нала добива право на учас-
тие в следващата, областна 
фаза.

4.10.1947 г.: ¼ финал: 
„ТВП“ – „Локомотив“ 5:0 
(сл.), рефер: Д. Топалов

В. „Нар. дело“, бр. 
964, 7.10.1947 г.: „ТВП“ – 
„Локомотив 3:1. В събота 
(4.10.) от 16 ч. на колодру-
ма се произведе първото 
футболно състезание за 
купата на Червената ар-
мия. Първото полувреме 
протече при надмощието 
на „ТВП“. Резултатът бе от-
крит след хубава комби-
нация от лявото крило на 
„Локомотив“, но не след 
дълго младия център на-
падател на „ТВП“ изравни. 

Второто полувреме 
започна с по-бърза игра и 
от двете страни. След едно 
неудачно излизане на вра-
таря на „Локомотив“, „ТВП“ 
чрез ц. нападателя си пока-
чи резултата на 2:1. Играта 
продължи с желание на 
железничарите за израв-
няване, но вместо това, 
след корнер, Радев с глава 
покачи – 3:1. 

Отбора на „Локомотив“ 
започна да играе грубо. В 
това отношение се проя-
ви особено десния халф, 
който се опита да нанесе 
и побой над футб. съдия. 
Състезанието бе прекра-
тено 8 минути преди края 
поради това, че отбора на 
„Локомотив“ остана със 7 
души. Футболния съдия 
Топалов ръководи много 
добре. Сега ще очакваме 
областното ръководство 
да каже своята дума по 

срамния случай, станал в 
това състезание и вярваме, 
че тази дума ще бъде теж-
ка и виновните ще получат 
своето наказание.“ (бел. в 
този мач е отсъден резул-
тат 5:0 в полза на „ТВП“)

12.10.1947 г.: ½ финал: 
„ТВП“ – „Септември“ 3:1

В. „Нар. дело“, бр. 970, 
14.10.1947 г.: „Състезанията 
за Съветската купа продъл-
жават. Срещата в неделя 
между „ТВП“ и „Септември“ 
мина през доста интерес-
ни моменти. На мястото на 
Калъчев бе поставен един 
млад състезател, който 
можа да се справи с поло-
жението, макар че не мо-
жеше да свързва така игра-
та както Калъчев. Първото 
полувреме септемврийци 
отбелязаха един гол и по-
ведоха с 1:0. Във второто 
полувреме отбора на „ТВП“ 
се свърза още по-добре и 
проведе редица нападе-
ния. Той изтръгна победа 
с 3:1 и се класира на финал 
срещу „Спартак“. 

19.10.1947 г., финал: 
„Спартак“ – „ТВП“ 1:0

В. „Нар. дело“, бр. 
976, 21.10.1947 г.: „В не-
деля след обяд „Спартак“ 
отново победи „ТВП“ с ми-
нималния резултат 1:0 и 
се класира на финал за съ-
ветската купа. На „Спартак“ 
предстоят срещи с район-
ните първенци от нашата 
област..“

„ТВП“ отпада от по-
нататъшната борба в 
турнира за КСА 1947-48 г.

***
В. „Нар. спорт“, бр. 

260, 6.11.1947 г.: „Ст. 
Костов“ Попово – „ТВП“ 1:0, 
Попово, на 2 т.м. в града ни 
се състоя голям футболен 
мач. Още със започване 
на играта пролича, че мача 
ще бъде много оспорван 
и тежък. В първите мину-

ти поповци имаха ини-
циативата, но не за дъл-
го, редуваха се красиви 
положения и пред двете 
врати, но без резултат. 
Към 20-та мин. варненци 
направиха опасни проби-
ви, обаче отбраната на по-
повци и особено вратаря 
Каракачанов бяха много 
добри. Първото полувре-
ме завърши при резултат 
0:0.

Второто полувреме 
играта стана още по-ожи-
вена. Инициативата взеха 
поповци и в 23 мин. при 
едно мелле пред вратата, 
чрез инсайда Савов откри-
ха резултата. Мача бе на-
блюдаван от многобройна 
публика. Футболния съ-
дия Никола Табаков ръко-
води много добре. Чано“

***
В. „Нар. дело“, бр. 

991, 7.11.1947 г.: „В из-
пълнение на решението 
на Централния футболен 
комитет София за създава-
нето на областни футбол-
ни дизивии, футболния 
комитет при Областното 
физкултурно ръководство 
излезе с един проект за 
формиране на две диви-
зии в нашата област. Със 
създаването на футбол-
ните дивизии, както ЦФК, 
така и всички футболни 
деятели са сигурни, че ка-
чеството на нашия футбол 
ще се подобри и интереса 
към тази хубава, масова, 
спортна дисциплина ще 
се увеличи...“

Създадени са 
Варненските областни 
дивизии „А“ и „Б“. „ТВП“ 
е предвиден за дивизия 
„А“, заедно със „Спартак“ 
Вн, „Добруджа“ Добрич, 
„Бойчо Желев“ Провадия, 
„Ботев“ Н. Пазар, „Волов“ 
Шумен, „Светкавица“ 
Търговище и „Стамо 

1947

* * *
На 23 декември  рано 

сутринта специ-
ално подготвени 
кадри за бъдещо-

то управление на 
предприятията за 

национализиране 
и милиционерски 
части блокират 

достъпа на собстве-
ниците до архива, 
касата и управле-

нието. Създаденият 
Закон за национали-
зацията на частни 

индустриални и 
минни предприятия 
за провеждането на 

този акт е приет 
от VI Велико Народ-

но събрание същия 
ден по-късно в 10 ч. В 
11 ч. собствениците 
са изгонени от пред-
приятията си, иззе-

ти са всичките им 
документи, както 

и ключовете на фа-
бриките и са назна-

чени коменданти, 
които да охраняват 

вече държавните 
фабрики. Два месеца 

по-късно (5.03.1948) 
VI Велико Народно 

събрание приема 
Закон за национа-

лизиране на едрата 
градска недвижима 

собственост 
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Костов“ Попово. 
В. „Нар. спорт“, бр. 

265, 17.11.1947 г.: „В 
Добрич „Добруджа“ и „ТВП“ 
Варна завършиха наравно 
3:3. Добрич, 16.11. (по те-
лефона): Днес в града ни се 
игра първата среща за ре-
публиканско първенство. 
Срещнаха се два от фаво-
ритите за първенството на 
Варненската областна ди-
визия. Посещението беше 
много добро и трябва да се 
отбележи за чест на орга-
низаторите, че състезание-
то протече при голям ред и 
дисциплина. Назначеният 
футб. съдия от Шумен Ангел 
Стаматов не се яви и по вза-
имно съгласие ръководи 
местния съдия Жак Янков.

Състезанието премина 
при много жива игра, като с 
малки изключения в полза 
на домакините, надмощие-
то беше поделено. Първото 
полувреме завърши при 
резултат 2:1 за „Добруджа“. 
Още в третата минута след 
подновяването на играта 
варненци изравниха. До 28 
мин бяха разменени още 
по един гол. След това иг-
рата продължи при надмо-
щие на „Добруджа“, обаче 
нападателите на последния 
не можаха да използват 
някои добри положения и 
състезанието завърши на-
равно – 3:3. Първанов“

В. „Нар. дело“, бр. 
1006, 25.11.1947 г.: 
„Попово. Състезанието 
започна с голямо жела-
ние от поповци за победа. 
Първото полувреме за-
върши с резултат 1:0 за „Ст. 
Костов“. „ТВП“ даде необи-
чайно слаба игра, като във 
второто полувреме успя 
да изравни чрез Конаков I, 
който беше най-добър на 
терена. Състезателите и на 
двата отбора се държаха 
добре, за което спомог-

на авторитетното ръко-
водство на футб. съдия 
Топалов.

Дължим да отбеле-
жим лошото държание 
на част от публиката, пре-
димно ученици от мест-
ната гимназия, за което 
молим училищните орга-
ни да си вземат бележка.“

Пр. 24,10.12.1947 г. 
„За мача „Т.В.П.” – „Ст. 
Костов” Попово, игран в 
Попово на 23.XI. т.г. док-
ладва Анестев, че играта 
е била не много добра и са 
завършили 1:1. 2) За мача 
„Т.В.П.” – „Бойчо Желев” 
Провадия на 7.XII.т.г. 
докладва Моканов. 
Резултат 5:0. Доволен 
е много от играчите – 
държане и игра. Оплака 
се от Илия Апостолов 
(Оптячката) и Недко 
Недев (Пилето), че са за-
къснели за мача. Отишли 
късно, даже не е платил 
разноски на Оптячката. 
Съвета им налага като 
първо провинение нака-
занието „мъмрене”, Пр 25, 
17.12.1847 г. Моканов док-
ладва, че през време на иг-
рата на 14.XII.т.г. между 
„Т.В.П.” и „Ботев” Н. Пазар, 
на вратаря му станало 
лошо и нямало кой да му 
помогне. Само членът 
Димитър Димитров му 
помогнал и му бил в ус-
луга. Моканов доклада за 
мача с „Ботев”. Резултат 
9:0 за нас. На мача не е 
участвувал Недко Недев, 
който бил в Добрич...“, 
Пр. 26, 24.12.1947 г. „.. че 
за нередовен играч Илия 
Лазаров Видинов („Стамо 
Костов“ Попово), кой-
то игра мач на 23. XI. 
Присъжда резултат 3:0 
голове в наша полза.“ 
(бел. Видинов е редовен 
футболист на „Чавдар“ 
София. Служебни резул-
тати са присъдени и в 

мачовете на „Ст. Костов“ 
срещу „Волов“ Шумен 
и „Добруджа“ Добрич – 
в. „Нар. дело“, бр. 1029, 
21.12.1947 г.)

В. „Нар. дело“, бр. 
1012, 2.12.1947 г.: „ТВП“ 
Варна печели админи-
стративно от „Светкавица“ 
Търговище с 3:0.“ (бел. на 
„Светкавица“ е наложено 
наказание, поради което 
губи мачовете си през този 
период със служебни ре-
зултати.)

В. „Нар. дело“, бр. 
1024, 16.12.1947 г.: „На 
14 т.м., неделя. Преди 
обяд на игр. Колодрума 
във Варна, по желание на 
д-во „Ботев“ от Н. Пазар се 
състоя срещата му с „ТВП“. 
Извънредно калния терен 
в Нови пазар пречеше да 
се състои срещата там. 
Със съгласието на футбол-
ния комитет при ОФР, това 
състезание се проведе във 
Варна. 

Едната половина на иг-
рището в колодрума бе на-
воднена и кална, но въпре-
ки това, стотиците зрители 
бяха възхитени от едно 
хубаво състезание, наси-
тено с много другарство, 
издържливост и ... коми-
чност. Надмощието беше 
изключително на варнен-
ци, които в първото полу-
време, играейки в калната 
половина отбелязаха три 
гола. 

Второто полувреме 
играта се пренесе в сухата 
половина, където отбрана-
та на новопазарци не можа 
да спре нападението на 
варненци и допусна нови 
шест гола. Състезанието 
завърши с резултат 9:0 за 
„ТВП“. В началото на второ-
то полувреме и двата отбо-
ра играха с по 10 състеза-
тели, защото и двата врата-
ря излязоха доброволно. 

1947

* * *
Създадена е Брего-
вата станция „Ва-
рна радио“, LZW. За 
рожден ден е приета 
датата 12 декем-
ври. Тогава започва 
излъчването на 
първите радиоте-
леграми и опити за 
връзка с радиостан-
циите на съседните 
страни – Румъния, 
Гърция, Турция, СССР. 
Използва се немска 
апаратура: преда-
вател „Лоренц” и 
приемник „Берта”. 
Документално 
доказани връзки са 
осъществени на 15 
декември. Сред спе-
циалистите, които 
участват в създава-
нето са Петко Попов 
– Чудото, техник, 
радиоператор и 
администратратор 
и Боян Велев - радио-
оператор и техник.
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С частично предизвиканото от ръководство и 
съиграчи оттегляне на Калъчев от „ТВП“ в края на 
1947 г., отбора загубва най-влиятелния си играч 
в средната линия, член на футболната комисия в 
„ТВП“, капитан и водещ тренировките на отбора. 
Калъчев поема лидерска функция в отбора след 
оттеглянето на Иван Моканов през декември 1945 
г., но освен факта, че двамата лидери са родени 
на една и съща дата (с три години разлика), други 
прилики между тях няма. 

Муната започва да играе в „Тича“ от дете и 
през 1930 г. е част от юношеския отбор, спечелил 
купата на Запасния офицер. Дебютира в мъжкия 
тим 16 годишен, на 1.8.1931 г. в приятелски мач 
срещу „Спортклуб“ София. В началото Калъчев 
играе като бек, но борбеността и погледа му вър-
ху играта го налагат на най-отговорната позиция 
на терена – център халфбек. Като такъв, Муната 
печели с „Тича“ две последователни градски тит-
ли през 1935 и 1936 г. и играе в двата финала за 
Царската купа, загубени злощастно от „червени-
те“. Таланта му е забелязан от софийските клубове 
и през сезон 1937-38 г. Калъчев се присъединява 
към „ФК 13“. През този сезон „Тича“ печели шампи-
онската си титла, а Калъчев вдига Царската купа 
със софийския си клуб. След един сезон в София, 
Калъчев се завръща във Варна, за да замине от-
ново за „ФК 13“ в периода 1941 – 43 г. Като лю-
бопитен факт от престоя му в София е сватбата 
му, част от която протича на стадиона (отразена 
във в. „Спортъ“, 9.11.1941 г.), преди мача на „ФК 
13“ срещу „Славия“. Годеницата му Вера Христова 
дава първият удар на мача, а приходите от него 
са подарени на младото семейство. Това е пър-
вото по рода си събитие по футболните терени в 
България. 

Калъчев записва 6 мача с националната фла-
нелка, всички без един, като футболист на „ФК 13“. 

През 1943 г. той се завръща в „Тича“ и остава 
до 1947 г. 

Калъчев е отличен техник, борбен, с поглед 
върху играта, осигуряващ свръзката с напада-
телното звено. За характера му е писано много. 
Избухлив, сприхав, заядлив, Муната е често във-
лечен в саморазправи и побоища с противникови 
играчи и рефери. Това му донася чести изгонва-
ния от терена, които по тогавашния регламент не 

са му донасяли допълнителни наказания. 
В колонката „Критика и самокритика“ (в. 

Стефан Николов 
Калъчев – Муната

(12.02.1915 г. – 6.05.1958 г.)
„Тича“/“ТВП“ 1930 – 1947 г.
Позиция: център халфбек

НФД: 29 мача
България „А“: 6 мача

„Народно дело“, бр. 349, 11.10.1945 г.) относно мач 
на „Т-В“ срещу „Спартак“ Варна четем: „... и особе-
но грубата игра на Ст. Калъчев от „Т-В“, който из-
ползвайки слабостта и неопитността на рефера 
наложи такава игра на целия отбор на „Т-В“ и пре-
дизвика противника си. Имаше моменти, когато 
Калъчев, не можейки да достигне топката се хвър-
ляше с краката напред, с цялата си сила и поставя-
ше в рисковано положение противниковия играч, 
който ако не е съобразителен да се отдръпне, би 
пострадал тежко. При един такъв случай, против-
никовия играч не можа да се отдръпне и го закачи. 
Калъчев веднага се обърна към рефера с думите: 
„На, виж как рита. Защо не го изхвърлиш от игри-
щето?“. А самият Калъчев чистосърдечно трябва 
да признае, че той не трябва да остане в игрище-
то, защото дава лош пример на младите спорти-
сти... Ст. Куртев.“ (УС на „Т-В“ писмено протести-
ра против дописника  Стефан Куртев – член на 
„Спартак“ Варна, поради уронване престижа на 
клуба, Пр.33,17.10.1945 г.)

Много е писано и за всеотдайността на Калъчев 
на терена, изгарящ в играта, даващ всичко от себе 
си. Муната излиза на терена в деня, когато умира 
най-малкия му брат. За него футболът е всичко. 
Обвинен от завеждащия футбола в „Т-В“ Гарабедов, 
че ходи да се мори, за да тренира други отбори за 
пари („Аспарух“ за 500 лв.), Муната маха с ръка и 
казва „Аз, без футбол не мога.“ Навлича си гнева на 
ръководството, когато отказва да излезе в мач сре-
щу „Спартак“ на 12.5.1946 г. и за срещата си с члена 
на „Спартак“ и дописник във в. „Нар. дело“ Стойчо 
Ковачев, което Муната отрича (Пр.14, 8.5.1946 г.) . 
Следващият протокол, от 11.5.1946 г. разглежда 
писмото на Калъчев, с което той моли да играе в 
мача на следващия ден и мнението на съиграчите 
му: „Атанас Ковачев, който казва: Въпреки че ние 
играчите знаем маниерите му, но наложително е 
на всяка цена да играе на 12 т.м. Той е добър тех-
ник и отбора се нуждае от него. Г. Радев също на-
стоява той да бъде турен в тима, въпреки че обиж-
да, но това се дължи на неговата нервност. Недев, 
Желязков, Конаков, Георгиев, Димитров и Манчо 
намират, че на всяка цена Калъчев трябва да иг-
рае...“. Първоначалното искане от ръководството, 
Калъчев да бъде отстранен от тима не е прието 
и той е опростен. Във въпросния мач Калъчев се 
намесва в разправия и сбиване с противникови 
играчи и със съдията и получава наказание от 6 
месеца, наложено от ОРГС (Областно ръководство 
за гимнастика и спорт). Клуба обжалва и наказа-
нието е намалено на 2 месеца. 

Ако някой футболист в отбора може да се смя-
та за незаменим, това е Калъчев. Дружеството му 
плаща отделен превоз с автомобил до Добрич, 
защото имал ангажимент и трябвало да се върне 
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бързо във Варна. Случай без прецедент, според 
протоколите. (Пр. 8, 2.7.1947 г.)

Живота му в клуба достига точката на невъз-
вращаемост в края на 1947 г., когато Муната на-
сочва темперамента си срещу по-младите съот-
борници в тима и „положението става нетърпимо“. 
Някои от играчите отказват да играят с него. На 
извънредно събрание на УС, след дълги дебати, 
предвид дългогодишната му служба и заслуги към 
клуба, се взема решение Стефан Калъчев да бъде 
освободен от „ТВП“ без наказание. На 24.3.1948 г. 
„Лошото момче на „Тича“ официално преминава в 
градският съперник „Спартак“, където играе още 
една година и след това заема треньорски пост. 

Калъчев има пререкание с властта още по 
Царско време, когато е разследван за злоупотреба 
с обществени фондове. След 9.09.1944 г. получва 
забрана да упражнява спорт, като бивш участик 
във фашистка организация, но се оказва, че името 
му не е в списъка с нарочените фашисти и е кар-
тотекиран. Донос с подобно съдържание му дона-
ся изключване и от треньорския пост в „Спартак“ 
Варна, но на практика той остава в този клуб до 
1958 г., когато умира от злокачествено заболяване. 
Опелото му във Варненската катедрала е добре по-
сетено от варненската спортна общественост.

24.04.1938 г., ст. "Летенски", Прага. Муната участва в злополучния мач на националния отбор, в който България губи 
квалификацията за СП'38 срещу Чехословакия с 0:6, след оптимистичен първи мач в София (1:1). прави от ляво надясно: 

Л. Ангелов - Старото, Ив. Батанджиев (водач), Р. Мазников, Г. Балъкчиев, М. Лозанов, Пан. Стефанов, Вуч. Йорданов и 
Станислав Томс (тр,), клекнали: Б. Габровски, Т. Дермонски, Ст. Калъчев - Муната, Л. Петров, Н. Николов и Г. Пачеджиев

Стефан Калъчев като треньор на "Спартак" – Варна, през 
1955 г. До него е капитанът на "Спартак" Кирил Пандов, 
чийто брат Ангел е председател на ГК за Физкултура и 
спорт – Варна, и един от най-силните футболни хора в 

града в продължение на десетилетия.
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Варненска Областна дивизия (ВОД) „А“ 1947-48 г.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.

1. ТВП   3:2 2:0 2:0 8:0 7:0 3:0c 6:0 14 11 2 1 63:9 24

2. Спартак Вн 2:1   3:0 0:0 8:0 4:0 9:0 11:0 14 11 1 2 54:10 23

3. Орлов Д-ч 3:3 1:3   3:1 7:0 1:0 3:0 8:0 14 10 1 3 38:15 21

4. Ст. Костов 1:1 3:0 0-3c   3:1 2:0 3:1 7:1 14 8 3 3 31:15 19

5. Волов Ш-н 0:6 1:2 1:2 2:2   6:1 2:5 1:1 14 3 2 9 20:46 8

6. Б.Желев Пр 0:5 0:3 1:3 0:1 1:0   1:5 4:2 14 4 0 10 15:42 8

7. Светкавица 1:7 0:3с 1:2 0:3с 0:3с 3:6   5:2 14 3 0 11 21:50 6

8. Ботев Н.П. 0:9 1:4 0:2 1:5 0:3 0:1 3:0с   14 1 1 12 11:66 3

В. „Нар. дело“, 21.12.1947 
г. съобщава, че в следствие 
контестация от ръко-
водството на „П. Волов“ 
Шумен и въз основа на 
чл.59, т. 11 от футб. пра-
вилник отбора на „Стамо 
Костов“ се наказва със 
служебни загуби с 0:3 в 
мачовете му срещу „П. 
Волов“, „Добруджа“ и „ТВП“. 
Причината е футболиста 
Виденов, който е картоте-
киран в „Чавдар“ София, но 
е играл в тези три мача за 
„Стамо Костов“. Въпреки 
това, тези промени не са 
отбелязани в официално-
то класиране.

Отборът на „Светка-
вица“ – Търговище, из-
търпява наказание от 
3 месеца, поради неявя-
ване в първите два мача 
срещу „Ботев“ -  Нови па-
зар,  и „Спартак“ - Варна. 
Наказанието изтича на 
4.02.1948 г. и „Светкавица“ 
губи насрочените мачове 
до тази дата със служебен 
резултат.

На 15.02.1948 г. 
„Добруджа“, „Динамо“ и 
„Славия“ от Добрич се 
обединяват под името 

„Орлов“. Този обединен от-
бор продължава в борбата 
за КСА, където първона-
чално е класиран „Динамо“ 
и във ВОД „А“, където през 
есенния полусезон играе 
„Добруджа“. 

„Септември“ („Аспарух“ 
и „1-ви май“ – текстил-
на фабрика) и „Хр. Ботев“ 
(текстилна фабрика) се 
обединяват под името 
„Текстил“ („Нар. дело“, 
27.01.1948 г.)

Няколко месеца след за-
вършване на Областното 
първенство (на 16.08.1948 
г.) става ясно, че победи-
телят от него добива пра-
во на участие в новосфор-
мираната Републиканска 
футболна дивизия - РФД 
(през 1951 г. преименувана 
на „А“ РФГ).

На общото годишно 
събрание на НФД „ТВП“ 
Варна от 11.02.1948 г. е 
предадено решението на 
ЦФК, че фланелките на 
футболистите трябва да 
имат номера на гърба.

В. „Нар. спорт“, бр. 
289, 17.01.1948 г.: „Същия 
ден (7.01.1948 г.) пред мно-

гобройна публика във 
Варна се срещнаха в при-
ятелски футболен мач ти-
мовете на „Локомотив“ и 
„ТВП“. Първото полувреме 
завърши при резултат 3:2 
за железничарите.

През второто полувре-
ме тимът на „ТВП“ проведе 
няколко успешни напа-
дения, при които отбеля-
за шест последователни 
гола. Към края на играта 
железничарите вкараха 
още един гол. При резул-
тат 8:4 за „ТВП“ завърши 
срещата. Тимът на „ТВП“ 
се яви на терена много 
подготвен, с резултатно 
нападение. Футболния съ-
дия Иван Ралчев се справи 
добре.“

В. „Нар. дело“, бр. 
1052, 20.01.1948 г.: „ТВП“ 
победи „Динамо“ Добрич 
с 5:1 (1:1). Някои от наши-
те физкултурни дружества 
използват хубавото вре-
ме, за да изпитат издър-
жливостта и техниката на 
своите състезатели. „ТВП“ 
устрои вече две футбол-
ни състезания, като пър-
вата среща с „Локомотив“ 

1948

1 януари. Създа-
ден е Комитет за 
изкуство, наука и 

култура за ръковод-
ство на научните и 
културните инсти-

тути с председател 
Вълко Червенков.

* * *
На 5 януари Warner 

brothers представят 
първият цветен 

документален филм, 
посветен на Парада 

на Розите, предше-
стващ финала на 

най-старият тур-
нир по американски 

футбол – The Rose 
bowl game.
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Варна завърши с победа 
над железничарите с 8:4.

Срещата онзи ден с 
„Динамо“ Добрич също за-
върши с подчертана побе-
да на варненци. „Динамо“ 
е добър отбор, които през 
изтеклия спортен сезон се 
бори и можа да се класира 
на първо място в състеза-
нията за съветската купа. 
„Динамо“ е нашият облас-
тен първенец за тази купа 
и ще защитава спортната 
чест на Варненска област в 
бъдещите състезания.

Но ние трябва веднага 
да предупредим състезате-
лите от „Динамо“, че ако те 
излязат на терена с такава 
игра, каквато ни демос-
трираха срещу „ТВП“, то по-
ложително е, че ще бъдат 
отстранени много наскоро. 
Не отричаме борбените ка-
чества на отделни състеза-
тели, но обща спойка меж-
ду целия отбор нямаме. 

Първото полувреме 
беше напрегнато, проти-
вниците бяха равностойни, 
но и двата отбора не мо-
жаха да създадат връзка. 
Играта беше разпокъсана. 
Добруджанци откриха ре-
зултата, но не след дълго 
„ТВП“ изравни, при който 
резултат завърши полувре-
мето. 

Във второто полувреме 
„ТВП“ направи разместване 
в някои постове. Той сис-
темно започна да обсажда 
вратата на добруджанци. 
Пробивите следваха един 
след друг и головата разли-
ка до края на състезанието 
се увеличи до 5:1. Въпреки 
подчертаната победа на 
варненци, ще признаем, че 
тази им игра в сравнение с 
играта, която дадоха срещу 
железничарите е по-слаба. 

В отбора на „ТВП“ се 
забелязва промяна и тя се 
дължи на редовните тре-

нировки, които той води. 
Състезанието бе наблю-
давано от хилядна публи-
ка. Футб. съдия Антонов 
се справи със задачата си 
и ръководи авторитетно.“

В. „Нар. дело“, бр. 
1056, 27.01.1948 г.: 
„Заслужена победа на 
„ТВП“ със 7:0. На 25 т.м. 
в приятелско футболно 
състезание „ТВП“ Варна 
отбеляза нова заслуже-
на победа. Неговия про-
тивник „Стамо Костов“ от 
Попово не даде очаква-
ната игра, която бе харак-
терна за него през есен-
ния полусезон. 

Поповци излязоха 
на терена похвално дис-
циплинирани и показаха 
стегната, другарска и по-
учителна игра. Въпреки 
големия резултат още в 
първото полувреме, раз-
ногласия и отпускане не 
се получиха. И във второ-
то полувреме те бяха все 
така бързи, издържливи, 
упорити и гонещи поне 
почетен резултат. 

Първото полувреме, 
още в първите 2-3 мин. 
нападението на варнен-
ци откри резултата и го 
покачи на 2:0. Връзката 
между нападението бе 
добра и средната и край-
ната отбрана добре под-
хранваха нападението. 
Полувремето завърши с 
5:0 гола за „ТВП“. 

Във второто полувре-
ме имаше доста опасни 
моменти създадени от 
поповци, които напираха 
неудържимо. Получи се 
това, което не бива ни-
кога да става, отборът с 
голям голов резултат да 
се поотпусне. Головете 
„ТВП“ отбеляза чрез 
Радев и Конаков II по един 
и център нападателя Т. 
Терзистоев – пет, от които 
един беше изработен от 

Недев..“
В. „Нар. спорт“, бр. 

309, 4.03.1948 г.: „ТВП“ 
– „Текстил“ 6:1. Днес на 
Колодрума се състоя прия-
телски футболен мач меж-
ду тимовете на местните 
дружества. При слаба игра 
и от двете страни мача за-
върши при резултат 6:1 за 
„ТВП“. Ст. Илиев“

В. „Нар. дело“, бр. 
1093, 9.03.1948 г.: „ТВП“ 
лесно се справи с „П. 
Волов“ от Шумен, като из-
тръгна убедителна победа 
с 8:0 (1:0)

14.03.1948 г. „ТВП“ 
– „Спартак“ 3:2 (2:2), 
Колодрума, рефер: Ст. 
Данчев – Шпетко, 4500 зр.

1:0 Нед. Ганчев 1‘, 1:1 
Парушев 9‘, 2:1 Н. Недев 21‘, 
2:2 Захариев 35‘, 3:2 Нед. 
Ганчев 88‘

В. „Нар. дело“, бр. 
1099, 16.03.1948 г.: „ТВП“ 
победи „Спартак“ с 3:2 . 
Рядко спортните среди 
във Варна са наблюдавали 
такова напрегнато и инте-
ресно футболно състеза-
ние. Поради това, че ре-
зултата от мача трябваше 
да реши кой ще заеме чел-
ното място във Варна, на 
Колодрума се бяха стекли, 
въпреки лошото време, по-
вече от 4500 любители на 
кръглата топка. 

Точно в 15 ч. футбол-
ния съдия г. Данчев при-
зова двата отбора на тере-
на. Играчите на „Спартак“ 
се явяват в бели гащета и 
тъмно сини пуловери вър-
ху сини фланелки, „ТВП“ – с 
бели гащета и червени фла-
нелки. Играта започна и 
още в първата минута при 
бързо прехвърляне към 
вратата на „Спартак“, от-
личния нападател на „ТВП“ 
Недялков (бел. Недялко 
Ганчев?) с красиво воле 
отпраща топката в десния 

1948

***
Началото на 1948 
България има нова 
емблема, одобрен е 
гербът на НРБ, съ-
ответстващ на съ-
държанието на при-
етата на 4.12.1947 г. 
нова, Димитровска 
конституция.

* * *
На 22 януари бри-
танският външен 
министър Ърнест 
Бевин предлага 
формирането на 
Западен съюз между 
Великобритания, 
Франция и Бене-
люкс като военен 
опонент на СССР. 
Брюкселският дого-
вор за икономическо, 
културно, социално 
и отбранително 
взаимодействие е 
подписан на 17 март 
1948 г. и полага осно-
вите на НАТО.

***
На 30 януари са 
открити зимните 
Олимпийски игри в 
Сент Мориц, Швей-
цария.
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ъгъл и бележи първия гол 
за тима си. 

Играта все повече се 
оживява и двете страни 
правят бързи прехвърля-
ния. В 9-та мин. „Спартак“ 
обсажда вратата на про-
тивника и Парушев с точен 
удар изравнява. 

В 20-та мин. Конаков 
бие от левия ъгъл на игри-
щето хубав корнер, който 
врататя на „Спартак“ с мъка 
избива наново в корнер. 
Вторият удар е бит също 
така отлично над вратата, 
Недков (бел. Недко Недев) 
скача високо над всич-
ки и забива в левия ъгъл, 
покачвайки резултата на 
2:1 за „ТВП“. Нападението 
на „Спартак“ се измества 
напред и задържа играта 
известно време пред вра-
тата на противника си. В 
35-та мин. Тома Захариев 
(“Спартак“) от 30 м бие ве-
ликолепен шут и топката 
минава над главата на вра-
таря, разтърсвайки мрежа-
та. Полувремето завърши 
при равен резултат – 2:2.

Второто полувреме 
започва при силен вятър 
и слаб дъжд. „Спартак“ на-
пада и десетина минути 
обсажда вратата на „ТВП“. 
Футб. съдия, който беше 
много слаб през цялото 
време допусна ред гру-
бости и грешки, почти из-
пускайки състезанието от 
ръцете си. Отделни игра-
чи от двете страни влизат 
често в разправии. Играта 
не намалява своето тем-
по. И двете страни полагат 
върховни усилия за отбе-
лязване на победния гол. 
Публиката, станала на кра-
ка подканва своите играчи. 
Точно две минути преди 
края, Недялков от „ТВП“ 
използва едно удобно по-
ложение и със силен удар 
пробива десния ъгъл, от-

белязвайки победния гол. 
Съмишлениците на „ТВП“ 
скачат прави, хвърлят 
шапките си, аплодират до 
последната свирка на фут-
болния съдия, след което 
нахлуват в игрището и по-
насят на ръце своите игра-
чи. Състезанието завърши 
със заслужена победа на 
„ТВП“, който днес бе по-до-
брия на терена.“

4.04.1948 г.: „ТВП“ 
– „Орлов“ Добрич 2:0 
(1:0), Колодрума, рефер: 
Тодоров (Шумен), 3000 зр.

1:0 Н. Недев 44‘, 2:0 Н. 
Недев 88‘ (дуз.)

В. „Нар. дело“, бр. 
1119, 6.04.1948 г.: „Около 
3000 души присъстваха 
в неделя на Колодрума. 
Наблюдавайки играта, 
трябва да признаем, че в 
качествено отношение тя 
не бе на висота. И двата 
отбора се показаха добри 
в отбраната, докато напа-
денията им не задоволиха, 
увличайки се във висока 
игра. Особено нападе-
нието на добруджанци се 
суетеше пред вратата, ба-
веше и не показа стрелба. 
Първото полувреме пре-
мина с превес на „Орлов“. 
Неговите играчи показаха 
борбеност и гонеха всяка 
топка. Голът стана в края на 
полувремето и бе отбеляз-
ан от Недев. 

Във второто полувре-
ме добруджанци показа-
ха умора и играта мина 
в ръцете на „ТВП“, чийто 
отбор се показа по-издър-
жлив и трениран. Конаков 
I пропусна две 100 на 100 
положения за гол, поради 
липса на съобразителност.  
И Орловци застрашиха 
няколко пъти вратата на 
„ТВП“. В края на полувре-
мето, чрез дузпа бита от 
Недев, „ТВП“ покачи на 2:0. 
С тази победа „ТВП“ поема 
водачеството във времен-

ната градация. Съдията 
Тодоров от Шумен бе строг 
и категоричен в решени-
ята си и спомогна играта 
да премине нормално. Но 
в някои свирения показа 
престараване. Общо взе-
то, ръководството му бе 
добро.“

10.04.1948 г.: „ТВП“ – 
„Стамо Костов“ Попово 
2:0 (1:0), Колодрума, ре-
фер: Хр. Антонов

1:0 Н. Недев 20‘, 2:0 Хр. 
Конаков 75‘

В. „Нар. дело“, бр. 
1124, 11.04.1948 г.: 
„“ТВП“ победи „Ст. Костов“ 
Попово с 2:0 (1:0). Вчера 
след обяд на Колодрума 
се игра интересния футбо-
лен мач за първенство на 
„А“ група между есенния 
първенец „Ст. Костов“ и 
водещия градацията „ТВП“ 
Варна. Мачът завърши 
при резултат 2:0 за „ТВП“. 
Първият гол бе отбелязан 
в 20-та мин. на първото 
полувреме чрез наказате-
лен удар, бит великолеп-
но от Недков. В 30-та мин. 
на второто полувреме, 
Конаков с отличен удар 
с глава покачи резултата 
на 2:0. Състезанието бе 
ръководено авторитетно 
от футболния съдия Хр. 
Антонов.“

В. „Нар. дело“, бр. 
1132, 20.04.1948 г.: 
„Търговище (18.4.), Госту-
ващия отбор на „ТВП“ от 
Варна победи местния 
„Светкавица“ също с голям 
резултат – 7:1. Сведенията, 
които имаме от Търговище 
говорят, че са станали не-
желателни инциденти, 
което е обикновенно яв-
ление в Търговище и отго-
ворните фактори трябва 
сериозно да се занимаят с 
тези нежелателни прояви, 
които излагат нашето въз-
раждащо се физкултурно 

1948

* * *
18 февруари. Приет 

е Закон за изкупуване 
на едрия земеделски 
инвентар от част-

ните собственици, а 
на 15 април е приет 

Закон за одържавя-
ването на едрата 

градска покрита 
недвижима собстве-

ност.

***
25.02.1948 г. Дър-
жавен преврат в 

Чехословакия. Кому-
нистическата пар-

тия завзема цялата 
правителствена 

власт и на практика 
поставя начало-

то на Студената 
война. В отговор, 

Западът ускорява 
процеса по Плана 

Маршал, за иконо-
мическо възстано-
вяване на засегна-

тите от войната 
страни, както и 

преговорите довели 
до създаването на 
НАТО. „Победният 

февруари“ е нацио-
нален празник в ЧССР 

до 1989 г.

***
6 март. В България 

е приет закон, с 
който всички гори са 
обявени за държавна 

собственост
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движение.“
В. „Нар. дело“, бр. 

1149, 11.05.1948 г.: „Тук 
се срещнаха отборите на 
„ТВП“ и „Ботев“ от Нови па-
зар. Първото полувреме 
завърши 1:0, крайния ре-
зултат е 6:0 за „ТВП“ Варна. 
С тази си победа „ТВП“ про-
дължава да води таблица-
та, Ръководството на Тома 
Стоянов бе добро.“

10.05.1948 г.: Варна – 
„Ухломост“ (Мост, ЧССР) 
2:1 (1:1), Клодрума, реф: Д. 
Топалов, пом.: Хр. Антонов, 
Ив Филчев, 6000 зр.

0:1 Светак 30‘, 1:1 
Парушев 33‘, 2:1 Хр. Конаков 
2ПВ

Варна: Николов, Дим. 
Стефанов, Ил. Ап. Спасов, 
Ап. Апостолов (Сп), Калъчев, 
Радев, Конаков, Недев, 
Ташков (Сп), Парушев (Сп), 
Захариев (Сп)

„ У х л а м о с т “ : 
Пецлиновски, Пилда, 
Хлаванек, Востарек, 
Розенкранц, Палан, Светак, 
Вацек, Кадержабек, Юнек и 
Латац

При небивал интерес 
вчера се състоя футбол-
ното състезание между 
варненски градски отбор 
и работнически отбор 
„Ухламост“ на чехи – ми-
ньори от гр. Мост в западна 
Чехословакия. Излизането 
на отборите бе приветства-
но с бурни овации от хиляд-
ната публика. Флотската му-
зика изсвири двата нацио-
нални химна. Състезателите 
си размениха букети и 
цветята след това хвърли-
ха всред публиката, бурно 
акламирани. Председателя 
на Окол. Физк. ръководство 
Г. Костов приветства гости-
те, като подчерта, че това 
състезание се провежда в 
един исторически момент 
на подписване договора за 
мир и взаимопомощ между 

народите на двете репу-
блики, че състезанието 
е израз на братските и 
нерушими връзки между 
двата народа. ... 

Още в първите минути 
нападението на варненци 
се намери пред вратата 
на чехословаците, но не 
можа да реализира гол. 
Един слаб удар на Ташков 
изпрати топката в десния 
край на вратата, но тя се 
удари в дирека и отклони 
навън. Три прекрасни по-
ложения за гол от страна 
на варненци бяха про-
пуснати. В 30-та мин. едно 
слизане на дясното крило 
към варненската врата 
и шутиране към вратата 
доведе до откриване на 
резултата. Играта е бърза, 
технически издържана и 
крайно другарска. 

След няколко мину-
ти, при едно отлично на-
падение от центъра към 
дясното крило, Конаков 
подаде на Парушев и по-
следния с бомбен шут из-
равни резултата. 

Отначало второто 
полувреме е характерно 
с вялата игра и от двете 
страни ...Свръзката меж-
ду варненци се получи и 
при една хубава комби-
нация от ляво към центъ-
ра, Конаков посрещна на 
време и отбеляза втория 
гол. При поделено надмо-
щие състезанието завър-
ши с победа за варненци 
– 2:1. ... Нападението пре-
калено много комбини-
раше, докато халфовата 
линия подхранваше по-
стоянно с чисти топки. 
Бековата линия беше 
много добра.“

Футболистите на 
„Ухломост“ продължават 
турнето си в България с 
равен мач (3:3) срещу фи-
налиста за КСА от 1946 г. 
„Стамо Костов“ Попово, и 

победи с 3:2 над републи-
канския първенец и носи-
тел на КСА ПСК „Левски“ 
София, 4:0 над „Рудничар“ 
в Перник и 3:2 над сборен 
отбор на Пловдив.

30.05.1948 г.: 
„Спартак“ – „ТВП“ 2:1 
(1:0), Колодрума, реф: Н. 
Гелев (Сф) пом.: Ралчев, 
Филчев, 6000 зр.

1:0 Йовчев 28‘, 2:0 
Захариев 55‘, 2:1 Терзистоев 
58‘

Отстранен: Терзистоев 
(„ТВП“)

В. „Нар. дело“, 
бр. 1167, 1.06.1948 г.: 
„Спартак“ заслужено побе-
ди „ТВП“ с 2:1. В неделя на 
Колодрума се състоя мно-
гоочакваната футболна 
среща между вечните про-
тивници „Спартак“ и „ТВП“. 
... Точно в 17.20 един след 
друг излизат двата отбора, 
шумно поздравявани от 
публиката. 

Играта започва с удар 
за „ТВП“, но веднага топка-
та се връща към вратата, 
където Захариев остава 
сам и пропуща сигурно по-
ложение за гол. Топката се 
задържа пред вратата на 
„ТВП“, където Захариев и 
Йовчев пропускат нови си-
гурни положения. Обръча 
пред вратата на „ТВП“ се 
затяга и всеки момент се 
очаква гол. „ТВП“ прави 
откъслечни нападения, но 
отбраната на „Спартак“ е на 
своята висота и не позво-
лява на „ТВП“ да съзадава 
опасни положения, с из-
ключение на едно, където 
Конаков от няколко метра 
има възможност да отбе-
лежи, но дава слаб удар на-
вън. В 28-та мин. идва пър-
вия гол. Йовчев получава 
една топка, приближава 
се към вратата на Боров 
и бие, топката се удря в 
горния дирек и влиза във 

1948

* * *
1948 – 1949 се из-
вършва одържавява-
не на частните бол-
ници, клиники, зъбо-
лекарски дружества 
и аптеки. През 1950 
г. финансирането на 
здравеопазването 
се заменя с изцяло 
държавна здравна и 
здравноосигурител-
на система, която се 
финансира от общи 
данъчни приходи.

* * *
На 14.05.1948 г., с 
приключването на 
Британския мандат 
в Палестина, Израел 
обявява независи-
мост с Бен Гурион 
като Първи минис-
тър. Часове по-късно 
войски от Египет, 
Сирия, Трансйорда-
ния и части от Ирак 
навлизат в тери-
торията и атаку-
ват израелската 
армия, официално 
започвайки Първата 
Израело–арабска 
война. 



270

вратата. Полувремето за-
вършва при резултат 1:0 за 
„Спартак“, който дава по-
добра игра и надмощие.

Второто полувреме за-
почва с удар на „ТВП“, чии-
то играчи в първите мину-
ти имат инициативата, но 
без да могат да направят 
нещо. В замяна на това, в 
10-та мин. при нападение 
на „Спартак“, Захариев от 
20 м. бие диагонален удар 
и покачва резултата на 2:0. 
При този резултат много 
от привържениците се ус-
покояват и смятат мача за 
решен. Но само 3 мин. по-
късно Радев бие не осо-
бено силен фаул. Кондов 
не вижда топката, поради 
направената стена пред 
него, тя се удря в гърдите 
му, пада на земята, той се 
хвърля наново, но не може 
да я блокира и Терзистоев 
я отправя в мрежата, на-
малявайки на 2:1. „ТВП“ се 
амбицирват, нападат, но 
отбраната на „Спартак“ на-
чело с Апостолов, Калъчев, 

1.06.1948, „ТВП“ прави от ляво надясно: Илия Апостолов – Оптячката, Г. Радев – Калфата, 
Недялко Ганчев, Дим. Стефанов – бай Митьо, Мильо Боров, Коста Николов – Черния, 

Недко Недев, Анастас Конаков, Пан. Желязков, Хр. Конаков и Тодор Терзистоев

Николов и Кръстев се бори 
самоотвержено. Играчите 
на „Спартак“, виждайки 
края на мача се отдръпват 
в отбрана. .. Въпреки ста-
ранието на двата тима да 
променят резултата, това 
не им се отдава и мача за-
вършва 2:1 за „Спартак“... 
Десния полузащитник 
Калъчев спечели борбата 
срещу опасния нападател 
на „ТВП“ Недев и го обез-
вреди напълно. Отборът 
на „ТВП“ се представи из-
вънредно слабо. Липсваше 
борбеност и спортен дух. 
Най-добър от тима беше 
лявото крило Конаков. С 
малки изключения добри 
бяха Апостолов и Радев. 
Лошо впечатление на-
прави неспортменската 
проява на играча от „ТВП“ 
Терзистоев, който удари с 
лакът в стомаха Апостолов 
от „Спартак“ и бе отстранен 
от съдията. За забелязване 
е, че този млад играч и в 
други мачове е имал лоши 
прояви. Желателно е ръко-
водителите на „ТВП“ да му 

обърнат внимание.“
9.06.1948 г.: „ТВП“ – 

„Б. Желев“ Провадия 
7:0 (1:0), Колодрума, реф: 
Попов 

1:0 Терзистоев 38‘, 2:0 
Н. Ганчев 51‘, 3:0 Радев 
53‘, 4:0 Н. Ганчев 60‘, 5:0 
Терзистоев, 6:0 Недев, 7:0 
Терзистоев

В. „Нар. дело“, бр. 
1175, 10.06.1948 г.: „Вчера 
след обяд на Колодрума, 
пред голям брой зрители 
се игра решителния фут-
болен мач за първенство 
на областната дивизия.

В 5.45 рефера Попов 
даде началото на играта. 
Първият удар имат прова-
дийци, играта е разкъсана. 
В 7-та мин. Терзистоев от 
„ТВП“ изпуска стопроцен-
тов гол. В следващите ня-
колко минути „ТВП“ губи 
още няколко положения 
за отбелязване на резул-
тат. Играта се пренася на-
пълно в полето на „Бойчо 
Желев“, варненци посто-
янно нападат и в 38-та мин. 

1948
* * *

Първите “балканту-
ристки хотели” са 

построени в мест-
ността “Свети 

Константин”, пре-
именувана през 1948 

година в курорт 
“Балкантурист – 

Добри Терпешов”; (в 
периода 1951 – 1956 

г. комплексът се 
нарича “Варна”, 

след това става 
“Дружба”, а днес е 

“Св. св. Константин 
и Елена”). Наричат 

се още “плажни 
хотели”, тъй като 

са предназначени 
специално за отдих 

на море. През 1949 
година е построен 

“Плаж-хотел №1”, 
преименуван по-къс-

но в хотел “Роза”, а 
две години по-късно 
вратите си отваря 

и хотел “Одесос”.

* * *
В годината след 

национализацията 
(23.12.1947 г., дни 
след приемането 

на конституцията, 
в която е записа-
но, че частната 

собственост е “за-
конна”), след закона 

за конфискацията 
на едрата градска 
собственост е на-

ционализирано и 
киното. Указ на ВНС 
за книгоиздаването 
учредява държавния 

монопол върху кни-
гата. На 3 август 

се закриват с указ 
чуждите езикови 

училища. 
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Терзистоев бие неспасяемо 
от воле и открива резултата 
– 1:0 за „ТВП“. При неспир-
ни нападения на варненци 
дойде края на първите 45 
мин. от играта.

Второто полувреме до-
несе поражение за „Бойчо 
Желев“. 6 мин. след започ-
ването на играта, Недялко 
Ганчев от воле покачва 
– 2:0. Само две минути по-
късно, Радев с глава – 3:0. 
Вратаря на провадийци има 
голяма работа. Към 15 мин 
варненци чрез Недялко по-
качват на 4:0. Нападението 
на „ТВП“ продължава ата-
ките си и петия гол е отбе-
лязан от Терзистоев. Недко 
покачва на 6, а няколко ми-
нути след това Терзистоев 
бележи седмия гол за тима 
си. При този резултат дойде 
края на мача. 

Чрез тази си победа 
„ТВП“ Варна зае окончател-

„ТВП“ от ляво надясно: Илия Апостолов, Мильо Боров, Дим. Стефанов, Коста Николов, 
Недялко Ганчев, Панайот Желязков, Недко Недев, Георги Радев, Христо Конаков, 

Анастас Конаков и Тодор Терзистоев

но първото място в край-
ната градация.“

Първите два отбо-
ра – „ТВП“ и „Спартак“ 
продължават в турнира 
за Републиканско първен-
ство срещу другите об-
ластни представители. 

***
В. „Нар. дело“, бр. 

1184, 20.06.1948 г.: „ТВП“ 
– „Любислав“ 1:1. Вчера 
след обяд на Колодрума 
пред голям брой любите-
ли на кръглата топка се 
игра интересния футбо-
лен мач.

Първото полувреме 
гостите водеха с 1:0, като 
гола отбелязаха чрез 
наказателен удар. През 
първото полувреме лю-
бославци бяха по-добри 
на терена.  

Второто полувреме 
протече при постоянни 
нападения от страна на 
„ТВП“. Варненци пропус-

наха много моменти да 
отбележат в своя полза. 
Няколко минути преди 
края на мача „ТВП“ израв-
ни чрез наказателен удар 
– 1:1.“

Републиканско 
първенство. 

1/8 финал (1. 
кръг) на разменено 
гостуване:

27.06.1948 г.: 
„ТВП“ – „Локо-
мотив“ Ст. Загора 

1:1, Колодрума, Варна, 
реф.: Ст. Янчев (Сф)

В. „Нар. спорт“, бр. 
360, 1.07.1948 г.: „... За 
обща изненада се е полу-
чил равен резултат (1:1). 
Играта на двата тима в 
този мач е била корект-
на, но много амбициозна. 
Варненци са превъзхожда-
ли в техническо отношение 
и са дали добра ансамбло-

1948
* * *
След влизането в 
сила на Парижкия 
мирен договор 
(15.09.1947 г.) започ-
ва изтеглянето на 
войските на Чер-
вената армия от 
българските земи, 
а през март 1948 г. 
е подписан Българо-
съветският договор 
за приятелство, 
сътрудничество и 
взаимна помощ.

* * *
30 юни. Група бивши 
офицери отвличат 
самолет от редов-
ната гражданска 
линия София-Варна-
Бургас-София. Ръко-
водителят на група-
та, летец и военен 
аташе в Букурещ до 
преврата, о.з. полк. 
Страшимир Миха-
лакев с дъщеря си 
се качва на летище 
Варна и заедно с още 
7 души от общо 17 
пътници отнема 
управлението на 
самолета. Ради-
стът, бордният 
инженер и шефът на 
дирекция «Въздушни 
съобщения», който 
е втори пилот, 
оказват съпротива 
и са простреляни. 
Полк. Михалакев 
пилотира пътниче-
ския «Юнкерс-52» до 
Истанбул. В Турция 
похитителите по-
лучават политиче-
ско убежище. 
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ва игра. Локомотивци са 
противопоставили пожер-
твувателна и с добра так-
тическа постройка игра 
на отбраната – „човек до 
човек“. Състезанието е 
било ръководено умело 
от фут. съдия Ст. Янчев от 
София. Интересът към вто-
рата среща между двата 
тима, която ще се състои 
на 11. т.м. в Стара Загора е 
необикновено голям. Това 
пролича и от факта, че на 
първия мач във Варна са 
присъствали повче от 200 
души от Ст. Загора.“

В. „Нар. спорт“, бр. 
262, 5.07.1948 г.: „Като 
наблюдаваме играта на 
първенеца в последните 
му две състезания срещу 
„Спартак“ и „Бойчо Желев“ 
оставаме с впечатлението, 
че ако наистина „ТВП“ се 
яви на терена срещу други-
те групови представители 
с такава игра, положител-
но ще претърпи пораже-
ние. Състезанията на „ТВП“ 
в първата част на тази про-
лет се отличиха с голям 
устрем и издържливост и 
със задържане на еднакво 
бързо темпо.“

11.07.1948 г.: „Локо-
мотив“ Ст. З. – „ТВП“ 2:6 
(1:1), Ст. Загора

В. „Нар. спорт“, бр. 
365, 12.07.1948 г.: „Равния 
резултат от първата сре-
ща вдъхваше спокойствие 
на старозагорските фут-
болисти, но варненци из-
лязоха на терена с твър-
дото желание да победят. 
В самото начало на мача 
„Локомотив“ създаде ня-
колко опасни положения 
пред вратата на „ТВП“. При 
един фаул Попов посрещ-
на с глава и откри резулта-
та – 1:0 за „Локомотив“. До 
края на полувремето вар-
ненци успяха да изравнят. 

През второто полу-

време надмощието е на 
страната на „ТВП“, чийто 
тим явно превъзхождаше 
противника си. Резултатът 
бе покачен на 2:1 за „ТВП“. 
След този гол настъпи 
явно смущение сред игра-
чите на „Локомотив“ и за 
15 мин. бяха отбелязани 
нови 3 гола. 10 мин. преди 
края на мача локомотивци 
намалиха, но непосред-
ствено преди края варнен-
ци вкараха още един гол. 
След тази победа „ТВП“ си 
осигури по-нататъшното 
участие в републиканското 
първенство по футбол.“

1/4 финал (2. кръг), на 
разменено гостуване:

18.07.1948 г.: „ТВП“ 
– „Спартак“ Варна 2:2 
(0:0), Колодрума, реф.: 
Барутчийски (Сф), 8000 зр.

0:1 Ташков 48‘, 0:2 
Парушев 53‘, 1:2 Ан. 
Конаков 66‘, 2:2 ... 83‘

Отстранени: Дим. 
Стефанов и Недко Недев 
(„ТВП“), Пандов („Сп“)

„ТВП“: Лилов, Коста 
Николов, Дим. Стефанов, 
Илия Ап. Спасов, П. 
Желязков, Г. Радев – 
Калфата, Ан. Конаков, Т. 
Терзистоев, Нед. Ганчев, 
Недев, Хр. Конаков

„Спартак“: Кондов, 
Василев, Апостолов, 
Гюров, Ст. Калъчев, Пандов, 
Йовчев, Рухов, Ташков, 
Парушев, Захариев

В. „Нар. спорт“, бр. 
368, 19.07.1948 г.: „Мачът 
предизвика голям инте-
рес сред гражданството. 
Повече от 8000 зрители 
се стекоха на игрището на 
колодрума. В първото по-
лувреме играта бе много 
бърза и груба. В началото 
на мача бе контузен Ганчев 
(„ТВП“). За невъзможно 
лошо държане на игрище-
то бе отстранен Пандов 
(„Сп“). Контузен бе тежко 
и Хр. Конаков („ТВП“), кой-

то след като бе превър-
зан отново влезе в игра. 
Полувремето завърши без 
резултат.

В почивката играчите 
от двата тима бяха сери-
озно предупредени от 
отговорните фузкултурни 
деятели да бъдат дисцип-
линирани. Във второто 
полувреме играта се ута-
ложи. 

Резултата бе открит 
в 3-та мин. от Ташков. 
Пет минути по-късно 
„Спартак“ покачи чрез 
Парушев на 2:0. След мно-
го оспорвана игра, в 21-та 
мин. Ан. Конаков намали 
на 2:1. Резултата бе из-
равнен след отлично бит 
корнер от Хр. Конаков в 38 
мин. Голът бе постигнат от 
мелле.

Най-добри на терена 
бяха Хр. Конаков („ТВП“) 
и Парушев („Сп“). Недев 
и Стефанов от „ТВП“ бяха 
отстранени от игрището. 
Ръководството на мача 
бе посредствено. Съдията 
Барутчийски бе смутен и 
недостатъчно авторите-
тен.“

В. „Нар. дело“, 25.07. 
1948 г.: „Днес от 17.30 на 
Колодрума хилядите при-
върженици на кръглата 
топка отново ще се въл-
нуват от футболната сре-
ща между реномираните 
варненски отбори, които 
ще си дадат решително 
сражение за излъчване на 
най-добрия представител 
от варненската дивизия, 
който ще се класира на 
полуфинала срещу со-
фийския „Септември“ при 
ЦДВ. Обстановката, при 
която се проведе първата 
среща миналата неделя и 
която завърши наравно 
2:2, не дава възможност 
за една предварителна 
преценка за изхода на 

1948

* * *
24-25 юли. Извърш-

ва се изселването 
на първата група 

«неблагонадеждно» 
турско и помаш-
ко население от 

южната граница и 
депортацията му 

в Северна България. 
Изселени 415 семей-

ства с 2319 членове. 
На семействата  се 

дава срок от един-
два часа да се при-

готвят и с камиони 
и товарни вагони 

се транспорти-
рат предимно във 
Великотърновско. 
Завръщат се след 

смъртта на Сталин 
през 1953 г.

* * *
12 август. Произне-

сени са присъдите 
в процеса срещу т. 

нар. Втори легио-
нерски център, ска-
лъпен от Държавна 

сигурност и воен-
ното разузнаване. 

Осъдени са 68 младе-
жи легионери - 13 от 
тях на смърт, оста-

налите получават 
различни срокове 
затвор. По-късно 

смъртните присъди 
са заменени със за-

твор.
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днешния мач. И двата от-
бора имаха възможност да 
спечелят, особено това се 
отнася за „Спартак“, който 
води с 2:0 и позволи резул-
тата да бъде изравнен. И 
„ТВП“ имаше възможност 
да спечели, ако след израв-
няването на резултата беше 
използвал психологическо-
то състояние  на отбора на 
„Спартак“ и беше хвърлил 
всички сили за покачване 
на резултата. Но играчи-
те на „ТВП“ се помириха с 
равния резултат и всячески 
печелиха време с отбиване 
на топката в аут. Сигурно и 
двата тима са взели поуки 
от грешките си от първия 
мач и ще вложат всичко за 
спечелване на тъй желана-
та победа. ..“

25.07.1948 г.: „Спартак“ 
- Варна – „ТВП“ 4:0 (1:0), 
Колодрума, реф.: Таков (Сф), 
10000 зр.

2:0 Парушев 30‘, 46‘, 4:0 
Ташков 50‘, 81‘

„Спартак“: Кондов, 
Василев, Апостолов, Гюров, 
Ст. Калъчев, Антов, Рухов, 
Ташков, Анков, Парушев, 
Захариев

„ТВП“: Лилов, Коста 
Николов, П. Желязков, 
Илия Ап. Спасов, Г. Радев 
– Калфата, Кръстев, Ан. 
Конаков, Недев, Нед. Ганчев, 
Т. Терзистоев, Хр. Конаков

В. „Нар. дело“, бр. 
1215, 27.07.1948 г.: „Още 
в първите минути напа-
дението на „ТВП“ достиг-
на вратата на противника 
си, но отбраната изчисти. 
Заредиха се бързи нападе-
ния към едната и другата 
врата. До 20-та мин. надмо-
щието е поделено. Едва във 
втората половина на пър-
вото полувреме, „Спартак“ 
взе да налага надмощие и 
в 30 мин., преминавайки 
дясната отбрана на „ТВП“ 
Парушев майсторски и с ху-

бав шут откри резултата. 
Във второто полувре-

ме, още в първата минута 
Парушев отново излъгва 
отбраната и покачва на 
2:0. Надмощието, което 
наложи „Спартак“ е пълно. 
Нападението на „Спартак“ 
непрекъснато нападаше 
и стреляше във вратата 
на противника си. Ташков 
използва създаденото 
положение в отбраната 
на „ТВП“ и на свой ред 
отбеляза два гола. Едва в 
последните 10 мин. „ТВП“ 
хвърли всичко напред, но 
не успя да отбележи и по-
четен гол.

Борбата във Варна 
приключи с поражението 
на „ТВП“. Остана „Спартак“ 
да представя варненския 
футбол в по-нататъшните 
срещи за републиканско 
първенство.

... Лявата отбрана на 
„ТВП“ беше добра, дясна-
та слаба. Добре постро-
ена игра от „Спартак“ и 
известно смущение от 
„ТВП“. На техниката на 
спартаковото нападе-
ние съперничеха само 
Конаков I и II, докато 
другите трима не бяха на 
висотата си. Отбора на 
„ТВП“ не можа да използ-
ва своята издържливост и 
да продължи или засили 
темпото от първите мину-
ти на състезанието, защо-
то в някои състезатели на 
„Спартак“, главно отбра-
ната се забеляза умора. 
Ръководството на фут. 
съдия, за разлика от това 
на Барутчийски миналата 
неделя беше авторитетно 
и крайно справедливо...“

***
В. „Нар. дело“, 10.08. 

1948 г.: „Славия“ Пловдив 
победи „ТВП“ Варна с 3:2 
(1:0). 8 август, неделя. 
Гостуващия в града ни от-
бор на „Славия-Ченгелов“, 

първенец на Пловдивска 
област, след победата си 
над отбора на „Торпедо“ в 
събота, в неделя се срещна 
с нашия областен първе-
нец „ТВП“. Отборът на по-
следния бе засилен с вра-
таря на „Локомотив“ (бел. 
Н. Николов). 

Играта на двата отбора 
през първото полувреме 
протече почти мудно, като 
гостите успяха да се свър-
жат по-добре и да органи-
зират нападението си. Това 
им донесе гола, който отбе-
лязаха в това полувреме.

Във второто полувреме 
„ТВП“ направи някои про-
мени в отбора си и започ-
на да провежда по-опасни 
нападения. , но не умееше 
да стреля добре. Гостите 
успяха да покачат резул-
тата на 2:0. Едва след този 
резултат варненци отбеля-
заха два гола и изравниха. 
Победния гол за гостите бе 
отбелязан към края на със-
тезанието. Заслужена по-
беда, защото играха по-до-
бре от варненци, но и два-
та отбора нямаха устремно 
нападение и стрелба към 
вратата.“

***
В. „Нар. дело“, 13.08. 

1948 г.: „Градския комитет 
на ОФ – Варна, за да поощ-
ри съревнованието между 
отделните физкултурни 
дружества и повдигне ка-
чествено нашия футбол, 
подари на Околийското 
физкултурно ръководство 
една кристална купа. За 
тази купа всяка година ще 
се борят всички дружества 
и най-добрият футболен 
отбор ще бъде нейн носи-
тел. Специален правилник 
ще уреди режима за купа-
та.“

В. „Нар. дело“, 15.08. 
1948 г.: „Спартак“ и „ТВП“ 
финалисти за купата на ОФ. 

1948

***
На 18 август, седем 
страни, между 
които и България, 
създават Дунавска-
та комисия. Целта 
ѝ е поддръжка и 
подобрение на кора-
боплаването по р. 
Дунав.

* * *
6 септември. Под 
натиска на комунис-
тическата власт 
екзарх Стефан по-
дава оставка като 
Български екзарх и 
Софийски митропо-
лит.
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След приключване на фут-
болните състезания за ре-
публиканско първенство, 
в които двата варненски 
представители бяха ели-
минирани, най-голямата 
футболна проява е про-
веждането на турнира за 
купата на Градския комитет 
на ОФ – Варна.

Борбата за овладя-
ване на купата започна 
вчера, като на Колодрума 
се срещнаха четирите 
варненски отбора. „ТВП“ – 
„Торпедо“ 5:3 и „Спартак“ 
– „Текстил“ 5:1. Днес, не-
деля, ... „Спартак“ и „ТВП“ 
за титлата „Пръв носи-
тел на кристалната купа 
на Отечествения фронт“. 
Любителите на кръглата 
топка трябва масово да по-
сетят този първи по рода 
си у нас футболен турнир...“

В. „Нар. дело“, 17.08. 
1948 г.: „ТВП“ е носител на 
купата на Отечествения 
фронт. В едно посредстве-
но състезание, футболният 
отбор на „ТВП“ стана носи-
тел на купата на ГК на ОФ 
– Варна. ... Играта на фина-
листите „ТВП“ и „Спартак“ 
не може да се окачестви 
като футбол на два пред-
ставителя на Варна в за-
вършеното републикан-
ско първенство. И в двата 
отбора липсваше нерв. 
Особено слаб бе отбора на 
„Спартак“, състезателите 
на който играеха като че 
ли без душа, без желание. 
Лесно обяснимо е защо 
състезателите на „ТВП“ вло-
жиха по-голяма амбиция в 
играта и заслужено побе-
диха. Но при тази игра на 
„Спартак“ резултата тряб-
ваше да бъде много по-го-
лям. Нападателите на „ТВП“ 
изпуснаха редица изгодни 
положения за гол, като се 
суетяха пред вратата на 
противника си и чисти топ-

ки пращаха или в аут, или 
даваха възможност на бра-
нителите да ги изчистят. 

В първото полувре-
ме, още в самото начало 
„ТВП“ отбеляза първия гол. 
Втория гол дойде във вто-
рото полувреме и състеза-
нието завърши 2:0 за „ТВП“. 

След състезанието 
председателя на ГК на 
ОФ др. Божил Аргиров, 
придружен от др. Кирил 
Ковачев и председатела на 
ГК за Физкултура и спорт 
Ангел Пандов приветства-
ха отборите финалисти. 
... ОФ ще даде пълната си 
подкрепа за изграждане на 
нов стадион.“

Пр.27, 18.8.1948 
г.„Докладва Ив. Моканов за 
футб. турнир на 15 т. м. в 
който спечелихме купата 
подарена от Градския О.Ф. 
комитет, като победих-
ме „Спартак” Варна с 2:0. 
Понеже купата не беше 
още готова и донесена в 
града, остана да ни се под-
несе по-късно.“
    

***
В. „Нар. спорт“, 21. 

08.1948 г.: „Създава се 
Републиканска футбол-
на дивизия и пет зонови 
дивизии. Пристъпвайки 
към прилагане мерките 
за подобрение на бъл-
гарския футбол в заседа-
нието си от 19 август т.г. 
ЦФК реши създаването на 
Републиканска футболна 
дивизия и пет зонови диви-
зии. Комитетът определи 
и конкретните състави на 
дивизиите. В това отноше-
ние той се ръководеше от 
състоянието на футбола в 
съответните спортни цен-
трове и от условията там. 
По тези именно съображе-
ния, центрове като Плевен, 
Русе, Стара Загора, Габрово 
не се включват в състава на 
Републиканската дивизия, 

а остават в съответните 
зонови дивизии.“ 

Решено е в РФД да 
се включат класирани-
те на първите пет мес-
та от Софийска градска 
дивизия, първенеца от 
Софийска областна ди-
визия („Марек“ Станке 
Димитров) и областните 
първенци от Пловдивска 
( „ С л а в и я - Ч е н ге л о в “ ) , 
Бургаска („Любислав“), 
Врачанска („Бенковски-
Спортист“ Видин) и 
Варненска („ТВП“) област-
ни дивизии.

В. „Нар. дело“, 
29.08.1948 г.: „Футболния 
отбор на „ТВП“ в почивка. 
След тежките състезания, 
които проведе футб. от-
бор на физк. д-во „Тича-
Владислав-Приморец“, 
състезавайки се без отдих 
от февруари до август, на-
лагаше се известна почив-
ка за тези неуморими със-
тезатели. 

Ръководството на дру-
жеството реши да изпрати 
отбора в Омуртаг, където 
далеч от градския шум, 
всред девствени гори, 
състезателите да си почи-
нат и да възвърнат силите 
си. 

Вследствие на упори-
тата работа, подмените 
които станаха в отбора, 
този футболен отбор изле-
зе представител на бивша-
та Варненска област и се 
класира на първо място. 
Като такъв, той бе опре-
делен да влезе и в но-
восформираната репу-
бликанска дивизия, като 
единствен представител в 
огромен район от Северна 
България. 

В редакцията ни се 
получи писмо от бега на 
отбора Илия Апостолов 
Спасов (Оптячката), един 
от най-добрите варнен-

1948

Титлата на Репу-
бликански първенец 
е спечелена от от-
борът на "Септем-

ври" при ЦДВ, който 
надделява в два фи-
нала срещу "Левски" 
София. В първия мач 

"Левски" побеждава 
с 2:1, а във втория 
"Септември" с 3:1. 

Двама от героите в 
тези мачове - Кирил 

Богданов и Никола 
Алексиев ще пре-

минат в отбора на 
"моряците" от ВМС 

през 1951 и 1952 г. 
Трети - Никола Бо-

жилов вече е обличал 
екипа на "Тича" през 

1943-44 г. Втория 
мач протича под 

ръководството на 
варненския съдия и 

бивш футболист на 
"Владислав" Стефан 

Данчев - Шпетко

***
Носител на КСА 

става отборът на 
"Локомотив" София, 

който в Денят на 
победата - 9 май, по-

беждава във финал-
ния мач "Славия-Чен-

гелов" Пловдив с 1:0.
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ски състезатели, в което 
между другото пише: - От 
няколко дни сме тук в гори-
те на Омуртаг. Отдъхваме 
си и се готвим за нови сре-
щи. Трогнати сме от грижи-
те, които се полагат за нас, 
от вниманието на всички 
и просто се чудим с какво 
и как ще се отплащаме за 
тези грижи. Храната ни се 
състои от мед, чисто мас-
ло, месо, зарзават, мляко. 
Със ставане от сън целият 
отбор преминава през за-
дължителна утринна гим-

настика. След гимнасти-
ката има крос из гората 
и едва тогава следва за-
куската... Преди да прис-
тигнем в Омуртаг ние се 
срещнахме с коравия 
отбор на „Стамо Костов“ 
в Попово и го победихме 
с 5:1. ..“ 

Пр.30, 15.9.1948 г. 
„За турнира на 9.IX. т.г. 
Варна за купата на Съюза 
на бойците против фа-
шизма докладва Харипян. 
Играхме с „Торпедо” и 
поради лошото ръко-
водство от страна на 

рефера Стойчо Ковачев 
(бел. Солака) загубихме с 
1:0 за „Торпедо”. Да се пише 
до Окол. ръководство, за 
в бъдеще да се внимава 
при ръководене на мачо-
вете. Гола беше вкаран с 
ръка от противния играч. 
Капитана трябваше още 
там да направи възраже-
ние. Наложително беше 
да се контестира. За фут-
болния тим – Моканов на-
мира, че играчите са несе-
риозни, а сега сме в надве-
черието на Националната 
дивизия.“

1948

Тодор Петров
Терзистоев – Рибата

(2.02.1930 г. – 1.03.2000 г.)
Позиция: нападател

1948 – 1957 г.
А „РФГ“ 50 мача/5 гола

В интервю за в. „Черноморие“ през 1992 
г.,Терзистоев разказва за себе си: „Целият ми живот 
е отдаден на футбола. Свързан съм с него 44 годи-
ни, от 1942 г. като юноша на „Тича“ до 1986 г. с едно 
малко прекъсване 1960 - 1963 г. Тогава работех в 
„Електрон“ и също имахме добър отбор, който участ-
ваше в Североизточната зонална група. Футболната 
игра е част от моя живот. Има и нещо друго. По това 
време съществуваше т. нар. клубен шовинизъм. Това 
беше любов и привързаност към клуба. Не само аз, 
но и моите колеги не промениха клубната си принад-
лежност. ... Добри футболисти имаха предложения 
да играят в други клубове, но те останаха верни на 
„Черно море“. Сега обаче нещата са коренно различ-
ни. Професионализма изисква играчите да играят 
там, където им плащат повече пари. Ние на времето 
не играехме за пари. Първата премия получих през 
1953 г. за бронзовите медали. Дадоха ни по 250 лв. 

В мъжкия отбор започнах да играя от 1948 г. 
Помня много добре първия си мач срещу „Спартак“ 
на Колодрума. Тогава отбелязах първия си гол при 
мъжете. По това време в отбора бяхме няколко мла-
ди футболисти. По-старите и опитни в отбора ни по-
срещнаха много сърдечно, което ни окрили и ние 
давахме на терена всичко от себе си. Струва ми се 
, че по наше време младите футболисти по-лесно и 
по-бързо намираха място в отбора. 

Бронзовите медали от 1953 г. бе най-радостното 
събитие в спортната ми кариера, а най-много ми е те-
жало, когато отборът изпадаше в „Б“ група. През 1955 
г. изпаднахме само заради един гол. 

Причините за това, че сега отборът е отново в „Б“ 
група (1992 г.) са много и комплицирани. Те са свър-
зани със смяна на треньори, смяна на поколения, 
липсата на финанси, а може би и липсата на отговор-
ност у самите състезатели. Мисля обаче, че нищо не 
може да оправдае сегашното състояние на футбола 
във Варна, градът който се смята за люлката на този 
спорт в България.

Различаваме се по професионално отношение 
на състезателите към футбола (от тези в чужбина). За 
мен това е всеотдайност, себераздаване по време на 
тренировките и в мачовете. Много важно е спазване-
то на режима. 

Парите са стимул, който действа двустранно. 
Понякога, заради този стимул, състезателите се пре-
навиват и не могат да дадат това, на което са способ-
ни. В друг случай могат да кажат „за толкова пари, тол-
кова работа“. Още по въпроса за професионализма, у 
нас има една такава максима, че в България от селско 
стопанство и футбол всеки разбира. Некомпетентни 
ръководители се месеха в работата на специалисти-
те и объркаха много неща. 

На младите бих казал да бъдат всеотдайни на те-
рена, защото без себераздаване не могат да постиг-
нат големи успехи. Стига с това среднячество във 
Варна и стига сме търсили футболисти от вън. Ние 
имаме много добри юноши и те трябва да намерят 
място в представителния отбор. Вярвам, че „Черно 
море“ ще се върне сред майсторите и с предстоящия 
юбилей ще започне възстановяването на традиции-
те на силния варненски футбол.“ (интервю от Юлиян 
Атанасов)

Тошко започва кариерата си с летящ старт. През 
1948 г. 18 годишния младеж бележи почти във все-
ки мач, вкл. 5 гола във вратата на „Стамо Костов“. 
Представя се добре и в първият сезон от РФД, отбе-
лязвайки първият гол за отбора на варненска земя 
в групата на майсторите. През следващата година 
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Терзистоев е войник към трудови войски в Шумен, 
където записва мачове за местния „Ударник“ и също 
среща своята съпругата. След завръщането си във 
Варна Тошко е част от бронзовия отбор на ВМС. 
„Изпълнителен, работлив, много полезен без да 
блести на терена. Също много коректен с хората. 

Вкара един важен 
гол, мисля че сре-
щу „Вашаш“ беше...“ 
спомня си Стефан 
Янев. За изпълнител-
ността му свидетел-
ства и Аргир Страков: 
„Преди да започне 
сезона 1955 г. се 
контузи бека Тонко 
Тунчев. Нямахме бек 
за първия мач срещу 
ЦДНА. Мокана сложи 
Тошко, който никога 
не беше играл бек, но 
се справи отлично. 
Победихме с 1:0. Това 
беше сезона, в който 
започнахме с 5 побе-

ди срещу софийските отбори и накрая отпаднахме 
с един гол разлика от предния (Завод 12)..“ Спомени 
има и Иван Василев: „Тошко беше голмайстор на от-
бора по едно време. По този повод във вестника 
беше излязла карикатура, една риба (от прякора му) 
с главата на Тошко да прави гол. До към 1957 г. беше в 
отбора, но вече не можеше да играе. Имаше някаква 
контузия в коляното, което беше постоянно подуто, 
неприятна гледка. Тогава нямаше и медицина ня-
кой да ти каже. Менискус, коленни връзки, нещо от 
този род. Лечението беше слънчеви бани, нагревки 
и мажеха колената с парафин, което беше последно-
то постижение на науката. След това стана треньор 
на юношите, беше помощник на Червения и на Спас 
Киров в „А“ отбора. Когато дойдох аз, взех за помощ-
ник Билялов, а Тошко се върна в ДЮШ. Остана там 
доста време. При него са тренирали много от нашите 
футболисти.“

От дъщеря му Жасмина научаваме, че Терзистоев 
е владеел отлично полски език от многобройни ко-
мандировки и сътрудничество с полския клуб „Стал“ 
Миелец. Има преведена от него книга за тренировки 
на вратари. Между футболистите на „Черно море“, 
израстнали под ръководството му в юношеския от-
бор личат имената на Тодор Марев, Марин Парушев, 
Светозар Светозаров, Милчо Милчев ..

Тодор Терзистоев като помощник треньор на "Черно море" през 1973-74 г., прави от ляво надясно: Спас Киров (ст. тр.), 
Кеворк Тахмисян, Тодор Марев, Велин Величков, Иван Симеонов, Христо Маринчев, Никола Димов и Тодор Терзистоев, 

седнали: Тодор Великов, Здравко Митев, Стефан Богомилов, Дамян Георгиев и Иван Андреев.



277



278

П одготовката 
за участе в новосъздаде-
ната Републиканска фут-
болна дивизия (РФД) се 
провежда в околностите 
на Омуртаг. За този лагер 
успяват да се освободят 
едва половината футбо-
листи от „А“ отбора и ня-
колко от „Б“ отбора. Тази 
група играе тренировъч-
ни мачове срещу „Стамо 
Костов“ Попово (победа с 
5:1) и „Лудогорец“ Разград 
(загуба с 2:3). След завръ-
щането си във Варна, „ТВП“ 
е отстранен в 9-то септем-
врийския блиц-турнир за 
купата на борците против 
фашизма от „Торпедо“ с 
0:1. Отговорника Оник 
Харипян хвърля вината за 
тази загуба върху съдията 
Стойчо Ковачев – Солака 

(от ръководството на 
„Спартак“), който не забе-
лязал, че гола на „Торпедо“ 
е вкаран с ръка (Пр. 30, 
15.9.1948 г.). Завеждащия 
футбола Иван Моканов 
изказва загриженост, че 
отборът не е добре под-
готвен, а подпредседа-
телят Стефан Маринчев 

1948
го определя като слаб. 
Забелязва се несериозност 
у футболистите. Цари пъ-
лен аматьотизъм, тренира 
се по два пъти в седмица 
и повечето играчи имат 
проблем с намирането 
на работа. Някои подават 
молби за освобождаване, 
за да си търсят други клу-
бове, които биха ги осигу-
рили с работа, други имат 
проблеми с дисциплината 
(Стоил Лилов изтърпя-
ва вътрешно наказание), 
Конаков е военнослужещ 
в Шумен и трябва да бъде 
освобождаван и превоз-
ван за всеки мач. Назрява 
и скандала с „конспирато-
рите“, който избухва през 
януари 1949 г. След като 
обещанията за намиране 
на работа не са изпълнени, 
част от играчите, водени 
от Стайко Йорданов пода-
ват молби за назначение 

в „Кораловаг“ без зна-
нието на ръководството. 
Замесени са още Недялко 
Ганчев, Ст. Стефанов – 
Чефо, Дим. Стефанов – бай 
Митьо, Тодор Терзистоев и 
бюфетчика Дим. Калъчев. 
Когато УС научава за тези 
подмолни действия, нака-
зания получават Стайко 

Йорданов - отстранява-
не от игра за 6 месеца, 
Терзистоев  - отстраня-
ване за три мача, а Дим. 
Калъчев е отстранен от 
дружеството за една го-
дина. Останалите се раз-
минават с по-леки наказа-
ния (Пр.2, 12.1.1949 г.). От 
Разград  в тима се завръща 
Младен Джуров.

Дружеството е финан-
сово зле и няма ресурс 
да осигурява и задържа 
състезателите си. С голям 
ентусиазъм се посреща 
присъединяването към 
Дома на нар. войска, кое-
то е уговорено още през 
септември 1948 г., утвър-
дено от НФС в писмо с 
дата 8.10.1948 г. През след-
ващата семица официал-
но се променя името от 
„ТВП“ на НФД „Ботев“ при 
ДНВ за военнослужещи и 
граждани. Досегашният 
председател на „ТВП“ 
Алекси Алексиев оста-
ва на длъжност като по-
дпредседател, а неговото 
място се заема от военен 
– кап. л-т Никола Демирев. 
Присъединяването е на-
ложително, предвид фи-
нансовото състояние на 
дружеството, но от друга 
страна е скок в неизвест-
ното с вързани очи, пред-
вид трудностите, които ще 
възникнат през последва-
лите години. 

В тази обстанов-
ка футболния отбор на 
„ТВП“, предвождан от 
Оник Харипян и Бедрос 
Ексерджиян (Моканов 
е на треньорски курсо-
ве в София) отпътува за 
първия си мач от РФД,  в 
Пловдив срещу местния 
„Славия-Ченгелов“. 

10.10.1948 г., Пловдив: 
„Славия-Ченгелов“ – 
„ТВП“ 1:1 (1:1)
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В. „Отечествен глас“, 
Пловдив, 12.10.1948 г.: 
„Славия-Ченгелов“ Пловдив 
и „ТВП“ Варна завършиха 
наравно. Завчера на ста-
диона „БДЖ – Спартак“ се 
състоя първият за града 
ни мач за пъвенството на 
Републиканската футболна 
дивизия... Въпреки ситния 
дъжд, който започна да 
вали още от обяд, стадион-
ът бе събрал хиляди люби-
тели на футболната игра.

На 16.15 часа двата фут-
болни отбора се предста-
виха на фут. съдия Тодор 
Стоянов в най-добрите си 
за момента състави. 

Още на втората минута 
от започване на състеза-
нието, Бъчваров от „Славия-
Ченгелов“ отбеляза пър-
вия гол в полза на тима 
си. Окуражени от доброто 
начало, славистите задър-
жаха за известно време 
инициативата в свои ръце 
и застрашаваха вратата на 
варненци. Това бе обаче, до 
20-та мин. на първото полу-
време, след което варненци 
взеха почина в свои ръце и 
до края на състезанието до-
минираха. Изравняването 
дойде в 43-та мин., като 
Джуров успя да провре с 
глава топката между ръцете 
на вратаря Аров.

През второто полу-
време варненци напираха 
силно, гонейки победния 
гол. Нападателите обаче 
не можаха да използват 
създадените възможнос-
ти. Пловдивчани от своя 
страна направиха редица 
опасни слизания до вратата 
на варненци, но тук сигур-
но се намесваше вратарят 
Боров. Освен това, някои 
от нападателите на сла-
вистите проявиха излишна 
бавност пред самата врата. 
Последните минути на мача 
протекоха без сериозни 
опасности и пред двете вра-

ти. Състезанието завърши 
при равен резултат 1:1.

Публиката остана до-
волна от мача, особено 
от играта на варненци. 
Пловдивчани не показаха 
очакваното, което до зна-
чителна степен се дължи 
и на подмладения състав. 
Нападението не можа да 
задържи по-продължи-
телно време топката пред 
вратата на противника. 
Благодарение на само-
пожертвувателната игра 
на отбраната, особено на 
вратаря Аров, не се поз-
воли покачване на резул-
тата в полза на варненци. 
В този мач „Славия“ пока-
за типичната си дурхова 
игра. Варненци демон-
стрираха свързана и тех-
нически издържана игра.“

17.10.1948 г., 
Варна: „Ботев-ДНВ“ – 
„Септември-ЦДВ“ 2:0 
(1:0)

В. „Нар. дело“, 19.10. 
1948 г.: „Републиканският 
футболен първенец по-
беден във Варна с 2:0. 
Футболната среща на 
варненския „Ботев“ при 
народната войска с ре-
публиканския футболен 
първенец „Септември“ 
при ЦДВ основателно 
привлече над 8 000 зрите-
ли на Колодрума. Хубаво 
впечатление направиха 
великолепната органи-
зация на състезанието 
и украсата на игрището. 
Отборът на „Ботев“ при-
ветства публиката в чест 
на петия конгрес на пар-
тията-ръководителка. 
Лейт. П. Савов поздрави 
двата отбора и им пожела 
другарска игра.

Съдията Златарев по-
кани отборите и състе-
занието започна с бавно 
темпо. Постепенно бо-
тевци наложиха надмо-

щие и отбелязаха три гола, 
които съдията отмени, 
защото бяха отбелязани 
при нарушения. В 38 мин. 
Терзистоев отбеляза пър-
вия гол за варненци и от-
кри резултата, Във второто 
полувреме Ганчев покачи 
резултата на 2:0 и при този 
резултат състезанието за-
върши. 

Варненци победиха ре-
публиканския първенец. 
Победиха благодарение 
на желанието си за победа, 
благодарение на ансам-
бловата си игра и на само-
пожертвувателността си.“

Отменените три гола 
във вратата на „Септември-
ЦДВ“, поради неясни спо-
ред очевидци причини са 
обект на дискусия десети-
летия наред. Въпреки това, 
убедителната победа сре-
щу шампиона на България 
донася необходимата уве-
реност в собствените въз-
можности на тима, за който 
започва да се пише като 
„фаворита на провинция-
та“.

24.10.1948 г., Бургас: 
„Любислав“ – „Ботев-
ДНВ“ 2:4 (2:2)

В. „Черноморски 
фронт“, Бургас, окт. 1948 
г.: „На 24 т.м. в 3 ч. 30 мин. 
се срещнаха в третия кръг 
за Републиканско пър-
венство „Ботев“ Варна 
и „Любислав“ Бургас“. 
Многохилядната публика 
бе изпълнила игрището. 
Над 1000 спортисти бяха 
дошли от Варна.

През първото полувре-
ме „Любислав“ изненада 
и даде бърза и устремна 
игра. Надмощието бе на не-
гова страна. Резултатът мо-
жеше да се измени, но мно-
го от ударите бяха слаби и 
нападателите не можеха да 
се пласират. През второто 

1948

Кап. лейт. Никола 
Демирев (на снимка-
та вече като кап. I 
р.), военният пред-
седател на "Ботев" 

след преминаването 
на клуба към ДНВ. 

От тук се поставя 
началото на дълго-
годишно управление 
от военни ръководи-
тели. Кап. Демирев е 
описван като човек, 

истински милеещ 
за дружеството, 
с  голям принос за 

оцеляването и раз-
витието му.
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полувреме у играчите му 
се почувства умора. 

Напротив, играчите на 
Варна играха по-тактич-
но и имаха добри и точни 
удари. Футболния съдия 
Коков от Пловдив напра-
ви няколко опущения и 
във вреда на двата отбора, 
но повечето във вреда на 
„Любислав“, което предиз-
вика нежелани сцени.

Мачът започва, нача-
лото имат гостите. Бързи 
прехвърляния и към 
двете врати. В 3-та мин. 
Мандалчев (Л) бие във 
вратата на „Ботев“. Топката 
среща вратаря и отскача от 
него, левият инсайд Сарко 
посреща и отбелязва пър-
вия гол – 1:0 за „Любислав“. 
Буря от викове огласят 
игрището. Сега вече лю-
биславци нападат, но уда-
рите във вратата са слаби. 
Напрежението, което е об-

17.10.1948 г., „Ботев“ при ДНВ в РФД, от ляво надясно: Илия Апостолов – Оптячката, Мильо Боров, 
Димитър Стефанов – бай Митьо, Георги Радев – Калфата, Недялко Ганчев, Панайот Желязков, 

Недко Недев – Пилето, Христо Конаков, Манчо Рачев, Тодор Терзистоев и Анастас Конаков

хванало публиката е дос-
тигнало до най-високата си 
точка.

Следва нападение на 
„Ботев“, дясното крило бяга 
по тъча, центрира, десни-
ят инсайд посреща и с то-
чен удар изравнява. Двете 
страни хвърлят всички 
сили за покачване на ре-
зултата, Дясното крило на 
„Ботев“ се откъсва, минава 
отбраната на „Любислав“ 
и забива в мрежата – 2:1 
за Варна. Това сякаш, че 
импулсира любиславци, 
чиито набези към против-
никовата врата зачестя-
ват. Топката е прехвърле-
на към пеналтерията на 
„Ботев“, десния бек се мъчи 
да подаде на вратаря, но 
Мандалчев го изпреварва 
и всред буря от възгла-
си изравнява. „Любислав“ 
продължава да напира. 
Един великолепен удар от 
ц. нападателя едва е отбит 

в корнер. При равен ре-
зултат идва краят на полу-
времето.

През второто полу-
време и двата отбора се 
мъчат да променят резул-
тата. Вятърът сега помага 
на „Ботев“, нападението на 
който е много дейно. В 15-
та мин. левия инсайд бие 
във вратата на „Любислав“, 
вратаря Тодоров се хвър-
ля, но за общо учудване 
топката минава под него 
и намира мрежата. Този 
гол предизвика недовол-
ство и викове. Но ... голът 
си е гол, „Ботев“ води с 
3:2. Някои нападения на 
„Любислав“ са спрени с 
офсайд от фут. съдия. 

Играта се пренася 
към центъра, Едно прех-
върляне към вратата на 
„Любислав“, при което д. 
крило напредва и вдига 
идеално. Левият инсайд 

1948
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посреща с глава и резултата 
се изменя на 4:2 за „Ботев“ 
Варна. Р.Л.“

31.10.1948 г., Варна: 
„Ботев-ДНВ“ – „Левски“ 
София 2:3 (2:1)

В. „Нар. дело“, 2.11. 
1948 г.: „Над 12 000 души в 
неделя с трепет наблюдава-
ха срещата за републикан-
ско футболно първенство. 
Отборите се представиха 
на софийския футб. съдия 
Йорд. Таков.

Начален удар имаха 
гостите и те веднага се от-
зоваха пред вратата на вар-
ненци, но нападението им 
пропадна. Варненци посте-
пенно наложиха надмощие 
и в 14-та мин. Терзистоев 
прехвърли Андреев и от-
кри резултата. В 20-та мин. 
Цветков би хубав корнер, 
варненци се пообъркаха и 
вместо да избият топката 
я вкараха в собствената си 
мрежа. В 30-та мин. от кор-
нер Недев с десния си хъл-
бок вкара втори гол, който 
съдията не призна и отсъ-
ди хенд. В 36-та мин. Недев 
от 20 метра с бомбен шут 
би неспасяемо и покачи 
резултата на 2:1. Краят на 
полувремето дойде с този 
резултат. 

Второто полувреме за-
почна с надмощие на со-
фиянци, които бързо свър-
заха играта си и започнаха 
опасни нападения. В 20-та 
мин. Кардашев се откъсна 
и изравни резултата, а в 38-
та мин. Томов се откъсна от 
Стефанов и със силен шут 
покачи резултата на 3:2. С 
този резултат завърши със-
тезанието, „Левски“ спече-
ли две ценни точки. 

Изводите от това състе-
зание са, че варненци пока-
заха голяма борбеност, но 
по-слаба техника. Във вто-
рото полувреме показаха и 

умора, докато софиянци 
не показаха никакво от-
слабване на темпото.“

14.11.1948 г., 
Варна: „Ботев-ДНВ“ – 
„Локомотив“ София 1:0 
(0:0)

В. „Нар. дело“, 16.11. 
1948 г.: „Футболната сре-
ща привлече онзи ден 
на игрището 10000 души. 
Времето бе хладно, но 
тихо и слънчево. Точно 
в 15 часа отборите се 
явиха на футб. съдия др. 
Топалов.

Още в първите минути 
на полувремето ботевци 
се намериха пред вратата 
на гостите, но пропусна-
ха изгодни положения за 
отбелязване на гол. С над-
мощие на ботевци играта 
продължи до 20-та мин., 
но въпреки надмощието, 
стрелба във вратата на 
противника почти няма-
ше. Железничарите се 
окопитиха и направиха 
опити чрез Тр. Петков и 
Аргиров за пробиви, но 
отбраната на варненци 
се намесваше навреме. С 
променливо надмощие 
първото полувреме за-
върши без резултат. 

Характерно за второ-
то полувреме бе липсата 
на нерв в играта и малко-
то стреляния във вратите. 
Железничарите не дадоха 
почти никаква игра. 

С първия удар на 
второто полувреме на-
падението на ботевци 
се намери пред вратата 
на железничарите, но 
навремената намеса на 
Недялков и Костов осуе-
ти опасностите. Ботевци 
станаха по-бързи и по-
често застрашаваха вра-
тата на гостите. В 21 мин. 
при едно сблъскване на 
Недялков и Ганчев топка-
та отскочи към Конаков I, 

който мигновенно със си-
лен удар я прати в мрежата 
на Костов. След гола играта 
стана по-жива, но до края 
резултата не бе променен. 
При анализ на играта мо-
жем да дойдем до следното 
заключение: Общо играта 
не беше висококачествена. 
Ботевци не се представиха 
така, както ги видяхме сре-
щу „Левски“ и „Септември“. 
От ботевци със своята игра 
блестеше Пан. Желязков. 
Добри прояви имаха 
Апостолов, Конакови, 
Рачев и Терзистоев. От 
гостите Трайчо Петков и 
Милев просто се губеха на 
игрището. Железничарите 
през цялото състезание 
отправиха към вратата на 
ботевци само няколко топ-
ки, като Милев от близо и 
сам пред вратата пропусна 
стопроцентов гол. Съдията 
Топалов и помощниците 
му Ковачев и Ралчев бяха 
обективни и авторитетни.“

21.11.1948 г., Видин: 
„Бенковски“ – „Ботев-
ДНВ“ 2:2 (0:1)

В. „Нар. дело“, 27.11. 
1948 г.: „Истината по сре-
щата. Напоследък софий-
ските вестници „Време“ 
и „Изгрев“ писаха някои 
съвсем неточни неща око-
ло срещата на двата про-
винциални отбора от РФД 
„Ботев-ДНВ“ и „Бенковски“ 
Видин.

Действителното поло-
жение около този тъй мно-
го нашумял всред спортни-
те среди в града ни въпрос 
трябва да бъде обективно 
и безпристрастно изнесе-
но, за да се пресекат въз-
можностите за тенденци-
озно разпространяване на 
слухове. 

Състезанието започна 
с обичайната тържестве-
ност, но още от самото на-

1948

На 29.09.1948 г. е пре-
миерата на филма 
«Хамлет». Режисьор 
и в главната роля е 
Лоурънс Оливие. Това 
е първият озвучен 
филм на пиесата 
на английски език. 
«Хамлет» печели 
множество награ-
ди, между които: 
«Оскар» за най-добър 
филм, най-добра мъ-
жка роля и «Златен 
лъв» от кино фести-
вала във Венеция.
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чало (след отбелязването 
на първия гол от варнен-
ци) играта промени своя-
та физиономия. Главните 
причини за това се крият 
в недобрата организация 
на състезанието от мест-
ните физкултурни органи, 
допуснатите слабости в ръ-
ководството от футб. съдия 
и недопустимото и с нищо 
не оправдано хулиганско 
държание на публиката. За 
да не бъдем голословни, 
ние ще приведем някои 
факти, които макар и не-
пълно, ни разкриват дейст-
вителната картина на със-
тезанието.

Така например Радев 
(„Ботев“) е силно ритнат 
умишлено от център фо-
руарда на „Бенковски“ – 
Енчев и трябваше за крат-
ко време да напусне игри-
щето. При едно нападение 
пред вратата на „Ботев“, 
вратарят Милю Боров е 
силно ритнат в десния 
крак, поради което някол-
ко минути не може да се 
изправи на краката си. 

Реферът Тодор Стоянов 
от София допусна редица 
грешки. Публиката е прис-
трастна, надава силни ви-
кове, започват да се хвър-
лят и камъни. С една тухла, 
хвърлена от публиката е 
ударен Конаков I, който 
я показва на футболния 
съдия, но същият се опра-
вдава, че нищо не може да 
направи. При едно нападе-
ние на варненци, вратарят 
на „Бенковски“ скача с два 
крака срещу Конаков I, кой-
то е силно ударен и пада на 
земята. Централният полу-
защитник на „Бенковски“ 
се затичва към него и го 
изхвърля като непотреб-
на вещ вън от игрище-
то, без за това рефера да 
се намеси. В последната 
минута при една висока 

топка, когато Рачев чисти, 
топката облизва тялото му, 
Публиката се развиква, на-
влиза в игрището и изпла-
шеният футболен съдия 
отсъжда наказателен удар.

Друг факт, в игрище-
то беше хвърлена една 
голяма хлопка с викове: 
„Рефера да я върже на вра-
та си“. Насмалко щеше да 
пострада Апостолов, кой-
то се опита да я покаже на 
футб. съдия, но същия не 
обърна никакво внимание. 
Много от запалянковците 
на Видин бяха порядъчно 
пийнали и с най-нахални 
думи се нахвърляха сре-
щу варненските играчи. 
Не липсваха такива сцени: 
стъкла с вино и малки да-
маджанки се подаваха от 
ръка на ръка, свиреше се 
с няколко свирки от публи-
ката, което внасяше недоу-
мение всред играчите и т.н.

Тази е истината около 
състезанието във Видин. 
Ние смело можем да ка-
жем, че срамните проя-
ви на видинския терен от 
страна на състезателите на 
„Бенковски“ и публиката 
поставят с цялата сериоз-
ност въпроса за отговор-
ността, която Околийското 
физкултурно ръководство 
във Видин, управителния 
съвет на „Бенковски“ и от-
говорните ОФ фактори но-
сят. 

Извънредно слабото 
ръководство на рефера 
Тодор Стоянов, който носи 
не по-малка отговорност 
за опорочаване на състе-
занието, трябва заслужено 
да обърне вниманието и 
на ръководните физкул-
турни фактори от НФС. Не 
може да се търпи и с нищо 
да се оправдават подобни 
прояви, които хвърлят пет-
но върху нашето физкул-
турно движение и излагат 
ОФ политика в областта 

на физкултурата и спорта. 
Спортна Варна се надя-
ва, че подобни прояви, от 
рода на тези във Видин ще 
бъдат не само осъдени, но 
ще се вземат и решител-
ни мерки срещу тяхното 
повтаряне в бъдеще. Кап. 
лейт. Георгиев.“ 

28.11.1948 г., Варна: 
„Ботев-ДНВ“ – „Славия“ 
София 1:0 (1:0)

В. „Нар. дело“, 
30.11.1948 г.: „Още в пър-
вите минути нападението 
на „Ботев“ се устремява 
към вратата на гостите, 
но пропуска. Надмощието 
още не е определено. 
Варненци играят сре-
щу вятъра. В 14-та мин. 
Конаков II подава добре на 
Недев, който е блокиран, 
но се освобождава и пода-
ва на Конаков I, който май-
сторски изпраща в левия 
ъгъл на вратата. Минчев, 
въпреки плонжа си, не 
може да отбие и топката 
разтърси мрежата. Това бе 
единствения гол през ця-
лото състезание. До края 
на първото полувреме 
надмощието продължи да 
е поделено. 

Второто полувреме 
започна с надмощие на 
„Славия“. Състезателите 
му се свързваха добре 
и започнаха да провеж-
дат опасни нападения. 
Апостолов и Желязков 
трябваше упорито да се 
борят с нападателите на 
„Славия“. Вратарят Боров, 
също така бе добър и спа-
си опасни положения. Към 
15-та мин. ботевци отново 
наложиха надмощие. Две 
опасни топки бяха спасе-
ни от отличния Минчев. 
Пред вратата на Боров 
стана сблъскване между 
Стойчев и Николов, които 
не можаха да се споразу-

1948

*** 
Ноември 1948 г. от 

Париж, Анджело 
Куюмджийски дарява 

вилата си за дом 
за деца, предразпо-
ложени към тубер-
кулоза. През 1949 г. 

къщата се нацио-
нализира и до 1992 

година се използва за 
различни нужди, вкл. 

и като резиденция 
на местен функцио-

нер на комунистиче-
ската партия. През 
1992 г. Общинската 

власт във Варна 
заявява, че имотът 

ще се използва 
изцяло съобразно 

волята на дарителя 
и настанява в него 
деца, преболедува-

ли и контактни с 
туберкулоза и други 
хронични белодроб-

ни заболявания.
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меят кой да бие топката. 
Тук се намеси Апостолов и 
тримата състезатели пад-
наха. Това положение бе 
използвано от Боров, който 
със смел плонж изтръгна 
топката. 

Неприятно впечатле-
ние направи загрубяване-
то на играта от страна на 
„Славия“ във втората поло-
вина на второто полувреме. 
Някои от състезателите на 
„Славия“ проявиха грубост, 
която принуди съдията да 
отстрани Ахтимов три ми-
нути преди края на състеза-
нието. Ботевци се държаха 
достойно на игрището и по-
казаха дисциплина. 

Общо взето играта не 
бе висококачествена. Това 
бе състезание между рав-
ностойни противници, но 
не с издържана техника. 
От варненци блестяха със 
своята много добра игра 
Апостолов и Желязков. 
Радев и Боров също бяха 
добри. От нападение-
то добри бяха братята 
Конакови и Терзистоев. 

Футб. съдия овладя на-
пълно играта и ръково-
ди авторитетно.“  

5.12.1948 г., Варна: 
„Ботев-ДНВ“ – „Марек“ 
Дупница 3:2 (1:0)

В. „Нар. дело“, 7.12. 
1948 г.: „Осмият кръг от 
състезанията за републи-
канско първенство до-
несоха нови изненади в 
събота, с поражението на 
„Септември“ от „Славия“ с 
4:1. Срещата в неделя на 
„Локомотив“ със „Славия-
Ченгелов“ бе втора изне-
нада. Железничарите по-
несоха ново поражение 
от провинцията. Третата 
изненада е отличното 
представяне на „Марек“ 
във Варна.

Още с първия удар 
нападението на „Марек“ 
се понася към вратата на 
„Ботев“ и я застрашава, но 
намесата на Апостолов и 
Рачев отблъсква опаст-
ността. Играта е пренесе-
на веднага пред вратата 
на „Марек“ и топката из-
лиза в корнер. Конаков 
бие добре и веднага взе-

ма отлична позиция, къ-
дето получава топката и 
силно я бие току под гор-
ната греда. В 15-та мин. той 
открива резултата. В 38-та 
мин. Енишейнов пропуска 
изгодно положение и пра-
ща над гредата. Няколко 
удара на „Марек“ минават 
над гредата. В 47-та мин. 
Терзистоев е сам пред вра-
тата на Васев, но пропуска 
на празна врата. В 49 мин 
Василев (М) бие от 40 ме-
тра наказателен удар, като 
за обща изненада, топка-
та намира горния десен 
ъгъл на варненската врата. 
Резултата е изравнен.

След този гол играта 
става много бърза и краси-
ва. Надмощието не може да 
се определи. „Марек“ по-
строи добре играта си и за-
почна системни слизания 
към вратата на варненци. 
В 52-та мин. Недев от нака-
зателен удар от 25 метра, 
също за изненада праща 
във вратата на Васев, в ъгъ-
ла. В 61-ва мин. Лазарков 
фаулира Конаков. Недев 

1948

5.12.1948 г., Колодрума, преди мача с „Марек“, от дясно наляво: 
Манчо Рачев, Стефан Стефанов – Чефо, Тодор Терзистоев, Георги Радев – Калфата ...

***
На 10.12.1948 г. Об-
щото събрание на 
ООН в Париж приема 
Декларацията за 
Правата на човека, 
записана като Резо-
люция 217. Деклара-
цията се състои от 
30 точки, утвържда-
ващи индивидуални-
те права на човека 
и е в основата на 
Международният 
закон за правата на 
човека, представен 
през 1966 г, и влязал 
в сила от 1976 г. 

* * *
16 декември. По ре-
шение на ЦК на БКП 
са арестувани 1000 
активни членове на 
ФАКБ и други анархи-
сти; 600 от тях са 
изпратени в концен-
трационни лагери. 
Други през 1949 са 
осъдени в политиче-
ски съдебни процеси 
и са изпратени в 
затвора. Нови вълни 
на арести на анар-
хисти са извършени 
през 1951, 1953 и 
1956.
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отново бие от 20 метра и 
бележи третия гол за вар-
ненци. В 79-та мин. „Марек“ 
провежда опасно напа-
дение от дясно, крилото 
минава отбраната, серви-
ра на Коларов, който бие 
много добре и намалява 
резултата на 3:2. При този 
резултат дойде и края на 
състезанието. За първи път 
в отбора на „Ботев“ игра 
Ст. Ив. Стефанов (Чефото). 
Неговият дебют бе задово-
лителен, но от него се иска 
по-голяма борбеност, ус-
трем и бързина. 

От гостите блестеше 
със своята игра Лазарков, 
който успя да парира опас-
ния Конаков.

От „Ботев“ бяха добри 
Апостолов и Желязков, а 
най-добър и самоотвер-
жен бе Радев (Калфата), 
който винаги беше там, къ-
дето имаше опастност.

Общо взето и двата от-
бора дадоха много добра 
ансамблова и чисто дру-
гарска игра без грубости. 
Това до голяма степен са 
дължи на авторитетното и 
крайно справедливо ръ-
ководство на футболния 
съдия.“

12.12.1948 г., София: 
„Спартак“ – „Ботев-ДНВ“ 
1:0 (0:0)

В. „Нар. дело“, 14.12. 
1948 г.: „При няколко 
градуса студ под нулата 
и при повече от 10 000 
зрители, в София се про-
веде последната среща 
на варненския „Ботев при 
ДНВ“ със „Спартак“ София. 
„Ботев“ като фаворит №1 
на провинцията излезе на 
изпитание пред критич-
ната софийска публика. 
Откровено казано, „Ботев“ 
не можа да се представи 
добре и не даде онази игра, 
която се очакваше от него. 

Стадионът „Юнак“ бе почти 
заледен и това сигурно се 
отрази върху бързината и 
качеството на играта. 

Резултата 1:0 за 
„Спартак“, макар и малък, 
трябва да подсети ръко-
водството на „Ботев“, че ще 
трябват специални зани-
мания с футболистите, кои-
то на пролет ще излязат 
отново по стадионите да 
защитават спортната чест 
на Варна. 

Първото полувреме 
от състезанието не даде 
нищо особено и то завър-
ши при нулев резултат. Във 
второто полувреме, още 
в 4-та мин. чрез Коняров 
„Спартак“ отбеляза един-
ствения гол. Последните 
20 мин. от състезанието 
ботевци наложиха пълно 
надмощие, пренесоха иг-
рата пред вратата на спар-
такците, но изравнение на 
резултата не можаха да ре-
ализират.“

На 20.02.1949 г. в ау-
дитория 51 на Държавния 
университет във Варна (по-
късно В.И.Н.С.) студентите 
от стопански, машинен и  
строителен факултет учре-
дяват физкултурно друже-
ство „Академик“.

В. „Нар. дело“, 22.02. 
1949 г.: „Победата на 
„Ботев“ над „Текстил“. На 20 
т.м. неделя при голям инте-
рес и добро посещение се 
състоя първото футболно 
състезание на „Ботев“ при 
ДНВ. Противник бе младия 
отбор на текстилците. На 
състезанието присъства-
ха управителят на заводи 
„1-ви май“, отговорниците 
по отдели, секретарят на 
партийната организация, 
секретарят на профкоми-
тета, отговорни другари 
от фабриките „Хр. Ботев“ и 
„Червена звезда“, а от стра-
на на „Ботев“ присъстваха 

отговорни другари офи-
цери, начело с др. кап. 1 
ранг Халачев. Преди със-
тезанието членове на ръ-
ководството на „Текстил“ 
поднесоха подарък на 
отбора на „Ботев“ – един 
пакет първокачествена 
памучна прежда. 

Състезанието се разви 
при чисто другарска об-
становка. За отбелязване 
е, че текстилци можаха 
да дадат известен отпор 
на нашия републикански 
представител и в първото 
полувреме да запазят ре-
зултата 1:0 за „Ботев“. Във 
второто полувреме резул-
тата рязко се измени, като 
бяха отбелязани още 3 
гола. Краен резултат 4:0 за 
„Ботев“. Играта на „Ботев“ 
не бе така висококачест-
вена, както беше през със-
тезанията от есента. Това 
може би беше защото на 
различни постове в отбо-
ра бяха поставени млади 
състезатели. Все пак игра-
та бе задоволителна. Ще 
видим истинските качест-
ва на „Ботев“ в неделя на 
27 т.м., като се срещне със 
„Спартак“.

В. „Нар. дело“, 1.03. 
1949 г.: „Ботев“ победи 
„Спартак“ с 4:2. Добра игра 
и на двата отбора. 27.2. 
Футболната среща осно-
вателно прилече 8 000 
зрители на Колодрума. В 
неделя. ..

Посетителите, вяр-
ваме останаха доволни 
от играта на двата отбо-
ра, макар че в „Спартак“ 
липсваше един от най-ру-
тинираните състезатели 
– Ташков, все пак отбора 
даде обичайната си бър-
за и устремна игра. В 4-та 
мин от започване на със-
тезанието, чрез една ху-
бава комбинация, дясното 
крило на „Спартак“ Йовчев 

1949

* * *
5 - 8 януари 1949 г. В 
Москва е проведено 

закрито Икономи-
ческо съвещание 

с участието на 
представители на 

правителствата 
на България, Полша, 
Румъния, Съветския 

съюз, Унгария и Че-
хословакия, което 

приема решение 
за създаването на 

Съвета за икономи-
ческа взаимопомощ 
(СИВ). Организация-

та създава и укрепва 
икономическите 

връзки между стра-
ните в Съветската 

сфера на влияние. 
СИВ е създаден като 

алтернатива на 
Планът Маршал, 

който първоначално 
е предвиждал помощ 

и за СССР, който не 
само е отказал, но 
е блокирал и пред-

видената помощ 
за другите страни 
от Източния блок, 

тежко засегнати от 
войната, като Пол-

ша и Унгария.
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откри резултата. Бързото 
темпо на играта постепен-
но взе да дава отражение 
върху боеспособността на 
спартакци. По-голямата из-
държливост на ботевци, до-
брото свързване на всички 
линии и голямата рутина, 
която все пак ботевци до-
биха в деветте срещи с най-
добрите отбори в страната, 
им дадоха превъзходство. 
При едно меле пред вратата 
на „Спартак“ десния му бек 
бележи автогол. По-късно 
„Спартак“ покачи на 2:1 и 
към края на състезанието 
Конаков II би неспасяемо и 
изравни резултата. 

Във второто полувре-
ме дойде поражението на 
„Спартак“. Две са причините 
за това поражение: неудач-
ната промяна в отбора и 
по-голямата издържливост 
на ботевци. Постепенно 
ботевци наложиха пълно 
надмощие и за дълго време 
пренесоха играта пред гола 
на противника си. В 7-та 
мин. Конаков I покачи на 
3:2, а в 28-та същия покачи 
на 4:2.

Победата на ботевци 
беше заслужена, състеза-
нието беше хубаво, наси-
тено с темпераментност и 
нерв. Като изключим дреб-
ните „другарски срещи“ 
между Калъчев и Ганчев, 
срещата беше напълно дру-
гарска. 

Мястото му е да посъ-
ветваме Ковачев от „Ботев“, 
че при техниката, която 
има, трябва да се научи да 
стреля във вратата. 

Докато във второто по-
лувреме „Спартак“ показа 
умора, ботевци издържаха 
темпото до край. Футб. съ-
дия Топалов се справи до-
бре със задачата.“

***
20.3.1949 г., Варна: 

„Ботев-ДНВ“ – „Славия“ 

Пловдив 0:1 (0:1)
В. „Нар. спорт“, 

бр. 471, 21.03.1949 г.: 
„Фаворит №1 на про-
винцията започна лошо. 
Варна, (20.3. по телефо-
на). Първата среща от РФД 
предизвика много голям 
интерес във Варна. На иг-
рището имаше около 10 
000 зрители. Началото на 
играта е за варненци, кои-
то до към 30-та мин. игра-
ят в полето на „Славия“. 
Нападението на „Ботев“ 
обаче се суети и пропу-
ска да отбележи, като 
между другото Конаков 
II, в 12-та мин. е сам пред 
вратата на Аров, но от три 
метра бие вън. След 30-та 
мин. „Славия“ организира 
своята отбрана и не до-
пуска вече нападението 
на „Ботев“ да застрашава 
опасно. Вместо това, при 
едно бързо напредване, 
Фурнаджиев от „Славия“ 
бележи единствения гол 
на мача. 

След почивката иг-
рата има вече друг вид. 
Сега господаря на терена 
са пловдивчани, които 
демонстрират по-бърза 
игра и в отбрана умело 
построяват своите защит-
ници. В последните 20 
мин. „Славия“ има пълно 
надмощие и отбраната 
на ботевци е силно за-
труднена. Промяна на 
резултата не настъпи и 
футб. съдия Каменски, 
който ръководи много 
добре, даде края на мача. 
Главния извод от тази 
среща е, че ботевци не 
са добре тренирани, до-
като славистите са добре 
подготвени за първата си 
среща.“

27.03.1949 г., София: 
ЦДНВ – „Ботев-ДНВ“ 3:1 
(1:1)

В. „Нар. спорт“, 

бр. 474, 28.03.1949 г.: 
„Победители, но все още 
слаби. Предполагаше се, 
че и двата тима ще дадат 
по-добра игра и ще задо-
волят софийската публика. 
Трябва веднага да се от-
бележи, че показаното на 
терена, макар и да беше 
по-добро, отколкото на 
всички досегашни срещи 
за първенството от насто-
ящия сезон е все още неза-
доволително. Това особено 
се отнася за тима на ЦДНВ, 
които има по-добри и по-
рутинирани състезатели. 
От него, с право се очак-
ваше много повече и като 
се има предвид бележките 
по отношение на същия 
тим относно тактическите 
му задачи и главно на цен-
тралната четворка относ-
но „дубъл-ве-ем“ система, 
трябва веднага да се спо-
мене, че точно в това от-
ношение тима е изостанал. 
Почти през целия мач не 
личеше ръководната роля 
на халфовете и инсайди-
те, независимо от редица 
индивидуални грешки, 
които показаха състеза-
телите от тази четворка. 
Също така направи впе-
чатление лошата игра на 
крайната отбрана, където 
само Трънков се справяше 
с устремния Ганчев. 

Варненският тим също 
не даде всичко, на което е 
способен. В този тим най-
много импонираше бър-
зината и борбата за всяка 
първа топка. Главно за 
това, те много често имаха 
инициативата, която оба-
че не можаха да оползот-
ворят, поради липсата на 
задружна игра. Освен това 
трябва да се отбележи, че 
този отличен по издържли-
вост и воля за победа тим 
има голяма нужда от усво-
яване похватите на модер-

1949

***
През януари в СССР 
се провежда медий-
на антисемитска 
кампания, насочена 
срещу интелекту-
алците с еврейски 
произход. Съветски-
те евреи са обявени 
за „безродни космо-
полити“, без патри-
отични чувства и 
анти-комунисти.

* * *
Февруари са изклю-
чени 3612 студенти. 
От тях 230 души са 
задържани на 14 и 23 
февруари и са изпра-
тени в концлагер.
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ния футбол. Тук именно ще 
изпъкне ролята на футбол-
ния треньор. Задачата на 
Моканов, който сега тре-
нира варненския „Ботев“, 
колкото и да е трудна, е 
осъществима, поради до-
брия материал, с който 
разполага. Състезатели 
като Апостолов, Джуров, 
Желязков, Ганчев, Недев, 
пък и някои от другите, 
трябва да бъдат приуче-
ни към ансамблова игра с 
разнообразни тактически 
задачи. 

Първите минути от иг-
рата бяха много обнадеж-
ващи. За три минути само, 
публиката бе свидетелка 

на няколко отлични ком-
бинации от двете страни, 
като топката посещаваше 
и двете вратарски поле-
та. Още в 4-та мин. едно 
бързо прехвърляне към 
ляво бе използвано от на-
падателите на ЦДНВ, топ-
ката бе прехвърлена към 
Миланов, който проби 
към вратата на варненци и 
Стефанов я прати в мрежа-
та – 1:0 за ЦДНВ. Но скоро 

варненци се окопитиха и 
на свой ред застрашиха 
полето на ЦДНВ. Ганчев 
дори имаше възможност 
на два пъти да реализира, 
но пропусна да стори това. 
По-късно темпото на игра-
та намаля, като дори се по-
лучи известна вялост. Едва 
към 30-та мин се получи 
оживяване, като Божков и 
Ганчев пропуснаха по една 
добра възможност. 

Нова инициатива на 
варненския тим предиз-
вика сериозно огъване в 
отбраната на софиянци 
и след няколко минутно 
териториално надмощие, 
представителите на во-
енно-морския флот чрез 

Ковачев успяха да постиг-
нат изравнявнителния гол. 

След почивката иг-
рата започна живо, като 
първите две-три минути 
имаше известни опастно-
сти пред вратата на ЦДНВ. 
Окопитването на състеза-
телите на ЦДНВ донесе ня-
колко сериозни нападения 
пред варненската врата и в 
5-та мин. топката се намери 
в мрежата на Боров, но фут. 

съдия беше свирил преди 
това фаул на Миланов. До 
към 20-та мин. бяха разме-
нени редица нападения и 
към двете врати, като над-
мощието беше поделено с 
лек превес на „Ботев“. 

В 20-та мин. Стефанов 
се откъсна и сигурно из-
прати в десния ъгъл на 
Боров. Варненци не се от-
чаяха и продължиха нати-
ска си върху несигурната 
отбрана на ЦДНВ. След 
това представителите на 
ЦДНВ взеха почин и след 
няколко упорити напа-
дения Никола Божилов 
покачи на 3:1. Това успо-
кои играта и въпреки, че 
енергичните варненци 
продължиха упорито да 
се борят и при опит да 
намалят поне резултата, 
беше даден края на една 
от най-напрегнатите и ху-
бави срещи от настоящия 
сезон.“

В. „Нар. дело“, 29. 
03.1949 г.: „Герой на 
мача бе Ил. Апостолов – 
Оптячката, който изцяло 
парира бързия Миланов... 
Добър беше и М. Рачев, 
който успешно се бореше 
с Божков.“

***
През този 

сезон в турни-
ра за Купата на 
Съветската вой-
ска (армия) дестте 
отбора от РФД се 

класират директно на 1/8 
финал, където се включват 
игралите вече квалифи-
кации още шест отбора 
от по-долните дивизии. 
„Ботев-ДНВ“ е изтеглен 
да играе в Перник срещу 
местния „Рудничар“ в ди-
ректна елиминация.

3.04.1949 г., Перник: 
„Рудничар“ Перник – 
„Ботев-ДНВ“ 2:1 (1:1), 

1949

27.3.1949 г.: Илия 
Апостолов - 

Оптячката (3) и 
Манчо Рачев спират 

атаката на от-
скочилия Стефан 

Божков (ЦДНВ)
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Голм: Стоянов, Янчев 
(„Рудничар“), Хр. Конаков 
(„Ботев“)

„Рудничар“: Борисов, 
Тодоров, Лозанов, Иванов, 
Гарванов, Тасев, Стоянов, 
Янчев, Михайлов, Станчев, 
Петров

„Ботев-ДНВ“: Боров, 
Георгиев (бел.  Георги 
Давидов или Георги Ив. 
Георгиев, преминал от 
„Орлов“ Добрич на 1.2.1949 
г.), Рачев, Апостолов, 
Джуров, Желязков, Ан. 
Конаков, Недев, Ганчев, 
Ковачев, Хр. Конаков

В. „Нар. спорт“, 
бр. 477, 4.04.1949 г.: 
„Рудничар“ победи „Ботев“ 
с 2:1. Перник, 3.4. Срещата, 
която предизвика огромен 
интерес сред пернишкото 
гражданство премина при 
напрегната и жива игра 
от страна на двата тима и 
завърши с изненадваща 
победа на младият и на-
дежден тим на миньорите. 
Основната причина за това 
е, че представителите на 
Варна подцениха своя про-
тивник и играха без доста-
тъчно устрем към побе-
дата. „Рудничар“ обратно 
– вложи много амбиция и 
воля. Тимът на рудничари-
те, който през зимата ра-
боти усилено и системно, 
се яви добре подготвен за 
тази тежка среща. 

Първото полувреме 
премина при поделена 
игра и еднакви възмож-
ности. Отбраните се спра-
виха добре. През това по-
лувреме бяха отбелязани 
по един гол и в двете вра-
ти. 

Второто полувреме за-
почна с леко надмощие на 
„Рудничар“. Още в начало-
то на полувремето домаки-
ните успяха да отбележат 
един гол и при резултат 2:1 
за върши това тежко състе-

зание. 
С тази си победа 

„Рудничар“ се класи-
ра за четвърт финала 
в борбата за Купата на 
Съветската войска. К. 
Троянов“

„Ботев-ДНВ“ е елими-
ниран в 1/8 финалната 
фаза в турнира за КСА, 
сезон 1948-49 г.

***
10.04.1949 г., Варна: 

„Ботев-ДНВ“ – „Ботев“ 
Бургас 2:1 (1:0)

В. „Нар. дело“, бр. 
1438, 12.04.1949 г.: „В 
неделя, около 10 000 
любители на футбола 
наблюдаваха срещата за 
републиканско първен-
ство. Варненци се появи-
ха с малка промяна в до-
сегашния си отбор, като 
Радев (Калфата) мина 
дясно крило, а център 
нападател бе Стефанов 
(Чефото). 

До към 20-та мин. иг-
рата бе обикновена, без 
някои особени прояви 
и драматични моменти. 
Варненци бяха наложи-
ли териториално надмо-
щие и играеха в бурга-
ската половина, но удари 
към вратата на Тодоров 
нямаше. 

В 39-та мин. пред вра-
тата на Тодоров се създа-
де меле, Ковачев използ-
ва положението и от два 
метра откри резултата. 
До края на полувремето 
резултата не се промени.

Във второто полу-
време бургасци се свър-
заха по-добре и започ-
наха сериозно да застра-
шават вратата на Боров. 
Чрез дългите подавания 
на Апостолов и Рачев, 
варненци започнаха да 
слизат към вратата на 
Тодоров и в 54-та мин. 
при ново меле Радев 
покачи на 2:0. Веднага 

от центъра, чрез много 
бързо нападение Желев 
намали в 55-та мин. на 2:1. 
Играта стана по-бърза, 
по-напрегната, бургасци 
хвърлят всички сили, за да 
променят резултата и от 
фаул щяха да изравнят, но 
топката се удари в горната 
греда. До края на състеза-
нието резултата си остана 
същия. 

Варненци проведоха 
неправилна тактика в иг-
рата. Конаков не може да 
се освободи от слабостта 
си да се врязва в центъ-
ра на игрището. Крилата 
трябва да играят в края и 
да разгъват противнико-
вата отбрана, чрез което 
разгъване да се правят 
пробивите. Наблюдавахме 
и струпване на състеза-
тели на едно място, което 
намалява качеството на 
играта и не позволява да 
се развие бърза и техни-
чески издържана игра. 
Трябва да се подчертае, 
че бургасци бяха добри 
и достойни противници. 
Съдията Гелев, подпомог-
нат от Антонов и Булашев 
ръководи авторитетно.“

(Бел. От следващият 
сезон, централния на-
падател на Бургас Васил 
Желев преминава в отбо-
ра на „Ботев-ДНВ“ Варна)

24.04.1949 г., София: 
„Левски“ София – 
„Ботев-ДНВ“ 4:2 (2:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
486, 25.04.1949 г.: „Вчера 
бе първият хубав ден от 
настъпването на проле-
тта. По небето нито об-
лаче и слънце, истинско 
лятно слънце. За пръв 
път тази година ст. „Юнак“ 
прие редовните си 20 000 
зрители, без зимни палта, 
без шалове и шапки. Но 
това бяха и хората, дошли 

1949

* * *
25 февруари - 8 
март. Процес срещу 
15 протестантски 
пастири от Евангел-
ската баптистка 
църква, Евангел-
ската петдесетна 
църква, Евангелска-
та методистка 
църква и Евангелска-
та съборна църква. 
Те са обвинени в 
противодържавна 
дейност, шпионаж 
и финансиране от 
американската и 
британската лега-
ции. Четирима са 
осъдени на доживо-
тен затвор, чети-
рима на 15 години 
строг тъмничен 
затвор, трима по 
10 години строг 
тъмничен затвор, 
един - 6 години и 
8 месеца строг 
тъмничен затвор, 
един - 5 години строг 
тъмничен затвор, 
двама - 1 година 
условно. Срещу други 
8 пастири, задържа-
ни в ДС и призовани 
като свидетели, се 
образува друг процес 
на 5 юли. Други па-
стири и активисти 
в протестантските 
църкви са въдворени 
в лагери, изселени, 
уволнени от рабо-
та.
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да наблюдават срещата 
между най-добрите ти-
мове на столицата и про-
винцията: „Левски“ София 
и „Ботев“ Варна. Тимът на 
пощенските служители 
прибави още една голяма 
победа към своя твърде 
богат актив през този се-
зон. ... Постигнатите от си-
ния тим четири гола бяха 
отбелязани в резултат на 
идеално създадени и из-

ползвани чисти положе-
ния. По-несигурна беше 
крайната отбрана и осо-
бено бековете Методиев 
и Клева. 

Играчите от тима на 
военно-морските сили 
показаха, че са добър и 
надежден тим, но те има 
още много да учат по от-
ношение на техническото 
овладяване на играта и 
прилагането на така не-
обходимите тактически 
задачи, свойствени за сис-
темата „дубъл-ве-ем“. 

Доста време от нача-
лото на играта никой от ти-
мовете не можа да очертае 
надмощие. Нападенията 
се правят бавно, по-скоро 
предпазливо. .. Първата 
възможност за откри-
ване на резултат има 
„Левски“. Лявото крило 
Димитров получава до-
бра топка и ловко съби-
ра към нея бека Петров и 
вратаря Боров. Мрежата 
остава съвсем открита, 
публиката очаква гол ... 
но удара на Димитров е 
вън от очертанията на 
вратата. Успокоени от из-
бягнатата опастност, вар-
ненци атакуват на свой 
ред. Методиев фаулира 
Конаков I. Фаулът е бит до-
бре, дясното крило Радев 
посреща топката с глава и 
Недев от воле продължа-
ва нейното направление 
в мрежата на Соколов. 
Резултатът е открит – 1:0 
в полза на „Ботев“. Този ус-
пех на варненци изглежда 
не бе очакван нито от пуб-
ликата, нито от софийски-
те играчи. В редовете на 
„Левски“ настъпва извест-
но смущение. Варненци 
продължават играта с нов 
импулс – борят се добре 
и за всяка първа топка. 
Димитров прави втори 
сполучлив пробив, ми-
нава бека Петров и този 
път шутира във вратата, 
но Боров е на мястото си 
и спира топката. Сега вече 
„Левски“ установява по-
добра връзка, особено 
в нападателната линия, 
която изнася играта във 
варненската половина.  
В 20-та мин. една комби-
нация между Цвятков, 
Пачеджиев и Спасов раз-
бърква толкова много 
отбраната на „Ботев“, че 
Хранов остава съвсем не-
покрит пред вратата на 
Боров. В това положение 

той получава чиста топка 
и със силен шут бележи 
изравнителния гол – 1:1. 
Варненци не губят вяра в 
своите сили. Играта става 
бърза, борбата е голяма. 
Двата тима са все още рав-
ностойни противници. Но 
разгорещяването на бор-
бата показва, че мача ще 
бъде решен в следващите 
минути. И това става в 35-
та мин. когато Димитров 
преминава отбраната със 
самостоятелен пробив и 
покачва на 2:1 за „Левски“. 

След почивката орга-
низатор на играта е изця-
ло тимът на „Левски“. Още 
в 50-та мин. Петров про-
пуща отново Димитров, 
който със спринт по аут-
линията достига вратата. 
Другият бек Апостолов 
изоставя Цвятков и 
се спуща да блокира 
Димитров, но тогава по-
следния подава на осво-
бодения Цвятков и той 
със страшна сила забива 
трети гол за „Левски“. В 
58-ма мин. почти по съ-
щия начин и Спасов пла-
сира на Цвятков, който 
покачва резултата на 4:1 
за „Левски“. Въпреки този 
неочакван обрат, варнен-
ските играчи не дават да 
се разбере, че са разбити. 
В 76-та мин. техните уси-
лия се увенчават с успех. 
След фаул на Пачеджиев, 
Конаков I получава топ-
ката, освобождава се от 
Методиев и шутира леко 
в левия ъгъл. Въпреки 
това, Соколов спира топ-
ката, но .. от вътрешната 
страна на дирека – 4:2. 
Веднага след това фут. 
съдия отстранява Радев 
от „Ботев“ и Клева от 
„Левски“ за саморазправа 
помежду си при борба за 
топката. Последните ми-
нути изтичат без да про-

24.04.1949 г.: Христо 
Конаков (7) и Младен 

Джуров в борба 
със защитника на 

„Левски“ Клева

1949
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менят резултата.
Футболният съдия 

Стаматов, въпреки стара-
нието си не можа да даде 
напълно правилно ръко-
водство. Той не само, че 
отсъждаше някои фаули 
обратно и спираше играта 
при авантажи, но и мар-
кира офсайд при биене на 
тъч. Пресилено беше и от-
страняването на двамата 
играчи, особено на Клева.“

***
1.05.1949 г.: пр. „Ботев-

ДНВ“ – „Спартак-МВР“ 
Варна 1:1 (0:1), съдия: Ив. 
Филчев

0:1 Т. Захариев 7‘, 1:1 Б. 
Ковачев 88‘

„Ботев-ДНВ“: М. 
Боров, Дим. Стефанов, Ил. 
Апостолов, М. Рачев, Мл. 
Джуров, Пан. Желязков, Г. 
Радев, Н. Недев, Хр. Дяков, 
Б. Ковачев, Хр. Конаков

„ С п а р т а к - М В Р “ : 
Кондов, Щерев, Ст. 
Калъчев, Василев, 
Карпусчиев, Пандов, 
Тунчев, Досев, Таликов, 
Парушев, Захариев

В. „Нар. дело“, бр. 

1455, 3.05.1949 г.: „ГК на 
ОФ и ГКФС при ГНС по 
случай 1-ви май и пред-
стоящите избори за на-
родни съвети устроиха 
на 1 май футболна среща 
между най-добрите вар-
ненски отбори. 

„Ботев“ излезе пър-
вото полувреме с промя-
на на център нападателя, 
а „Спартак“ излезе с по-
знатия си отбор. Повече 
от 10 000 граждани очак-
ваха с нетърпение започ-
ването на състезанието. 
Между посетителите 
бяха председателя на ГК 
на ОФ др. Начо Стефанов, 
членове на ГК на БКП, 
гости от Съветското кон-
сулство, наши обществе-
ници и представители на 
официалните власти. 

Още от първия мо-
мент на състезание-
то пролича, че играта 
ще бъде напрегната и 
бърза. Нападението на 
„Спартак“ се намери 
пред вратата на „Ботев“, 
но топката бе избита на-
вътре в игрището. В 7-та 
мин. от фаул Т. Захариев, 
въпреки стената, изпра-

ти топката в мрежата на 
„Ботев“. До края на полу-
времето, въпреки всички 
опити на играчите, резул-
тата не се промени. 

Във второто полувре-
ме ботевци успяха да на-
ложат за известно време 
териториално надмощие 
и пренесоха играта в по-
лето на „Спартак“. Играта 
и от двата отбора е свър-
зана, технически издър-
жана. Спартакци правят 
няколко опасни слизания, 
но безрезултатно. 

Едва към края на със-
тезанието, Ковачев полу-
чи една хубава топка, из-
прати я добре към мрежа-
та на „Спартак“, вратаря не 
можеше да я хване с ръце, 
направи опит да я отбие 
с крака, но пропусна и тя 
влезе в мрежата. Края на 
състезанието дойде при 
равен резултат, Срещата 
задоволи, въпреки лошо-
то ръководство на съдия-
та.“

***
22.05.1949 г., Варна: 

„Ботев-ДНВ“ – „Спартак“ 

1.5.1949 г., Колодрума, „Ботев“ при ДНВ прави от ляво надясно: Илия Апостолов, Мильо Боров, Младен Джуров, Панайот 
Желязков, Христо Дяков – Хиндо, Борислав Ковачев, Димитър Стефанов, Недко Недев, Христо Конаков, Манчо Рачев и 

Георги Радев – Калфата, клекнал вляво от вратаря Конда Кондов (Сп.) – Стефан Калъчев (Сп.)

1949
* * *
Март – април. Ав-
стралия, Великобри-
тания и САЩ обви-
няват правител-
ствата на България, 
Унгария и Румъния 
в нарушаване на 
клаузата в мирния 
договор (10.02.1947 
г.) за гарантиране на 
гражданските права 
и свободи. България е 
обвинена в произвол-
ни арести, система-
тично погазване на 
юридическите про-
цедури, продължи-
телно задържане в 
арести и лагери без 
публичен процес на 
хора, чиито възгледи 
противоречат на 
режима.
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София 3:1 (2:0)
В. „Нар. дело“, бр. 

1475, 24.5.1949 г.: „Начал-
ния удар имат гостите, 
варненци веднага пое-
ха топката и проведоха 
устремно нападение, като 
в 3-та мин. Ковачев с из-
ненадващ удар прати топ-
ката в мрежата на Кузов. 
Това въодушеви варнен-
ци и до известна степен 
смути гостите. Варненци 
наложиха териториално 
надмощие и провеждаха 
по-бързи и опасни напа-
дения. Често пред вратата 
на гостите се създаваше 
меле и в 17-та мин. от та-
кова меле Радев покачи 
на 2:0. Това утвърди успе-
ха на ботевци и внесе ус-
покоение в тима. 

Второто полувреме 
започна с надмощие на 
гостите. Близо 15 мин. иг-
рата се развиваше в поле-
то на варненци, където с 
добрата си игра блестяха 
Апостолов и Желязков. 
В 58-ма мин. при меле 
Станков намали резултата 
на 2:1. Опасността за из-
равняване резултата е го-
ляма и ботевци хвърлиха 
всички сили в нова атака, 
като лявата страна напра-
ви малка промяна. В 25-та 
мин. Радев със силен удар 
изпрати отново топката в 
мрежата на Кузов и резул-
тата е вече 3:1. 

При този резултат дой-
де края на състезанието. 
Ботевци изтръгнаха една 
хубава и напълно заслу-
жена победа. Те бяха по-
добри на терена, дадоха 
повече нападения и удари 
във вратата. 

Съдията Коков на-
прави няколко пропуски, 
които станаха причина 
за проявата на грубости, 
особено между Сотиров 
и Ганчев. Новото в отбора 

на „Ботев“ е, че Стефанов 
II (Чефото), като че ли си 
намери мястото на поста 
централен полузащитник. 
На този пост той трябва 
да добие и по-голяма ру-
тина.“

30.05.1949 г., София: 
„Локомотив“ Сф – 
„Ботев-ДНВ“ 1:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
502, 2.06.1949 г.: „В по-
неделник мачът за фут-
болното първенство на 
републиката мина също 
под знака на серията сла-
би мачове. Много малко 
бяха елементите в игра-
та на двете страни, които 
могат да се препишат на 
такъв преден отряд, ка-
къвто представлява РФД 
и нашия спортен живот. 
Освен, че в двата тима 
липсваха технико-такти-
чески проблясъци, но тях-
ната игра бе лишена и от 
свойствения за спортните 
състезания устрем, амби-
ция и воля за победа. За 
сметка на това, редица 
играчи от двете страни 
се стремяха да прикриват 
своите недостатъци във 
владението на топката с 
непозволените похвати 
на грубата игра. Всичко 
това причини извънред-
но честото спиране на иг-
рата от футболния съдия, 
който почти всяка втора 
минута трябваше да от-
съжда напълно основа-
телно фаули. Това беше 
мач с  рекорден брой фа-
ули. Двата тима почти се 
бяха примирили със своя-
та безрезултатна игра и 
очакваха края на мача да 
бъде нерешен. Но в по-
следната минута бекът на 
„Ботев“ Стефанов падна 
и изпусна Делев, който с 
отмерен удар отбеляза 
единствения за мача и по-
беден за „Локомотив“ гол.“

7.06.1949 г., Варна: 
„Ботев-ДНВ“ – „Бенков-
ски“ Видин 2:1 (2:0)

В. „Нар. дело“, бр. 
1487, 8.06.1949 г.: „При 
голям интерес вчера на 
Колодрума се прове-
де футболната среща. 
Съдията Дойчинов от 
Габрово даде знак за за-
почване на играта в 17.45 
часа. Варненци откриха 
резултата чрез Стефанов 
II, който от центъра би 
топката, тя фалцира в гла-
вата на Виденов, изнена-
да вратаря и видинци си 
отбелязаха автогол още в 
5-та мин.

В 30-та мин. Недев 
отблизо покачи резулта-
та на 2:0. Калният терен 
не позволи да се развие 
бърза игра. Все пак вар-
ненци правеха повече 
нападения, но не можаха 
да използват надмощие-
то си. 

Във второто полувре-
ме видинци се организи-
раха по-добре и започ-
наха бързи нападения. 
Отбраната на варненци 
имаше много работа и 
там блестяха с добрата си 
игра Джуров и Стефанов 
II, докато Апостолов не 
беше на висотата си. В 15-
та мин. съдията пресиле-
но отсъди дузпа в полза 
на видинци, която бе спа-
сена от вратаря Боров, 
но минутка по-късно 
Башиновски влезе с топ-
ката в мрежата и намали 
резултата на 2:1.

До края на състеза-
нието резултата остана и 
„Ботев“ спечели две цен-
ни точки, с които укрепи 
положението си в диви-
зията.“

12.06.1949 г., София: 
„Славия“ Сф – „Ботев-
ДНВ“ 1:3 (1:1)

1949

Христо Петров 
Дяков - Хиндо, 

централният на 
падател на "Локомо-
тив", преминал през 
този сезон в "Ботев-
ДНВ", дебютирал на 

1.5.1949 г. в прия-
телски мач срещу 

"Спартак-МВР" (1:1). 
Хиндо играе 2 сезона 

за "Ботев" и през 
1950 г. получава 

контузия.
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В. „Нар. спорт“, 
бр. 507, 13.06.1949 г.: 
„Напоследък поне, твърде 
рядко може да се наблю-
дава футболен мач у нас, 
който да завърши с неос-
порвана победа. В това от-
ношение, вчерашната сре-
ща прави чест на варнен-
ци, които се представиха, 
в сравнение с досегашните 
им гостувания в София, 
най-добре. Тимът бе мо-
билизиран, с подчертана 
воля за победа. Всички 
състезатели водеха борба 
за всяка първа топка, раз-
гъваха играта си, нападаха 
свързано, бързо и опасно, 
бранеха сигурно вратата 
си. Ботевци бяха еднакво 
добри и в отбраната и в на-
падението си. 

Двте загубени точки 
от „Славия във вчераш-
ния мач не бива да изне-
надват никого. Най-първо 
със състава си, а сетне и 
с показаната игра, тимът 
на „Славия“ сам подготви 
победата за своя против-
ник. Наистина, в известна 
част от играта славистите 
провеждаха напредвания 
и имаха на моменти тери-
ториално надмощие, но 
всичко това пропадаше, 
поради неумението да се 
използват възможностите. 
Това бе особено наглед-
но преди постигането на 
втория гол от варненци, 
когато в няколко последо-
вателни моменти напада-
телите на „Славия“ просто 
се надпреварваха да по-
казват, как не бива да се 
използват стопроцентови 
голови положения. В тима 
си и вчера, „Славия“ имаше 
нападатели като Ахтимов 
и Евтимов, за които е по-
уместно да се каже, че бяха 
зрители, а не участници в 
борбата на другарите си от 
тима.

Откриването на ре-
зултата стана в 19-та 
мин.: необезпокояван 
от никого, Недев от-
прави отмерен удар в 
ъгъла и „Ботев“ поведе 
с 1:0. Осем минути след 
това, Ненов продължи 
направлението на една 
получена от дясно топка 
и изравни. В първите 10 
мин. от второто полувре-
ме „Славия“ имаше три-
четири крайно изгодни 
положения, но ги прои-
гра. В 55-та мин. Недев 
отново спокойно и от да-
леч отправи топката към 
вратата, Велев промени 
посоката й и резултата 
бе покачен на 2:1 за вар-
ненци. В 70-та мин. пак 
Недев от около 22 метра 
шутира, Антонов закъс-
ня с плонжа си и резул-
тата бе променен на 3:1. 
Ръководството на футб. 
съдия Златарев, подпо-
могнат от Т. Стоянов и Б. 
Ангелов бе добро.“

16.07.1949 г., гр. 
Марек: „Марек“ – 
„Ботев-ДНВ“ 1:1 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
523, 18.07.1949 г.: „От 
изхода на този мач зави-
сеше дали представите-
лите на гр. Марек ще от-
паднат от дивизията. На 
игрището се бяха стекли 
многобройни посетите-
ли от околията, околните 
градове и София. 

Началото е за гос-
тите, които започват 
спокойно и провеждат 
добре замислено напа-
дение, но биват спира-
ни от добрата защита на 
домакините. За няколко 
минути топката се за-
държа около центъра. 
Тимът на „Марек“ прави 
опасно слизане и ата-
кува вратата на против-
ника. Повечето от уда-

рите отиват в аут. В 15-та 
мин. Играта е прекъсната 
и целият стадион отда-
ва на колене почит пред 
светлата памет на най-
големият българин, др. 
Георги Димитров. Към 25-
та мин. един остър удар 
на Коларов е спасен от 
Боров. Играта става бърза 
и пред двете врати се съз-
дават опасни положения. 
Варненци правят опит 
да пробият отбраната на 
„Марек“, но енергичната 
намеса на Енишейнов и 
Василев осуетяват опити-
те на варненските напада-
тели да бият несмущавани 
във вратата. При нулев ре-
зултат свършва първото 
полувреме. 

След почивката игра-
та става много динамич-
на. „Марек“ взема ини-
циативата и провежда 
няколко нападения, оба-
че безрезултатни. В 70-та 
мин. Стефанов от Варна 
поема една чиста топка 
и спокойно я праща във 
вратата на неудачно из-
лезлия Ташев – варненци 
водят с 1:0. Голът стряска 
състезателите на „Марек“. 
Отбраната на гостите иг-
рае твърдо и футб. съдия 
маркира фаул на пенал-
терията, Исаков бие, но 
топката минава покрай 
гредата. „Марек“ обсаж-
да противниковата вра-
та и три последователни 
корнери не променят по-
ложението. В 83-та мин. 
Исаков бие с глава и прех-
върля излезлия вратар, но 
един от играчите на Варна 
хваща с ръце и съдията 
отсъжда дузпа. Кръстев 
застава зад топката и с 
остър шут изравнява. При 
резултат 1:1 идва края на 
мача. Футб. съдия подп. 
Ангелов с помощници 
Коматов и Коцев свири 
авторитетно.“

1949

***
25.03.1949 г. Опера-
ция „Прибой“. Запо-
чва насилствено 
изселване от При-
балтийските репу-
блики. Съветските 
власти депортират 
в отдалечените 
краища на СССР око-
ло 100 000 литовци, 
естонци и латвий-
ци. 

***
4.04.1949 г. В аме-
риканската сто-
лица Вашингтон е 
подписан Северно 
Атлантическият 
пакт – съюз за во-
енна взаимопомощ 
между Западно ев-
ропейските нации и 
САЩ – НАТО. 
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„Левски“ София  2:3 (2:1), съдия: 
Йордан Таков
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Димитър Стефанов; Илия 
Апостолов; Георги Радев; Манчо 
Рачев; Панайот Желязков; Анастас 
Конаков; Тодор Терзистоев; 
Недялко Ганчев; Недко Недев; 
Христо Конаков
„Левски“: Спас Андреев; Стефан 
Методиев; Атанас Динев; Атанас 
Цанов; Иван Димчев; Ангел 
Петров; Борислав Цветков; Васил 
Спасов; Георги Кардашев; Георги 
Пачеджиев; Йордан Томов
Голм.: 1:0 Т. Терзистоев 14‘, 1:1 
Ил. Апостолов (авт.) 20‘, 2:1 Н. 
Недев 36‘, 2:2 Г. Кардашев 51‘, 2:3 
Й. Томов 83‘ 

14.11.1948 г.: 5 кръг, Варна, ст. 
„Колодрума“, 10 000
„Ботев“ при ДНВ Варна – 
„Локомотив“ София  1:0 (0:0), 
съдия: Димитър Топалов
„Ботев-ДНВ“ Варна: Мильо 
Боров; Стайко Йорданов; Илия 
Апостолов; Георги Радев; Манчо 
Рачев; Панайот Желязков; Анастас 
Конаков; Недко Недев; Недялко 
Ганчев; Тодор Терзистоев; Христо 
Конаков
„Локомотив“: Симеон Костов; 
Стоян Орманджиев; Стилиян 
Ангелов; Любомир Стамболиев; 
Стою Недялков; Лазар Христов; 
Георги Ив. Василев-Гьоко; Трайчо 
Петков; Крум Милев; Неделчо 
Делев; Петър Аргиров
Голм.: 1:0 Хр. Конаков 66‘

21.11.1948 г.: 6 кръг, Видин, 
Градски стадион, 5 000 
„Бенковски“ Видин – „Ботев“ 
при ДНВ Варна  2:2 (0:1), съдия: 
Тодор Стоянов
„Бенковски“: Атанас Ванков; 
Георгиев; Цветан Влахов; 
Стефанов; Петър Енчев; Аспарух 
Виденов; Кирил Башиновски; 
Борислав Еленков; Бойчо 
Маринов; Тодор Стойков; Ванко 
Илиев
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Димитър Стефанов; Илия 
Апостолов; Георги Радев; Манчо 
Рачев; Панайот Желязков; Анастас 
Конаков; Тодор Терзистоев; 
Недялко Ганчев; Недко Недев; 
Христо Конаков 
Голм.: 0:1 Г. Радев (псу) 4‘, 0:2 Н. 
Недев 58‘, 1:2 Б. Маринов 77‘, 2:2 
П. Енчев (дуз.) 89‘
 
28.11.1948 г.: 7 кръг, Варна, ст. 
„Колодрума“, 8 000
„Ботев“ при ДНВ Варна - 
Славия София  1:0 (1:0), съдия: 
Стефан Данчев
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Георги Давидов; Илия Апостолов; 

Статистика 1948/49 г.
10.10.1948 г.: 1 кръг, Пловдив, ст. 
„БДЖ – Спартак“, 11 000 
„Славия-Ченгелов“ Пловдив – 
„ТВП“ Варна  1:1 (1:1), съдия: 
Тодор Стоянов
„Славия-Ченгелов“: Никола 
Аров; Тодор Атлиев; Петър Събев; 
Киряков; Димитър Финков; Иван 
Лазаров; Кирил Минков; Христо 
Бъчваров; Стефан Паунов; Георги 
Фурнаджиев; Атанас Тодоров
„ТВП“: Мильо Боров; Стайко 
Йорданов; Манчо Рачев; Илия 
Апостолов; Георги Радев; 
Панайот Желязков; Анастас 
Конаков; Младен Джуров; Тодор 
Терзистоев; Недко Недев; Христо 
Конаков
Голм.: 1:0 Хр. Бъчваров 2‘, 1:1 Мл. 
Джуров 43‘
 
17.10.1948 г.: 2 кръг, Варна, ст. 
„Колодрума“, 8 100
 „Ботев“ при ДНВ Варна – 
„Септември при ЦДВ“ София  
2:0 (1:0), съдия: Андрей Златарев
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Димитър Стефанов; Манчо Рачев; 
Илия Апостолов; Георги Радев; 
Панайот Желязков; Анастас 
Конаков; Тодор Терзистоев; 
Недялко Ганчев; Недко Недев; 
Христо Конаков
„Септември“ : Панко Георгиев; 
Михаил Михайлов; Димитър 
Цветков; Манол Манолов; 
Никола Алексиев; Нако Чакмаков; 
Димитър Миланов; Стойне 
Минев; Тодор Такев; Никола 
Божилов; Кирил Богданов
Голм.: 1:0 Т. Терзистоев 38‘, 2:0 Н. 
Ганчев 57‘
Пропусната дузпа: Христо 
Конаков (Ботев Варна), 38‘

24.10.1948 г.: 3 кръг, Бургас, ст. 
„Ударник“, 6 000 
„Любислав“ Бургас – „Ботев“ 
при ДНВ Варна  2:4 (2:2), съдия: 
Георги Коков
„Любислав“: Васил Тодоров; 
Евстати Кръстев; Христов; Иван 
Купенов; Димитър Златев; Георги 
Казанджиев; Христо Мандалчев; 
Йордан Шалдъров; Илиев; Саркиз 
Толеджиян; Марко Вандев
„Ботев-ДНВ“: Белчо Белчев; 
Илия Апостолов; Димитър 
Стефанов; Георги Радев; Манчо 
Рачев; Панайот Желязков; Анастас 
Конаков; Тодор Терзистоев; 
Недялко Ганчев; Недко Недев; 
Христо Конаков 
Голм.: 1:0 С. Толеджиян 4‘, 1:1 Т. 
Терзистоев 20‘, 1:2 Хр. Конаков 
25‘, 2:2 Хр. Мандалчев 32‘, 2:3 Н. 
Недев 57‘, 2:4 Н. Недев 76‘

31.10.1948 г.: 4 кръг, Варна, ст. 
„Колодрума“, 15 000 

„Ботев“ при ДНВ Варна – 

Георги Радев; Манчо Рачев; 
Панайот Желязков; Анастас 
Конаков; Тодор Терзистоев; 
Недялко Ганчев; Недко Недев; 
Христо Конаков
„Славия“ Сф: Минко Минчев; 
Панайот Велев; Георги Филипов; 
Милан Христов; Георги Клечков; 
Никола Иванов; Григор Ахтимов; 
Стефан Гецов; Манол Николов; 
Георги Стойчев; Христо Евтимов
Голм: 1:0 Хр. Конаков 14‘
Отстранени: Григор Ахтимов 
(„Славия“) 87 мин.
  
5.12.1948 г.: 8 кръг, Варна, ст. 
„Колодрума“, 9 000 
„Ботев“ при ДНВ Варна – 
„Марек“ Дупница 3:2 (1:0), съ-
дия: Траян Христов
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Димитър Стефанов; Илия 
Апостолов; Георги Радев; Манчо 
Рачев; Панайот Желязков; Тодор 
Терзистоев; Недко Недев; Недялко 
Ганчев; Стефан Стефанов; Христо 
Конаков
„Марек“: Методи Васев; Янаки 
Лазарков; Александър Василев; 
Георги Айдарски; Асен Марков; 
Стоимен Николов; Манол Манов; 
Любен Коларов; Иванов; Димитър 
Исаков; Георги Енишейнов
Голм.: 1:0 Хр. Конаков 15‘, 1:1 Ал. 
Василев (псу) 51‘, 2:1 Н. Недев 
(псу) 52‘, 3:1 Н. Недев (псу) 61‘, 
3:2 Л. Коларов 70‘

12.12.1948 г.: 9 кръг, София, ст. 
„Юнак“, 10 000 
„Спартак“ София – „Ботев“ 
при ДНВ Варна 1:0 (0:0), съдия: 
Георги Коков
„Спартак“ Сф: Христо Петров; 
Стоян Василев; Борис Апостолов; 
Любен Трайков; Трендафил 
Станков; Димитър Ненчев; 
Джуров; Светослав Инджев; 
Любомир Коняров; Димитър 
Андонов; Константин Костов
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Стайко Йорданов; Илия 
Апостолов; Георги Радев; Манчо 
Рачев; Панайот Желязков; Анастас 
Конаков; Тодор Терзистоев; 
Недялко Ганчев; Недко Недев; 
Христо Конаков
Голм.: 1:0 Л. Коняров 49‘

20.03.1949 г.: 10 кръг, Варна, ст. 
„Колодрума“, 10 000 
„Ботев“ при ДНВ Варна – 
„Славия“ Пловдив  0:1 (0:1), съ-
дия: Борислав Каменски
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Димитър Стефанов; Илия 
Апостолов; Георги Радев; Манчо 
Рачев; Панайот Желязков; Анастас 
Конаков; Недко Недев; Недялко 
Ганчев; Борислав Ковачев; Христо 
Конаков

„Славия“ Пд: Никола Аров; Иван 
Лазаров; Петър Събев; Христо 
Бъчваров; Димитър Финков; 
Аспарух Караянев; Андрей 
Кошеров; Тодор Атлиев; Стефан 
Паунов; Георги Фурнаджиев; 
Атанас Тодоров
Голм.: 0:1 Г. Фурнаджиев 35‘
  
27.03.1949 г.: 11 кръг, София, ст. 
„Юнак“, 20 000
ЦДНВ София – „Ботев“ при 
ДНВ Варна  3:1 (1:1), съдия: 
Тодор Стоянов
ЦДНВ: Стефан Геренски; 
Борислав Футеков; Манол 
Манолов; Никола Алексиев; Борис 
Трънков; Нако Чакмаков; Димитър 
Миланов; Стойне Минев; Стефан 
Божков; Никола Божилов; Стефан 
Стефанов-Томито
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Димитър Стефанов; Илия 
Апостолов; Младен Джуров; 
Манчо Рачев; Панайот Желязков; 
Анастас Конаков; Недко Недев; 
Недялко Ганчев; Борислав 
Ковачев; Христо Конаков
Голм.: 1:0 Ст.Стефанов 4‘, 1:1 Б. 
Ковачев 35‘, 2:1 Ст. Стефанов 65‘, 
3:1 Н. Божилов 70‘
 
10.04.1949 г.: 12 кръг, Варна, ст. 
„Колодрума“, 10 000 
„Ботев“ при ДНВ Варна – 
„Ботев“ Бургас  2:1 (1:0), съдия: 
Никола Гелев
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Димитър Стефанов; Илия 
Апостолов; Младен Джуров; 
Манчо Рачев; Панайот Желязков; 
Георги Радев; Борислав Ковачев; 
Стефан Стефанов; Недко Недев; 
Христо Конаков
„Ботев“ Бс: Васил Тодоров; 
Христо Марков; Димитър Йовчев; 
Георги Папазов; Димитър Златев; 
Димитър Сърбаков; Янев; 
Николов; Васил Желев; Евгени 
Василев; Марко Вандев
Голм.: 1:0 Б. Ковачев 39‘, 2:0 Г. 
Радев 54‘, 2:1 В. Желев 55‘

24.04.1949 г.: 13 кръг, София, ст. 
„Юнак“, 20 000
„Левски“ София – „Ботев“ при 
ДНВ Варна  4:2 (2:1), съдия: 
Ангел Стаматов
„Левски“ Сф: Апостол Соколов; 
Стефан Методиев; Амедео Клева; 
Костадин Георгиев; Иван Димчев; 
Драган Георгиев; Борислав 
Цветков; Васил Спасов; Георги 
Пачеджиев; Любен Хранов; Арсен 
Димитров
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Асен Петров - Лебеда; Илия 
Апостолов; Младен Джуров; 
Манчо Рачев; Панайот Желязков; 
Георги Радев; Борислав Ковачев; 
Недялко Ганчев; Недко Недев; 
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Илия Апостолов Спасов 18 -

Панайот Желязков 18 -

Недко Недев 18 11

Христо Конаков 18 5

Михаил Боров - Мильо 17

Георги Радев  - Калфата 17 4

Недялко Ганчев Делев 15 1

Михаил Рачев - Манчо 14 -

Димитър Стефанов 13 -

Анастас Конаков - Стасо 10 -

Младен Джуров 9 1

Тодор Терзистоев - Рибата 9 3

Борислав Ковачев 9 3

Стефан Стефанов - Чефо 7 1

Стайко Йорданов 3 -

Белчо Белчев 1 -

Георги Давидов 1 -

Асен Петров - Лебеда 1 -

крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.
1. Левски София 18 15 3 0 44:8 33
2. ЦДНВ София 18 10 4 4 28:15 24
3. Локомотив София 18 8 5 5 25:17 21
4. Славия София 18 9 3 6 29:20 21
5. Спартак София 18 8 5 5 23:18 21
6. ТВП/ Ботев Варна 18 9 3 6 30:25 21
7. Славия Пловдив 18 4 8 6 16:21 16
8. Марек Дупница 18 2 4 12 16:42 8
9. Бенковски Видин 18 2 4 12 13:35 8

10. Л-слав/ Ботев Бургас 18 2 3 13 15:38 7

1948/49 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Левски  1:0 4:0 1:0 3:0 4:2 1:0 6:0 5:0 5:1
2. ЦДНВ 0:0  3:2 1:4 1:1 3:1 5:0 0:0 4:0 2:0
3. Локом 0:1 2:2  2:0 0:0 1:0 0:0 4:0 2:0 1:1
4. Славия 1:1 0:1 2:3  1:0 1:3 1:0 4:3 4:1 3:0
5. Спартак 1:1 1:0 0:1 1:1  1:0 5:2 2:1 1:0 3:1
6. Ботев 2:3 2:0 1:0 1:0 3:1  0:1 3:2 2:1 2:1
7. Слав П 0:1 0:1 1:0 0:0 2:0 1:1  2:2 0:0 3:0
8. Марек 1:3 0:1 0:3 0:3 0:2 1:1 2:2  1:0 2:0
9. Бенк 0:3 0:2 2:2 0:1 0:3 2:2 1:1 4:0  1:0

10. Бот Бс 0:1 1:2 0:2 2:3 1:1 2:4 1:1 2:1 2:1  

Христо Конаков
Голм.: 0:1 Н. Недев 10‘, 1:1 Л. 
Хранов 20‘, 2:1 А. Димитров 35‘, 
4:1 Б. Цветков 50‘, 58‘, 4:2 Хр. 
Конаков 76‘
Отстранени: А. Клева („Л“), 77‘; Г. 
Радев („Б“) 77‘
  
22.05.1949 г.: 18 кръг, Варна, ст. 
„Колодрума“, 12 000
„Ботев“ при ДНВ Варна – 
„Спартак“ София  3:1 (2:0), съ-
дия: Георги Коков
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Димитър Стефанов; Илия 
Апостолов; Младен Джуров; 
Стефан Стефанов; Панайот 
Желязков; Георги Радев; Борислав 
Ковачев; Недялко Ганчев; Недко 
Недев; Христо Конаков
„Спартак“ Сф: Кузов; Стоян 
Василев; Борис Апостолов; 
Димитър Ненчев; Михаил 
Сотиров; Любен Трайков; 
Любомир Коняров; Светослав 
Инджев; Димитър Андонов; 
Трендафил Станков; Рангелов
Голм.: 1:0 Б. Ковачев 3‘, 2:0 Г. 
Радев 17‘, 2:1 Тр. Станков 58‘, 3:1 
Г. Радев 70‘

30.05.1949 г.: 14 кръг, София, ст. 
„Юнак“, 7 000
„Локомотив“ София – „Ботев“ 
при ДНВ Варна  1:0 (0:0), съдия: 
Боян Ангелов
„Локомотив“ Сф: Симеон 
Костов; Стоян Орманджиев; 
Стилиян Ангелов; Наум Савов; 
Любомир Стамболиев; Лазар 
Христов; Георги Ив. Василев-
Гьоко; Трайчо Петков; Неделчо 
Делев; Златко Тодоров; Петър 
Аргиров
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Димитър Стефанов; Илия 
Апостолов; Младен Джуров; 
Стефан Стефанов; Панайот 
Желязков; Георги Радев; Недялко 
Ганчев; Недко Недев; Борислав 
Ковачев; Христо Конаков
Голм.: 1:0 Н. Делев 90‘

7.06.1949 г.: 15 кръг, Варна, ст. 
„Колодрума“  
„Ботев“ при ДНВ Варна – 
„Бенковски“ Видин 2:1 (2:0), съ-
дия: Кръстю Дойчинов
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Димитър Стефанов; Илия 
Апостолов; Младен Джуров; 
Стефан Стефанов; Панайот 
Желязков; Георги Радев; Борислав 
Ковачев; Недялко Ганчев; Недко 
Недев; Христо Конаков
„Бенковски“ Вд: Ланков; Петров; 
Георги Маринов; Аспарух 
Виденов; Дишо Йотов; Гаврил 
Стоянов; Гадев; Лазаров; Бойчо 
Маринов; Тодор Стойков; Кирил 
Башиновски
Голм.: 1:0 А. Виденов (авт.) 5‘, 2:0 
Н. Недев 30‘, 2:1 К. Башиновски 
52‘
51-та минута Мильо Боров спася-
ва дузпа
 
12.06.1949 г.: 16 кръг, София, ст. 

„Юнак“
„Славия“ София – „Ботев“ 
при ДНВ Варна 1:3 (1:1), съдия: 
Андрей Златарев
„Славия“ Сф: Тодор Антонов; 
Панайот Велев; Тодор Капралов; 
Кирил Чипев; Венец  Делибалтов; 
Никола Иванов; Григор Ахтимов; 
Стефан Гецов; Манол Николов; 
Петър Ненов; Христо Евтимов 
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Димитър Стефанов; Илия 
Апостолов; Младен Джуров; 
Стефан Стефанов; Панайот 
Желязков; Георги Радев; Борислав 
Ковачев; Недялко Ганчев; Недко 
Недев; Христо Конаков
 Голм.: 0:1 Н. Недев 19‘, 1:1 П. 
Ненов 27‘, 1:2 Н. Недев 55‘, 1:3 Н. 
Недев 70‘
 
17.07.1949 г.: 17 кръг, гр. Марек, 
ст. „Бончук“ 
„Марек“ Марек – „Ботев“ ДНВ 
Варна 1:1 (0:0), съдия: Боян 
Ангелов
Голмайстори:
Димитър Стефанов, 70 (0:1)
Кръстев М (дузпа), 84 (1:1)
„Марек“: Стоян Ташев; 
Александър Василев; Георги 
Енишейнов; Кръстев М; Асен 
Марков; Георги Айдарски; 
Димитър Спасов; Никола Шулев; 
Димитър Исаков; Любен Коларов; 
Манол Манов
„Ботев-ДНВ“: Мильо Боров; 
Илия Апостолов; Димитър 
Стефанов; Младен Джуров; 
Манчо Рачев; Панайот Желязков; 
Георги Радев; Недко Недев; 
Стефан Стефанов; Борислав 
Ковачев; Христо Конаков
Голм.: 0:1 Ст. Стефанов 70‘, 1:1 М. 
Кръстев 84‘ (дуз.)

"Ботев-ДНВ" 1948 - 1949 г., от ляво надясно: Ил. Апостолов (кап.), М. Боров, 
Дим. Стефанов, Н. Недев, Нед. Ганчев, Г. Радев, Пан. Желязков, Т. Терзистоев, 

М. Рачев, Хр. Конаков и Ан. Конаков
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Това безспорно е сезона на Недко Недев - гол-
майсторът на РФД с 11 гола (колкото има и Дим. 
Миланов от ЦДНВ). 

„15 годишен срещнах „Тича“. Победиха ни, аз иг-
раех дясна свръзка. В тези юношески години все не 
можеха да ми намерят място в отбора, само на вра-
тата не са ме слагали. Но чувствах, 
че голът ме влечеше. Имах навика и 
усета да нападам, да шутирам, имах 
силен удар и скоро се утвърдих 
като лява свръзка. След 1935 г. игра-
ех и в юношеския и в мъжкия отбор 
на „Владислав“. Помня първия си 
мач в НФД срещу винаги силния со-
фийски „Левски“. Тогава лявото кри-
ло на „Владислав“ – Шилото (Георги 
Христов) беше мобилизиран и аз 
го заместих. После два пъти иг-
рах в София срещу „Шипка“ и ЖСК. 
Започна войната и първенството се 
прекъсна. Това беше мого лош шанс 
за мен, защото се провеждаха само 
градски първенства или между-
градски срещи. Големите мачове, в които израства 
големия футболист вече ги нямаше. Това сякаш ми 
попречи да се изявя. През 1948 г. първенството се 
поднови. Имах вече 10 годишен опит и тогава ста-
нах голмайстор на страната. 

По това време дивизията беше съставена от 
много добри отбори. Всички софийски отбори, с 
чудесни футболисти, все национали ги побежда-
вахме на Колодрума. Само от „Левски“ загубихме с 
2:3. Вкарах един гол с хълбок, но съдията Йордан 
Таков от София каза, че с ръка съм го вкарал, а пред 
него стана това. Изпреварих 
защитниците и с тяло вкарах 
топката. Отмени го. После Илия 
Апостолов си направи автогол и 
така загубихме този мач. 

Така сърцато и мобили-
зирано започвахме мачовете 
във Варна, че до 15-та мин. не 
можеше да не направим гол. 
Една стихия, един ураган беше 
„Владислав“ в тези минути. Пред 
вратата на противника ставаха 
невъобразими мелета. Но моите 

голове, почти всичките бяха 

Недко Георгиев
Недев - Пилето

(18.10.1920 г. – 23.01.2001 г.)
„Владислав“/“ТВП“/ВМС 1935 – 1952 г.

Позиция: ляв инсайд
НФД/“А“ РФГ: 30 мача/12 гола

от далеч. Вкарвал съм голове на най-добрите вра-
тари. На Соколов, на Минчев – Детелината вкарах 
три. Това стана така. Стоян Орманджиев вече беше 
преминал в София, каза преди мача на нашия цен-
тър нападател Ст. Стефанов – Чефо да отстранява 
техния централен защитник – много висок и пъргав 
беше той – като го влачи наляво надясно, за да отва-
ря пространство за мен. Срещу мен играеше десния 
полузащитник Делибалтов, от „Марек“ го бяха взе-
ли, беше малко тежичък и аз като тръгнех с топка-
та, пред мен се откриваше хоризонт от 20-25 метра. 
Вкарах и трите гола.

Най-добрия ми партньор беше Христо Конаков. 
Много фин и интелигентен играч, финтьор, комбина-

тивен, с него много се разбирахме. 
Той имаше точен пас и голямо чув-
ство към играта. Шанс имах, че до 
мен беше и Стефан Дачев, техничен 
и умен централен нападател. Играл 
съм само във „Владислав“ до 1945 
г., когато се обединихме с „Тича“. 
Никога не съм бил резерва. На те-
рена останах още, като треньор на 
„Ударник“ имах добър отбор.

Нападателя трябва да има от-
лична техника и да владее топката 
с двата крака, нюх за гола и добър 
удар. Аз например правех головете 
си обикновенно в движение, водя 
топката, поглеждам вратата и вра-
таря, виждам например, че десния 

ъгъл е по-свободен и се старая там да пратя топка-
та. Не винаги става. Имам един случаен гол от ъглов 
удар. Исках да изпратя топката към мой съотборник, 
а тя влезе във вратата. Аз съм махленски футболист 
и много неща при мен са дошли интуитивно. Но от 
малък имах стръв към вратата, към гола. Не съм учен 
от треньор, ходех на тренировките на „Владислав“ и 
сам се учех. От Цв. Димитров, от Дългия Борис, от 
Миндела, Боранов, Йордан Кирчев, от Шилото – те 
бяха моите треньори, защото бяха нестандартни иг-
рачи....“ (от „Футболна Варна“, Стефан Янев и сътр., 
1988 г.)
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Недев завършва треньорска школа и извест-
но време води отбора на „Бреговак“ („Б“ отбора на 
„Черно море“, както сам го описва), след това на ДСО 
„Ударник“ Варна и „Георги Трайков“ в Окръжната 
група.

Недко е дипломиран зъботехник и след футбола 
работи в зъботехническата лаборатория, в близост 
до механа „Евскиноград“. При влизането на „Черно 
море“ в „А“ РФГ през 2000 г., след дълго изгнание 
в „Б“ група, Недко Недев, вече в доста напреднала 
възраст, бе представен на ст. „Тича“ под бурните 
овации на публиката.

„Недко работи до последно, доста зъболекари 
го търсеха, имаше много работа. Беше здрав и по-
чина внезапно.“ (Иван Василев)

От 6.05.1940 г. до 22.03.1954 г. са точните 
дати, с който Димитър Стефанов определя пери-
ода на своята кариера в клуба. Митьо започва да 
играе футбол в детските отбори на „Владислав“ 
и застава на поста на Стоян Орманджиев, след 
преминаването на последния в ЖСК София. При 

обединението през 1945 г., той попада за някол-
ко месеца в „Спартак“, но написва молба да бъде 
преместен в дружеството, на което е бил дълго-
годишен член и се завръща в „Тича-Владислав“, 

Димитър Стефанов 
Димитров – бай Митьо

(18.4.1920 г. – неизв.)
„Владислав“/“ТВП“/ВМС 1940 – 1954 г.

Позиция: десен бек
НФД/“А“РФГ: 66 мача

където остава като титулярен десен бек до края 
на активния си футболен живот. След футбола, 
Митьо се отдава изцяло на пекарската си профе-
сия и е преподавател в Техникума по обществено 
хранене (ТОХ). Синът му Стефан Димитров запис-
ва няколко мача за „Черно море“ през 1962-63 г., 
но претърпава тежка контузия в коляното и про-
дължава кариерата си в „Светавица“ Търговище.

 „С един куриоз влязох аз в първия тим. Стоян 
Орманджиев се записа да учи в София и аз близо 
месец се готвех за неговото място като защитник. 
Щяхме да играем срещу „ФК 13“. Но Орманджиев 
го освободиха от училището и аз – на пейката, 
ама вече съблечен, готов да излизам на терена. 
Обаче дясното ни крило Стефан Боранов по-

лучи някакви сто-
машни болки и ме 
сложиха да запълня 
неговото място. По 
едно време исках 
да центрирам една 
топка към към Цеко 
Димитров, той беше 
лява свръзка и вър-
ху мен се хвърли-
ха да ме целуват 
Шилото, Калдаръма, 
Мъката, прегръщат 
ме, публиката ръко-
пляска, вкарал съм 
гол. Такъв беше де-
бютът ми (бел. спо-

ред официалната статис-
тика в този мач, на 6.5.1940 
г., Митьо играе дясно крило, 
а Боранов на непривичния за 
него пост център напада-
тел. Като голмаистор във 
вестника е записан Боранов. 
Титулярния футболист, иг-
рал предния ден срещу ЖСК, 
но отсъстващ в този мач е 
лявото крило Цвятко Кънев).  
Повече нападател не съм 
бил. Дълго играех десен за-
щитник, в тройка с Моканов 
и Мишков – Джона.

През 1945 г. ни обедини-
ха с „Тича“.... страхуваха се, че 
ще има разногласия в ръко-
водството, между играчите, 
нямаше го. Напротив, имаше 
хубави резултати и приятели 

си бяхме. Които бяха достойни, те играеха, ни-
кой не се сърдеше. Е, например Оптячката дълго 
време стоя резерва. Чак като се отказа Мокана 
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влезе в тима. А Моканов съблече фланелката 
след мача с „Торпедо“ Москва. Не можа да вкара 
дузпа. Каза: „Тази дубъл-ве-ем система не е вече 
за мен.“ Защото от торпедовци видяхме какво 
значи футбол, с голямо движение, много бягане, 
борба, техника...

Баща ми година и половина не знаеше, че 
играя футбол. Ние имахме фурна и аз му пома-
гах. С майка ми случайно влезли на Колодрума, 
отивали на разходка в Морската градина, видя-
ли вратите отворени, много хора викат – аз на 
терена. Нищо не ми каза, но ще заминаваме за 
София, той не ме пуска – работата във фурната 
няма кой да ми я свърши. Майка ми дава пари за 
харчилък, аз ги давам на него. „Тате, викам, ето 
пари да наемеш работник докато ме няма.“ По 
девет фурни хляб съм вадел преди мач, за да ме 
пусне баща ми. 

Много футболисти са минали пред очите 
ми, с много от тях се срещахме на терена. Най-
голям беше Жечо Тунчев. След мач го чаках да му 
нося обувките. Бях 9-10 годишен хлапак. На ул. 
„Страхил“, там ни беше фурната, имаше акациеви 
дръвчета, използвахме ги за врати. Веднъж Жечо 

Тунчев ни би удари, аз и Кольо бяхме вратари. 
Жечо ме потупа по рамото и ми каза: „Митко, 

дръпни се моето момче, от теб вратар няма да 
стане...“ 

Най-хубавият мач, който сме изиграли, мисля 
че е през 1941 г., когато стана голямото наводне-
ние във Варна. Учредиха една купа, за която се 
бориха сборни отбори на София, Пловдив, Варна 
и Русе. Софиянци паднаха от пловдивчани, ру-
сенци от нас и се оказа, че финала ще бъде без 
София. Обаче, скалъпиха едни сборен отбор, за 
да играем срещу София. Крум Милев беше тогава 
в стихията си. Размениха се с Вучко Йорданов, и 
той дойде срещу мен, ляво крило. Мачът беше на 
„Тича“, защото наводнението отнесе Колодрума. 
И двамата с Крум Милев бяхме масивни. Като се 
срещнехме, публиката казваше, че искри изкача-
ли. Обаче нито аз –ох, нито той. Един номер ми 
направи. При една висока топка, аз се готвя да 
скоча, той леко ми настъпва крака, не мога да 
отлепя от земята. Това ме озлоби, той твърдо, 
аз още по-твърдо. Като свърши мача, прегърна 
ме, той е 7-8 години по-голям от мен, и ми каза: 
„Моето момче, евалла ти правя..“

Свалих обувките на 22 март 1954 г. С треньо-
ра Моканов нещо не се разбрахме. Аз като ка-
питан не се съгласих с него и ... така завърших 
кариерата си...“ (от „Футболна Варна“, Стефан 
Янев и сътр., 1988 г.)

Дим. Стефанов (вляво), Г. Радев – Калфата (в гръб) и Недко Недев спират атаката 
на Д. Миланов от ЦДНА в приятелски мач през 1951 г.
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Манчо Рачев започва да играе футбол във 
„Владислав“ и е един от младежите, които се нала-
гат в мъжкия отбор по време на войната, поради 
настъпилата мобилизация. Манчо не е титуляр при 
обединението през 1945 г., но със заминаването на 
Калъчев постепенно намира мястото си в халфовата 
линия. Играе успешно и като бек. За него си спом-
ня Дим. Видинлиев: „Манчо беше много елегантен 
футболист. Беше от богато семейство и му личеше 
в играта и в поведението. На терена беше като ари-
стократ. Коректен с всички, възпитан, техничен, но 
малко бавен, с плавни движения, с добър пас. Малко 
мек в единоборствата, пълна противоположност на 
Муната.“

Манчо отбива военната си служба в трудови 
войски в Шумен и от картотеката му разбираме, че е 
прекарал време в софийската „Славия“, след което се 
завръща в „Ботев-ДНВ“ и е титулярен полузащитник 
в отбора, изпуснал третото място по голова разли-
ка. Остава верен на клуба и през „чистилището“ на 
Окръжната група през 1950 г. 

От протоколите на дружеството, виждаме че ръ-
ководството е полагало особени усилия да му наме-
ри работа. За известно време е бил бюфетчик в клуба.

Манчо завършва кариерата си през 1952 г.. 

Михаил Тодоров
Рачев – Манчо

(14.02.1925 г. – неизв.)
„Владислав“/“ТВ“/ВМС 1942 - 1952 г.

Позиция: халфбек/бек
„А“ РФГ: 14 мача

Ковачев започва да играе футбол за „Спортист“ 
София, където се налага като инсайд в годините по 
време на войната. През 1948 г. преминава в „Орлов“ 
Добрич, където е на път да направи история в добри-
чкия футбол с участието си в победния полуфинал за 
купата на Съветската армия, който изпраща „Орлов“ 
на финал срещу „Локомотив“ София. Съперниците им 
от „Славия-Ченгелов“ обаче, докладват нередовна 
картотека на Ковачев, контестацията им е уважена и 
„Орлов“ пропуска шанса си да направи история.

Борето преминава в „Ботев-ДНВ“ на 1.2.1949 г. 
(Пр.5, 9.02.1949 г.) и остава във Варна до края на ка-
риерата си, като през 1955 и 1956 г. слага и капитан-
ската лента на „моряците“. Техничен, бърз, със силен 
удар и отличен поглед върху играта, Ковачев бързо 

Борислав Василев
Ковачев

Ботев/ВМС 1949 - 1956 г.
Позиция: десен инсайд
„А“ РФГ: 105 мача/9 гола
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се налага като титуляр, веднага след пристигането си 
във Варна. Остава в клуба и в Окръжната група през 
1950 г., както и две години в „Б“ група  Има  решаваща 
роля в кампанията по завръщането в „А“ група и спе-
челването на бронзовите медали през 1953 г. 

„Много техничен футболист. №8. Спря да играе 
като отпаднахме през 1956 г., след това се повър-
тя малко във Варна, не намери работа и се прибра 
в София. Бяха го направили мичман. Не на всеки му 
се облича униформа, за да ходи всеки ден в подделе-
нието.“ (Иван Василев)

Чефо пристига в „Ботев-ДНВ“ от „Септември“ кв. 
Аспарухово и дебютира в РФД на 5.12.1948 г. като ин-
сайд срещу „Марек“. Сменя няколко поста и получава 
най-висока оценка като централен нападел, но не ус-
пява да се наложи като титуляр в първата си година. 
През следващите две години играе като център халф 
и е титуляр в Окръжната и „Б“ група. През 1952 г. за-
писва само един мач. 

По спомените на Иван Василев: „Чефо беше мно-
го висок, може би около 1,90 м, и играеше добре с 
глава, но с краката не беше много техничен (то обик-
новенно е така с високите футболисти). След като 
спря да играе беше дълго време в клуба като тре-
ньор на „Б“ отбора. Тогава имаше и такъв. Играеха 
предимно морячета и правеха много здрави мачове. 
През 1957 г. Мокана нещо го бяха наказали и сложи-
ха временно Чефо като треньор на „А“ отбора. Той 
имаше опит с млади футболисти и започна да ме на-

лага като десен бек. На него дължа влизането си в 

Стефан Иванов
Стефанов – Чефо

(р. 1928 г.)
Ботев/ВМС 1948 - 1952 г.
Позиция: полузащитник

„А“ РФГ: 8 мача/1 гол

големия футбол. След като спря с футбола му дадоха 
някаква работа към БСФС в Юнашкия салон. Ожени 
се за софиянка и живее в София. Още е жив, на 92 го-
дини е. До миналата година идваше през лятото във 
Варна. 

Според Стефан Янев, Чефо е имал ръководна 
функция във фабриката „1 май“ и е бил председател 
на футболния отбор в Зоновата група.

Освен познатите ни вече „тичанци“ Георги Радев 
– Калфата, Илия Апостолов – Оптячката, Панайот 
Желязков, Асен Петров – Лебеда и „владиславците“ 
братя Конакови, Недко Недев, Дим. Стефанов, учас-
тие в първенството вземат още: 

Михаил Стефанов Боров – Мильо (1928 – 2018) 
със 17 мача през този сезон, роден в с. Рогачево и из-
растнал в махалата зад болницата, Мильо е юноша на 
„Тича“, поредният състезател, на който ръководство-
то се е опитвало да намери работа. По тази причина 
Мильо не се задържа дълго в клуба, въпреки добрите 
си прояви на вратата. В последствие облича екипи-
те на „Спартак“ Варна и „Корабостроител“. Работил е 
като електротехник и е живял до 90 годишна възраст.

Белчо Белчев – вратар и Георги Давидов – де-
сен бек имат по един мач. Двамата са републикански 
първенци по футбол за средношколци с отбора на 
Търговската гимназия, гр. Варна за 1947 г. В този от-
бор участва и често цитираният в тази книга Димитър 
Видинлиев, както и Анастас Конаков.

Чефо (вляво) и Стефан Янев на ст. „Юрий Гагарин“ 
през лятото на 1967 г.

Три мача като бек записва и Стайко Йорданов. 
Юноша на „Тича“. Стайко получава 6 месеца на-
казание от клуба, заради конспирацията, в коя-
то въвлича още 4 члена на дружеството (Пр.2, 
12.01.1949 г.). След тази година не играе повече в 
отбора.

Георги Давидов 
(Попов) записва един 
мач като десен бек, 

преминава в „Ботев-
ДНВ“ от „Спартак“

Четирима от шампионския отбор на Търговската 
гимназия, гр. Варна, 1947 г., прави: Димитър Видинлиев, 

Георги Давидов и Анастас Конаков, клекнал: вратаря 
Белчо Белчев
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„А“ РФД 1949 - 1950 г.
Вторият сезон на РФД 

започва по програма. 
Варненския  „Ботев“ гостува 
в 1-вия кръг на „Локомотив“ 
София и във втория дома-
кинства на новака в диви-
зията „Септември“ Плевен. 

11.09.1949 г., София, игр. 
„Юнак“: „Локомотив“ Сф – 
„Ботев-ДНВ“ 1:0 (0:0), съ-
дия: Коков

1:0 Петков 67‘
В. „Нар. спорт“, бр. 

547, 12.09.1949 г.: „...
Многобройната публика бе 
свидетелка на една оспор-
вана от началото до края 
борба между два напъл-
но равностойни, но слаби 
противници. Характерно 
за тази среща бе, че топ-
ката нито за минута не се 
задържаше в средата на иг-
рището. В продължение на 
90 мин. играта се водеше ту 
пред едната, ту пред друга-
та врата. Въпреки, че мача 
завърши с минималния 
резултат 1:0, нападенията 
на двата тима не се спра-
вяха достатъчно добре със 
своите задачи. Дори един-
ствения гол на мача бе от-
белязан не като резултат на 
някакво добре изработено 
и правилно изиграно напа-
дение, а изненадващо и не-
очаквано от никого. Общо, 
играта и на двата тима бе 
незадоволителна. Всички 
играчи губеха много сили 
в гонене на топката и мно-
го опасни положения бяха 
създадени, именно поради 
слабите технически качест-
ва на играчите. Въпреки 
това, играта бе много ин-
тересна, поради многото 
амбиция и жар, които бяха 
вложени в нея. 

В тима на „Локомотив“, 
още през първото полу-
време бяха направени из-
вестни размествания. Така 
Орманджиев почти през 
целия мач игра като център 

халф. При една контузия 
Делев бе дълго време вън 
от играта, което наложи 
преустройство. „Ботев“ 
също направи известни 
размествания в тима си, 
наложени от контузията 
на техния център халф. 
При тази обстановка иг-
рата се разви зле и опи-
тите за постигане на гол 
през първото полувреме 
останаха безплодни.

След почивката не 
настъпи някаква същест-
вена промяна в играта. 
Тя продължи да се прена-
ся от едната към другата 
страна, обаче нападени-
ята на двата тима не бяха 
в състояние да постигнат 
някакъв резултат. Едва в 
22-та мин. Петков, оставен 
непокрит получи една ху-
бава топка и след кратък 
дрибъл, с не особено си-
лен удар постигна един-
ствения гол, който донесе 
победата на „Локомотив“.

Футболния съдия 
Коков от Пловдив ръко-
води сравнително добре, 
но не достатъчно прециз-
но.“

18.09.1949 г.: Коло-
друма 10 000: „Ботев-
ДНВ“ – „Септември“ 
Плевен 1:1 (1:0), съдия: Т. 
Стоянов

1:0 Н. Недев 10‘, 1:1 
Берков 61‘

„Ботев-ДНВ“: М. 
Боров, Дим. Стефанов, Ил. 
Апостолов, Мл. Джуров, 
М. Рачев, Пан. Желязков, 
Г. Радев, Б. Ковачев, Хр. 
Дяков, Н. Недев, Атанасов

„Септември“ Пл: 
Първанов, Спасов, Трифо-
нов, Боев, Цветанов, 
Георгиев, Найденов, Васи-
лев, Берков, Бъчваров, 
Палев

В. „Нар. спорт“, бр. 
550, 19.09.1949 г.: „Още 
във втората минута при 

едно слизане към вратата 
на гостите, център напа-
дателя на „Ботев“ Дяков се 
спъна и лошо изкълчи кра-
ка си, поради което бе при-
нуден да напусне играта 
до края. В 10-та мин.Недев 
получи една чиста топка и 
от близо откри резултата. 
До края на полувремето 
„Ботев“ имаше надмощие и 
играта се води пред врата-
та на гостите, но много ряд-
ко се дават опасни удари. 
Полувремето завърши 1:0. 

През второто поувре-
ме „Септември“ взе почин 
в играта и наложи над-
мощие до края на мача. 
Нападението на „Ботев“, 
чувствително отслабено от 
липсата на Дяков, съвсем 
нарядко застрашаваше 
вратата на Първанов. Това 
стана причина в 61-та мин. 
Берков да се озове на 10 
метра от вратата и с хубав 
удар да изравни. До края 
резултатът остана 1:1.“

***
Първенството 1949 

- 1950 г. абортира след 
втората седмица, за да на-
прави път на внесените 
от Съветския съюз ново-
въдения, а именно преу-
стройство на физкултур-
ните дружества по произ-
водствено-териториален 
принцип. Промените са 
обсъдени още на вторият 
пленум на ЦС на НФС от 28 
и 29.11.1948 г., преминал 
под мотото „да се ликвиди-
ра със структурната неу-
ясненост“. В последвалите 
месеци изяснение се тър-
си в съветския опит, който 
изклистаризира в края на 
1949 г. със закриването на 
повечето от физкултурни-
те дружества в страната, 
чиито членове се запис-
ват по ведомствата към 
съответните си работни 
места, където са образуват 

1949

***
През май „Левски“ 
– София, печели 
купата на Съветска-
та армия след три 
мача и продължения 
срещу съперника си 
от ЦДНВ. Това е един 
от най-оспорва-
ните финали в 
историята на тази 
купа, разиграл се в 
продължение на 330 
минути (във втория 
мач продължения не 
се играят, поради 
умората на футбо-
листите). През юли 
„Левски“ – София, 
печели и титлата 
на Републикански 
първенец.

***
12.05.1949 г. Съвет-
ските войски вдигат 
блокадата над 
Западен Берлин, 
продължила 11 месе-
ца. През този период 
градът се снабдява 
чрез въздушен мост, 
установен от аме-
рикански, английски, 
френски и канадски 
самолети. На 23 май 
е основана Федерал-
на република Герма-
ния, част от която 
става и Западен 
Берлин.
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нови дружества, наречени 
Доброволчески спортни 
организации (ДСО), но-
сещи униформени имена 
според отрасъла, който 
представляват. Така във 
всяко населено място, в 
зависимост от производ-
ствата, които развива се 
появяват ДСО  „Торпедо“, 

„Динамо“, „Червено зна-
ме“, „Строител“, „Ударник“, 
„Локомотив“ ....  Всички 
ведомства със съответни-
те им ДСО имена са добре 
описани в спортната ни ли-
тература. Тук представяме 
как изглежда този принцип 
на варненска почва, пуб-
ликуван във в. „Народно 
дело“ от 16.01.1949 г.

През октом-
ври 1949 г. започ-
ват насрочените 
нови квалифика-
ции между ДСО 
във всеки град за 
попълване „А“ и 
„Б“ групите на но-
вото първенство, 
без да се държи 
сметка с наско-
ро завършилото. 
Така класираният 
на 6-то място в 
РФД „Ботев-ДНВ“ 
Варна (т.нар. фа-
ворит на провин-
цията),  в крайна 
сметка се озова-
ва в Окръжната 
група. Друго 
решение по съ-
ветски образец 
е първенството 
да протича по 
календар про-
лет-есен, кое-
то означава, че 
следващия сезон 
ще започне през 
март и ще завър-
ши през есента 
на 1950 г.

О с н о в н а т а 
опастност за съ-
щ е с т в у в а н е то 
на „Ботев-ДНВ“ 
идва от първона-
чалната инфор-
мация, че клуба 
ще се превърне 
изцяло във вое-
нен такъв, което 
би означавало, 
че всички ци-
вилни членове 

и състезатели трябва да 
бъдат освободени (т.е. 
всички футболисти). Тази 
опастност е избегната с 
навременната намеса на 
ръководителите на „Ботев-
ДНВ“ Стефан Маринчев, 
Светослав Станев и кап. 
лейт. Никола Демирев , 
които успяват да уредят 
аудиенция със завежда-
щият политическия отдел 
в БНА (Боян Българанов)  
и председателя на Висшия 
комитет за физкулту-
ра и спорт (ген. лейт. Вл. 
Стойчев) и с информация 
и вестници от СССР ги 
убеждават да не премах-
ват гражданската секция 
в клуба, за което явно е 
имало и други примери 
от преследваният съвет-
ски модел. Така „Ботев“ 
остава дружество за во-
еннослужещи и гражда-
ни, прикрепено към ВМС 
и промените от 1949 г. 
всъщност не засягат уста-
новената му вече  структу-
ра (Пр.6,16.2.1949 г.). Някои 
състезатели са принудени 
да напуснат, за да се запи-
шат в прилежащото към 
професията им ДСО, други 
са назначени на някаква 
работа към МНО, за да не 
се налага преместването 
им. Флотските благодете-
ли решават да оставят сво-
ят отпечатък, като изис-
кват нова промяна в име-
то на клуба и в цветовете 
му, които ще се въведат 
от следващия сезон. Така, 
отборът на „ВМС“ ще об-
лече непознатите до сега 
синьо-бели екипи.

 От протоколите пра-
ви впечатление, че голям 
брой от донаборниците 
в дружеството до сега 
са отбивали военната си 
служба в трудови войски 
в Шумен. Обяснение за 
това, може би е факта, че 

1949
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службата във флота по това 
време е 4 години, което се 
смята като присъда, дока-
то в сухопътните войски е 
само 2 години.  Някои от 
футболистите, служещи в 
Шумен са играли за мест-
ни отбори (Т. Терзистоев), 
а други стават плячка на 
главното трудовашко ДСО 
„Строител“ София (бивша 
„Славия“). Това, което знем 
е, че Христо Конаков и 
Манчо Рачев са изтеглени 
и картотекирани за кра-
тък период от службата си 
в софийското дружество. 
Това се променя от тази 
година. По думите на дъл-
гогодишният футболист и 
треньор на „Черно море“ 
Иван Василев: „Всички мла-
дежи, отбиващи военната 
си служба бяха на ЦДНА, 
но броят им беше толкова 
голям, че те нямаше какво 
да ги правят всичките. Така 
те се преразпределяха в 
Пловдив и при нас и ние 
се включвахме на „втора 
ръка“ футболисти, неодо-
брени или незабелязани от 
София. Ако случайно, някой 
от незабелязаните блесне 
при нас, те си го прибираха 
с една заповед, написана на 
бележка. Така беше с Георги 
Димитров – Червения, с 
мен, с Божил Колев и из-
общо с всеки, който си по-
желаеха. Имаше момчета, 
които играеха добре, но не 
можеха да намерят място 
при тях по една или друга 
причина и които ние има-
хме щастието да можем да 
задържим. Другата кате-
гория бяха футболистите 
„пред пенсия“, които все 
още имаха качества, но от 
друга страна не милееха 
за отбора. Така, когато бях 
треньор доведох Димитър 
Марашлиев през пролетта 
на 1978 г., но още през ля-
тото го освободих, защото 

продаде решителен мач 
за влизане в „А“ група сре-
щу „Етър“ във В. Търново. 

Тогава преди всяко 
приемане на донабро-
ниците Мокана ходеше в 
София да избира футбо-
листи. Беше като някак-
ва борса там, бит пазар. 
ЦДНА избираха първи, 
след това другите софий-
ски клубове, Пловдив и 
след това ние. Понякога 
трябваха връзки, правеха 
се уговорки. Имаше и едно 
поверие, че щом футбо-
листа е от София, значи е 
добър. Бяхме се напълни-
ли със софиянци по едно 
време: Богданов, Кольо 
Алексиев, Лулчев, Блажо 
Филипов, Шаламанов, 
Гороломов ... от варнен-
ците само Любчо Костов 
и Спас Киров бяха остана-
ли. Някои имаха качества, 
добри футболисти бяха, 
но гледаха да се върнат в 
София, колкото може по-
бързо. По-дълго останаха 
тези, които нямаше вече 
къде да ходят. За това и 
отпадахме два пъти.“ 

Казано накратко, на 
този етап проблемът със 
заминаващите донабор-
ници е решен, в смисъл че 
ВМС успява да задържи 
своите футболисти и да 
привлече други, ако те не 
са желани от ЦДНА. Това 
предначертава отредена-
та от новата конюнктура 
второстепенна роля на 
клуба и васалната му за-
висимост от Централния 
клуб на армията. 

***
След като постига по-

беда с 1:0 в София срещу 
ЦДНВ на 9.10., във Варна 
пристига отбора на „АТК“ 
Прага, трети в класиране-
то на Чехословакия. „АТК“ 
(Armádní tělovýchovný 
klub), в превод Армейски 

спортен клуб е основан го-
дина по-рано и през 1956 г. 
ще приеме името „Дукла“, с 
което име добива популяр-
ност. Завръщане към коре-
ните си в този мач прави 
Стоян Орманджиев, който 
вече е прекратил състеза-
телната си дейност и под-
готвя треньорска кариера, 
но излиза на терена с еки-
па на „Ботев“ на мястото 
на Манчо Рачев. Включени 
са и две подкрепления от 
„Спартак“ Варна – К. Пандов 
и Т. Захариев, които заемат 
мястото на отсъстващите 
братя Конакови. (Христо е 
в София с ДСО „Строител“)

12.10.1949 г.: пр. 
„Ботев-ДНВ“ – „АТК“ 
Прага 0:2 (0:1), съдия: Й. 
Таков (Сф)

0:1 Путера 17‘, 0:2 Хайгл 
65‘

„ Б о т е в - Д Н В “ : 
Боров, Д. Стефанов, Ил. 
Апостолов, Пан. Желязков, 
Ст. Орманджиев, К. Пандов 
(Сп), Г. Радев, Б. Ковачев, Н. 
Недев, Т. Захариев (Сп)

„АТК“: Хоушка, Илко, 
Краснохорски, Бановец, 
Трнка, Тимканич, Путера, 
Хемале (кап.), Томаш, Црха, 
Хайсл

В. „Нар. дело“, бр. 
1597, 13.10.1949 г.: „Вчера, 
при стечение на хиляди 
варненски трудещи се, на 
игр. „Колодрума“ се състоя 
международната футболна 
среща между отборите на 
Чехословашката народна 
армия и военноморските 
сили у нас. 

Между присъстващи-
те бяха съветския консул 
в града ни др. Азовцев, 
виценосулът Кравченко, 
подпредседателя на ГНС 
Гено Гутев, командирът 
на ВМС др. кап. 1 р. Кирил 
Халачев и голям брой офи-
цери. Преди започване на 
състезанието кап 1 р. др. 

1949

* * *
20 юни. Трайчо Кос-
тов е арестуван от 
ДС. Следствието е 
водено от съветски 
и български следова-
тели от следстве-
ните отдели на КГБ 
и ДС. Някои разпити 
са проведени лично 
от министъра на 
държавната сигур-
ност на СССР (НКГБ) 
Виктор Абакумов и 
съветския посланик 
Михаил Бодров. След 
4 месеца разпити 
Костов „признава“, 
но на открития 
процес се отказва 
от показанията си. 
Осъден е на смърт.

* * *
22 - 24 юни. В кон-
цлагера на остров 
Персин край Белене 
пристигат първите 
лагеристи, започва 
изграждането на 
лагерните бараки и 
стопански обекти. 
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Халачев приветства гости-
те. Отговори му на руски 
език водачът на гостите 
полк. Сабъл.

Точно в 16 ч. състеза-
нието започна. Въпреки 
надмощието на варненци 
в първите минути, нападе-
нието им нямаше стрелба 
във вратата на Хоушка и 
пропусна редица моменти. 
В 17-та мин. Путера (дясно 
крило) получи една чис-

та топка и леко я прати в 
левия ъгъл на вратата на 
варненци. До края на по-
лувремето резултата не бе 
изменен. 

12.10.1949 г., Колодрума, преди мача с „АТК“, от ляво надясно: Христо Конаков, 
К. Пандов (Сп.), Георги Радев – Калфата, Недко Недев, Т. Захариев (Сп.), Борислав Ковачев, 

Стоян Орманджиев, Панайот Желязков, Димитър Стефанов – бай Митьо, 
Мильо Боров и Илия Апостолов - Оптячката

Второто полувреме 
започна с надмощие на 
гостите, които показаха ис-
тинската си голяма класа. 
Почти всяка първа топка 
беше тяхна. Към средата на 
полувремето, от корнер, 
Томаш получи топката и я 
прати в мрежата. Крайния 
резултат остана 2:0 за гос-
тите.“

***
 Турнир за влизане в 

„А“ РФГ  1950 г. (гр. Варна)

Турнира за определяне 
участиците в новосфор-
мираните „А“ и „Б“ РФГ се 
провежда в по един мач 
между варненските ДСО, 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Спартак-МВР 0:0 5:0 5:0 4:0 4:1 10:0
2. Ботев-ДНВ === 4:0 2:1 6:1 6:0 5:0
3. Динамо == == 3:1 4:2 1:0 3:1
4. Торпедо == == == 3:1 2:1 3:1
5. Ч.знаме == == == == 1:0 2:0
6. Академик == == == == == ?
7. Строител == == == == == ==

от 30.10.1949 г. до края 
на декември 1949 г. Няма 
информация за мача 
ДСО „Академик“ – ДСО 
„Строител“. Само първене-
ца от варненския турнир 
печели място в „А“ РФГ. 
Вторият се класира в но-
восформираната Северна 
„Б“ РФГ, но поради съз-
даването на общоармей-
ски тим (ОНВ – Отбор на 
народната войска) , кой-
то заема квотата за во-

енни отбори в „А“ група, 
„Ботев“ при ДНВ е изпра-
тен административно във 
Варненската Окръжна 

1949

* * *
На 2.07.1949 г. в 

правителствения 
санаториум Барвиха 

край Москва умира 
министър председа-
телят на НРБ Георги 
Димитров. Следвай-

ки създаденият култ 
към личността му 
от новата власт, 

балсамираното му 
тяло е поставено в 

мавзолей в центъра 
на София, където 
остава до 1990 г., 

след което е погре-
бано в Софийските 

гробища. 

* * *
20 юли. ВНС избира 

правителство с 
Васил Коларов за 

министър-предсе-
дател. Негови за-

местници са Вълко 
Червенков, Добри 
Терпешев, Антон 

Югов, Кимон Георги-
ев и Георги Трайков.

* * *
1 август. Нови ноти 
на САЩ и Великобри-
тания за нарушава-

не от българското 
правителство на чл. 
2 от мирния договор 

за гарантиране на 
гражданските права 

и свободи.
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група, а класираният на 
3-то място в този турнир 
„Динамо“ Варна заема 
място в Северната „Б“ РФГ, 
където отделна квота за 
военен отбор не е предви-
дена.

Решителният мач меж-
ду двата основни конку-
рента за първото място за-
вършва наравно.

25.11.1949 г., Колодрума: 
„Спартак-МВР“ – „Ботев-
ДНВ“ 0:0, съдия: Ст. Данчев 
– Шпетко 

„Спартак“: Дервенски, 
Кръстев, Апостолов, 
Парушев, Пандов, Йовчев, 
Димитров, Рухов, Ташков, 
Кашукеев, Арнаудов

„Ботев-ДНВ“: М. 
Боров, Дим. Стефанов, Ил. 
Апостолов, Пан. Желязков, 
Г. Радев, Васил  Желев, 
Димитър Йовчев, Н. Недев, 
Б. Ковачев, Асен Панайотов 
(в протокола липсва ц. на-
падател)

„Спартак-МВР“ се кла-
сира с 6 гола по-добра го-
лова разлика. За самият 
турнир говори футболиста 
Младен Джуров, който като 
държавен служител е при-

нуден да напусне „Ботев-
ДНВ“ и да премине в ДСО 
„Червено знаме“, с чийто 
екип участва в този тур-
нир, след което се отказ-
ва от футбола. Думите му 
описват някои недоста-
тъци на въведената про-
изводствено-ведомстве-
на система в българския 
футбол. 

„Не съм тук в средата 
си. Освен Малчев, това 
са все второстепенни иг-
рачи, няма възход. ДСО 
„Червено знаме“ е пред-
последния отбор в града, 
ръководи се от фотогра-
фа Пилибосян. След него 
е ДСО „Строител“, който се 
водеше от Томи Търкала – 
бивш играч на „Спартак“ 
Варна. Първият е като не-
официален втори отбор 
на „Ботев-ДНВ“, а втория 
на „Спартак“. За определя-
нето на отбора от Варна, 
който ще се състезава в 
„А“ РФГ след реоргани-
зацията от 1949 г. се раз-
игра пълен фарс, кой от 
вратарите на „Ч. знаме“ 
и „Строител“ умишлено 
ще пусне повече голове 
срещу претендентите. ...“ 
(Държ. архив, Варна) (бел. 
мачовете между описа-

ните „сродени“ отбори са 
на 12.11.1949 г. „Спартак“ 
– „Строител“ 10:0 и на 
5.12.1949 г. „Ботев-ДНВ“ – 
„Червено знаме“ 6:1)

На практика през този 
сезон в българския фут-
бол има само един общ 
военен отбор – този на 
ОНВ. Останалите, които се 
числят към армията водят 
нещо като все още не на-
пълно изяснено съществу-
ване в Окръжните групи. 

При тези обстоятел-
ства заключението е, че 
дори и вратаря на ДСО 
„Червено знаме“ да беше 
надминал колегата си от 
ДСО „Строител“ като допус-
не повече от 10 гола срещу 
„Ботев“, за да им помогне 
да задминат „Спартак“, това 
не би променило положе-
нието с военната квота, за-
губена от ЦДНВ (6-то място 
в Софийската група, от къ-
дето за „А“ РФГ се класират 
първите 5) и създадена от-
ново за тимът на ОНВ, за да 
може армейците от София 
да запазят мястото си в „А“ 
група.  

От 20.12.1949 г. гр. 
Варна е преименуван на 
гр. Сталин и остава с това 
име до 20.10.1956 г. 

1949

*** 
20 декември 1949 
-  20 октомври 
1956 г. Варна носи 
името Сталин, по 
името на Йосиф 
Сталин. Поводът 
е 70-годишнината 
на съветския лидер. 
Предложението е да-
дено на 15 декември 
от работници от 
Корабостроителния 
завод. Името на 
съветския лидер в 
годините на Втора-
та световна война и 
след това са носили 
днешните Брашов 
(Румъния), Дунайва-
рош (Унгария), Като-
вице (Полша), Кучова 
(Албания) и Варна. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1956
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Сталинска окръжна група 1950 г.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. г.р. т.

1. Торпедо Ст.   2:1 3:1   2:1 2:0 8:0 4:0 13 63:9 22

2. Ботев-ВМС 0:0   3:0с 4:0 4:0 2:2 3:0с 3:0с 14 37:10 21

3. Динамо Тх.   1:1     1:1     5:0 14 40:12 20

4. Академик 1:1 1:5 0:0     6:1   1:0 13 26:17 17

5. Ч. знаме Ст.   1:0 2:1     2:5 4:0   13 25:21 13

6. Строител    2:3 1:2   2:0   1:1   14 27:35 12

7. Торпедо Тх.   1:4   0:3       0:0 13 9:55 4

8. Ч. знаме Пр.   0:4     0:3с       14 2:39 1

По информация, 
дадена от ръководителите 
на дружеството, отборът 
на „Ботев-ВМС“ гр. Сталин 
започва участието си в 
Окръжното първенство 
без право на промоция в 
„Б“ РФГ, поради играещият 
в РФГ („А“) общо-армейски 
тим – „ОНВ“, представля-
ващ всички присъединени 
към МНО дружества. Това 
се променя към края на го-
дината, когато ОНВ отново 
се разделя на софийският 
ЦДНВ и прикрепените към 
армейските подразделе-
ния дружества в страната. 
Така през следващата 1951 
година (сезон) „Ботев-ДНВ“ 
Пловдив получава обратно, 
отнетото си от ОНВ място 
и прави скок в „А“ РФГ от 
Окръжната Пловдивска 
група, а „Ботев-ВМС“ Сталин 
получава обратно отнетото 
си място в новосформира-

Окръжната група включва 5 отбора от гр. Сталин (Варна), 2 от гр. Толбухин (Добрич) и 1 от гр. Провадия. Известни 
са ни всички резултати на „Ботев-ВМС“, а на останалите сме написали тези, които са публикувани във вестниците. 
Това е последното класиране, публикувано във в. „Сталинско знаме“, бр. 89, 22.6.1950 г. Някои от отборите са изигра-

ли всичките си 14 мача, някои по 13, а „Ботев-ВМС“ в това класиране има 12. Прибавили сме липсващите 2 мача на 
„Ботев“. За мачовете, които не са ни известни сме оставили празни полета. 

ната единна „Б“ РФГ, въ-
преки че е на второ място 
в крайното класиране на 
Окръжната група. От тук 
започва един дългогоди-
шен период на експери-
менти и нововъведения 
във всички нива на фут-
болното първенство, кои-

то не във всички случаи 
са еднакво справедливи 
към многобройните учас-
тници в него. Отборът на 
„Торпедо“ Сталин участва 
заедно с другите победи-
тели от окръжните групи 
в турнира за влизане в 

1950
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Северната („Б“) група, но в 
последствие се взема ре-
шение да се създаде един-
на „Б“ група, чийто състав 
няма логическа връзка с 
двете групи от предната 
година. По подобен начин 
„Торпедо“ Димитрово (сега 
гр. Перник) е включен в 
„А“ РФГ, след като заема 
едва 4-то място в Южната 
(„Б“) група. Димитрово, 
като индустриален център, 
се ползва с предимство 
пред класираните на по-
предни позиции „Ч. знаме“ 
Самоков и „Торпедо“ Ст. 
Загора.

„Ботев-ВМС“ започва 
сезона с много въпроси-
телни около съществува-
нето си, поради изменя-
щите се правила. Въпреки, 
че гражданската секция 
в дружеството е запазе-
на, то се числи към ВМС 
и е по дефиниция военен 
отбор, който на този етап 
е представен от Отборът 
на Народната войска, без 
яснота в бъдещето на пе-
риферните дружества при-
крепени към нея.

Въпреки всичко, „Бо-
тев“ запазва целостта на 
отбора си. Единствените 
напуснали от основния 
състав са студентите бра-
тя Конакови. Анастас пре-
минава във варненския 
„Академик“, а Христо е 
при софийските студенти, 
където записва силен се-
зон и в крайна сметка се 
окичва с бронзовия медал 
от РФГ („А“). На мястото на 
Анастас, като дясно крило 
е привлечен Антон Райков 
– Ноната, а на левия фланг 
заиграва бившият бек и 
резервен футболист Коста 
Николов – Черното. Към 
отбора се присъединява 
и пристигналият от Ловеч 
халф Любен Ив. Славейков, 
записван в протоколната 

книга с името Славейко 
Иванов. 

Повече светлина върху 
състоянето на дружество-
то през този период хвър-
лят ръководителите: 

Светослав Станев (4. 
10.1920 г: - неизв.): „Бях зам. 
околийски прокурор и 
зам. председател на дру-
жеството от 1949 до 1946 
г. Събирането с военните 
матроси даде голям тла-
сък на дружеството през 
1948 г. В кино „Роял“ (после 
„Дим. Благоев“) стана голя-
мо тържествено събрание, 
дойдоха много хора. Преди 
това дружеството беше 
пред загиване, военните 
ни съживиха. Спомням си 
едно от благата: Играчите 
на ВМС бяха зачислени 
като екипаж на подводни-
ца и това беше единстве-
ния стимул, който можеше 
да се даде. Кап. Г. Георгиев 
завеждаше тила и оказ-
ваше всякаква подкрепа. 
Много офицери обичаха 
силно дружеството и на-
правиха много за футбола 
му, като кап. I р. Демирев – 
един изключително корек-
тен човек. 

Имаше невероятен 
ентусиазъм, правехме ве-
черинки, за да събираме 
средства, пуснахме една 
съвсем обикновена подпи-
ска и всякакви хора дава-
ха пари. Сами ни търсеха. 
Така се направи клубът, 
под него една зала, къде-
то започнаха да тренират 
боксьорите. Така станахме 
шампиони на страната по 
плуване, в леката атлетика 
и бокса бяхме много добре. 

Футбола беше голяма-
та ни радост. За един мач 
в Бургас от Варна замина-
ха няколко хиляди души. 
С един кораб „Евдокия“ 
отплаваха и по суша тръг-
наха много хора. Беше мач 

от шампионата. Не помня 
друг такъв случай. 

Дружеството имаше 
само един платен служи-
тел – Стефан Маринчев, а 
Капитанов – треньор по 
волейбол, беше на поло-
вин ден. Всичко на добро-
волни начала. Никакви 
предимства в нищо ня-
маха ръководителите. 
Ентусиазъм и сърцатост в 
ръководство и играчи. 

По едно време ЦДНА 
не се класира в първата 
дивизия след реоргани-
зацията на физкултурно-
то движение през 1949 г. 
Излезе заповед, че всички 
военни клубове в страна-
та се разтурват и ние тряб-
ваше да излезем от „Б“ 
група, а „Ботев“ Пловдив 
от „А“ и в нея остана ЦДНА 
като представителен от-
бор на войската. Тогава 
събрахме съветски вест-
ници, в които пишеше 
за различни армейски 
клубове, и една делега-
ция отидохме при Боян 
Българанов – завеждаше 
полит. отдел на армията 
и ген Вл. Стойчев – беше 
председател на ВКФС. 
Българанов, като видя 
вестниците каза: „Значи 
аз не съм бил осведомен 
правилно.“ Изживяхме те-
жък период, 5-6 месеца 
продължи. Бяхме в окръж-
ната група, без право на 
класиране. Запазихме яд-
рото на отбора, никой не 
искаше да напусне тима 
и успяхме да се възстано-
вим. Играчите бяха много 
амбицирани, много един-
ни, нямаше някакви блес-
тящи футболисти, но бяха 
истински мъже. Хората ги 
обичаха. Всяка вечер пред 
клуба, тогава той беше 
на бул „Г. Димитров“ (сега 
„Сливница“) се събираха 
стотици наши привърже-

1950

Светослав Станев, 
ръководител във 

„Владислав“/“Ботев-
ВМС“
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1950ници да окуражават футбо-
листите и нас ръководите-
лите.

Преди 9.09.1944 г. бях 
нещо като помощник се-
кретар във „Владислав“ – 
пишех писма. „Владислав“ 
беше известен в цялата 
страна, но имаше скромни 
финансови възможности. 
Съблекалнята беше една 
малка стаичка на един наш 
запалянко, без под, играчи-
те сами си перяха екипите. 
Най-голяма привилегия 
беше да освободим в края 
на работното време играчи-
те, за да могат да дойдат на 
тренировка. Доброволно 
идваха, какво съзнание 
имаха тези момчета. ... В 
отбора ни се вляха игра-
чи от „Радецки“ – Кирчев 
(Дучката), Георги Христов – 
Шилото – известното ляво 
крило с очила. Той внесе 
и новия стил. Не чакаше 
само на тъч линията, а про-
биваше и в центъра на от-
браната. Младен Джуров 
дойде тогава, завършваше 
вече гимназията. Когато 
„Левски“ София го привле-
че чрез известния собстве-
ник на магазини за кожени 
изделия „Сибир“ в София. 
Разменихме Младен срещу 
... футболни топки. Много 
ни бяха необходими.

В онези дни „Владислав“ 
и „Тича“ бяха интернацио-
нални дружества, в тях вли-
заха всички малцинства, 
които живееха във Варна. 
Сливането им беше про-
диктувано от решението 
във Варна да има само три 
дружества...“ (от „Футболна 
Варна“, Ст. Янев и сътр., 
1988 г.)

Стефан Маринчев (18. 
04.1916 г. в с. Плачковци, 
Гб – 2015 г., Варна) Преди 
9.09.1944 г. Маринчев е 
бил Царски офицер и за-

губва дясното си око при 
експлозия на мина край 
Балчик. (Друг ръководи-
тел с едно око е бившият 
футболист на „Владислав“ 
и ОФ активист Милан 
Статев, което предизвик-
вало шеги в отбора, че 
нашите ръководители се 
събирали да си говорят 
„на две очи“). Маринчев е 
подпредседател на НДГС 
„Приморец“ и след обе-
динението през 1947 г. 
заема тази длъжност и в 
„ТВП“. Той завежда и коло-
мото секцията към дру-
жеството, единственият 
платен служител в този 
период, което предизвик-
ва недоволство (и може 
би малко завист) в други 
служители на клуба, като 
Бедрос Бохозов, който го 
обвинява, че въпреки че 
бил добър служител, той 
е „правел всичко за пари“. 

Маринчев играе клю-
чова роля за съхранява-
нето на клуба през тези 
неясни години. 

„ .Обе дините лното 
събрание се проведе в 
ДНФ, където се прие име-
то „Ботев при ДНВ“ – 1948 
г. беше. В ДНФ прехвър-
лихме и канцелариите 
си. Аз бях завеждащ ад-
министративната рабо-
та. Впоследствие ме на-
правиха началник клуб, 
на подчинение на ЦДНА 
София. От тях голяма по-
мощ не получавахме. 

Преди това имаше 
известни престроявания. 
Тогава играехме в „А“ 
група. За нещастие ЦДНВ 
отпадна от групата. Със 
заповед на министъра 
се закриха всички воен-
ни организации. И ние 
започнахме от окръж-
ната група. Беше 1950 г. 
Преживахме много тежък 
период. Нещо, което ни-
кога няма да забравя е, 

че футболния отбор с ка-
питан Димитър Стефанов 
– бай Митьо запази хуба-
вия колектив и духа си. 
Решението на ръковод-
ството беше: Който желае, 
може да напусне, някъде 
другаде да играе. Тогава 
без изключение, абсолют-
но всички футболисти, на-
чело с бай Митьо, Недко 
Недев, Радев бяха катего-
рични: „Ще играем, ще се 
борим да влезем отново в 
„А“ група.“ И го направиха. 
Имахме за вратар Стоил 
Лилов – Перника. Когато 
пак израстнахме като до-
бър отбор, получи се на-
реждане Ил. Апостолов и 
Н. Недев да отидат в София, 
там да играят. Предложиха 
им се офицерски чино-
ве, жилища, жените им да 
настанят на работа. Но и 
двамата бяха категорични: 
„Ние сме варненци и же-
лаем да играем във Варна.“ 
Нещо, което по-нататък не 
се е случвало. Много наши 
футболисти отидиха да иг-
раят в София. 

„Ботев“ имаше мно-
го голяма популярност 
в града. По това време 
дойде солидно подкре-
пление от София, благо-
дарение на Петко Дудов, 
който беше ръководител 
в ДНА. Помогна много на 
варненския футбол като 
изпрати Никола Алексиев, 
Гочо Русев – Мотора, за 
известно време вратаря 
Геренски, Иван Лулчев, Хр. 
Лазаров, Иван Коцев, Иван 
Пиргов... Тези хора милее-
ха много за клуба.

Много помагаха кап. I 
р. Изворски, той дълго вре-
ме беше председател на 
секцията по футбол, кап. I 
р. Янков, беше и председа-
тел на дружеството, кап. I р. 
Демирев, да не забравим и 
кап. I р. Г. М. Георгиев, кой-

Стефан Маринчев, 
зам. председател в 
„ТВП“/“Ботев-ВМС“ 

1947 – 1960 г.

Любомир Славейков 
(25.12.1927 г. - неизв.) 
е ново попълнение 
от Ловеч, играе 
предимно като 
десен халф, от 
1952 г. преминава в 
"Академик" Сталин. 
Завръща се във ВМС 
през 1955 г. и записва 
36 мача и един гол в 
"А" РФГ с екипа 
на моряците.
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то беше и началник тил, 
дългогодишен председа-
тел на футболната секция. 
Правеше всичко възможно 
нашите футболисти да по-
лучават и скромни матери-
ални стимули. Помощ по-
лучавахме и от командва-
щия флота адм. Орманов. 
Не си спомням ден някой 
от тези хора да не прека-
ра поне два часа след ра-
ботното си времв в клуба, 
и то сред футболистите. ...“ 
(от „Футболна Варна“, Ст. 
Янев и сътр., 1988 г.)

В. „Нар. дело“, бр. 
1709, 19.02.1950 г.: „Днес, 
след дълго затишие, от 15 
ч. на Колодрума ще се със-
тои футболно състезание 
между отборите на „Ботев“ 
и „Академик“. Макар, че 
състезанието е приятелско 
и нещо като тренировъч-
но, то все пак буди голям 
интерес, защото след дъл-
гата зимна почивка ще се 
види дали състезателите 
наистина са „почивали“ 
или са се подготвяли за но-
вия състезателен сезон.“

19.02.1950 г., 
Колодрума, пр.: „Ботев-
ВМС“ - „Академик“ 
Сталин 2:0 (0:0)

1:0 Коста Николов – 
Черното, 2:0 Антон Райков 
– Ноната

„Ботев-ВМС“: Ст. 
Лилов, Дим. Стефанов, 
Манчо Рачев, Г. Радев, Ст. 
Стефанов, Пан. Желязков, 
Ант. Райков – Ноната, Б. 
Ковачев, Васил Желев, Н. 
Недев и Коста Николов – 
Черното

 
В. „Нар. дело“, бр. 1717, 

1.03.1950 г.: „Срещата 
между „Академик“ София 
– Сталин завърши с 4:1 за 
София, а тази между „Ботев“ 
Сталин и „Академик“ София 
при нулев резултат.“

26.2.1950 г., Колодрума, 
пр.: „Ботев-ВМС“ -  
„Академик“ София 
0:0, съдия: Хр. Антонов 
(Чопето)

„Ботев-ВМС“: М. 
Боров, Г. Радев, Дим. 
Стефанов, Васил Желев, 
Славейко Иванов (бел. 
Любен Ив. Славейков), 
Пан. Желязков, Ант. Райков 
– Ноната, Б. Ковачев, 
Христо Дяков - Хиндо, Н. 
Недев и Коста Николов - 
Черното 

5.3.1950 г., Бургас, пр..: 
Бургас (сб.) – „Ботев-ВМС“ 
1:0 (0:0)

12.03.1950 г., Провадия, 
Окр. п-во: „Ч. знаме“ 
Провадия – „Ботев-ВМС“ 
0:4

15.03.1950 г., Колодру-
ма, Окр. п-во: „Ботев-ВМС“ 
– ДСО „Строител“ 2:2 (2:1), 
съдия: Арабов

В. „Сталинско знаме“, 
25.3.1950 г.: „Днес от 15.30 
ч. на Колодрума за окръж-
но първенство ще играят 
отборите на „Ботев-ВМС“ и 
„Ч. знаме“. Напоследък чер-
венознаменци показаха 
добра игра в гр. Толбухин и 
изтръгнаха победа.“

25.03.1950 г., 
Колодрума, Окр. п-во: 
„Ботев-ВМС“ – ДСО „Ч. 
знаме“ 4:0

Голм: Стоян Желев – 2, 
Недко Недев – 2

В. „Сталинско знаме“, 
11.04.1950 г.: „С победата 
на „Ботев-ВМС“ над ДСО 
„Академик“ с 4:0 (3:0) от-
борът на военните застана 
начело във временната 
таблица за окръжно пър-
венство. Отборът – побе-
дител има очертано надмо-
щие през цялото време на 
мача.“

8.04.1950 г., Колодрума, 

Окр. п-во: „Ботев-ВМС“ – 
„Академик“ 4:0 (3:0), съ-
дия: Г. Пармаков 

Голм: Анон Райков – 
2, Б. Ковачев – 1, Коста 
Николов – 1 

„Ботев-ВМС“: М. 
Боров, Дим. Стефанов, М. 
Рачев, Г. Радев, Славейко 
Иванов (бел. Любен 
Ив. Славейков), Пан. 
Желязков, Ант. Райков – 
Ноната, Б. Ковачев, Стоян 
Желев, Н. Недев и Коста 
Николов - Черното 

13.04.1950 г., 
Колодрума, Окр. п-во: ДСО 
„Торпедо“ – „Ботев-ВМС“ 
2:1 (1:1)

„Ботев-ВМС“: М. 
Боров, Дим. Стефанов, 
Ил. Апостолов, Славейко 
Иванов (бел. Любен Ив. 
Славейков), Г. Радев, Пан. 
Желязков, Ант. Райков – 
Ноната, Б. Ковачев, Васил 
Желев, Н. Недев и Коста 
Николов - Черното 

26.04.1950 г.: 
Колодрума, пр.: „Ботев-
ВМС“ – „Спартак-МВР“ 
Сталин (4:0) – второто 
полувреме „Спартак“ не 
излезе на игрището.

30.04.1950 г.: 
Колодрума, пр.: „Спартак-
МВР“ – „Ботев-ВМС“ 3:0 
(0:0) , съдия: Хр. Антонов 
(Чопето)

„Ботев-ВМС“: М. 
Боров, Дим. Стефанов, 
Ил. Апостолов, Г. Радев, 
М. Рачев, Пан. Желязков, 
Ант. Райков – Ноната, Б. 
Ковачев, Хр. Дяков, Н. 
Недев и Васил Желев

7.05.1950 г., Колодрума, 
Окр. п-во: „Ботев-ВМС“ 
– ДСО „Ч. знаме“ Пр. 2:2 
(0:0), Хр. Антонов (Чопето)

Голм: Н. Недев -1, Ант. 
Райков – Ноната -1 

1950

Антон Райков – 
Ноната 

(1924 г. – 2013?) 
Бивш футболист 
на „Левски“ Варна. 

„Бях в Ботев, когато 
се прекръстиха на 

ВМС. Взе ме треньо-
ра Иван Моканов. 

Той беше ляв бек на 
„Владислав“, аз съм 
играл срещу него, 

сигурно ме е харесал. 
Мокана беше снажен, 

аз дребен, но много 
пъргав и хитър.“
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1950„Ботев-ВМС“: М. 
Боров, Дим. Стефанов, 
Ил. Апостолов, Славейко 
Иванов (бел. Любен 
Славейков), М. Рачев, Пан. 
Желязков, Ант. Райков – 
Ноната, Б. Ковачев, Хр. 
Дяков, Н. Недев и Г. Радев

На 25 май „Ботев“ по-
даде молба до ГНС за физк. 
и спорт, че в отбора на 
Провадия е имало нередов-
ни играчи, с което „Ботев“ 
печели условно с резултат 
3:0. 

17.05.1950 г., Колодрума, 
Окр. п-во: „Ботев-ВМС“ – 
ДСО „Строител“ 3:2 (1:1)

Голм: Г. Радев – 1, Ант. 
Райков – 1, ..?

27.05.1950 г., Колодрума, 
Окр. п-во: „Ботев-ВМС“ – 
ДСО „Динамо“ Тх. 0:1 (0:1)

„Ботев-ВМС“: Ст. 
Лилов, Дим. Стефанов, 
Славейко Иванов (бел. 
Любен Ив. Славейков), 
Г. Радев, М. Рачев, Пан. 
Желязков, Ант. Райков – 
Ноната, Б. Ковачев, Васил 
Желев, Н. Недев и Коста 
Николов - Черното 

Поради неизтеклия 
срок на наказание на вра-
таря на „Динамо“ (Пачона), 
„Ботев-ВМС“ печели услов-
но с резултат 3:0.

10.06.1950 г., Колодрума, 
Окр. п-во:  „Ботев-ВМС“ – 
ДСО„Торпедо“ 0:0, съдия: 
Топалов

„Ботев-ВМС“: Ст. 
Лилов, Дим. Стефанов, 
Ил. Апостолов, Славейко 
Иванов (бел. Любен Сла-
вейков), М. Рачев, Пан. 
Желязков, Ант. Райков – 
Ноната, Б. Ковачев, Н. Недев, 
Г. Радев и Коста Николов

15.06.1950 г., Колодрума, 
Окр. п-во:  „Ботев-ВМС“ – 
ДСО„Торпедо“ Тх. 3:0 сл.

„Ботев-ВМС“: Ст. 
Лилов, Дим. Стефанов, 
Ил. Апостолов, Славейко 
Иванов (бел. Любен 
Славейков), М. Рачев, Пан. 
Желязков, Ант. Райков 
– Ноната, Б. Ковачев, Н. 
Недев, Г. Радев и Коста 
Николов

След като рефера из-
лезе на игрището и даде 
сигнал за излизане на 
тимовете, „Ботев“ излезе, 
но не срещна тимът на 
„Торпедо“. След като ре-
ферът чака по правилник 
15 мин., същият даде край 
на мача.

20.06.1950 г., игр 
„Тича“, Окр. п-во:  „Ботев-
ВМС“ – ДСО „Академик“ 
5:1

Голм: Хр. Дяков – 2, Б. 
Ковачев – 2, Ант. Райков 
– 1.

„Ботев-ВМС“: Ст. 
Лилов, Дим. Стефанов, 
Ил. Апостолов, Славейко 
Иванов (бел. Любен 
Славейков), М. Рачев, Пан. 
Желязков, Ант. Райков – 
Ноната, Б. Ковачев, Хр. 
Дяков, Н. Недев и Коста 
Николов

***
В турнира 

за купата на 
Съветската ар-
мия тази годи-
на „Ботев-ВМС“ 
участва от на-

чалния стадий, в който 
се определят 14 окръж-
ни победители. Крайният 
кръг от турнира започва 
на 30.7.1950 г. В него игра-
ят изтеглените по жребий 
10 окръжни победители 
(от общо 14) и 10 (2х5) от 
общо 20 представители 
от Северната и Южната 
(„Б“) групи, също изтегле-
ни по жребий. Не изтег-
лените от жребия 4 ок-
ръжни и 10 от „Б“ гр. прес-
качат този кръг. Десетте 

победителя от него, с оста-
налите 14 (общо 24) отбора 
играят два кръга на ели-
минации до определянето 
на 6 крайни победители, 
които заедно с 10-те отбо-
ра от РФГ („А“) образуват 
последните 16. 

1.05.1950 г., ¼ финал, 
Колодрума: „Ботев-ВМС“ 
– ДСО „Динамо“ 5:2 (3:1), 
рефер: Стойчо Ковачев - 
Солака

Голм: Г. Радев – 2, Хр. 
Дяков – 2, Ант. Райков – 1

„Ботев-ВМС“: М. 
Боров (45‘ Ст. Лилов), 
Дим. Стефанов, Славейко 
Иванов (бел. Любен Славей-
ков), Г. Радев, М. Рачев, Пан. 
Желязков, Ант. Райков 
– Ноната, Б. Ковачев, Хр. 
Дяков, Н. Недев и Васил 
Желев (45‘ Коста Николов)

(В протокола не е от-
белязано дали мача дейст-
вително е за КСА или при-
ятелски. Датата на която е 
игран предполага, че има 
възможност той да е от 
градския турнир за КСА, но 
направените смени сочат в 
посока на приятелска сре-
ща.)

5.05.1950 г., ½ финал, 
Колодрума, „Ботев-ВМС“ – 
ДСО „Академик“ 5:0 (5:0), 
рефер: Стойчо Ковачев – 
Солака

„Ботев-ВМС“: М. 
Боров, Дим. Стефанов, 
Ил. Апостолов, Г. Радев , 
М. Рачев, Пан. Желязков, 
Ант. Райков – Ноната, Б. 
Ковачев, Хр. Дяков, Н. 
Недев и Васил Желев 

10.05.1950 г., финал, 
Колодрума: „Ботев-ВМС“ 
– ДСО „Торпедо“ 3:2 (1:0), 
рефер: Дим. Топалов

Голм.: Васил Желев – 2, 
Недко Недев – 1 

„Ботев-ВМС“: М. 
Боров, Дим. Стефанов, 

Илия Апостолов - 
Оптячката изигра-

ва последните си 
мачове за "моряци-
те" през този сезон 

и взема участие в 
два мача за нацио-
налният "А" отбор 
и един за България 

"Б". От следващият 
сезон Апостолов 

преминава в мест-
ния "Академик". За-

връща се като пом. 
треньор на "Черно 
море" през 1960 г.

***
Републикански шам-
пион през тази го-
дина е ДСО „Динамо“ 
София, който печели 
и КСА в повторение 
на миналогодишния 
финал от три равни 
мача и продължения 
срещу Отбора на 
Народната войска. 
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Ил. Апостолов, Славейко 
Иванов (бел. Любен Сла-
вейков), М. Рачев, Пан. 
Желязков, Ант. Райков – 
Ноната, Б. Ковачев, Васил 
Желев, Н. Недев и Г. Радев 

Мачовете се играха за 
купата на Червената ар-
мия от гр. Сталин. Бе из-
лъчен първенец „Ботев“, 
който ще играе с другите 
победители, от другите 
области.

„Ботев-ВМС“ е от 4-те 
неизтеглени от жребия 
окръжни победители и 
пропуска първият кръг от 
пресяването. Във втория 
кръг от 24 отбора пише, 
че „Ботев“ трябва да се 
срещне с представител 
от Пловдивската окръж-
на група, но са обявени 
11 победители с добавка-
та, че към тях се включва 
„Ботев-ДНВ“ гр. Сталин. За 
определяне на последни-
те шест, които ще се вклю-
чат в 1/8 финалната фаза с 
10-те отбора от РФГ („А“) 
„Ботев“ е изтеглен да иг-
рае в Бургас срещу отбора 
на „Строител“ от Южната 
(“Б“) група:

13.08.1950 г., Бургас: 
ДСО „Строител“ Бургас – 
„Ботев-ВМС“ 1:0

„Ботев-ВМС“ не успява 
да се класира при послед-
ните 16, продължаващи 
борбата за КСА.

***
В. „Сталинско зна-

ме“, бр. 112, 19.07.1950 
г.: „Футболно състе-
зание ОНВ – „Ботев“. 
Гостуващия в града ни 
Отбор на Народната вой-
ска, който участва в бор-
бата за републиканско 
първнество, ще има фут-
болна среща с отбора на 
„Ботев-ВМС“ гр. Сталин, 
днес сряда, от 18 ч. на 
игр. Колодрума. Отборът 

на Народната войска е 
съставен от следните 
състезатели: Кикиманов, 
Г. Цветков, Д. Цветков, 
Манолов, Стоянов, 
Алексиев и в нападение-
то ще бъдат Миланов, 
Божков, Василев, Благоев 
и Стефанов.

Отборът на „Ботев“ е 
подсилен със състезатели-
те Орманджиев, Геренски 
и Богданов.“

В. „Сталинско знаме“, 
бр. 123, 1.08.1950 г.: „За 
гостуванията на „Динамо“ 
София. Първенецът в ре-
публиканската футболна 
дивизия – отборът на ДСО 
„Динамо“ София, бе 20 дни 
на летуване в Пощенската 
почивна станция в курор-
та „Варна“ срещу съответ-
ната такса, която заплаща 
всеки пощенец, който ле-
тува в станцията. 

Градския съвет на ДСО 
„Динамо“ -  София се е 
съгласил представител-
ния му отбор да летува на 
море, но не му е отпуснал 
никакви средства, а му е 
наредил да „спечели“ съ-
отетните пари, като про-
веде състезания. 

Треньорът на 
„Динамо“ Радоев, е влязъл 
тук във връзка с предста-
вителите на „Динамо“ и 
„Ботев“ и бяха уредени 
две приятелски срещи на 
Колодрума  срещу сума-
та от 160  000 лева. Такава 
среща „Динамо проведе и 
в гр. Толбухин. Набраните 
средства бяха внесени в 
домакинството на пощен-
ската почивна станция за 
покриване на направени-
те разноски. 

Всред спортните кръ-
гове на нашия град се ко-
ментира доста неблаго-
приятно обстоятелството, 
че „Динамо“ София най-
напред щял да играе сре-
щу 200  000 лева, но в по-

следствие се е съгласил 
срещу 160 000 лв.

Когато се изясни фа-
кта, че Градския съвет на 
„Динамо“ София е наре-
дил на отбора си „да отиде 
да летува на самоиздръж-
ка“, стана ясно, че той има 
неправилно отношение 
към отбора си. Защото от-
бора е дошъл на почивка, 
а не да се състезава за по-
криване на разноските.

Отборът на „Динамо“ 
София е спечелил за 
своя Градски съвет ми-
лиони лева в състезани-
ята, които е провел до 
сега и заслужаваше да му 
се отпусне съответната 
сума за летуване, без да 
се изтискват тук касите 
на „Динамо“ и на „Ботев“, 
които не само че са праз-
ни, но имат и дефицитен 
баланс. 

В двете срещи, кои-
то проведе отборът на 
„Динамо“ – София тук 
се показа дисциплини-
ран. Първата среща с 
„Динамо“ Сталин завър-
ши с 2:1 в негова полза, а 
съботната среща с „Ботев“ 
завърши 2:1 за „Ботев“. 

Състезателите в стан-
цията проведоха и добра 
художествена самодей-
ност. Те повишаваха своя-
та политичесска просвета 
и между летовниците по-
щенци оставиха отлични 
впечатления със своята 
дисциплина, точност, ре-
довност и художествена 
самодейност.

Правилно ще бъде 
Централния съвет на 
ДСО „Динамо“ София да 
се занимае с нарежда-
нето на Градския съвет – 
София, отборът да отиде 
на летуване, но да бъде 
на самоиздръжка, като 
с желанието да покрие 
разноските си, е сключил 

1950
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търговски сделки, които се 
коментират неблагоприят-
но в сталинските физкул-
турни среди. Ст. Илиев“

В. „Сталинско знаме“, 
бр. 148, 30.08.1950 г.: 
„Ботев“ – „Спартак“ 4:1 (2:0). 
В чест на борбата за мир и 
за крепка българо-съвет-
ска дружба, по инициатива 
на Окръжния комитет за 
физкултура и спорт, в не-
деля (27.8.) се състоя фут-
болна среща между „Ботев-
ВМС“ и „Спартак-МВР“. И 
двата отбора излязоха с 
промени в съставите си. 
Първото полувреме завър-
ши с 2:0 за „Ботев“.

Както в първото, така 
и във второто полувре-
ме, ботевци се показаха 
по-борбени и упорити 
и заслужено победиха. 
Крайния резултат е 4:1 за 
„Ботев“, като почетния си 
гол спартакци отбелязаха 
в 88 мин. 

Състезателите на 
„Спартак“ не показаха ни-
каква връзка в играта, а 
Ташков, Манол Кръстев, М. 
Михайлов бяха много сла-
би. Бор. Парушев също не 
даде онова, което можеше 
да даде. Въобще, играта на 
„Спартак“ беше без нерв. 
С такава игра „Спартак“ е 
съмнително, че ще пред-
стави добре нашия град в 
следващите състезанив за 
купата на Съветската ар-
мия.

Окръжния комитет 
трябва да изкаже похвала 
на съдията Данчев, който 
свири прецизно и автори-
тетно това състезание.“

***
В. „Сталинско зна-

ме“, бр. 152, 3.09.1950 г.: 
„Футболния турнир за ку-
пата на ДСНМ. На 26 м.м. 
започна футболният тур-
нир за кристално сребър-

ната купа на Градския ко-
митет на ДСНМ, с първа 
среща между отборите 
на „Ботев“ и „Академик“. 
Преди срещата, от името 
на ГК на ДСНМ турнирът 
бе открит с приветствия 
от др. Слабаков. Отборът 
на „Ботев“ се наложи 
над противника си и го 
победи с 3:0. На 29 м.м. 
„Торпедо“ – „Строител“ 
4:0. На 31 м.м. „Динамо“ – 
„Ч. знаме“ 4:0.

Вчера, събота от 
16.30 ч. започнаха по-
луфиналите със сре-
щата между „Ботев“ и 
„Динамо“. Следващата 
среща ще бъде между 
„Спартак“ и „Торпедо“ и 
финала ще бъде между 
победителите от послед-
ните две срещи.“

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 161, 14.09.1950 
г.: „Футболния турнир за 
купата на ДСНМ. Всяка 
година в гр. Сталин се 
провежда традиционния 
футболен турнир. Тази 
година той се проведе 
под знака на борбата 
за мир. В проведените 
срещи се получиха и ня-
кои изненади. ... Втората 
изненада е победата на 
„Динамо“ над отбора на 
„Ботев-ВМС“, която за-
върши 1:0. Интересът 
към турнира от страна 
работниците от пред-
приятия бе голям. ..“

***
На 26.9.1950 г. Дим. 

Стефанов, Г. Радев, Ан. 
Конаков и Недко Недев 
подсилват отбора на 
„Спартак-МВР“ срещу 
гостуващия отбор на 
„Шкода“ Пилзен. Под ръ-
ководството на съдията 
Стефан Данчев – Шпетко 
мача завършва наравно 
1:1. 

В. „Сталинско зна-

ме“, бр. 228, 30.11.1950 
г.: „Ботев“ и „Академик“ в 
състезание за купата на 
мира. Футболните състе-
зания за купата, подаре-
на от ГК за физ. култура и 
спорт, навлизат в своята 
решителна фаза. След 
победата, която младия 
и надежден отбор на 
„Академик“ изтръгна от 
„Спартак“ с резултат 2:0, 
днес на студентите пред-
стои също така тежка и ре-
шителна среща с отбора 
на ВМС – „Ботев“. 

Ботевци нямат до сега 
загубено състезание, ос-
вен равен със „Спартак“ и 
ще се стремят да спечелят 
и тази среща, за да зат-
върдят първото си място, 
докато студентите ще се 
борят също за победа, за 
да се изравнят по точки с 
останалите претенденти 
за купата. Състезанието 
ще се състои днес, четвър-
тък на игрище „Ботев“.

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 239, 13.12.1950 
г.: „ Турнирът за купата на 
мира завърши. В неделя 
на 10 т.м. бе проведено 
последното футболно със-
тезание за купата на мира. 
Турнирът бе провеждан в 
чест на Втория конгрес на 
привържениците на мира 
и в чест на 71-ия рожден 
ден на др. Сталин.

В тази благородна 
борба взеха участие от-
борите на всички ДСО в 
града ни. На финал, след 
упорита борба останаха 
отборите на „Торпедо“ и 
„Ботев-ВМС“. Финалната 
среща в неделя донесе 
разрешението, като отбо-
ра на „Ботев“, благодаре-
ние на своята по-добра 
игра, по-добра техника, се 
наложи и победи отбора 
на „Торпедо“ с 3:0. С тази 
победа „Ботев“ печели ку-
пата на мира....“

1950

***
След 12 годишно 
прекъсване, ФИФА 
организира 4-то СП. 
13 страни се включ-
ват в турнира. 
Във финала на ст. 
"Маракана" пред 173 
850 зрители Уругвай 
побеждава домаки-
ните от Бразилия с 
2:1 и става за втори 
път носител на 
купата "Жул Риме".
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Схема на „Ботев-ВМС“ нарисувана от неизвестен запалянко показва една от формациите през този сезон.

Протоколите, които пред-
ставяме в следващите две стра-
ници съдържат някои грешки 
в имената на футболистите. 
Разполагаме с 8, от общо 14 про-
токола от мачовете, играни през 
тази година в Окръжната група. 
Останалите 6 са непопълнени. 
Допуснати са грешки в имената 
на футболистите. Освен Любен 
Славейков, който тук е изпис-
ван с прякора си – Славейко, 
има грешка и в името на Васил 
Желев – Васпина, тук записан с 
името „Стоян“. Желев е от Бургас 
(р. 1932 г.), където е играл за 
„Любислав“/“Ботев“ в първа-
та година на РФД („А“)  и като 

централен нападател е един 
от голмайсторите на бур-

гаския тим.  Васпина играе за 
„Ботев-ВМС“ само през този се-
зон в Окръжната група, след кое-
то е играл и за „Спартак“ Варна. 

Създаване и преструктури-
рането на ДСО продължава с 
пълна сила. Това се отразява и 
върху състава на новосформи-
раната единна „Б“ група. Само 7 
от общо 20 ДСО в образуваните 
през 1950 г. Северна и Южна гру-
пи запазват местата си в един-
ната „Б“ РФГ през 1951 г. Това се 
дължи от части на запълването 
ѝ със софийски ДСО, започна-
ли участието си директно от „Б“ 
група. Така ДСО „Локомотив“ 
София се отделя от отпадналия 
от РФГ („А“) ДСО „Торпедо“. През 
1951 г. в София се създава и ДСО 

„Ударник“ към строителни вой-
ски, който привлича повечето 
футболисти на играещият в РФГ 
(„А“) ДСО „Строител“ - бившата 
„Славия“ София. ДСО „Ударник“ 
започва съществуването си в 
тази единна „Б“ РФГ. В нея се за-
връща и отборът на „Ботев-ВМС“, 
който беше административно от-
странен в началото на 1950 г. По 
този начин се оформя 12-член-
ната единна „Б“ РФГ. 

С промените в цветовете и 
името на клуба, изисквани от 
новият покровител – Военно-
морският флот, освен въвежда-
нето на синьо – белите (морски) 
цветове, отпада и името „Ботев“. 
От следващата година отборът 
ще се представя с името „ВМС“. 
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В началото на 1940-те Ва-
рна загубва позициите си на 
водеща сила в българския фут-
бол. „Тича“ заема 7-мо място 

в крайното класиране от НФД 
1939 - 1940 г., а „Владислав“ за-
ема последното 10-то и само 
чрез бараж запазва мястото 
си в дивизията, която месец 
по-късно се разтурва. От 1941 
г. се създава нова Национал-
на дивизия, в която се играе 
на елиминации, а варненските 
участници в нея са класирали-
те се на първите две места във 
Варненската областна дивизия 
(ВОД). Турнирът за Царската 
купа се провежда като отделно 
състезание до 1942 г., а през 
1943 г. държавният първенец 
отново е носител на тази купа. 

В началото на десетилети-
ето, във Варна изпъква отбора 
на СК „Победа“, който печели 
всичките пет турнира (1938 - 
1942 г.) за определяне участ-
ника от Варна в следващият, 
междуобластен тур за Царска-

та купа. „Лилавите танкове“ от 
района около Колхозния па-
зар печелят и първенството на 
ВОД през 1941 - 1942 г. С добри 
прояви се отличава вратарят 
Стоил Лилов – Перника, който 
от лятото на 1945 г. преминава 
в „Тича – Владислав“. 

През 1943 г. в „Тича“ идват 
попълнения от София, насо-
чени от подполк. Боян Бянов, 
който по това време работи в 
щаба на Армията в столицата. 
Александър Йорданов – Ку-

куша остава 
на върха на 
атаката до 
уволнението си от флота през 
1946 г., а Никола Божилов след 
сезон 1943 - 1944 е мобилизи-
ран и изпратен на фронта, след 
което се завръща в София, за 
да стане републикански шам-
пион със „Септември при ЦДВ“ 
през 1948 г. 

Както преди, така и след 
9.09.1944 г. има стремеж на 
властта за контрол върху 
спортните клубове, с цел, счи-
таното като правилно за деня 
идейно възпитание на младе-
жта. Друг фактор в обединени-
ята е незавидното финансово 
състояние на клубовете, които 
се издържат от членски внос, 
приходи от посещение на ма-
човете и организиране на ве-
черинки и томболи. Назначе-

ните ръководства на обедине-
ните след 9.09.1944 г. клубове 
е трябвало да бъдат одобрени 
от местните комитети на ОФ, а 
тези които са определени като 
фашистки са закрити с отнема-
не на имуществото им в полза 
на държавата, както е случаят 
с „България“ Хасково. 

Две различни обяви, съоб-
щаващи за закрито (вече не-
съществуващо) дружество и 
обединено, продължаващо жи-
вота на двата клуба.

Изготвят се списъци на 
спортисти и деятели, на кои-
то не е позволено да участват 
в спортното движение, пора-
ди предишно участие във фа-
шистки организации. 

Репресиите са се прилага-
ли арбитрарно, в зависимост 
от това кой „ще те изпее“ и кой 
може да се застъпи за теб. По-
казателен е случаят с разстре-
ла на нападателят на „Тича“ 
и завеждащ футбола в клуба 
Пейчо Кожухаров, който по-
пълва бройката на осъдените 
от „народния съд“ на смърт в 
Провадия, защото първона-
чалният осъден намерил връз-
ки и се спасил. Егон Терцета е 
осъден първоначално на до-
животен строг тъмничен 
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затвор от същия съд, Стефан 
Калъчев така и не успява на-
пълно да изчисти името си, а 
Алекси Алексиев носи кръста 
на западното си образование, 
за което заплаща с наложено-
то му интерниране в Северо-
източна България. Разбира се, 
от стотиците членове на „Тича“ 
и „Владислав“ е имало и рем-
систи и други, определени от 
новата ОФ власт като „прогре-
сивни“. Футболистът на „Вла-
дислав“ от 1935 - 1936 г. Милан 
Статев Киров (р. 9.11.1909, с. 
Венелин, Варненско) е подпре-
дседател в СК „Владислав“, а 
в последствие е председател 
на Окръжния комитет на ОФ и 
дълго време един от силните 
ръководители във футболната 
секция на „Черно море“. Синът 
на убития през 1944 г. кому-
нист Янко Костов – Богомил, е 
футболист на „Владислав“/“ТВ“, 
а след това в УС на „Тича-Вла-
дислав“ като завеждащ юно-
шеския спорт и Просветния 
комитет. През следващите го-
дини Богомил Янков замина-
ва да учи в Москва, а после се 
установява в София. Панайот 
Желязков е активен в Работ-
ническата партия. Може би 
не е пресилено да се каже, че 
присъствието на тези хора в 
дружеството е спасило „Вла-
дислав“ и „Тича“ от участта да 
бъдат закрити като „България“ 
– Хасково, и „Черноморец“ - 
Бургас. 

Всъщност, идеята за обе-
динения между клубовете не 
е чисто „комунистическа“. Та-
кива се извършват и през 1941 
г., с цел финансово слабите 
махленски клубове да създа-
дат по-стабилни организации 

(Пр.17, 18.11.1941 г.).Тогава 
ВОСО поставя задача бро-

ят на клубовете във Варна да 
се намали на 4. Определящият 
фактор за това, кой ще оце-
лее след тези обединения е 
развиваната спортна дейност 
от даденото дружество. При 
обединението с „Тича“ през 
ноември 1941 г., ръководство-
то на „Диана“ пристъпва „към 
предаването на целия актив 
и пасив на клуба към днешна 
дата.... Задълженията, които 
въпросния клуб има (бел. „Ди-
ана“) още днес ще се заплатят 
от касиера.... За доброто на 
клубът ни, а така също да не се 
разтури и изчезне сп. кл. „Ди-
ана“ ние единодушно взехме 
това решение, като с това се 
туря здрава основа....“ (Пр.18, 
25.11.1941 г.). По този начин е 
описано и прието обединение-
то, в което СК „Диана“ влиза с 
всички свои активи и пасиви 
(задълженията са им изплате-
ни на същия ден) и става част 
от историята на СК „Тича“. Забе-
лежителни активи и история СК 
„Диана“ няма. Това което сме 
намерили е изложено в тази 
книга, с което сме уважили па-
метта на всички „дианци“, ста-
нали членове на обединения 
клуб „Тича“.  По същия прин-
цип се извършва обединение-
то между „Тича“ и „Владислав“. 
Двата клуба продължават жи-
вота си в единно обединено 
дружество, в което са влезли 
с всички свои активи и паси-
ви, включително историята си, 
която е най-големият им актив. 
Клубовете са описали кратко и 
ясно в посочените протоколи 
и в тогавашната преса параме-
трите на обединението си. Те 
не могат да бъдат променени 
нито от нас, нито от тези кои-
то ще дойдат след нас. Ние не 
сме в състояние да казваме на 
хора от минали времена, как-

во е трябвало да направят, за 
да бъде то „признато“ в след-
ващия век от хора, прилага-
щи правила и норми от друго 
време. Единственото, което 
можем да направим е да про-
четем и запомним историята, 
която нейните съвременници 
са сътворили.

Разбираемо е също, че 
във военно време (по-малко 
в мирно) клубовете са били 
подложени на пропаганда от 
различните политически ор-
ганизации с цел упражняване 
контрол върху членската маса. 
По повод на тази пропагандна 
борба преди 9.09.1944, наме-
рихме интересно изложение 
от члена на БКП и на СК „Лев-
ски“ Варна, Андрей Антонов 
Зехтински: 

„В гр. Варна съм от 1925 г. 
Като спортист бях поканен да 
членувам в СК „Владислав“, но 
се въздържах да дам отговор. 
Междувременно разбрах, че 
„Владислав“ е един от силните 
футболни отбори във Варна, 
но с буржоазен облик. По-
късно намерих своята среда в 
прогресивното спортно д-во 
„Левски“, където членуваха го-
лям брой ремсисти и членове 
на Партията, а безпартийните 
членове на това д-во бяха под 
наше влияние. ...

Събраните средства се раз-
ходваха по най-пестелив начин 
от несменяемия касиер Иван 
Янев. За това говори и факта, 
че след 9.09.1944 г., при обеди-
нението на спортните клубове 
„Левски“, „Радецки и „Шип. со-
кол“ в единното универсал-
но д-во „Спартак“, най-много 
средства внесе СК „Левски“. ...

Спомням си един ден, може 
би 1932 – 1933 г., беше тайно 
разгласено, че на кръстопътя 
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на ул. „Владислав“ и „Бенков-
ска“ срещу клуба на „Левски“ 
ще се издигне трибуна. Първи 
на мястото се отзоваха младе-
жите – левскари, а скоро след 
това се събра голяма маса от 
възрастни и младежи. В този 
момент на един стол се изпра-
ви др. Георги Петлешев, който 
издигна лозунги за българо 
– съветска дружба. Присъст-
ващите гръмогласно извикаха 
„вярно“ и ръкопляскаха. В този 
момент пристигна конна поли-
ция, която разпръсна насъбра-
лия се народ по най-брутален 
начин и бяха арестувани ня-
колко младежи и някои члено-
ве на СК „Левски“. 

Клуба на „Левски“ беше 
сборище на прогресивни хора. 
Той служеше за явка на пар-
тийните функционери. Посто-
янен посетител в него беше 
партийния функционер д-р Н. 
Димитров, който много често, 
когато партията (БКП) имаше 
нужда от пари, той даваше 
помощни марки на членовете 
на клуба, които ги пласираха 
между познати съчувствени-
ци на БКП. Тази прогресивна 
дейност на СК „Левски“ не мо-
жеше да не бъде забелязана от 
тогавашната власт. За контро-
лиране дейността на клуба, за 
председател ни беше натрапен 
полицейският околийски на-
чалник Яни Киров. Същият се 
залови с прочистването на клу-
ба от най-отявлените ремсисти 
и членове на БКП. Отстранени 
бяха другарите Стойчо Ковачев 
– Солака (бел. след това в УС на 
„Спартак“ - Варна, председател 
на клуба им, футболен съдия и 
дописник във в. „Нар. дело“), 
Атанас Карагьозов, Алексан-
дър Кирчев, Кирил Георгиев, 
Петър Куюмджиев и др. Тази 

негова дейност не остана нена-
казана. Когато се предложи той 
да бъде председател на клуба, 
повечето членове не гласуваха 
и той се провали. Разярен от 
резултата, той удари с шашка-
та си по пода, заявявайки: „Тук 
има комунистическо гнездо, но 
аз ще го разпръсна“ и напусна 
събранието. 16.10.1980 г. Под-
пис“ (Държавен архив, Варна)

Повече информация върху 
събитията в клуба прочето-
хме в спомените на спортният 
деятел на „Тича“/“ТВП“ и фут-
болен съдия Бедрос Бохозов 
Ексерджиян. Някои от негови-
те откровения хвърлят свет-
лина и върху отдавна минали 
събития, като поведението на 
вратаря на „Владислав“ и „Ш. 
сокол“ Здравко Янакиев. Със 
случката за подкупването на 
вратаря с плат за костюм през 
1935 г., Бохозов на практика 
потвърждава казаното от вла-
диславците д-р Л. Балтаджиев 
и д-р Цв. Димитров за продаж-
ничеството на Здравко в двата 
загубени от „Славия“ финала 
(1928 и 1930 г.) „Не прощава-
хме на изменниците. .. Подма-
мен от славистите, нашият вра-
тар беше заминал две седмици 
по-рано за София. Не беше 
трудно да се открие „обработ-
ката“. През второто полувреме 
на мача дясното крило на „Сла-
вия“ прехвърли топката към 
вратата ни, но за обща изне-
нада, вратарят я улови и падна 
с нея във вратата. Съдията от-
беляза гол, но това не бе всич-
ко. При удар на левия халф на 
„Славия“ нашия вратар пак не 
реагира и топката спря в мре-
жата. Историята с вратаря се 
изясни седмица по-късно. Той 
се върна в отбора, но ние има-
хме доказателства за неговата 
измяна и го изключихме..“ (д-р 

Цветан Димитров, „70 г. ФСФД 
„Черно море“ Варна“). След из-
ключването си от „Владислав“ 
Здравко Янакиев играе в „Ш. 
сокол“, където според разказа 
на Бохозов отново е подкупен, 
този път от „Тича“, но все пак се 
завръща и приключва карие-
рата си във „Владислав“ през 
1940 г.

Бохозов заема поста на до-
макин в „Тича-Владислав“. 

Дефиницията за обедине-
ното на 18.02.1945 г. дружество, 
дадена от самите обединители 
– Отечественофронтовската 
власт е: „Тича“ и „Владислав“ 
– „вечните неприятели“ от ми-
налото ще застанат здраво на 
краката си. Те в благородно, 
спортно съревнование ще 
трябва да докажат, че са на-
родни синове, скъсали с прес-
тъпното фашистко минало и са 
готови да служат на своя народ 
и спортна Варна.“ (в. „Народно 
дело“, 10.02.1945 г.)

Двата клуба влизат в обе-
динението с ясното съзнание, 
че историята и традициите 
им са запазени и продълже-
ни в обединеното НДГС „Тича 
– Владислав“. Всички членове 
на бившите клубове „Тича“ и 
„Владислав“ са прехвърлени 
в списъка от членове на обе-
диненото дружество и плащат 
членски внос. Историческата 
нишка е следвана от всяко ръ-
ководство до днешен ден, кога-
то футболният клуб носи името 
ПФК „Черно море“ Варна. Усло-
вията за служба към народа и 
спортна Варна са изпълнени в 
следващите десетилетия с по-
редица от европейски, светов-
ни и олимпийски шампиони, 
възпитаници на ФСФД „Черно 
море“. 

Отношението на но-
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вата власт към спорта преди 
9.09.1944 г. е като към обект, 
който никога не е съществувал. 
„Буржоазен спорт“ се превръ-
ща в синоним на обидна дума 
и темата е табу в продължения 
на десетилетия. В. „Нар. спорт“, 
бр. 240, 20.09.1947 г. дава свое-
то мнение, относно спортните 
трофеи от Царско време. Тек-
стът се отнася за „Славия“, но е 
показателен за отношението на 
властимащите.: „За спортните 
трофеи. Празникът на физкул-
турата наближава. Младежта 
от цялата страна се подготвя 
усилено. В София са устроени 
отлични физкултурни витрини, 
където отделните физкултурни 
институти и организации из-
лагат своите трофеи.... Софий-
ското дружество „Славия“ е ус-
троило добре своята витрина. 
Между многото отлични пред-
мети, като трофеи от СССР, ди-
аграми за спорта и трудовата 
дейност, д-во „Славия“ излага 
и една купа, подарена от цар-
ския лакей – ген. Рачо Петров, 
друга купа, подарена от „неза-
менимия труженик и строител 
на спортна България – Павел 
Грозданов“ – от изпечения фа-
шист, полицейски агент, който 
разгонваше прогресивните ръ-
ководства на спортните клубо-
ве, който арестуваше и преби-
ваше прогресивните деятели, 
един от тези, които имат най-
голям дял във фашизирането 
на спортното движение. Има 
и купа от „офицерския спор-
тен клуб“. Смятаме, че „Славия“ 
има достатъчно голям актив ..., 
за да не става нужда да излага 
подобни „трофеи“. Борил“. 

Идеологическата примка 
се затяга, не са пощадени и от-

давна починали хора като 
Павел Грозданов, а офи-

церския спортен клуб (АС 23) 
е поставен в кавички в знак на 
отрицание. Трофеите на „Тича“ 
и „Владислав“, гордо демон-
стрирани на Първомайската 
манифестация през 1945 и 
1946 г. един по един се скриват 
за домашно съхранение. Сре-
бърната купа на „Тича“ е при-
брана от секретаря Стефан По-
пов и все още е в частни ръце.

Идеалът за пълен държа-
вен контрол върху спорта, бле-
нуван дълго преди 9.09.1944 г. 
по подобие на Нацистка Гер-
мания и Съветска Русия най-
после е постигнат. Държавата 
започва да отделя от бюджета 
си за развитие на спорта. За-
почват се строежи на спортни 
съоръжения и се издига ло-
зунга за масов спорт, копирай-
ки Съветската система, която 
има вече 25 годишен опит. 
Масовизацията на спорта и 
прилагането на Съветските 
принципи довежда до практи-
ческото ликвидиране на много 
от съществуващите до тогава 
спортни дружества. През 1949 
– 1950 г. се създават нови До-
броволчески спортни органи-
зации (ДСО) на производстве-
но-ведомствен принцип. Всяко 
предприятие, завод, учрежде-
ние отделя от бюджета си за 
развитие на масовия спорт, а 
спортистите са групирани по 
отрасли в съответното за отра-
съла ДСО, на което е отредено 
униформено име със Съветски 
нюанс (Динамо, Торпедо, Стро-
ител, Спартак, Ударник, Чер-
вено знаме,...). По съществото 
на тази система, своето мне-
ние с нас сподели Силвестър 
Милчев. Както той се изрази: 
„Медът е сладък и горчив. От 
една страна, за първи път се 
създаде солидна материална 
база, невиждано строителство 

в цяла България, провеждаха 
се много турнири и състезания 
към всяко ДСО – околийски, 
областни, централни. От друга 
страна, убиха се българските 
клубни традиции с уеднаквя-
ването на имената, нежелател-
но преселение на спортистите 
по работни места и създаване 
на по няколко ДСО, дори и в 
малки населени места, което 
допринесе за едно раздробя-
ване на футболните организа-
ции. Като цяло, прилагането на 
производствено-териториал-
ния принцип беше грешка.“

Трудностите достигат и 
преименуваният през октом-
ври 1948 г. „Тича-Владислав-
Приморец“ („ТВП“) в „Ботев 
при ДНВ“. С преминаването 
си към ведомството на МНО и 
създаването на Отбор на На-
родната войска със седалище 
в София (ОНВ, по-късно ЦДНВ) 
през 1950 г., „Ботев при ДНВ“ е 
изпратен в Окръжната група. 
Клубът запазва своята цялост 
и форма, въпреки че някои от 
футболистите са принудени 
да заминат по отрасловите си 
ДСО (Младен Джуров отива в 
ДСО „Червено знаме“, Христо 
Конаков в „Академик“ Сф и Ан. 
Конаков в „Академик“ - Вн.). За-
плахата за дружеството идва 
от предложението то да се пре-
върне изцяло във военен клуб, 
но с навременната намеса на 
спортните деятели Ст. Марин-
чев и Св. Станев гражданската 
секция към клуба се запазва и 
дружеството не променя вида 
си, но съществуващата вече 
неяснота в бъдещето му оста-
ва с навлизането в следващо-
то (Сталинистко) десетилетие, 
характерно с ограничения, 
медийно затъмнение и много 
пропаганда в отразяването на 
спортните събития.
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Георгиев Панайот – Панчо 250
Господинов Георги 5
Гочев Иван – Мизерията 56, 13, 14, 33
Грозданов Андон Недялков 63
Грозданов Георги Георгиев 62, 83

Д
Давидов Георги 296
Дачев Стефан 62, 63, 83, 
87, 169, 176, 218
Демирев Никола кап. 277
Денев Кирил – Миндела 162, 255
Джуров Младен 247-9, 62, 
83, 87, 92, 96, 103, 118, 120, 150, 245, 286, 287
Димитров Георги Георгиев – Джала 107, 150, 
153, 162, 176
Димитров Ламбро Наумов 168, 149
Димитров Сидер Атанасов 108, 103, 
118

Димитров Цветан д-р 5, 15, 27, 83, 
120, 215, 222
Добрев Стефан – Щерю 56, 57
Дончев Илия Илиев 54, 13, 14, 
19, 33, 162, 169
Друмев Ангел 207
Дяков Тодор 250
Дяков Христо – Хиндо 287, 288

Е
Еремян Ховсеп 157, 252

Ж
Желев Васил – Васпина 310
Желязков Панайот 172, 171, 
173, 216, 220, 221, 225, 226, 231, 240, 245, 268, 269, 
278, 287

З
Здравков Здравко 218

И
Иванов Андрей – Дядката 5, 27, 57, 63, 
222, 250
Илиев Атанас 22, 27

Й
Йорданов Александър Николов – Кукуша 210, 
212, 225, 226, 231

К
Калдаръмов Никола 5, 7, 15, 22, 
83, 87, 92, 96, 103, 118, 120, 136, 150, 153, 163, 220, 
221
Калъчев Димитър 209
Калъчев Стефан – Муната 262-3, 18, 
62, 71, 83, 103, 118, 141, 216, 225, 245
Каракашев Васил 237
Кирилов Борис Стоянов 54, 71, 222, 
250
Кирилов Стефан Стоянов 250
Кирчев Йордан – Дучката 5, 15, 22, 63, 
83, 120, 123
Кирчев Кирил Момчилов – Мотора 5, 9, 22, 63
Ковачев Атанас – Танашо 51, 13, 14, 
18, 33, 83, 103, 131
Ковачев Борис 295, 297, 
300, 310
Коев Александър – Железния 67, 15, 22, 
63, 83, 87, 93, 96, 120
Конаков Анастас 203, 240, 
268, 269, 278, 296
Конаков Христо 203, 220, 
221, 225, 231, 240, 245, 268, 269, 278, 287, 300
Кондов Конда 171, 173
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Кожухаров Пейчо 56, 57
Константинов Стефан 4
Кънев Цвятко 120, 150
Кънчев Крум 170, 171, 
172

Л
Лилов Стоил 247, 216, 
220, 221
Логофетов Лазар 210, 153, 
176, 225

М
Макарев Никола 187
Маринчев Стефан 305
Марков Кузман 241
Мишков Георги – Джон 5, 7, 15, 22, 
27, 63, 87, 93, 96, 120
Моканов Иван 233-7, 5, 7, 
15, 83, 87, 93, 96, 103, 104, 120, 163, 183, 220, 221, 
225, 226, 231

Н
Недев Недко – Пилето 292, 150, 
153, 216, 220, 221, 225, 231, 240, 245, 268, 269, 278, 
287, 300
Неофитов Иван 51, 13, 14, 
16, 19, 222
Николов Коста 269
Николов Никола Ив. 251, 160

О
Орманджиев Стоян 154-7, 5, 15, 
22, 63, 83, 87, 93, 96, 103, 104, 120, 123, 150, 300

П
Павлов Тодор – Тончо 172, 153, 
169, 171, 216, 220, 221, 245
Парушев Мильо 55, 13, 14, 
19, 33, 83, 250
Петков Вили 52, 9, 13, 14, 
18, 33, 71, 83, 103, 144, 162, 187, 213, 250
Петков Жечо Пенев 153, 176, 
183, 240, 245
Петров Асен Алексиев – Лебеда 105, 62, 163
Пинзов Владимир 201, 220

Р
Радев Георги – Калфата 52, 13, 14, 
18, 33, 45, 83, 118, 177, 187, 220, 221, 225, 226, 231, 
240, 245, 268, 278, 281, 287
Райков Антон – Ноната 306
Райчев Иван – Шебека 250
Рачев Михаил – Манчо 295, 245, 
278, 281, 284, 287, 291
Розов Панайот – Ноната 53, 13, 14, 
18, 33, 103, 118, 133, 162

С
Савов Щерьо 222, 250
Сарайдаров Иван 50, 9, 13, 14, 
33, 83, 111, 118, 187, 225, 226
Славейков Любомир 307
Собаджиев Илия 56, 57
Ставрев Ставри 62
Станев Светослав 304
Стефанов Дим. Димитров – бай Митьо 293, 150, 
153, 162, 176, 183, 220, 221, 231, 240, 245, 268, 269, 
278, 287
Стефанов Стефан – Чефо 281, 296
Стойнов Архангел – Ранко 105, 67, 5, 
15, 63, 222, 250
Страков Димитър – Паледжика 188, 57, 187, 
216

Т
Темелков Петър 83, 87, 93, 96
Терзистоев Тодор – Рибата 273-4, 268, 
269, 278, 281
Тодоров Васил – Ментата 256
Тозбейкян Саркиз 178, 179

Х
Харипян Арменак Керопов 209
Харипян Оник Керопов 51, 13, 14, 
19, 33, 83, 118, 134, 163, 187
Христов Георги – Шилото 69, 112, 5, 7, 
15, 22, 93, 96, 118, 150, 153

Я 
Янакиев Здравко 7, 83, 87, 92, 
103, 120, 138, 222
Янков Богомил Костов 211
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1940 г.

Протокол № 1, 5 януарий 1940 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1.Изнасяне на вечеринка къмъ 27.I. т.г. Събиране на 
средства за клуба и подпомагане на бедните членове. 
Реши се вечеринката да се изнесе на 27.I. т.г. въ салона на 
Морското казино, на която да се разиграе и предметна лота-
рия. Натовариха се господата Зилберман, Кондов, Анестевъ, 
Ст. Попов и П. Кожухаров да влезатъ във връзка съ наема-
телите на салона и да осигурят последния за горната дата, 
а г-нъ Цачевъ да разучи всички подробности около нужно-
то за лотарията и да иска разрешение за 3 000 билета по 5 
лв. На следующото заседание горните лица да докладват за 
стореното.

2.Състоянието на дългътъ ни към Варн. Поп. б-ка. Част 
от дълга ни трябва да се погаси. Да се направи отъ каси-
ера г. Анестевъ погашения отъ 500 лв. по п/ца къмъ Варн, 
Популярна Б-ка.

3.Датата на следующото заседание. Разглеждане от У.С. 
на спешни въпроси. Реши се следващото заседание на У.С. 
да бъде въ сряда, 10 т.м. 7ч. вечерта.

Протокол № 2, 10 януарий 1940 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1.Докладъ на натоварените лица по наемане салона на 
Морското казино за клубната вечеринка. Клубътъ ни отъ 
миналото заседание на У.С. реши изнасянето на вечерин-
ката. Вследствие доклада на домакина г. Ст. Кондовъ какво 
че за наемането на салона на Морското казино наемателите 
искали 1 000 хиляда лв. при безплатен оркестъръ въ бара – 
балалайки и че свободна дата е 29 т.м., а не исканата 27 т.м. 
У.С. намери условията за неприемливи и реши вечеринката 
да се изнесе въ салоните на клубното помещение.

2.Докладъ на съветника г. Цачевъ за организирването 
на лотарията. Решението на У.С. да се разиграе предметна 
лотария и натоварватъ на г. Цачевъ да разучи въпроса. По 
доклада на г. Цачевъ, че предметната лотария може да се 
разиграе само съ разрешение отъ Дирекция на Бълг. Държ. 
Лотария и то като се предостави и подробен списъкъ на 
предметите, които ще се разиграятъ и тяхните стойности. 
Реши се да се иска нужното разрешение, като с изготвяне 
на списъка се натовариха г. Ив. Калдеринов и Бл. Давидов. 
И като се има предъ видъ, че в краткото време, което оста-
ва до вечеринката, не ще може да се организира лотарията. 
У.С. реши вечеринката да се изнесе на 17 февруарий т.г.

3.Датата на следующото заседание на У.С. Разглеждане 
отъ У.С. на спешни въпроси. Реши се и за напредъ заседа-
нията на У.С. да стават всеки вторникъ 6 ½ ч. въ клубното 
помещение.

Протокол № 3, 23 януарий 1940 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1.Наемане салонъ за клубната вечеринка. Решението 
на У.С. да изнесе вечеринка.

Тъй като повечето отъ членовете на У.С. бяха на мнение, 
че клубното помещение ще е неудобно за изнасянето на ве-
черинката, то реши се последната да бъде дадена въ салона 
на Морското казино, като се натовари съветника г. Стефан 
Поповъ да наеме горния салон за 10.II. т.г., като лотарията се 
разиграе на уговорената вече дата 17.II. за когато е и разре-
шението ни от Бълг. Държ. Лотария.

2.Доклада на г. Стефан Поповъ по изнасянето на вече-
ринката. У.С. бе натоварен г. Поповъ да докладва планъ по 
изнасянето на вечеринката. Вследствие доклада на г. Стефан 
Поповъ по изнасянето на вечеринката, У.С, реши работата 

да се разпредели между следните комисии въ съставъ: 1. 
Комисия на рекламата: Стефан Поповъ, Дим. Сърбеновъ – 
Вл. Пинзов. 2. Комисия по поканите: Вили Петков и К. Колев. 
3. По лотарийните и входните билети – г. Т. Анесетевъ. 4. 
По събиране на предмети: Стоян Поповъ, Дим. Поповъ, 
С. Тозбейкян. 5. По подреждането на лотарията Аршак 
Накашан и Шабу Берберян. 6. По наемане на оркестъра: 
Дим. Поповъ и И. Зилберманъ. 7. По украсата: Ат. Ковачев, В. 
Петковъ и Арш. Накашан. 8. По изненадите: Б. Колевъ, Мич. 
С. Димитровъ и Б. Чирпански.

3.Уреждане п/цата ни отъ 3 000 лв. къмъ Евр. б-ка. У.С. 
реши да се изтеглят отъ Поп. б-ка 2 000 лв., които да се вне-
сатъ по п/цата ни къмъ Евр. б-ка, а за останалите 1 000 лв. да 
се подпише нова п/ца.

4. Доклад на домакина г. Ст. Кондовъ по състоянието на 
стаичката ни при клубното игрище. В следствие на това, че 
злосторници са счупили прозорци на стаичката. У.С. призна 
на домакина г. Ст. Кондовъ сумата отъ 36 (тридесет и шестъ) 
лв., за поправката на 2 (два) прозореца, счупени от злостор-
ници, като същевременно натовари г. домакина заедно с г. 
С. Тозбейкянъ да изработят дървени капаци за прозорците 
за да не се повтарятъ и за напредъ тия неща.

Протокол № 4, 29 януарий 1940 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1.Вземане становище по реорганизация на Нац. диви-
зия. Възъ основа писмото на В.О.С.О. № 5 отъ 25.I. т.г. Реши 
се тоя въпросъ да се разгледа на първото заседание на У.С. 
след вечеринката.

2.Доклад на домакина г. Ст. Кондовъ, относно поправ-
ката на стаичката. От миналото заседание У.С. натовари г. 
Кондовъ да предприеме горните поправки. Реши се цялата 
стойност на предприетите поправки – изработване дърве-
ни капаци на прозорците – сумата на която възлиза на 433 
(четиристотин тридесет и три) лв., да се признае.

Протокол № 5, 6 февруарий 1940 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1.Изнасяне клубната вечеринка. Да се определи входа 
за вечеринката. У.С. реши входа за вечеринката да е 20 (два-
десет) лв. за кавалери и 10 (десет) лв. за дами.

2.Организиране клубната томбола. Да се съберат нуж-
ните предмети. Реши се да се пишатъ писма до ф-ките: „Цар 
Борис”, „Текстил” и „Гебедже”, които да се помолят за пред-
мети.

3.Ликвидиране дълга ни къмъ фирмата „Серафимъ 
Ивановъ”, по поводъ писмото на поменатата фирма У.С. 
реши да се помоли фирмата за отлагане временно на въ-
проса до завръщането въ града ни на лицето което е пра-
вило покупките.

Протокол № 6, 20 февруарий 1940 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1.Въпроса съ клубната лотария. У.С. поради редъ при-
чини се видя принуден да отложи тегленето на лотарията. 
Реши се да се помоли дирекц. на Бълг. Държ. Лотария, пре-
дметната ни томбола да се разиграе на 2 март т.г.

2.По въпроса с лотарията. Да се определи начина на 
тегленето. У.С. реши клубната предметна лотария да се те-
гли на 2 март въ клубното помещение, като за същата дата и 
обяви и клубната другарска среща. Бюфета и гардероба за 
вечерта се отдадат на г. Зилберман за негова сметка. Входа 
ще е волни пожертвувания.

3.Представляване клуба на патронния празникъ на с.к. 
„Левски” Русе. По повод писмото на горния клубъ. У.С. реши 
да се поздрави телеграфически с.к. „Левски” Русе по 
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случай патронния му празникъ.
4.Уреждане задълженията ни къмъ г. Г. Кавафянъ. 

Настъпване падежа на п/цата ни къмъ въпросното лице. 
Реши се да се изплатят п/ците ни къмъ г. Кавафянъ съ на-
стъпване на падежите имъ.

5.Доклада на касиера г. Анестевъ по клубната вечерин-
ка. Изнасяне клубната вечеринка и резултатите от нея. У.С. 
прие с болшинство доклада на г. Анестевъ и приходо-раз-
ходния протокол по вечеринката на клуба. Сумите по про-
токола са: Приходъ 6  869 лв. Разходъ 6  430 лв. ч. печалба 
439 лв.

6.Отпускане клубната канцелария за събранията на 
филателистите по повод молбата имъ за горната целъ. У.С. 
реши да се отпусне клубната канцелария за събранията на 
филателистите, всяка неделя сутринта, като въпроса съ нае-
ма за тая целъ се предоставя на г. Дим. Поповъ.

7.Поставяне въ клубното помещение билярдъ отъ нае-
мателя по повод молбата на наемателя г. Зилберман. Прие 
се искането на г. Зилберман да се постави въ клубното по-
мещение и билярдъ.

8.Отпущане парична помощ на играча отъ първия 
тимъ г. Г. Радев по повод молбата на г. Радевъ, който се 
чувства въ крайно лошо положение. У.С. реши да се от-
пусне сумата 200 (двеста) лв. на играча отъ първия тимъ 
г. Г. Радевъ, които той се задължава да повърне до края 
на м. априлъ.

Протокол № 7, 27 февруарий 1940 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1.Теглене на клубната лотария и срещата по тоя слу-
чай. Решение на У.С. от миналото заседание за изнасяне на 
другарска среща въ клубното помещение. По въпроса за 
тегленето на клубната лотария и другарската среща, коя-
то клуба изнася по тоя повод У.С. взе следните решения: 1) 
Входа за вечеринката да бъде безплатен, като гардероба се 
преотстъпи на г. Зилберман. 2) Да се рекламира срещата 
чрез радио Варна и пресата като за целта се отпусне сумата 
до 100 лв. 3) Да се заплати за столове сумата от 50 лв. 4) По 
организиране на томболата се избра комисия въ съставъ: г. 
К. Колев, И. Калдериновъ, Ив. Сарайдаров и Дим. Стратевъ. 
5) Избра се комисия по украсата въ съставъ: Ст. Поповъ, Ат. 
Ковачевъ, Дим, Стратевъ и Ив. Калдеринов.

2.Новите Упр. тела на сп. кл. „А.С.23”, „Владиславъ” и тур. 
д-во „Родни Балкани”. У.С. реши да се поздравятъ поменати-
те организации съ новите си управителни тела.

3.Въпроса съ членуването на клуба въ съюза за закрила 
на децата. Неизплатения членски вносъ за годините 1938 и 
39 и отпуснатата помощ от съюза. Реши се членския вносъ 
къмъ съюза за закрила на децата за годините 1938 и 39 г. въ 
размеръ на 200 (двеста) лв. да се изплати. Да се благодари 
също на съюза за отпуснатата на клуба парична помощ.

4.Представяне клуба на Общото годишно събрание на 
В.О.С.О. По повод предстоящето събрание на В.О.С.О. По тоя 
въпрос У.С. на клуба взе следните решения: 1) Да се отпусне 
клубното помещение за събранието на В.О.С.О., което ще 
се състои на 1 март т.г. 2) Клуба ни да се представлява на 
събранието от членовете си: г. П. Кожухаров, г. Т. Анестев и 
г. Дим. Сърбеновъ. 3) На така избраните делегати се дадоха 
следните директиви: а) да застанат твърдо зад становището 
за съществуването на нац. дивизия; б) по точката от дневния 
редъ „Избиране нова управа” – да се съобразяват съ създа-
деното положение и личностите; в) да повдигнат въпроса 
съ фонда „стадионъ” при В.О.С.О., като се изкажат за рацио-
налното стопанисване на тоя фонд.

5.Въпроса съ атлетическата секция при клуба. Уреждане 
на спортните въпроси относно съществуването на Атл. 

секция. По тоя въпрос У.С. се изказа в смисъл да се разгледа 
въ следващото заседание, като и постави като точка първа 
от дневния ред.

Протокол № 8, 5 март 1940 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1.Доклад на г. П. Кожухаров за общото събрание на 
В.О.С.О. Като делегат на клуба ни въ това събрание г. П. 
Кожухаров трябваше да докладва за станалото тамъ. След 
като изслуша доклада на клубния делегат на Общото годиш-
но събрание на В.О.С.О.  г. П. Кожухаров, Упр. съвет реши 
да се одобри така направения докладъ и се благодари на 
клубните делегати г. П. Кожухаров и г. Дим. Сърбеновъ за от-
лично защитените ни интереси.

2.Въпроса съ Атл. секция при клуба ни. На основание 
решението на Упр. съветъ въ миналото заседание. След 
като съветника г. Стефан Поповъ изясни предъ Упр. съветъ 
мотивите за съществуването на Атл. секция при клуба ни и 
след като се изказаха много мнения и размениха много ми-
сли по тоя въпрос, взе се следното решение. 1) Атл. секция 
при клуба ни може да съществува безъ свое отделно Упр. 
тяло, само като помощенъ органъ на зав. атлетиката при 
клуба ни. 2) Всички средства съ които секцията разполага 
да се предадат на клубния касиер, като упр. съветъ се за-
дължава да изразходва тия средства само за леката атлети-
ка. 3) Изразходването на тия суми за нуждите на Атлетиката 
ще става отъ касиера, следъ като има решение на Упр. съ-
ветъ. 4) Касиера има право да изразходва от тия средства 
до определената отъ устава сума и безъ решението на Упр. 
съветъ.

3.Подпомагане играча от първия ни тимъ г. Ив. 
Сарайдаровъ. Предвид молбата на последния. Упр. съвет 
като взе предъ видъ крайно бедственото положение въ 
което се намира играча от първия тимъ г. Ив. Сарайдаровъ, 
въз основа молбата на последния, реши да се подпомогне г. 
Сарайдаровъ с парична помощъ въ размеръ от 100 (сто) лв.

4.Въпроса съ наложената ни от Б.Н.С.Ф. глоба по мача с 
„Левски” Русе. Предъ видъ невъзможността на клуба ни да 
изплати глобата. Пред видъ лошото финансово положение, 
в което се намира клуба ни. Упр. съветъ реши да се помоли  
Б.Н.С.Ф., щото остатъка отъ наложената ни глоба по мача ни 
съ „Левски” Русе въ размеръ отъ 500 (петстотин) лв., да ни 
бъде опростенъ.

5.Попълване предметите за клубната ни лотария, не-
достигат няколко  предмети, предвид на това, че за клубна-
та лотария недостигаха няколко предмети, за попълване на 
числото отъ Упр. съветъ реши да се купят 12 (дванадесетъ) 
сапуни на стойност 55 (петдесетъ и петъ) лв.

6.Гласуване на разноските на секретаря направени 
за пощ. марки. Изразходвани от секретаря за времето от 
26.XII.1939 г. 5.III.1940 г. Упр. съветъ реши да се оправдаят 
разноските за пощенски марки за времето от 26.XII. м. г. 5.III. 
т. г. възлизащи на 17 (седемнадесет) лв.

7.Изплащане заплатата на пом. домакина г. Ш. Берберян. 
Предъ видъ заплатата която има да получава за минали ме-
сеци. Упр. Съветъ реши да се отпуснат на пом. домакина г. 
Шабу Берберянъ 1 000 (хиляда) лв. дължими му за заплатата, 
която има да получава за минали месеци.

Протокол № 9, 12 март 1940 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1.Въпроса съ атл. секция при клуба, повдигнатъ по про-
токолъ от миналото заседание на Упр. съветъ. Вследствие 
на това, че съветника г. Ст. Поповъ повдигна предъ Упр. съ-
ветъ отново въпроса за атл. секция, въ смисъла за самосто-
ятелното съществуване на последната, реши се да се запази 



325

протоколното решение от миналото заседание.
2.Оставките на членове на Упр. съветъ. В следствие по-

давани оставки на някои членове на Упр. съветъ. Приеха 
се оставките на следните членове на Упр. съветъ: 1. на зав. 
футбола П. Кожухаровъ – мотиви за оставката му: чув-
ства, че между него и играчите има известна нетърпи-
мост и за доброто на клуба се оттегля. 2. на зав. атл. г. Вл. 
Пинзов – мотиви: съ решението на Упр. съветъ относно атл. 
секция намира, и му се отнематъ ценните помощници, без 
които не може да работи за атлетиката въ клуба. 3. на зав. сп. 
спортове г. Б. Чирпански – същите мотиви. 4. на съветника 
г. Ст. Папановъ – мотиви: тъй като клубни членове и такива 
отъ Упр. съветъ говорили задъ гърба му, какво че той билъ 
безполезен за клуба и че му нанасялъ само вреди, а също 
така и поради решението на Упр. съветъ по въпроса за съ-
ществуването на Атл. секция. 5. на секретаря г. Б. Давидовъ 
– мотиви: чувства се обиденъ отъ подпредседателя на клу-
ба г. Дим. Поповъ и съветника г. И. Зилберманъ и намира, 
че е неудобен за поста който заема. 6. на съветника г. О. 
Харипян – по негови съображения.

3.Празника на с.к. „Ангел Кънчевъ” Русе, по повод пока-
ната на въпросния клубъ. По повод поканата на с.к. „Ангел 
Кънчевъ” Русе за присътствие на клубния им празник. Упр. 
съветъ реши да се поздрави писмено въпросния клубъ по 
случая.

4.Времененъ зав. футбола, тъй като, вследствие подава-
не оставката си, поста зав. футбола при клуба остава вакан-
тенъ. Упр. съветъ реши до следващото заседание на послед-
ния да се назначи подпредседателя г. Дим. Поповъ.

5.Коригиране взетото решение относно декларацията 
на играча отъ първия тимъ г. Ст. Калъчевъ. Поради това, че 
играча отъ първия тимъ г. Ст. Калъчев, заяви предъ Упр. 
съветъ, че се отказва отъ направената си декларация 
въ миналото, реши се същия играчъ да се предвижда и 
за напредъ въ тима.

6.Въпроса съ слуховете за злоупотреби въ клуба в след-
ствие най-различните слухове, по тоя въпросъ Упр. съветъ 
назначи анкетна комисия въ съставъ: г. Дим. Поповъ, Ст. 
Поповъ и Ст. Кириловъ, което да разследва всички случаи 
относно слуховете по злоупотребленията въ клуба.

Протокол № 10, 19 март 1940 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1.Назначаване на зав. футбола при клуба ни, вслед-
ствие на овакантяване на споменатия постъ. На мястото на 
подалия оставка досегашенъ зав. футбола при клуба г. П. 
Кожухаров, Упр. съветъ реши за такъвъ да се назначи досе-
гашния съветник  г. Димитъръ Пантевъ.

2.Новия Упр. съветъ на сп. кл. „Шипка” Пловдивъ. 
Вследствие постъпилото от тяхъ писмо. Упр. съветъ реши 
да се поздрави новия Упр. съветъ на сп. кл. „Шипка” – 
Пловдивъ.

Протокол № 11, 2 април 1940 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1.Доклада на водача на тимътъ ни въ Пловдивъ за мача 
си съ тамошния „Спортклубъ” за изяснение причините за 
поражението ни и поведението на играчите. Упр. съве-
тъ благодари на водача на футболния ни тимъ г. подпор. 
Карамфилов за доброто изпълнение на възложената задача 
и на играчите от тима за дисциплинираността имъ. Одобри 
също и разходите по мача възлизащи на сумата 6.297 (шест 
хиляди двеста деветдесетъ и седемъ) лева.

2.Доклада до Мин. на просв. по прожектирането на 
спортните филми. Доклада е исканъ отъ въпросното ми-
нистерство. Упр. съветъ реши да се отговори веднага на 

писмото на Мин. на Просв. с което се иска докладъ за посе-
щението на спортните филми прожектирани от атл. секция 
при клуба ни.

3.Въпроса повдигнатъ от В.О.С.О. за мачовете от об-
ластното първенство. Въз основа писмото от В.О.С.О. по 
тоя въпросъ. По въпроса повдигнатъ отъ В.О.С.О. мачове-
те за областното първенство да се играятъ преди тоя от 
нац. дивизията, Упр. съветъ реши да се натовари подпр. г. 
Дим. Поповъ да влезе въ връзка съ представителите на с.к. 
„Владиславъ”; за да се изготви единъ общъ отговоръ по тоя 
въпросъ.

3.Доклада на назначената анкетна комисия по слухо-
вете за злоупотребления в клуба, необходимия докладъ на 
комисията предъ упр. съветъ. След като члена отъ анкетна-
та комисия, натоварена да провери достоверността на слу-
ховете за злоупотребления в клуба ни, г. Д. Поповъ прочете 
доклада на тая комисия, от който се видя, че и въпросъ не 
може да става за злоупотребления. Упр. съветъ реши да се 
порицаятъ лицата станали проводници на тия слухове.

4.Уреждане дългътъ ни къмъ Вар. поп. б-ка, вследствие 
настъпилия падежъ на п/цата ни. Тъй като клубътъ ни не бе 
въ състояние да изплати п/цата си къмъ Вар. поп. б-ка, паде-
жа на която бе настъпилъ, то Упр. съветъ реши последната 
да се поднови.

5.Упр. съветъ на с.к. „Орловец” – Габрово по писмото 
имъ за новата Управа. Реши се да се поздрави новия Упр. 
съветъ на с.к. „Орловец” – Габрово.

Протокол № 12, 9 април 1940 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1.Доклада на подпр. г. Дим. Поповъ по становището на 
сп. кл. „Владиславъ” въ връзка с писмо № 15 от 26 мартъ на 
В.О.С.О. Натоварването на г. Поповъ да влезе въ връзка съ 
с.к. „Владиславъ” и да докладва предъ Упр. съветъ за стана-
лото. След като изслуша доклада на подпр. г. Дим. Поповъ 
по становището на с.к. „Владиславъ” въ връзка съ въпроса 
повдигнатъ от В.О.С.О., а именно мачовете от областното 
първенство да се играят преди тия от нац. дивизия и след 
като се изказаха доста мнения по въпроса Упр. съветъ реши 
по принципъ да се допусне игрането на тия мачове.

2.По въпроса съ изпратените ни юбилейни сборници 
отъ с.к. „Ангелъ Кънчевъ” Русе и книгата „Български футбо-
лъ” постъпилите в клуба ни по 10 броя от двете книги с мол-
ба да бъдат пласирани. Упр. съветъ реши да се пласиратъ 
по възможностъ двете книги, като за клубната библиотека 
се остави по 1 от първата и 2 от втората.

3.Въ връзка съ мача ни въ неделя 14 т.м. съ „Спортклубъ” 
Пловдивъ, организирването на тоя мачъ. Въ връзка съ мача 
ни въ неделя 14 т.м. съ „Спортклубъ” Пловдивъ, Упр. съветъ 
взе следните решения: 1. За главенъ организаторъ на мача 
се назначава г. П. Кожухаровъ. 2. Да се рекламира мача и по 
радиото, като за целъта се пише писмо до уредника. 3. Да 
се поиска от Пол. Комендантъ охрана на игрището. 4. да се 
уведоми В.О.С.О. и Управата на последната ще се ползва съ 
свободенъ входъ на мача само съ карти.

4.Въпроса съ столовете взети отъ Арменското чита-
лище по повод писмото на читалището, и отъ взетите отъ 
клуба ни столове имало 9 счупени – 1 загубенъ, Упр. съветъ 
реши да имъ се отговори, и столовете имъ се повърнат въ 
същото състояние въ каквото са взети, а колкото за загубе-
ния такъвъ, взе се решение да имъ се заплати.

5.Отпуснатата ни помощъ отъ Мин. на Просвещението. 
По поводъ писмото от Мин. на Просвещението – отдела 
за физ. възпитание, съ което ни съобщават че ни е отпус-
ната парична помощ отъ 5 000 лв., Упр. Съветъ реши да се 
благодари за помощъта и се изпратятъ исканите отъ 
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Министерството документи.
5.Осигуряване прехраната до деня на мача ни на иг-

рача отъ първия тимъ г. П. Розов, по поводъ предявено-
то искане отъ въпросния играчъ в тоя смисълъ. За осигу-
ряване прехраната до деня на мача ни на играча отъ първия 
тимъ г. П. Розов, Упр. съветъ събра по между си сумата 50 лв. 
и реши отъ клубната каса да се отпуснатъ още 100 лв.

Протокол № 13,16 април 1940 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1.Въпроса съ бившиятъ членъ отъ Упр. съветъ г. Кирил 
Пефтичевъ, по повод писмото му; че се отказва отъ клуба. 
По Поводъ писмото на бившиятъ членъ отъ Упр. съветъ 
г. Кирил Пефтичевъ, съ което моли да бъде заличенъ отъ 
списъка на членовете за винаги, Упр. съветъ реши да му 
се отговори, съ копия до всички институции до които той 
е направил достояние горното свое писмо, че той носи още 
известна отговорностъ отъ Контролния съветъ съ известни 
суми.

2.Попълване Атлетическите съоръжения при клуба по 
поводъ доклада на г. Стефанъ Поповъ за нуждите на л. атле-
тика. Упр. съветъ реши за нуждите на атл. секция при клуба 
да се отпусне сумата отъ 3 076 лв., като за целта се издаде 
пълномощно за теглене сумата от банката.

3.Мача ни съ с.к. „Славия” – София въпроси за предсто-
ящата среща въ София. Въпросите по мача ни въ София съ 
тамошния с.к. „Славия” да се разгледат на извънредното 
събрание въ четвъртък. Реши се да се иска уверението за 
намаление по Б.Д.Ж.

4.Мача ни въ неделя, 21 т.м. съ лицея от Букурещ по по-
водъ исканата на групата отъ тоя лицей гостуваща в града 
ни. Следъ доклада на подпр. г. Дим. Поповъ, по поканата 
на румънския консулъ въ града ни, отправена до клуба, 
да се изнесе една среща на футболъ и лека атлетика съ 
гостуващите тука ученици от лицея „Спиро Харетъ” – 
Букурещъ, Упр. съветъ реши да приеме тия състезания, 
като за организирането имъ избра комисия въ съставъ: 
г. Стефанъ Поповъ, г. Дим. Пантевъ, г. Б. Давидовъ, г. Ст. 
Кириловъ и г. Вл. Пинзов. По изнасянето на тоя мачъ се взе-
ха и следните решения: 1) Състезанието да се рекламира съ 
афиши, вестника и по радиото. 2) Да се отпечататъ специал-
ни покани – 50 броя. 3) Да се уведоми В.О.С.О. за това състе-
зание и се поиска отъ съдийската секция ръководителъ на 
футболния мачъ. 4) Да се иска охрана за състезанието. 5) Да 
се поканят на тая среща учащата се младежъ и войниците 
отъ гарнизона.

Протокол № 14, 23 април 1940 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1.Писмото на В.О.С.О. съ което ни се иска някой обяс-
нения по атл. състезания и футб. мачъ съ румънския лицей, 
постъпило писмо отъ В.О.С.О. Въз основа постъпилото пис-
мо отъ В.О.С.О. съ което се иска някои обяснения по изнесе-
ното отъ клуба ни атл. състезание на 21 т.м. и мача ни на съ-
щата дата съ румънския лицей „Спиро Харетъ”, Упр. съветъ 
реши. 1) Да се сметне горното писмо на В.О.С.О. за нередов-
но, тъй като не е подписано отъ секретаря и неподпечатано 
съ печата на Областта. Същото да се повърне на В.О.С.О. съ 
молба да се поправят горните пропуски. 2) Да се обясни на 
В.О.С.О., че неоповестяването въ афишите за мача ни с ру-
мънския лицей, какво последния е под покровителството 
на Б.Н.С.Ф. респективно Варн, Областъ е грешка на печатни-
цата и няма умисълъ отъ наша страна. 3) Да се отговори на 
В.О.С.О., че атл. състезания са изнесени отъ атл. секция при 
клуба ни по предварително утвърдена програма от Бълг. 

Атл. Съюзъ.

2.Мача ни съ „Шипка” – София по поводъ слуховете за 
отлагането на тоя мачъ. Вследствие оповестяване въ преса-
та, че мача ни съ „Шипка” – София, насроченъ за 28 т.м., се 
отлага, Упр. съветъ реши да се запита телеграфически фут. 
к-тъ при Б.Н.С.Ф. за горното.

3.Доклада на зав. футбола г. Дим. Пантевъ по мача ни 
съ „Славия” въ София, водача на тима г. Дим. Пантевъ бе 
натоварен съ горния докладъ. След обстойния докладъ на 
водача на тима ни за мача ни със „Славия” –София г. Дим. 
Пантевъ, Упр. съветъ реши: 1) Да се оправдаятъ изразходва-
ните суми по горния мачъ възлизащи на 5 636 (петъ хиляди 
шестотинъ и тридесетъ и шестъ) лева, плюсъ 600 (шестоти-
нъ) лева за едно счупено стъкло по влака, нещастие станало 
по невнимание на единъ играчъ. 2) Да се благодари на иг-
рачите за доброто държание въ игрището и вънъ отъ него. 
3) Да се благодари на сп. кл. „Славия” за добрия приемъ. 4) 
Молбите на г. Георги Гроздановъ и г. Мирчо Василевъ за 
преминаването имъ в другъ клубъ, по поводъ постъпи-
лите молби отъ горните наши играчи. Вследствие молбите 
на бившите наши играчи г. Георги Гроздановъ и г. Мирчо 
Василевъ за преминаването имъ въ други клубове, Упр. съ-
ветъ реши да имъ се даде нужното разрешение.

4.Дългътъ ни отъ 4 500 лв. къмъ Дан. У-ние, предъ видъ 
падежа на дългътъ. Предъ видъ настъпилиятъ падежъ на 
дългътъ ни отъ 4 500 лв. къмъ Варн. Дан. У-ние, Упр. съветъ 
виждайки се въ невъзможностъ да погаси цялото задълже-
ние на въпросната дата, реши да внесе 2 000 лв., а за оста-
тъка да помоли г. данъчния н-къ да отложи погасяването му 
до 10 май т.г.

5.Новия Упр. съветъ на сп. кл. „Левски” – Русе, предъ 
видъ избиране ново у-ния на с.к. „Левски”. Упр. съветъ реши 
да се поздрави новия Упр. съветъ на сп. кл. „Левски”.

6.Жеста на представителя на ф-ка „Балакчиевъ”. 
Подаръка на последния за победител отъ атл. съст. Реши се 
да се благодари на представителя на ф-ката „Балакчиевъ” въ 
града ни, за отпуснатите предмети отъ производството на 
ф-ката, като награда за победителите отъ атл. и футб. състе-
зания въ неделя, 21 т.м.

7.Поведението на члена г. Ив. Калдериновъ. 
Непристойното му държане презъ време на мача ни съ 
румънците. Упр. съветъ реши да се изключи за вина-
ги отъ редовете на клуба, досегашния играчъ г. Иванъ 
Калдериновъ за непристойно държане и обида на по-
дпредседателя на клуба въ присъствието на гостите ру-
мънци.

Протокол № 15, 1 май 1940 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1.Поздравления за победата надъ с.к. „Славия” постъпи-
лата поздравителна карта отъ г. Ас. Върбановъ. Упр. съветъ 
реши да се благодари на г. Асенъ Върбановъ за поздравле-
нията и съветите по случай победата ни надъ сп. кл. „Славия” 
– София.

2.По мачовете ни за Царската купа. Предъ видъ пред-
стоящиятъ ни мачъ въ Провадия. Предъ видъ на това, че на 
19 т.м. ни предстои мачъ за Царската купа въ гр. Провадия, 
Упр. съветъ реши да се запита В.О.С.О. относно разноските 
по тоя мачъ.

3.Предлаганата ни среща съ „Белите Орли” – Плевен. 
Постъпилото писмено предложение. По поводъ писмото 
отъ сп. кл. „Белите орли” – Плевен, съ което ни канят за еди-
нъ мачъ на 6 т.м. въ града имъ, реши се да имъ се отговори, 
че не сме въ състояние да приемаме срещата, по причина 
на това, и на 5 т.м. играеме мачъ отъ нац. дивизия съ „А.С.23”

4.Мача ни съ румънския лицей „Спиро Харетъ” – 
Букурещ доклада на организатора на мача г. Ст. Кириловъ. 
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Прие се Приходо-разходния протоколъ по мача ни съ ру-
мънския лицей „Спиро Харетъ” съ следните числа” Приходъ 
5 486 Разходъ 2 191 ч. печ. 3 295.

5.Новия Упр. съветъ на с.к. „Черноморецъ” – Бургасъ. 
Избрания новъ Упр. съветъ. Упр. съветъ реши да се поздра-
ви новиятъ Упр. съветъ на сп. кл. „Черноморец” – Бургасъ.

6.Подпомагане на клубни членове за празниците, ло-
шото материално положение на някои свои членове и въ 
желанието си последните да посрещнатъ по-лесно праз-
ниците. Упр. съветъ реши и раздаде на 5 души крайно 
бедни играчи продукти за около 200 лв. и парична по-
мощъ отпусната отъ клубната каса в размеръ отъ 300 
(триста) лв.

7.Организиране мача ни съ „А.С.23” въ неделя 5 т.м. 
Предъ видъ предстоящия мачъ съ горния клубъ. По органи-
зиране мача ни съ „А.С.23” – София, Упр. съветъ взе следните 
решения: 1) За главенъ организаторъ се назначава г. Дим. 
Поповъ. 2) Натоварва се г. Дим. Сърбеновъ да организира 
рекламата по мача и отпечата афишите. 3) Да се рекламира 
мача и по Радио – Варна. 4) Да се изиска охрана за игрище 
отъ Комендантството. 5) Да се иска освобождаването за 
мача на г. Илия Дончевъ.

Протокол № 16, 7 май 1940 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1.Предстоящия ни мачъ съ „Шипка” – София на 12 т.м. 
някои разяснения по този мачъ. Предъ видъ предстоящият 
ни на 12 т.м. мачъ съ с.к. „Шипка” – София, Упр. съветъ реши: 
1) Да се иска уверение за пътуването на тимътъ ни до София. 
2) Да се попита телеграфически Б.Н.С.Ф. за мястото на мача. 
3) Да се покани г. Саркизъ Тозбейкянъ на телефона, като 
се помоли и той да разбере и ни съобщи къде ще се играе 
мача.

2.Да се свика извънредно събрание въ четвъртъкъ, 
където да се разгледатъ въпросите по горното състеза-
ние. 1) Доклада по мача ни съ „А.С.23” – София. Изясняване 
причините за поражението ни. Упр. съветъ изслуша и прие 
доклада на организатора на мача ни съ „А.С.23” – София г. 
Дим. Попов Зав. футбола г. Димитър Пантевъ обясни на Упр. 
съветъ причините за поражението ни и поиска наказание-
то на следните играчи: 1) На Иванъ Сарайдаровъ и Дим. 
Стракиевъ за това че въ надвечерието на мача са стоя-
ли до късно вечерта в една кръчма, обстоятелство кое-
то е повлияло на играта имъ на другия денъ. Упр. съветъ 
намери поведението имъ за осъдително и натовари зав. 
футбола да го посъветва и имъ внуши, и при повтаряне на 
грешката имъ, къмъ тяхъ ще се приложи най-строга мярка. 
2) Предъ видъ на това, че г. ОникъХарипянъ въ послед-
ния моментъ е отказаъ да участва въ тима, съ което е 
отслабналъ стойността му, Зав. футбола г. Д. Пантевъ, 
вземайки поведението му за непристойно иска за него 
най-строго наказание предвидено в клубния уставъ. По 
тоя въпросъ станаха оживени дебати и се изказаха всич-
ки членове отъ Управ. съветъ: Секретаря г. Давидовъ – не 
може да вземе становище по въпроса докато не чуе обясне-
нията на г. Харипянъ. Предложението се прие и Харипянъ 
даде следните обяснения: „не участвахъ въ тимътъ срещу 
„А.С.23” по простата причина, че азъ още въ началото 
на спортния сезонъ заявихъ предъ Упр. съветъ, че не 
желая да спортувамъ и предупредихъ да не ме иматъ 
предъ видъ при съставянето на тима. Участвувахъ въ 
някои срещи на клуба, защото смятахъ че това ми се на-
лагаше въ момента като добъръ тичанецъ и защото на-
правихъ тогава лична услуга. Бл. Давидовъ – при поло-
жението, и г. Харипянъ е заявилъ предъ Упр. съветъ, че 
не желае да спортува, смята въпроса за ясенъ и мисли, 

че въобще не трябва да се повдига и разглежда въпроса 
за наказанието на г. Харипянъ. Дим. Пантевъ – признава, 
че действително г. Харипянъ е деклариралъ в началото на 
сезона, че няма да спортува, но съ участието му следъ това 
въ тима, той го смяталъ като играчъ и отказа му е билъ за 
него изненадващъ и неочакванъ. Държи на предложението 
си т.е. да му се наложи най-строгото наказание предвидено 
въ Устава. г. Стефанъ Поповъ – както и самия Пантевъ при-
знава, ясно е, че Харипянъ се е отказалъ да спортува още 
въ началото на спортния сезонъ. Смята, че за неучастието 
въ тима срещу „А.С.23”, г. Харипянъ е уведомил Упр. съветъ 
отдавна, вследствие на което не може да става и въпросъ за 
някакво наказание на последния. г. К. Бобевъ – смята декла-
рацията на г. Харипянъ, че няма да спортува за несериозна 
и е на мнение, че отказа му е дошъл въ последния моментъ. 
Намира, че трябва да се разясни на зав. футб. на кого може 
да разчита. г. Т. Анестевъ – клуба е далъ толкова много за 
г. Харипянъ, а последния за благодарностъ му направи тая 
игра. За неговия отказъ да играе срещу „А.С.23” и несери-
озното му отнасяне къмъ Упр. съветъ г. Анестевъ иска из-
ключването му до първото Общо год. събрание на клуба. г. 
Ст. Кондовъ – предъ видъ на това че и г. Харипянъ е далъ 
много за „Тича” да не му се налагана наказание, а да иска отъ 
него обяснения дали за въ бъдеще ще играе. г. К. Йордановъ 
– щомъ като г. Харипянъ е направилъ декларация, че не же-
лае вече да спортува, то положението е ясно. Да не му се 
налага наказание. г. И. Зилберманъ – няма мнение по въпро-
са. г. Дим. Поповъ – намира въ постъпката на г. Харипянъ 
провинение, но щом като последния отказва да участвува 
вече въ тима на „Тича” то предлага: „г. Оникъ Харипянъ по 
собствено желание да се заличи отъ списъка на играчи-
те при сп. кл. „Тича” за винаги, като се вмени въ дълг на 
зав. футбола да не го предвижда по никакъвъ начинъ 
въ тима. г. Стефанъ Поповъ – съгласява се съ гледището, че 
г. Харипянъ е изоставил тимътъ въ критически моментъ и се 
възмущава отъ постъпката му. Подържа мнението на г. Дим. 
Поповъ, обаче без да се вменява въ дългъ на зав. футбола 
да не го поставя въ тима, нещо което се подразбирало. След 
като г. Бл. Давидовъ оттегли предложението си и се съгла-
си съ това на г. Дим. Поповъ, останалите предложения се 
подложиха на гласуване. При пълно болшинство Упр. съве-
тъ прие предложението на г. Дим. Поповъ и реши: г. Оникъ 
Харипянъ се заличава по собствено желание отъ списъка 
на играчите за винаги и встъпи въ дългъ на зав. футбола да 
не се поставя г. Харипянъ въ тима по никакъв начин.

Протокол № 17, 7 май 1940 год. за извънредното засе-
дание на Управителния съветъ.

1.Спора възникнал между подпр. на клуба г. Дим. 
Поповъ и съветника при същия г. Стефанъ Поповъ въ връз-
ка съ разменените взаимни обиди между поменатите лица. 
Веднага следъ приключване редовното заседание на Упр. 
съветъ отъ 7 т.м. председателствуващия г. Дим. Поповъ сви-
ка членовете на Управата на ново заседание, на което заяви: 
„господа, г. Стефан Поповъ ми нанесе обида, като каза, че 
азъ съмъ билъ тоя, който всевалъ червеи въ клуба. Или г. 
Поповъ ще ми поиска извинение тукъ предъ Упр. съветъ, 
или азъ си давамъ оставката”. След тая декларация на г. Дим. 
Поповъ, думата взе г. Стефанъ Поповъ – „заявявамъ предъ 
Упр. съветъ, че първо г. Дим. Поповъ ме обвини, че азъ съмъ 
билъ тоя който винаги внасял смутъ и червеи въ клуба, а 
следъ това азъ му възразих, че не азъ, а той е който всява 
червеи въ клуба. Въпреки, че съмъ много по-старъ тичане-
цъ отъ г. Дим. Поповъ, но като по-младъ на възрастъ и за 
доброто на клуба азъ искамъ извинение отъ г. Поповъ”. Съ 
тия думи на г. Стефанъ Поповъ спора се ликвидира.
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Протокол № 18, 9 май 1940 год. за извънредното засе-
дание на Управителния съветъ.

1.Мача ни съ „Шипка” – София на 12 т.м. някои спешни 
въпроси по тоя мач. Предъ видъ предстояшиятъ ни мачъ 
на 12 т.м. въ София съ „Шипка”, Упр. съветъ се събра днесъ 
извънредно заседание и взе следните решения: 1) Да се по-
търсятъ средствата нужни за заминаването на тимътъ ни, 
като се прибегне до заемъ отъ Поп. б-ка или отъ 10 наши 
члена. 2) Тимътъ да замине за София въ събота сутринта. 3) 
Да се уведоми телеграфически Илия Дончевъ за замина-
ването на тимътъ.

Протокол № 19, 14 май 1940 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1.По спора възникнал между г. Дим. Поповъ и г. Ст. 
Поповъ, някои нови въпроси повдигнати отъ г. Ст. Поповъ. 
Следъ прочитане протокола № 17 отъ 7 май т.г., думата взе 
г. Стефанъ Поповъ и заяви: „Господа, прочетеното в прото-
кола отговаря на истината. Вярно е също и това, че за до-
брото на клуба азъ искахъ извинение отъ г. Дим. Поповъ. 
Сега за да дамъ възможностъ на г. Поповъ да задоволи 
своето лично „азъ”, декларирамъ предъ всички, че и азъ ще 
отида тамъ където г. Поповъ съ своето държане изпрати 
г. Владимировъ и г. Чакъровъ, г. Ватевъ, г. Здравковъ, г. В. 
Камбуровъ, г. Христовъ, г. Пефтичевъ и много други добри 
членове на клуба т.е. напущамъ У.С. на „Тича”. Следъ тая де-
кларация на г. Ст. Поповъ, думата взе г. Дим. Поповъ, който 
каза: „Господа, азъ искам У.С. да излъчи една комисия, която 
да обходи поменатите отъ г. Ст. Поповъ членове, а именно: 
Вл. Чакъровъ, Ат. Тенекеджиевъ, К. Пефтичевъ, Христовъ, 
Здравковъ, Сапунджиевъ, Г. Владимировъ и разбере защо 
те са напуснали У.С. на клуба. Стефанъ Поповъ – намира 
безпредметна тази анкета, тъй като той още отъ сега пред-
вижда резултата, а именно, че всички членове ще кажатъ, 
че по свои лични съображения са се отчуждили отъ клуба. 
Подложи се на гласуване и се прие отъ Упр. съветъ комисия 
въ съставъ: г. К. Бобевъ, г. С. Тозбейкянъ и г. Дим. Пантевъ, 
която да обходи въпросните лица и до следващото събра-
ние на Упр. съветъ да докладва за стореното.

2.Доклада за мача ни съ „Шипка” въ София на 12 т.м., до-
клада на водача на тима г. Т. Анестевъ. Следъ като изслуша 
изчерпателния докладъ на водача на тимътъ ни за мача ни 
съ „Шипка” на 12 т.м. въ София, г. Т. Анестевъ, Упр. Съветъ 
реши: 1) Да се приеме разхода по горния мачъ възлиза-
що всичко на 5 500 (петъ хиляди и петстотинъ) лева. 2) Да 
се отправятъ протестни писма до Б.Н.С.Ф., Ц.Ф.К. и сп. кл. 
„Шипка”, за грубостите на горния мачъ отъ страна на игра-
чите на „Шипка”.

3.По мача ни въ Провадия съ с.к. „Устремъ” неуяснени 
някои въпроси. Предъ видъ мача ни на 19 т.м. въ Провадия 
съ сп. кл. „Устремъ”, Упр. съветъ реши да помоли В.О.С.О. да 
нареди щото клубътъ домакинъ да заплати на тимътъ ни 
освенъ пътните и дневните по 40 лв. Горното искане възъ 
основа чл. 88 отъ футб. правилникъ.

4.Имения денъ на заслужилия членъ г. Борисъ 
Германовъ, по традиционното поздравление. У.С. реши да 
поздрави телеграфически г. Борисъ Германовъ по случай 
Имения му денъ.

5.Предложението на г. Францъ Кьолеръ, желанието му 
да бъде ангажиранъ за клубенъ треньоръ. У.С. реши да 
отхвърли предложението на г. Францъ Кьолеръ за ан-
гажирването му за клубенъ треньоръ, предъ видъ ло-
шото финансово положение, въ което се намира клуба.

6.Въпроса съ клубното игрище, по поводъ писмото на 
Б.Н.С.Ф. Предъ видъ писмото на Б.Н.С.Ф., съ което ни 

съобщаватъ, че има възможностъ да получиме помощъ от 
М-вото на Благоустройството за доизграждане на клубното 
ни игрище, У.С. натовари секретаря на клуба да изготви еди-
нъ проектъ за изложението, което ще се изпрати до въпрос-
ното м-во, като го докладва на следущето заседание на У.С.

7.Благодарности на клуба къмъ г. Ед. Тозбейкян. 
Вследствие дарът който е направилъ на клуба. У.С. реши да 
се благодари на г. Едуард Тозбейкян за щедрия даръ, който 
е направил на клуба съ отпускането на сума за покупката на 
11 чифта чорапи за юношкия ни тимъ.

8.Организиране работническа секция при клуба, вслед-
ствие окръжното на Б.Н.С.Ф. въ тоя духъ. Вследствие окръж-
ното на Б.Н.С.Ф. съ което ни се внушава организирането на 
работническата секция при клуба ни, У.С. реши да се натова-
ри секретаря на клуба, да проучи правилника за организи-
раните при Б.Н.С.Ф. работнически секции, и да даде проек-
тъ за това въ следущето събрание на У.С.

9.Пътуването съ намаление на по Б.Д.Ж. по случай мача 
София – Берлин, по поводъ писмото на Б.Н.С.Ф. въ тоя сми-
съл. По поводъ писмото на Б.Н.С.Ф. съ което ни съобщава 
за намалението по Б.Д.Ж. по случай мача София – Берлинъ 
на 26 т.м., У.С. реши: 1) Да се натовари г. И. Зилберманъ съ 
картотекирването на нови членове и даване сведения по 
въпроса. 2) Да се рекламира въпросното намаление въ 
вестниците и по радиото.

10.Въпроса съ нашите мачове на 24 т.м. и 26 т.м. въ 
София. Предъ видъ мача София – Берлинъ на 26 т.м. въ 
София, У.С. реши да попита Б.Н.С.Ф. за съдбата на нашите ма-
чове отъ нац. дивизия на 24 и 26 т.м.

11.Намиране средства за посрещане нуждите на клуба. 
Вследствие възникналите нужди по заминаването на тимъ-
тъ ни за София. Като взе предъвидъ нуждите на клуба и за 
да може да посрещне необходимите разходи У.С. реши: 1) 
Да приеме помощъта отъ 1 000 (хиляда) лева отпусната отъ 
члена на клуба г. Албертъ Алкалай. 2) Да сключи отъ по-
следния 3 месеченъ безлихвенъ заемъ отъ 10  000 (десетъ 
хиляди) лева. За горното на г. Алкалай да се отправи благо-
дарствено писмо.

12.Отпуснатата ни помощъ отъ мин. на нар. просвеще-
ние, помощъ отпуснатата за нуждите на клуба. У.С. прие по-
мощъта отъ 5 000 (петъ хиляди) лева, отпуснати отъ Мин, на 
Нар. Просвещение – отделъ телесно и държ. гражд. възпита-
ние за нуждите на клуба.

13.Резултата отъ разиграната клубна лотария, доклада 
на касиера г. Тодор Анестевъ. Прие се приходно-разходния 
протоколъ по разиграната отъ клуба предметна лотария, съ 
следните цифри: Приходъ от продажба на билети 12 180 лв. 
Разходъ 887 лв. ч. печалба 11 283 лв. 

14.Услуга на студ. д-во „Хр. Ботевъ” съ екипъ, молбата на 
д-вото. У.С. реши да се отпусне на студ. д-во „Хр. Ботевъ” 6 
(шест) екипа за състезание.

Протокол № 20, 21 май 1940 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1.Определяне дневния редъ за настоящето събра-
ние предъ видъ решението на Упр. съветъ заседанията да 
се водятъ по предварително определенъ дневенъ редъ. 
Предложи се и се прие днешното заседание на Упр. съве-
тъ да се ръководи при следния дневенъ редъ: 1) Четене 
протокола отъ миналото заседание и разисквания по 
него. 2) Четене постъпилата кореспонденция. 3) Доклада 
на г. С. Тозбейкянъ за мача ни въ Провадия съ „Устремъ”. 4) 
Предстоящите ни мачове на 24 и 25 т.м. въ София. 5) Разни. 
Упр. съветъ реши за напредъ на всяко събрание да се опре-
деля дневния редъ за следващото такова.

2.Четене протокола отъ миналото заседание и разиск-
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вания по него, по дневния редъ точка първа. Прочете се и 
се прие протокола отъ миналото заседание. По него станаха 
следните разисквания: 1) Предъ видъ на това, че анкетната 
комисия, която бе натоварена да обходи някои стари наши 
членове и разбере отъ тяхъ защо са напуснали Упр. съветъ 
на клуба, не бе готова още съ доклада си. Упр. съветъ реши 
това тя да стори въ второто по редъ заседание на Упр. съве-
тъ. 2) Следъ доклада на секретаря на клуба по организира-
не работническата секция при клуба, Упр. съветъ реши да 
се помоли писмено околийския работнически синдикат за 
съдействие по тоя случай. 3) Следъ като секретаря на клу-
ба заяви, че се е видял в невъзможност да изготви молбата 
– изложение до М-вото на благоустройството за отпускане 
нужните ни за довършване на игрището суми Упр. съветъ 
реши да се помоли строителния к-тъ при клуба да стори 
това, като същевременно се пише писмо до нашия почетен 
членъ Ив. Ранковъ да ни укаже нужното съдействие.

3.Четене на постъпилата в клуба кореспонденция, точ-
ка втора от дневния редъ, по постъпилата въ клуба корес-
понденция. Упр. съветъ взе следните решения: 1) Да се вне-
се на В.О.С.О. сумата 120 (сто и двадесет) лв. – делегатското 
право за двамата наши делегати на Общ. год. събрание на 
В.О.С.О. 2) Да се отговори на Службата по обществено под-
помагане, че клубътъ ни не е получавал никакви суми отъ 
техния фондъ. 3) Да се обясни на Б.Н.С.Ф. лошото финансово 
положение на клуба и се помоли последната да отложи па-
дежа на дължимите ни суми къмъ касата на нац. дивизия до 
края на м. юни. 4) Да се уведоми съюза за закрила на децата, 
че клубътъ ни не е въ състояние да участвува съ детската 
си група въ манифестацията по случай деня на детето, като 
Упр. съветъ предложи услугите си на съюза за изнасянето 
на седмицата за детето отъ 27 т.м. до 2 юни.

4.Доклада на г. С. Тозбейкянъ за мача ни съ с.к. „Устремъ” 
– Провадия, точка 3-та от дневния редъ. Водача на тимътъ 
ни за мача ни съ „Устремъ” – Провадия докладва обстой-
но за всичко, като по-подробно се спря на нещастието 
съ играча ни Йосифъ Бяновъ. Упр. съветъ по тоя повод 
реши: 1) Да се благодари на г. С. Тозбейкянъ за положените 
грижи къмъ г. Бяновъ. 2) Приема извънредните разходи по 
мача възлизащи на сумата 144 (сто и четиридесетъ и чети-
ри) лв. 3) Да се пише писмо до В.О.С.О. – копие с.к. „Устремъ” 
като се помоли последния клубъ да заплати поне половина-
та отъ сумата изразходвана по лекуването на Бяновъ.

5. Предстоящите ни мачове на 24-25 т.м. въ София, 
точка четвърта отъ дневния редъ. Предъ видъ постъпила-
та въ последния моментъ телеграма съ която ни уведомя-
ватъ, че мача ни съ „А.С.23” се отлага, тимътъ ни ще играе 
въ София само единъ мачъ съ „Ф.К.13”. По тоя поводъ Упр. 
съветъ реши: 1) Да се пише писмо до К-ра на 7и полкъ за 
освобождаването на Илия Дончевъ. 2) Да се пише писмо 
до К-ра на 8и полкъ за освобождаването на Калъчевъ и 
Кириловъ. 3) Тимътъ да замине въ четвъртъкъ заранъта. 4) 
Да се пише писмо до директора на мъжката гимназия за 
освобождаването на Абаджиевъ.

6. Разни, т. 5 отъ дневния редъ. По точка разни се взе 
решение да се купятъ за 120 (сто и двадесетъ) лв. едни фут-
болни обуща.

7. Определяне дневния редъ за следващото заседа-
ние, решението на Упр. съветъ заседанията да се водятъ по 
предварително определенъ дневенъ редъ. 

Протокол № 21, 30 май 1940 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1.Четене протокола отъ миналото заседание и разиск-
вания по него, да се види правилно ли е записанъ и изпъл-
ненъ протокола. По протокола отъ миналото заседание на 

Упр. съветъ не станаха никакви разисквания.
2.Четене кореспонденцията постъпила в клуба, из-

вършване достояние предъ Упр. съветъ на всички писма 
постъпили въ клуба. По постъпилата въ клуба кореспон-
денция Упр. съветъ взе следните решения: 1) Да се помолят 
командирите на 5и арт. полкъ и 7и п. полкъ за съдействие 
при провеждането на Илия Дончевъ въ Варна. Да се поис-
ка отъ к-ра на 7-и полкъ и освобождаването на Дончевъ за 
мача ни на 2 т.м. съ „Владиславъ”.

3. Доклада на водача на тима по мача ни на 24 т.м. въ 
София, натоварване на г. Дим. Поповъ за водачъ на тима. 
Най-първо г. Поповъ се спря на поведението на играчите 
отъ тима, като заяви, че то съ малки изключения е било до-
бро. Спирайки се на играта на тимътъ ни, той изтъкна, че 
всички са играли съ жаръ и себеотрицание и само лошия 
шансъ ни е отнелъ победата. Противникътъ ни „Ф.К.13” е из-
несъл много груба игра, а рефера ръководилъ безъ вещина 
и даже пристрастно. За финансовата част на мача остана да 
докладва касиера г. Анестевъ на следващото заседание.

4. Прочитане докладите на контролния съветъ при клу-
ба, постъпилите доклади. По тая точка Упр. съветъ реши: 1) 
По протоколъ № 3 сумата отъ 944 лв. да се оформи на Общ. 
год. събрание на клуба. 2) По протоколъ № 4, натовари се 
начетения съ 1  000 лв. бившъ касиеръ на клуба г. Кирилъ 
Пефтичевъ, да уреди въ най-скоро време някой нередовни 
разписки, прегледа заедно съ касиера отново сметките си 
и сумата също остане да се оформи на Общ. год. събрание 
на клуба.

5. Разни, да се даде възможностъ повдигане на ня-
кой тек. въпроси извън дневния редъ. По точка „Разни” 
упр. съветъ реши: 1. Да се изпрати молба до г. М-ра на 
Благоустройството за отпускане на помощта за довършва-
нето на клубното ни игрище. Горната молба да бъде придру-
жена съ съответните планове и снимки на игрището. 2. Да се 
помоли г. Иванъ Ранковъ за съдействие въ случая. 3. Прие 
се приходо-разходния протоколъ за мача ни съ „А.С.23” съ 
следните цифри: Приходъ лв. 3  256 – Разходъ лв. 2  063, ч. 
печалба 1 193. 4. По предложение на касиера г. Анестевъ  да 
се назначи инкасаторъ за събирането на членския вносъ на 
когото да се отпуска единъ % от 15%.

6. Определяне дневния редъ за следващото заседание, 

Протокол № 22, 4 юни 1940 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1.Четене протокола отъ миналото заседание и разиск-
вания по него, да се види до колко са изпълнени решенията 
на У.С. По точка първа отъ дневния редъ не станаха разиск-
вания.

2.Докладване постъпилата кореспонденция, по дневен 
редъ т. 2. Въ връзка запитването на В.О.С.О. дали клубътъ 
ни е готовъ съ своите волейболенъ и юношески тимове. У.С. 
реши да се отговори положително. 1) Доклада на анкетната 
комисия, назначаване комисия да обходи някои лица отъ 
бившия У.С. Тъй като назначената от У.С. анкетна комисия 
не бе готова съ доклада си, последния се отложи за след-
ващото редовно заседание на У.С. 2) Доклада на касиера за 
финансовата частъ на мача ни съ „Владиславъ”, нуждата отъ 
подобенъ докладъ предъ У.С. Следъ като изслуша доклада 
на касиера за мача ни съ „Владиславъ”, У.С. реши: 3) Приема 
приходо-разходния протоколъ по горния мачъ съ следните 
цифри: Приходъ 2 035 лв. Разходъ 2 155 лв. загуба 120 лв. 
– по 60 лв. на клубъ. 4) Приеха се и направените разхо-
ди за някои играчи, а именно: на С. Димитровъ – 500, 
Илия Дончевъ – 240, Ат. Ковачевъ – 20. 5) Да се покани г. 
А. Пефтичевъ да даде предъ У.С. някои обяснения по спора 
му на игрището съ касиера на клуба г. Т. Анестевъ. 6) Да 
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се изтъкне писмено предъ сп. кл. „Владиславъ” извънредно 
лошата организация на мача и имъ се внуши за напредъ по-
добни грешки да не се повтарятъ.

3.Разни, да се даде възможностъ на членовете  отъ У.С. 
да повдигнатъ някои тек. въпроси. По точка „разни” У.С. 
реши: 1) Да се признаятъ разноските по лекуването на г. 
Бяновъ възлизащи на сумата 1 225 лв. 2) За футб. топка – 
300 лв. 3) За пощ. р-ки 50 лв. 4) На г. Г. Радевъ – 9 надници 
„50” – 450 лв.

4. Предъ видъ мача ни съ с.к. „Левски” на 9 т.м. У.С. реши: 
а) тимътъ да замине въ петъкъ, 8 т.м. вечерта. б) да се пише 
писмо до Б.Н.С.Ф. за уверението в) да се помоли к-ра на 
8-и полкъ за освобождаването на Борисъ Кириловъ. 
г) писмо до к-ра на 5-и полкъ за освобождението на Илия 
Дончевъ 

5. Една делегация въ съставъ г. Ст. Поповъ, г. Дим. 
Поповъ и г. К. Бодевъ да се яви при кмета и моли за наста-
няване на работа на играча ни отъ първия тимъ г. Иванъ 
Сарайдаровъ.

Протокол № 23, 7 юнни 1940 год. за извънредното за-
седание на Управителния съветъ.

1.Мача ни на 9 т.м. съ софийския „Левски”, някои въпро-
си предъ видъ предстоящия мачъ. Разрешението по някои 
въпроси по горния мачъ предизвикаха събирането на У.С. 
на извънредно заседание, на което се реши: 1) Натоварва се 
зав. футбола г. Д. Пантевъ да помоли играча отъ първиятъ 
ни тимъ г. Георги Радев да вземе участие в тима, като му 
изтъкне, че У.С. си е взелъ добра бележка отъ деклара-
цията му, а именно – ще влезе в тима, ако му се заплатя-
тъ предвидените 450 лв. – напомнятъ му се също услугите, 
които У.С. му е правилъ и му се внушатъ последствията отъ 
тая негова постъпка. 2) Предъ видъ на това, че за заминава-
нето на тимътъ ни въ касата на клуба липсватъ необходи-
мите средства, реши се последните да се потърсятъ чрезъ 
заемъ отъ някоя б-ка.

2. Определяне дневния редъ за следващото заседание. 

Протокол № 24, 11 юнни 1940 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Четене и разискване  по протокола, да се види до 
колко решенията на У.С. са изпълнени. Следъ прочитане 
на протокола отъ миналото заседание на У.С., последния 
взе следните решения: 1) Да се покани отново г. Кирилиъ 
Пефтичевъ да даде някои обяснения по спора съ касиера на 
клуба г. Т. Анестевъ. 2) Натоварва членовете на Упр. съветъ 
г. Кирил Бобевъ – като платецъ и г. Стоянъ Поповъ и г. Дим. 
Поповъ – като порачители да сключатъ заемъ отъ Б-ка Бълг. 
Кредитъ въ размеръ на 6 000 (шестъ хиляди) лв., сумата на 
който да послужи за посрещане разходите по мача ни на 9 
т.м. въ София със п. кл. „Левски”.

2. Докладване постъпилата кореспонденция, по днев-
ния редъ т. 2. У.С. реши да се помоли В.О.С.О. да направи нуж-
ното предъ Коло. д-во за намаление наема на Колодрума.

3. Доклада на анкетната комисия, т. 3 отъ дневния редъ. 
Доклада на анкетната комисия се отложи за следващото за-
седание на У.С. поради отсъствието на председателя на по-
следното г. К. Бобевъ.

4. Доклада на водача на тима за мача ни съ „Левски” 
София. Т 4 отъ дневния редъ. Поради отсъствието на водача 
на тимътъ, докладъ направи играча отъ първия тимъ г. 
Розовъ. Последния изтъкна особено невъзможността 
тимътъ да тръгва обратно отъ София веднага следъ 
мача. По искане подпр. г. Дим. Поповъ У.С. натовари зав. 
футбола г. Дим. Пантевъ да свика всички играчи на конфе-

ренция на която ще говори г. Поповъ. Прие се финансо-

вата частъ на мача съ разходъ на сума 5 672 лв.
5. Предстоящия ни мачъ на 17 т.м. въ Варна. Т 5 отъ 

дневния редъ. Предъ видъ мача ни на 17 т.м. съ „Левски” 
София, У.С. реши: 1) Натоварва за главенъ организаторъ на 
мача  г. Дим. Поповъ. 2) Да се иска стража за охрана на игри-
щето. 3) Да се рекламира мача по радиото. 4) Да се поканятъ 
к-ра на 8-и, Началника на флота и началника на Дан. У-ние 
да присъстват на мача. 5) Да се моли К-ра на 7-и полкъ за 
освобождаването на г. Илия  Дончевъ.

6. Разни, т 6 отъ дневния редъ. По тая точка У.С. реши: 1) 
Да се благодари писмено на играча ни Ставри Христовъ 
за готовностъта му да защитава честта на клуба при вся-
какви обстоятелства. 2) Прие доклада на зав. атлетиката 
при клуба г. Вл. Пинзовъ и му вмени въ дългъ за напредъ за 
всяка проява въ областъта на атлетиката предварително да 
уведомява Упр. съветъ. 3) Гласува направения разходъ отъ 
700 лв. съ които 550 лв. отпуснати отъ г. Е. Тозбейкянъ и 150 
лв. отъ г. С. Тозбейкянъ, за покупката на 12 чифта чорапи за 
юношеския тимъ.

7. Определяне дневния редъ за следващото заседание. 

Протокол № 25,18 юнни 1940 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Четене и разисквания по протокола. т. 1 отъ днев-
ния редъ. Следъ прочитане протокола отъ миналото засе-
дание на Упр. съветъ, последния реши: Натоварва се г. С. 
Тозбейкянъ за последен пътъ да покани г. К. Пефтичевъ да 
даде някои обяснения предъ Упр. съветъ по спора му съ г. 
Т. Анестевъ.

2. Докладъ на постъпилата кореспонденция, т. 2 отъ 
дневния редъ. Следъ прочитане постъпилата кореспонден-
ция У.С. реши да се отговори на с.к. „Радецки”, че приемаме 
срещата между юношеските тимове на двата клуба.

3. Доклада на анкетната комисия. Т 3 отъ дневния редъ. 
Доклада на анкетната комисия се отложи за следващото за-
седание на У.С. 

4. Доклада за мача ни на 17 т.м. съ „Левски” София. Т 4 
съ дневния редъ. Финансовата частъ на мача ни съ „Левски” 
остана да се докладва на следващото заседание на У.С.

5. Предстоящия ни мачъ на 23 т.м. съ „Славия” София, т 5 
отъ дневния редъ. Предъ видъ мача ни на 23 т.м. съ „Славия” 
София, У.С. реши: 1) За главенъ организатор се назначава г. 
Дим. Поповъ. 2) Да се рекламира мача въ вестниците и по 
радиото. 3) Да се иска охраната за игрището. 4) Да се иска 
освобождаването на Илия Дончевъ.

6. Разни, т. 6 отъ дневния редъ. По точка „разни” се 
взеха следните решения. 1) Да се поиска парична помощ 
въ размеръ на 50 000 лв. отъ м-вото на Просвещението, за 
довършване на клубното игрище. 2) Натоварва се г. Дим. 
Сърбеновъ да преведе сумата 780 лв. на Б.Н.С.Ф., дължима 
отъ клуба за членските карти изпратени ни за намалението 
по мача Берлин – София. Същия да изготви и едно писмо до 
в. „Спортъ” съ което отъ името на У.С. да изкаже възмуще-
нието си отъ неспортменското държане на „Левски” София.

7. Определяне дневния редъ за следващото заседание, 

Протокол № 26, 25 юнни 1940 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Четене и разисквания по протокола, т. 1 отъ протоко-
ла отъ миналото заседание на Упр. съветъ не станаха раз-
исквания.

2. Докладъ на постъпилата кореспонденция, т. 2 отъ 
дневния редъ. По точка втора отъ дневния редъ не се взеха 
никакви решения.

3. Доклада на анкетната комисия, т. 3 отъ дневния редъ. 
Доклада на анкетната комисия се отложи за следващото за-
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седание на Упр. съветъ.
4. Докладъ на касиера, т. 4 отъ дневния редъ. По докла-

да на касиера г. Т. Анестевъ, Упр. съветъ одобри следните 
разходи: 1) На г. Д-ръ Ганевъ за лекуване на играчите – 470 
лева. 2) За покупка на единъ чифтъ футболни обуща – 120 
лв. 3) Изразходвано за играчите – 550лв. 4) За поправка на 
футболни обуща – 365 лв. 5) За канцеларски материали – 
412 лв. 6) За пощенски разноски – 27 лв. 7) Изразходвано по 
мача ни на 24.V. т.г. съ с.к. „Ф.К.13” – въ София – 7 047 лв. 8) 
Одобри се и приходо-разходния протоколъ по мача ни на 
17.VI. съ сп. кл. „Левски” въ Варна съ следните суми: Приходъ 
– 8 945 – Разходъ – 5 677 – ч. печалба 3 268

5. Предстоящия ни мачъ на 30 т.м. въ Русе съ „Левски”. Т. 
5 отъ дневния редъ. Предъ видъ мача ни на 30 т.м. въ Русе съ 
сп. кл. „Левски”, У.С. взе следните решения: 1) Да се натовари 
г. полковникъ Пецевъ за официаленъ водачъ на тимътъ ни и 
се помоли същия да вземе подъ своя закрила играчите ни. 
2) Да се направятъ постъпки за освобождаването на войни-
ците, които да могатъ да взематъ участие въ тимътъ ни.

6. Разни, т. 6 от дневния редъ. По тая точка се реши: 1) Да 
се приеме оставката на подпредсед. г. Иванъ Чернооковъ, 
подадена поради изследване. 2) Да се намери временен за-
местникъ на секретаря на клуба, който временно ще отсъс-
твува от града.

7. Определяне дневния редъ за следващото заседание. 

Протокол № 27, 9 юлий 1940 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1. Четене и разисквания по протокола, т. 1 отъ дневния 
редъ. По протокола отъ миналото заседание на У.С. не ста-
наха никакви разисквания.

2. Докладъ на постъпилата кореспонденция, т. 2 отъ 
дневния редъ. Предъ видъ на постъпило писмо отъ 
Онникъ Харипянъ У.С. прие опрощаването на играча.

3. Предстоящия ни мачъ на 13.VII. съ Спортклубъ 
Пловдивъ. Т. 3 отъ дневния редъ. Предъ видъ мач ни на 
13.VII. съ Спортклубъ Пловдивъ У.С. реши: 1) За главенъ ор-
ганизаторъ се назначава г. Сърбиновъ и за неговъ помощ-
никъ г. Накашанъ. 2) Да се рекламира мача по радиото и 
вестниците. 3) Да се иска охрана за игрището.

4. Разни, т. 4 отъ дневния редъ. По тая точка се реши: 1) 
По доклада направенъ отъ г. Пантевъ, че въ последно вре-
ме тренировките на играчите са много занемарени У.С. из-
казвайки съжалението си помоли г. Пантевъ да имъ обърне 
вниманието за това. 2) По поводъ искането на г. Пинзовъ на 
една сума отъ 2 000 лв. необходима за 5 души атлети за учас-
тието имъ въ атлетическите състезания на 12 т.м. въ София 
У.С. не взе никакви решения.

Протокол № 28, 16 юлий 1940 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Назначаване заместникъ на досегашния секретаръ, 
точка 1 отъ дневния редъ. По поводъ молбата на г. Давидовъ 
– досегашния секретаръ на клуба, който по независещи отъ 
него причини напусна временно града У.С. натовари лицето 
Григоръ Ив. Абаджиевъ да изпълнява службата на секрета-
ръ до завръщането на г. Давидовъ.

2. Четене и разискване по протокола, точка 2 отъ днев-
ния редъ. По протокола отъ миналото заседание не станаха 
никакви разисквания.

3. Докладъ на постъпилата кореспонденция, точка 3 
отъ дневния редъ. По поводъ постъпилото писмо отъ с.к. 
„Черноморец” У.С. реши да имъ се отговори въ смисълъ, че 
последния ще се занимае съ поставения на разглеждане 
въпросъ по късно, поради отсъствието на някои членове 
които са въ течение на тая работа.

4. Докладъ на касиера, точка 4 отъ дневния редъ. Следъ 
като изслуша доклада на касиера У.С. прие: 1) По протоколъ 
№ 28 по мача съ с.к. „Левски” Русе игранъ на 30.VI. разходъ – 
4 834 лв. 2) По мача на 23.VI. съ с.к. „Славия” София приходъ 
– 9 940 лв. разходъ – 4 992 лв. чиста печалба 4 948 лв.

Протокол № 29, 30 юлий 1940 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Докладъ на постъпилата кореспонденция, да се 
разгледатъ всички въпроси възникнали относно постъ-
пилите писма. Следъ докладване на постъпилата до клуба 
ни кореспонденция Упр. съветъ реши: 1) Да се изпратят 
на н-ка на отдела за физ. възпитание при М-вото на Нар. 
Просвещение исканите отъ него документи нужни за полу-
чаването на помощта отпусната на клуба ни. 2) По поводъ 
писмото отъ Ц.Ф.К. за наложената ни глоба отъ 2 000 лв. по 
мача ни съ „Спортклубъ” – Пловдивъ, Упр. съветъ натовари 
г. Д. Пантевъ да изготви нужната контестация до Спортния 
Съдъ.

2. Предстоящия ни мачъ съ „Ф.К.13” София, въпроси по 
организиране на мача. Предъ видъ предстоящия ни мачъ 
съ софийския „Ф.К.13” Упр. съветъ взе следните решения: 1) 
За главенъ организаторъ на мача се назначава съветника г. 
П. Кожухаровъ. 2) Да се иска освобождаването на играчите 
ни войници. 3) Да се иска стража за охрана на игрището. 4) 
Да се уведоми г. С. Димитровъ, че не е предвиденъ въ 
тимътъ за тоя мачъ.

3. Разни, разглеждане на случайно възникнали въпро-
си. По точка „Разни” У.С. реши: 1) Да се помоли Ц. Ф.К. за от-
лагане съ 1 месецъ плащането на наложената ни глоба отъ 
2 000 лв.

4. Определяне дневния редъ за следващото заседание
.
Протокол № 30, 6 август 1940 год. за редовното засе-

дание на Управителния съветъ.
1. Четене и разискване по протокола, да се види до кол-

ко са изпълнени решенията отъ  миналото заседание на У.С. 
Следъ прочитане на протокола отъ миналото заседание на 
У.С. последния се прие така както бе докладван.

2. Докладъ на постъпилата кореспонденция, за да се 
разгледат постъпилите писма. Следъ прочитането на постъ-
пилата в клуба кореспонденция У.С. реши: 1) Да се отговори 
на с.к. „Ф.К.13” София, като се тури край на възникналия не-
приятенъ случай и същевременно да се върне обратно тях-
ното писмо № 566. 2) Да се поздрави У.С. на с.к. „Хр. Ботевъ” 
Пловдивъ. 3) Да се изкажат съжаленията на У.С. до г. К-нъ 
Георгиев за това, че не е ръководил мача ни съ с.к.”Ф.К.13” 4) 
Да се помоли футб. съюзъ за нова отсрочка въ плащането на 
наложената ни глоба по мача ни съ „Спортклубъ”.

3. Докладъ на касиера, за да се приключатъ някои ви-
сящи фин. въпроси. Поради отсъствието на касиера по тая 
точка не се разисква.

4. Разни, да се даде възможностъ за повдигане въпроси 
извън дневния редъ. По доклада на г. Тозбейкян У.С. реши 
да отпусне сумата отъ 1 068 лв. за картотеката на клуба за 
1941 г.

5. Определяне дневния редъ за следващото заседание
.

Протокол № 31, 13 август 1940 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Четене и разисквания по протокола, т. 1 отъ дн. редъ. 
По протокола не станаха разисквания.

2. Докладъ на постъпилата кореспонденция, т. 2 отъ дн. 
редъ. Следъ прочитането на постъпилата кореспонденция 
У.С. реши: 1) Да се помоли В.О.С.О. да отложи състеза-
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нието ни за Царската купа със сп. кл. „Владиславъ” 2) Да се 
протестира предъ У.С. на В.О.С.О. за неспортменското 
отнасяне съ нашия играчъ г. О. Харипянъ, а именно за 
това, че въ последния моментъ той е билъ отстраненъ 
отъ градския тимъ.

3. Докладъ на касиера, т. 3 отъ дн. редъ. По докладъ на 
касиера У.С. прие приходо-разходния протоколъ по мача 
ни съ „Спортклубъ” Пловдивъ съ следните цифри: Приходъ 
3 134 лв. Разходъ 3 164 лв. загуба 30 лв.

4. Мача ни съ „Шипка” София, въпроси по организира-
нето на мача. Предъ видъ мача ни отъ нац. дивизия съ с.к. 
„Шипка” София, на 18 т.м., неделя, У.С. реши: 1) Да се назначи 
за гл. организатор на състезанието г. Дим. Сърбеновъ. 2) Да 
се иска нужната охрана за игрището. 3) Да се иска освобож-
даването на играчите ни войници.

5. Разни, т. 5 от дн. редъ. По тая точка У.С. реши да се из-
прати на Сп. федерация картотеката на клуба за 1941 г.

6. Определяне дневния редъ за следващото заседание. 

Протокол № 32, 20 август 1940 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Четене и разискване по протокола, т. 1 от дн. редъ. По 
протокола отъ миналото заседание на У.С. не станаха раз-
исквания.

2. Докладъ на постъпилата кореспонденция, т. 2 от дн. 
редъ. У.С. реши: 1) Да се помоли М-вото на Нар. Просвещение 
да побърза съ връщането на уволнителния билетъ на пред-
седателя ни. 2) Да се изпратят исканите отъ М-во на благоу-
стройството документи.

3. Докладъ на касиера. Т. 3 дн. редъ. По тая точка не се 
докладва.

4. Мача ни съ сп. кл. „Левски” София, т. 4 отъ дн. редъ. 
Предъ видъ предстоящият ни мачъ съ с.к. „А.С.23” София У.С. 
реши: 1) Да се иска освобождаването на играчите ни вой-
ници.

5. Разни, т. 5 отъ дн. редъ. По точка „Разни” У.С. реши: 1) 
Да се помоли В.О.С.О. мача ни за Царската купа да бъде на-
сроченъ за 26 т.м. 2) Натовари съветника г. П.  Кожухаровъ 
да влезе въ връзка съ Добрудж. организация за произвеж-
дането на едно пощово бягане.

6. Определяне дневния редъ за следващото заседание,
.
Протокол № 33, 3 септемврий 1940 год. за редовното 

заседание на Управителния съветъ.
1. Четене и разискване по протокола, т. 1-ва отъ дневн. 

редъ. Протокола се чете в неговата цялостъ и се провери 
провеждането на поставените в него точки. Като резулта-
тъ се реши: Устното обръщане къмъ женското благ. д-во 
Добруджа, за участието ни в тържествата при откриване па-
метника на Ст. Караджа да се подкрепи съ писмо.

2. Докладъ на постъпилата кореспонденция, т. 2-ра отъ 
дневния редъ. Следъ доклада на постъпилата кореспонден-
ция Управ. Съветъ реши: 1) Да се поздрави съ писмо нови-
ят Управит. Съветъ отъ от Българския Футболен Съюзъ. 2) 
Пред видъ насрочения ни мач финал за Царската купа за 8 
септември съ с.к. „Победа” Варна, Упр. Съветъ реши: Да се 
оторизира г. Зилберманъ за преговори около състезанието 
съ представители на с.к. „Победа”, следъ което да влезе въ 
връзка съ г. Сърбеновъ по организирането на мача. 3) Да се 
иска нужната охрана за игрището.

3. Докладъ на касиера, т. 3-та отъ дневния редъ. По до-
кладъ на касиера Управителния Съветъ прие следните при-
ходо-разходни протоколи: 1) По мача „Тича” – „Ф.К.13” София 
игранъ на 4 авг. въ Варна съ следните цифри: Приходъ – 
5 177 лв. Разходъ – 3 980 лв. Печалба – 1 197 лв. 2) По мача 

„Тича” – „Шипка” София игранъ на 18 авг. въ Варна съ 

следните цифри: Приходъ – 7  375 лв. Разходъ – 4  193 лв. 
Печалба – 3 182 лв. 3) По мача „А.С.23” София – „Тича” игранъ 
в София Упр. Съв. одобри разхода отъ 5 902 лв. 4) По мача 
„Тича” – „Владиславъ” игранъ на 28 авг. съ следните цифри: 
Приходъ – 1 133 лв. Разходъ – 802 лв. Печалба – 331 лв. която 
се раздели на две, като клуба ни получи – 166 лв.

4. Разни, т. 5-та отъ дневния редъ. 1) г. Чакъровъ, взе 
думата и поиска отъ името на Строителния Комитетъ при 
клуба, получената сума отъ Минист. на Просветата отъ – 
10 000 лв. да се сложи на разположение на Строит. к-тъ. Въ 
връзка съ това Управит. Съветъ реши: да се свика на 10 т.м. 
– вторник и съвместно заседание на Упр. съветъ и строит. 
комитетъ, на което касиера на клуба г. Анестевъ да направи 
подробенъ финансовъ докладъ за състоянието на касата на 
клуба и въ връзка съ показаните цифри да се вземе съот-
ветното решение по въпроса. 2) Да се ликвидира полица-
та към банка Бълг. Кредитъ, падежъ 7 септ. сума – 6 000 лв. 
3) Натоварва се г. Дим. Поповъ и Зилберманъ да влязат въ 
връзка съ артистите по организиране на единъ футб. мачъ 
съ екстима ни. 4) г. Тозбейкянъ поиска да се насрочи общо 
годишно събрание на клуба ни Упр. Съветъ – реши тоя въ-
просъ да се разгледа на следното заседание – 10 септ. втор-
никъ.

5. Определяне дневния редъ за следващото заседание

Протокол № 34,13 септемврий 1940 год. за редовно-
то заседание на Управителния съветъ.

1. Четене и разискване по протокола, т. 1-ва отъ днев-
ния ред. Следъ прочитането на протокола отъ миналото 
заседание, за организиране на мача на екстима ни съ арти-
стите се  възложи на г. Стефанъ Кириловъ.

2. Докладъ на постъпилата кореспонденция, т. 2-ра отъ 
днев. редъ. Следъ доклада на постъпилата кореспонденция 
Упр. Съветъ реши: За държавн. атлетич. състезания, които 
ще се състоятъ в София на 20, 21, 22 т.м. за осигуряване 
участие на атлетите ни тимъ да се пусне подписка между 
членовете, за което да се натовари атлета Панко Маринов.

3. Насрочване общо годишно събрание, т. 4-та отъ 
дневн. редъ. Тоя въпросъ се отложи за заседанието въ втор-
никъ 7 т.м.

4. Разни, т. 5-та от днев. редъ. Приеха се за членове г. 
Георги Ускато и г. Христо Петранов.

5. Определяне дневния редъ за следващото заседание, 

Протокол № 35, 17 септемврий 1940 год. за редовно-
то заседание на Управителния съветъ.

1. Четене и разискване по протокола, т. 1-ва отъ дневния 
ред. Поднови се въпроса за мач на екстима ни съ Артистите. 
Натовари се Ис. Зилберман за организация .

2. Докладъ на постъпилата кореспонденция, т. 2-ра отъ 
днев. редъ. Следъ прочитане на постъпилата кореспонден-
ция Упр. Съветъ реши: За да може да участват атлетите ни 
в държавното атлетическо първенство в София да се пусне 
подписка между членовете. За набавянето на нужните сред-
ства. Ако не се събере нужната сума, остатъка да се брои 
отъ касиера на клуба.

3. Определяне дата за годишното събрание на клуба. т. 
3-та отъ днев. редъ. Реши се: 1) общото годишно събрание 
на клуба да се състои а 1 окт. 1940 г. в клубното помещение, 
като за целта се разпратят до членовете съответни покани 
и се публикува чрез в. „Варненска поща”. 2) За изготвяне 
листите на новия Управителен Съветъ, с която досегашния 
такъв ще изнесе пред годишното събрание, се натовари-
ха г. Пейчо Кожухаровъ, г. Стефанъ Кириловъ, и г. Серкизъ 
Тозбейкянъ. 3) Определен бе следния дневен ред на общото 
годишно събрание за 1  окт. т.г. а) Отчетъ на Управ. Съветъ. б) 
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Докладъ на Проверителния съветъ. в) Освобождаването им 
от отговорностъ. г) Изборъ на нови Управителни тела.

Протокол № 36, 15 октомврий 1940 год. за първото 
редовно заседание на Управителния съветъ.

I. Приемане длъжностъ отъ новоизбраните длъжност-
ни лица. Първо Заседание на У. Съветъ избранъ от общ. съ-
брание на 9.X.1940 г. Новоизбрания Упр. съветъ в съста-
въ: 1) Предс. К. Сапунджиевъ; 2) Подпред. Кирилъ Бобевъ; 
3) Подпред. Стефанъ Коковъ; 4) Подпред. Алекс. Вътевъ; 
5) Секр. Никола П. Цачевъ; 6) Касиер Тодоръ Анестевъ; 7) 
Домак. Колю Колевъ; 8) Съвети: Ст. Кириловъ; 9) Съвети: 
П. Кожухаровъ; 10) Съвети: Дим. Николовъ; 11) Съвети: 
Драганъ Поповъ; 12) Съвети: Бл. Давидовъ; 13) Зав. юн. С. 
Тозбейкянъ; 14) Зав. атл. Вл. Пинзовъ; 15) Медиц. съв. Д-р 
Богдановъ; 16) Вл. Петровъ; 17) Библ. Ян. Абаджиевъ; 18) 
Контр. съв. Ив. Мирчевъ; 19) Контр. съв. Дим. Сърбеновъ; 
20) Контр. съв. Кирякъ Поповъ; 21) Пом. секр. Ник. Милчевъ; 
поради незаявяване, че не приематъ дадените им постове, 
смята се че приематъ същите,

II. Разпределение на Подпредс. постове, т. 1 отъ про-
токола. г. Ал. Вътевъ да поеме домакинско-спортно техни-
ческата частъ; Ст. Коковъ – финансовата; г. Кир. Бобевъ – 
Администр.

III. финансово заздравяване на клуба. Докладъ отъ 
председателя Сапунджиевъ. Председателя следъ като каза 
някои думи по бъдащата дейност на Упр. съветъ, за финан-
совото стабилизиране на клуба предложи: а) Редовното съ-
биране членски вносъ, начина за което да докладва идното 
заседание. б) Записване на нови членове. в) Разиграване на 
томбола % лотария %, освен това, и предложи: а) По чес-
то събиране съ играчите; б) Застъпване на всички видове 
спортове. в) Създаване на дамска група. г) Грижа за игрище-
то. д) Грижа за настаняване на работа безработните играчи.

IV. Разиграване на лотария, т. III от настоящия протоко-
лъ. Да се уреди такава отъ 4 000 билета отъ по 5 лв., която да 
се тегли на 31.XII. т.г., за което да се иска разрешение.

V. Изнасяне на вечеринка на 31.XII. т.г. т. IV. За оси-
гуряване салонъ за същата се назначаватъ господата К. 
Сапунджиевъ, И. Зилберманъ и П. Кожухаровъ.

VI. Уреждане мачъ съ клубъ отъ Добричъ. Да се влезе 
въ връзка съ клуба „Левски” от Добричъ за да имъ гостуваме 
на 20 т.м. като се пише на пребиваващия въ тоя градъ нашъ 
членъ г. Тенекеджиевъ.

VII. Назначаване нашъ представителъ предъ Б.Н.С.Ф. За 
най-подходящ се посочи г. Георги Сакеровъ, адвокатъ при 
Бълг. Земед. Кооп. Банка – София, на когото по тоя случай 
да се пише.

По изчерпване на дневния редъ, заседанието бе закри-
то.

Протокол № 37, 22 октомврий 1940 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

I. Съобщаване новия У.С. на Областния Д-ръ Шуменъ, чл. 
10 отъ наредба законъ за държавенъ надзоръ върху д-вата. 
Секретаря да изготви подробенъ списъка на членовете отъ 
Управ. съветъ, който да се представи по приема длъжностъ.

II. По събиране на членския вносъ. Т. III-а отъ прот. № 
36. Касиера да си назначи двама инкасатори на които да се 
заплаща 20% от събрания членски вносъ, и всяко заседание 
да се прави докладъ.

III. Одобряване на приходо-разходъ отъ състезания. 
Мача Владиславъ – Тича игранъ на 13.X.1940 г. Одобренъ 
приходъ 4  584 лв. Одобренъ разходъ 2  218 лв. Остатъкъ 
2 366 лв. поделенъ по равно между двата клуба – по 1 183 лв.

IV. Уреждане състезание съ клуба отъ Добричъ. Възлага 

се на члена г. Зилберманъ да влезе въ връзка при отиването 
си в Добричъ съ клуба „Царъ Борисъ III” отъ Добричъ за гос-
туване на 27.X. т.г. на футболния тимъ въ Добричъ.

V. Приемане на нови членове. Приематъ се: 1. Георги 
Сокеровъ – София, 2. Д-ръ М. Гроздановъ – Варна, 3. Проф. 
В. Георгиевъ – Варна, 4. Цоню К. Цоневъ – Варна.

По изчерпване на дневния редъ, заседанието бе закри-
то.

Протокол № 38, 29 октомврий 1940 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Приемане протоколъ, прот. № 37 отъ 22.X. Протокола 
бе прочетенъ и подписанъ така както е съставенъ.

2. Назначаване на инкасатори, т. 2 на прот. № 37. Касиера 
моли да му се назначатъ такива. Попредседателя г. Вътевъ 
се нае да влезе въ връзка съ някои лица, като резултата ще 
докладва следващото заседание.

3. По изнасяне на вечеринка, т. 5 на прот. 36. Да се 
ангажира Морското казино за 28 декември т.г. на която 
дата е билъ свободенъ. Това да извърши председателя 
Сапунджиевъ.

4. По томболата, т. 4 на прот. 36. Да се иска същата да се 
тегли в място на 31.XII. на 28.XII.

5. Уреждане мачъ въ Добричъ, т. 4 на прот. 37. По Доклад 
на г. Зилберманъ, с.к. Левски билъ готовъ да ни приеме, като 
заплаща разноските и дава половината отъ чистия приходъ, 
което условие да се потвърди.

По изчерпване на дневния редъ, заседанието бе закри-
то.

Протокол № 39, 5 ноемврий 1940 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Приемане протоколъ, прот. № 38 отъ 29.X. Прие се и 
се подписа така както е съставенъ.

2. Назначаване на инкасатор, т. 2 на прот. № 38. Назначи 
се за такъвъ г. Он. Харипянъ. Същия ще се отчита на касиера 
всяка събота и ще си получава процента отъ 20%.

3. Изнасяне на вечеринка, на прот. 38 т. 3. Председателя 
докладва, че салона на Казиното е окончателно ангажи-
ранъ. Реши се още: 1) Назначава се комисия по събиране 
на предмети за томболата въ съставъ: а) Стефанъ Коковъ, 
Сарк. Тозбейкянъ, Стеф. Кириловъ, Ис. Зилберманъ, Он. 
Харипянъ, а предметите да се предаватъ на пом. домакина 
Ш. Берберянъ.

4. Пренаемане на клубн. помещение. Изтичане на дого-
вора. Касиера да влязатъ въ връзка съ хазяина Карамфилъ 
и съ наемателя Зилберманъ.

5. Становище на клуба срещу разтуряне на Нац. диви-
зия. Окр. № 115/29.X. отъ В.О.С.О. Да се влезе въ връзка съ 
Владиславъ, за което се назначаватъ г-дата К. Сапунджиевъ, 
Кириловъ и П. Кожухаровъ, като при изготвяне резолюция 
да се иска В.О.С.О. да протестира предъ Б.Н.С.Ф., Ф.Б.С. и 
М-вото на Просветата за разтуряне на дивизията.

6. Отлагане мача съ Левски. Поради финала за Обл. купа 
на 8 т.м., да се иска отъ В.О.С.О. отлагане мача им съ Левски.

Протокол № 40,12 ноемврий 1940 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Приемане протоколъ  № 39 отъ 5.XI. т.г. Протокола бе 
прочетенъ отъ всички присъствуващи, така както е съста-
венъ.

2. Пренаемане на клубното помещение, точка 4, прот. 
№ 39 5.XI. т.год. Следъ като се докладва отъ касиера на 
клуба, че наемателя на салона при клубното помещение г. 
Исакъ Зилберманъ е съгласенъ да пренаеме и за следваща-
та 1941 година същия, като за пренаемането трябва да 
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се покани наемодателя г. Гронъ Кавафянъ за да се поднови 
договора за пренаемането на цялото клубно помещение 
за 1941 година при същите наемни условия отъ страна на 
клубътъ ни, се реши: Салона при клубното помещение да се 
даде подъ наемъ на г. Зилберманъ при условията упомена-
ти въ миналогодишния договоръ, съ изключение на това, че 
вместо електричеството, което се изразходва въ клубната 
канцелария, няма да се заплаща по 30 лв. месечно на него, а 
ще се помоли наемодателя г. Кавафянъ да постави отделенъ 
електромеръ, като стойността на електрич. енергия ще се 
заплаща направо на общината. Подписания миналата годи-
на наеменъ договоръ остава валиденъ и за времето отъ 1 
януарий до 31 декем. 1941 год. включ.

3. Преминаване на играчи отъ „Тича” в сп. кл. „Левски” 
гр. Пловдивъ. Даваме позволително на играча Сидеръ 
Димитровъ. Следъ като се разгледа писмо № 43 на сп. 
кл. „Левски” гр. Пловдивъ съ което молятъ да дадемъ раз-
решение на играча Сидеръ Димитровъ за преминаване въ 
техния клубъ, се реши: По принципъ Упр. съветъ е съгла-
сенъ да даде такова но при условие, същия клубъ да внесе 
сумата 1 100 лв. личенъ дългъ на С. Димитровъ направенъ 
къмъ сп. кл. „Черноморецъ” Бургасъ и при прехвърлянето 
му към „Тича” броени отъ насъ.

4. Изпълнение решението на Редовното Общо годиш-
но събрание. Относно задължението на Кирилъ Пефтичевъ. 
Реши се да се покани члена на клуба и бившия касиеръ на 
клуба г. Кирилъ Пефтичевъ, да се отчете е най-непродължи-
телно време за начетената сума отъ страна на Контролния 
ни съветъ, при направената ревизия на същия възлизаща 
на 1 000 лв., като въ противенъ случай ще се пристъпи съ-
бирането да стане по съдебенъ редъ.

5. Четене кореспонденция. Окр. № 121, 124 и 125. 
Прочетоха се окръжните подъ отсрещните № за сведения, 
като някои отъ членовете направиха забележка, че за въ 
бъдеще сп. кл. „Тича” и „Владиславъ” трябва да се третиратъ 
наравно съ останалите Варненски клубове и да се помо-
ли Областъта да направи необходимите постъпки предъ 
Колоезд. д-во да бъдатъ изравнени таксите за мачовете, кои-
то ще се произведатъ въ Варна между „Тича” и „Владиславъ”.

6. Уточняване насрочени мачове на игрище „Тича”. 
Относно програмата за Област. първенство 1940/41 г. 
Разгледа се програмата за насрочените мачове на игрище 
„Тича” и се реши: Да се помоли В.О.С.О. да насрочи всички 
сутрешни мачове на игрище „Тича” да се играятъ следъ обе-
дъ, като по този начинъ нашите играчи да могатъ да си на-
правят тренировки.

Протокол № 41, 19 ноемврий 1940 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Приемане протоколъ № 40 12.XI.1940 г. Прочете се 
протокола и се подписа отъ всички безъ изключение.

2. Отчетъ на касиера. За постъпилите суми, отъ чл. 
вноски. Касиера докладва, че презъ седмицата са получили 
малки суми отъ чл. вноски и, че е получена сумата 1 100 
лв. за преминаването на играча Сидер Димитровъ въ 
сп. кл. „Левски” Пловдивъ, лоято представлява личенъ 
дългъ към клубътъ ни.

3. Изнасяне на вечеринката и лотарията, прот. № 39 
точка 3. Подпредседателя г. Бобевъ, прочете отворената 
картичка отъ председ. г. Сапунджиевъ отъ София, съ коя-
то съобщава, че писмото за лотарията не било получена в 
Дирекцията на Бълг. Държ. лотар. и че за 28 т.м., не ще може-
мъ да теглимъ сумата понеже е втората презъ настоящата 
година и за това, се реши: Вечеринката да бъде на 28 де-
кемврий т.г. въ салона на Морското казино, а лотарията да 

я разиграемъ въ първата половина на м. мартъ т. год. за 

когато ще можемъ да се приготвимъ.
4. Мача „Тича” – „Владиславъ” на 24.XI.1940 г. За първен-

ството на Варн. дивиз. 1940/41 г. По уреждане на този мачъ 
се натовари подпредседателя г. Бобевъ да влезе въ връзка 
съ „Владиславъ”, който ще бъде домакинъ да преговаря за 
по-доброто организиране на същата.

5. Четене на получената кореспонденция презъ седми-
цата. Писмо № 196 отъ Бълг. футб. съюзъ. Прочете се пис-
мото и се разгледа таблицата за класирането на клубовете 
въ Нац. дивизия за 1939/40 год. въ която сме класирани 
седми а „Ж.С.К.” – на първо място. Реши се: Да се поздра-
ви писмено Сп. кл. „Ж.С.К.” София. Окр. и писма № 129 до 
135 вкл. отъ Варн. Спор. Областъ. Прочетоха се за сведения 
всички окръжни и писма, като на някои отъ тяхъ се отгово-
ри за решението ни, че си взимаме бележка за насроченото 
за 2 дек. т.г. Извънредно Общо Год. събрание на Областъта и 
че за същата дата имъ отпущаме нашата канцелария. Писмо 
№ 121 отъ сп. клубъ „Владиславъ” По това писмо и прило-
женото заявление се реши да имъ се отговори че играча 
Никола Ив. Николовъ се отказва да се прехвърли къмъ 
„Владиславъ” за което прилагаме и оригинално писмо. 
Писмо № 97 отъ „Графикъ” София. Реши се за списанието да 
се изпрати абонамента за 1 година = 20 лева.

Протокол № 42, 17 декемврий 1940 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Приемане протоколъ № 41 19.XI.1940 г. Прочете се 
протокола и се подписа отъ всички безъ изключение.

2. Отлагане томболата. Технически невъзмож. тъй като 
всички билети са още непласирани, което се дължи на за-
бавеното на разпределението, и да се иска разрешение за 
отлагане тегленето и на 22.II.1941 г.

3. Ангажиране джазъ за вечеринката. Да се помоли 
Военния Комендант да ни съобщи условията на флотския 
джазъ за вечеринката.

4. Украса салона за вечеринката. Да се пише писмо до 
Началника на флота на Н.В. Царя, като се помоли, да ни се 
отпусне безплатно флагове и др. за украсата на салона. 

5. Малка томбола. За засилване прихода отъ вечерин-
ката. Да се разиграе томбола съ 500 билета и 50 печалби на 
вечеринката на 29 Декемврий т.г.

6. Честитки за Н. година. Спазване традицията. Да се от-
печататъ 200 броя визитни карти.

7. Покани за вечеринката. Масово посещение. Да се 
поканятъ организациите: Морски звуци, Нови стремежи, 
Майка, Любов към родината за проагитиране вечеринката 
между техните членове на 28.XII. т.г. въ Казиното.

8. Пласиране томб. билети. Да се изпратятъ кочани 
отъ томболните билети за откупване:10 кочана билети – 
Текстилъ, 10 кочана билети – Царъ Борисъ, 3 кочана билети 
– „Лормъ”, 2 кочана билети – Поп. Банка, 5 кочана билети – Б. 
Тодоровъ

9. Разрешение за вечеринката. Да се пише за разреше-
ние на вечеринката на 28 т.м. въ Казиното до Полицейския 
комендант.

10. Събиране предмети.  Да се помолятъ фирмите: 
Енгибаровъ и Стъкларска фабрика да подарятъ предмети 
за томболата.

11. Разрешение на играчъ. Да се даде разрешение на 
П. Розовъ за преминаване, като на това се противопос-
тавиха г. Александъръ Вътевъ и г. Саркисъ Тозбейкянъ.

Протокол № 43, 24 декемврий 1940 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Входа на вечеринката на 28.XII.1940 г. се определятъ 
следните цени за входа за кавалери 20 лв. за дами 15 лв.
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2. Изненади въ салона. Натоварватъ се г. П. Мариновъ 
и г. Б. Чирпански да уредятъ някои изненади въ салона на 
вечеринката.

Входящъ дневникъ СК „Тича“ 1940 г.
Месецъ Януарий 1940 год.
№ по редъ; Денъ на регистрирането; № и дата на писмо-

то; Отъ кого е писмото и вкратце съдържанието му; съответ-
ствующия № по изходящия дневникъ

1;17.I;14.I; Отъ треньора Францъ Кьолеръ. София – 
честити празниците и праща снимка.

2;20.I;17.I; Б.Н.С.Ф. София – Центр. футб. к-тъ ни изпраща 
таблица за класирането на клубовете отъ нац. дивизия за 
сезона 1938-39 год.

3;22.I;16.I; Бълг. Държ. Лотария, София – разрешава раз-
играването на клубната ни томбола;1

4;28.I; № 2 10.I.; Отъ сп. кл. „Левски”, София – съобщаватъ 
новата си управа;9

5;29.I; № 2 25.I.; Отъ В.О.С.О., Тукъ – поздравява новия 
ни У.С.;3

6;29.I; № 5 25.I.; Отъ В.О.С.О., Тукъ – уведомява ни, че ще 
трябва да свикаме общото си годишно събрание най-късно 
до 15.II.т.г.

7;29.I; № 18 26.I.; Отъ Бълг. Атл. съюзъ, София – поздра-
вява новия ни У.С.; 7

8;31.I; 30.I.; Отъ г-нъ С. Ивановъ – моли за изплащане 
дължимата сума.

9;31.I; 30.I.; Отъ бюро „Бързъ куриеръ:, Тукъ – съобщава 
ни новото си ръководство.

10;4.II.; № 126 31.I.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – иска някой ос-
ветления по писмото й подъ № 1362

11;6.II.; № 4 5.II.; Арм. чит. „Папгенъ – сюни”, тукъ – моли 
да му повърнатъ отъ тяхъ столове.

Месецъ Февруарий 1940 год.
12;6.II.; 1.II.; г.Серафимъ Ивановъ, тукъ – съобщава ни, че 

задължението ни отъ 1 414 лв. е отъ водопроводни тръби, 
душове и пр.

13;9.II.; № 146 5.II.; Центр. футб. комитетъ. София – 
уведомява ни, че контестацията на с.л. „Левски” Русе е 
оставена безъ последствие.

14;10.II.; № 74 6.II.; Съюза за закрила на децата, тукъ – съ-
общава ни, че ще трябва да свикаме Общото си год. събра-
ние и ние изпратимъ отчетъ.

15;13.II.; № 4 6.II.; Отъ сп. кл. „Владиславъ”, тукъ – съобща-
ва ни новата си Управа; 19

16;13.II.; № 154 6.II.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – съобщава ни, 
че юношата Мустафа Селимовъ Мустафовъ е редовенъ чле-
нъ на клуба.

17;18.II.; 16.II.; Отъ сп. кл. „Левски”, Русе – покана за го-
дишнината на клуба; 21

18;18.II.; № 607 15.II.; Отъ Б. Държ. Лотария, София, раз-
решава отлагане на лотарията; 20

19;20.II.; 18.II.; Отъ г. Лазаръ Поповъ, София – благодари 
ни за честитката; 10

20;21.II.; № 87 20.II.; Отъ Съюза за закрила на децата, тукъ 
– отпускатъ ни помощъ въ размеръ 1 000 лв. и моли да му се 
изпрати отчета отъ годишното събрание.

21;23.II.; № 76 20.II.; сп. кл. „Левски”, Русе – благодари за 
поздравленията по случай годишнината; 21

22; 24.II.; № 4 отъ 23.II.; Отъ В.О.С.О. тукъ съобщава ни 
датата и дневния редъ на общото си годишно събрание. 

23; 24.II.; № 5 отъ 23.II.; Отъ В.О.С.О. тукъ съобщава ни, че 
общото годишно събрание, ще се състои въ помещението 
на клуба ни. 

24; 27.II.; № 28отъ21.II.; Отъ с.к. „А.С.23“ София – уведомя-
ва ни за новата си Управа. 

25; 27.II.; № 28 отъ 21.II.; Отъ туристическия съюзъ 
„Родни балкани“, тукъ– съобщава ни новата си Управа. 

Месецъ Мартъ1940 год.
26; 8.III.; 6.III.; Отъ г. Г. Караивановъ, София – запитва от-

носно беседата, която клуба изнася предъ Радио – Варна. 
27; 12.III.; 10.III.; Отъ г. Климентъ Симеоновъ, София – 

предлага ни книгата „Български футбол“. 
28; 15.III.; 7.III.; Отъ с.к. „Ангелъ Кънчевъ“, Русе – покана 

за клубния имъ празникъ. 
29; 16.III.; №16 отъ 29.II.; Отъ с.к. „Шипка“ – Пловдивъ, съ-

общава ни новата си Управа.
30; 18.III.; № 350 отъ 16.III.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – пращат 

ни уверение за пътуването на тима ни до Пловдивъ.
31; 26.III.;15.III.; Отъ ск. кл. „Орловец“ Габрово – уведомя-

ватъ ни за новата си Управа. 
32; 26.III.; № 259 отъ 22.III.; Отъ секция „Нови Стремежи“, 

тукъ благодарятъ ни за указаната имъ отъ насъ услуга.
Месецъ Априлъ 1940 год.
33; 2.IV.; № 102 отъ 29.II.; Отъ съюза за закрила на деца-

та, тукъ – съобщават ни датата и дневния редъ на Общ. год. 
събрание.

34; 2.IV.; 20.III.; Отъ г. Н. Дермишковъ, тукъ – препоръчва 
ни книги.

35; 2.IV.; № 4 отъ 21.III.; Отъ с. к. „Омуртаг“ Шумен – моли 
за разрешение за нашия играчъ Георги Гроздановъ.

36; 2.IV.; № 5 отъ 27.III.; Отъ футболната съдийска секция, 
тукъ – съобщаватъ ни новата си Управа. 

37; 2.IV.; 28.III.; Отъ г. Ф. Кьолеръ, София – поздравява 
ни отъ Белградъ. 

38; 2.IV.; № 39 отъ 28.III.; Отъ Б.А.С., София – съобщава-
тъ ни, че познаватъ постиженията на клубния атлетъ г. П. 
Лефтеровъ. 

39; 2.IV.; № 263 отъ 29.III.; Отъ М-вото на Нар. просвеще-
ние – София – съобщаватъ ни, че ни е отпусната парична 
помощъ. 

40; 2.IV.; № 16 отъ 27.III.; Отъ В.О.С.О., тукъ–моли разре-
шение мачовете за областно първенство да се произвеждат 
преди тия наши отъ нац. дивизия. 

41; 2.IV.; № 14 отъ 27.III.; Отъ В.О.С.О., тукъ – спортния се-
зонъ се открива съ подобаваща тържественост на 7 Априлъ. 

42; 2.IV.; № 11 отъ 25.III.; Отъ В.О.С.О., тукъ – съобщава-
тъ ни, че кол. д-во е определило наемите за мачовете въ 
Колодрума. 

43; 2.IV.; 26.III.; Отъ В.О.С.О., преписъ отъ писмото на Кол. 
д-во, тукъ – съобщава ни, че бюфета при Колодрума е наетъ 
и какъ ще се стопанисва той.

44; 2.IV.; № 15 отъ 26.III.; Отъ В.О.С.О, тукъ – съобщава 
ни, че преди всеки мачъ отъ нац. див. ще се произвежда и 
такъвъ за областното първенство.

45; 4.IV.; № 7 отъ 1.IV.; Арменско читалище „Папгенъ – 
сюни“, тукъ–молятъ въ най-скоро време да се уреди въпро-
са съ взетите отъ тяхъ столове.

46; 4.IV.; 24.III.; Поздрави отъ Германия отъ г. Ф. 
Кьолеръ и играчите на с. к. „Ф.К.13“

47; 4.IV.; № 58 отъ 1.IV.; сп. кл. „Ангелъ Кънчевъ“, Русе – 
моли ни да пласираме техни юбилейни сборници.

48; 9.IV.; 4.IV.; Отъ сп. кл. „А.С.23“ София – молятъ да имъ 
известимъ въ какво ще се изрази участието ни въ честване-
то на играча отъ клуба имъ г. Т. Дермонски.

49; 10.IV.; № 436 отъ 29.III.; Отъ Б.Н.С.Ф. – Центр. футб. 
к-тъ, София – съобщаватъ ни, че мачовете отъ нац. дивизия 
до второ нареждане ще започватъ въ 16 часа.

50; 10.IV.; № 16 отъ 9.IV.; Отъ В.О.С.О., тукъ – молятъ ни да 
побързаме съ отговора на писмото имъ отъ 26.I.т.г.

51; 11.IV.; № 20 отъ 10.IV.; Отъ В.О.С.О., тукъ – да изплати-
мъ до 17 т.м. делегатско право.
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52; 12.IV.; № 496 отъ 10.IV.; Отъ Б.Н.С.Ф. – футб. съд. 
колегия, София – известяватъ ни рефера за мача ни съ 
„Спортклубъ” Пловдивъ.

53; 15.IV.; № 22 отъ 13.IV.; Отъ В.О.С.О., тукъ – съобщава 
ни новата си Управа.

54; 15.IV.; № 23 отъ 13.IV.; Отъ В.О.С.О., тукъ – канятъ два-
ма наши представители на конференцията по откриване 
спортния сезонъ.

55; 15.IV.; № 24 отъ 13.IV.; Отъ В.О.С.О., тукъ – молятъ ни 
да отпуснемъ клубното помещение за конференцията.

56; 18.IV.; 13.IV.; Отъ г. Боянъ Бяновъ, г. Саркизъ 
Тозбейкянъ и др., София – телеграма за мача ни съ 
„Спортклубъ” Пловдивъ.

57; 18.IV.; 16.IV.; Отъ г. Кирилъ Пефтичевъ, тукъ - моли да 
бъде заличенъ отъ списъците на клуба ни за винаги.

58; 18.IV.; № 164 отъ 16.IV.; Отъ сп. кл. „Левски” Русе – съ-
общава ни новата си Управа.

59; 23.IV.; 19.IV.; Отъ г. Тозбейкянъ, София – телеграфира 
ни, че уверението е изпратено.

60; 23.IV.; № 34 отъ 20.IV.; Отъ В.О.С.О., тукъ – иска обяс-
нение по мача ни съ румънския тимъ и атлетическите със-
тезания.

61; 23.IV.; № 562 отъ 19.IV.; Отъ фут. к-тъ при Б.Н.С.Ф., 
София – съобщава ни за наказанието на някой играчи.

62; 23.IV.; № 277 отъ 20.IV.; Отъ Бълг. Атл. Съюзъ, София – 
моли да се даде разрешение на г. Пефтичев да премине въ 
другъ клуб. 

63; 25.IV.; № 22.IV.; Отъ г. Асенъ Върбановъ, Перникъ – 
честити победата ни надъ „Славия“. 

64; 25.IV.; № 365 отъ 22.IV.; Отъ Мин. на Нар. Просв., 
София –връщатъ уволн. билетъ на г. Стоянъ Поповъ. 

65; 25.IV.; № 578 отъ 22.IV.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – уведо-
мяватъ ни, че мача ни съ „Шипка“ е отложен. 

66; 27.IV.; № 35 отъ 23.IV.; Отъ В.О.С.О., тукъ –мъмрене 
заради това, че не сме изпратили делегати на конференция-
та на 16 т. м. свикана отъ В.О.С.О. 

67; 27.IV.; № 37 отъ 24.IV.; Отъ В.О.С.О., тукъ – съобщава 
ни, че играча отъ „Радецки“ г. Дим. Калъчев е преминал 
в редовете на клуба ни. 

68; 27.IV.; № 4 отъ 19.IV.; Отъ Футб. к-тъ при В.О.С.О., 
тукъ – представятъ ни програмата за областно първенство 
и Царската купа. 

69; 27.IV.; № 31 отъ 26.IV.; Отъ сп. кл. „Белите орли“, 
Плевен – покана за единъ мачъ въ града имъ. 

70; 30.IV.; № 1 отъ 26.IV.; Отъ сп. кл. „Черноморец“ 
Бургасъ – съобщава ни новата си Управа. 

71; 30.IV.; № 602 отъ 26.IV.; Отъ Б.Н.С.Ф., футб. съд. коле-
гия, София –съобщаватъ ни рефера за мача ни въ неделя, 
5 май. 

72; 4.IV.; .V.; Отъ г. Францъ Кьолеръ, София – запитва 
за становището ни по въпроса за ангажирване клубенъ 
треньор. 

Месецъ Май 1940 год.
73; 8.V.; № 58 отъ 3.V.; Отъ Колоездачното д-во, тукъ – 

определят наема на Колодрума за м. Май. 
74; 9.V.; № 589 отъ 24.IV.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – съобща-

ват ни, че ще се организира тая година първенство на во-
лейболъ. 

75; 9.V.; № 590 отъ 24.IV.; Отъ Б.Н.С.Ф., София –обяснения 
по картотеката. 

76; 9.V.; № 598 отъ 25.IV.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – внушава 
ни да направим молби –изложение до Мин. на общ. сгради, 
за отпускане на помощ за клубното игрище. 

77; 9.V.; № 599 отъ 25.IV.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – вменява 
ни въ дългъ да образуваме работническа секция при клуба, 

като прилага и правилника за секциите. 

78; 11.V.; № 650 отъ 4.V.; Отъ Б.Н.С.Ф. футб. к-тъ, София – 
уведомява ни за наказанието на играчъ. 

79; 11.V.; № 44 отъ 10.V.; Отъ В.О.С.О., тукъ – съобщаватъ 
ни наема за колодрума. 

80; 11.V.; № 45 отъ 10.V.; Отъ В.О.С.О., тукъ – копие отъ 
писмото до „Устремъ“ гр. Провадия съ което ни осветляватъ 
за разноските по мача ни съ горния клубъ. 

81; 14.V.; № 686 отъ 10.V.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – съоб-
щаватъ ни за намалението по Б.Д.Ж. послучай мача София 
– Берлин. 

82; 15.V.; № 46 отъ 14.V.; Отъ В.О.С.О., тукъ – наблягат на 
окръжното на Б.Н.С.Ф. за работническите секции. Канятъ ни 
също да изплатимъ дължимите суми къмъ В.О.С.О. 83; 17.V.; 
№ 18 отъ 16.V.; Отъ футб. съд. секция, тукъ – съобщаватъ ни 
изключването на някои футб. съдии. 

84; 17.V.; № 19 отъ 16.V.; Отъ футб. съд. секция, тукъ – съ-
общаватъ ни за попълването на Упр. съветъ.

85; 17.V.; № 7316 отъ 15.V.; Отъ Шуменска областна ди-
рекция –Служба общ. грижи, Шуменъ –нареждатъ да имъ се 
дадатъ сведения относно получаваните отъ тяхъ суми. 

86; 20.V.; № 24 отъ 17.V.; Отъ футб. съд. секция, тукъ – съ-
общаватъ ни рефера за мача ни съ „Усремъ“ Провадия. 

87; 20.V.; № 762 отъ 18.V.; Отъ Б.Н.С.Ф. – центр. футб. к-тъ 
– София – уведомяватъ ни за някои промени въ програмата 
на нац. дивизия. 

89; 21.V.; № 18 отъ 17.V.; Отъ Съюза за закрила на деца-
та, варненски клонъ – молятъ ни да вземемъ участие въ от-
празнуването денятъ на детето въ Варна. 

90; 22.V.;19.V.; Отъ г. Асенъ Върбановъ, Перникъ – 
дава съвети за състава на тимътъ ни. 

91; 22.V.; 21.V.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – телеграфически ни 
съобщаватъ за отлагане на мача ни съ „А.С.23“ София. 

92; 22.V.; 21.V.; Отъ г. Ат. Чехларовъ, Шумен – осветлява 
ни по въпроса съ Дончевъ. 

93; 23.V.; № 787 отъ 21.V.; Отъ Б.Н.С.Ф., центр. футб. к-тъ, 
София –възстановяватъ първоначалната програма за мачо-
вете отъ нац. дивизия. 

94; 23.V.; № 793 отъ 21.V.; Отъ Б.Н.С.Ф., центр. Футб. к-тъ, 
София – изпращатъ ни уверение за пътуване. 

95; 23.V.; № 45; Отъ ск. кл. „Траяна“ – Ст. Загора – молятъ 
ни да пласираме изпратените отъ тяхъ 10 юбилейни сбор-
ници. 

96; 27.V.; 25.V.; Отъ г. Ас. Върбановъ – Перникъ – дава 
някой съвети за футб. ни тимъ. 

97; 31.V.; № 860 отъ 29.V.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – прила-
гатъ писмо до К-ра на 8-и полкъ и молятъ да му се предаде. 

Месецъ Юний 1940 год.
98; 4.VI.; № 49 отъ 29.V.; Отъ В.О.С.О., тукъ – моли да имъ 

съобщимъ готови ли сме съ волейболниятъ си и юношки 
тимове. 

99; 4.VI.; № 892 отъ 31.V.; Отъ Б.Н.С.Ф., центр. Футб. к-тъ, 
София –съобщаватъ ни, че състезанията за нац. див. почва-
тъ въ 17:30 ч.

100; 4.VI.; № 900 отъ 1.VI.; Отъ Б.Н.С.Ф., центр. Футб. к-тъ, 
София –съобщаватъ ни за отлагане на срещите отъ нац. ди-
визията за четвъртъкъ, 6 т. м. и за наказанието на някои иг-
рачи.

101; 7.VI.; 6.VI.; Отъ Б.Н.С.Ф., София –телеграфически ни 
уведомяватъ, че не могатъ да отложатъ състезанието ни въ 
неделя 9 т. м.; 109

102; 9.VI.; 7.VI.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – също.
103; 10.VI.; 8.VI.; Отъ Б.Н.С.Ф., центр. футб. к-тъ, София – 

изпращатъ ни нова програма за мачовете отъ нац. дивизия.
104;11.VI.; № 526 отъ 11.VI.; Отъ Търг. У-ще, тукъ – покана 

за атлетическо състезание.
105;11.VI.; № 54 отъ 10.VI.; Отъ В.О.С.О., тукъ – съобщава-
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тъ ни новите цени на наема въ колодрума.
106; 14.VI.; № 977 отъ 12.VI.; Отъ футб. съд. колегия, 

София – уведомяватъ ни за ръководството на мача ни съ 
„Левски“ София.

107; 14.VI.; № 20 отъ 12.VI.; Отъг. Константинъ Ваневъ, 
финансовъ инспекторъ, Шуменъ – иска да му съобщим дали 
сме получавали суми отъ Общественото подпомагане.

108; 17.VI.; № 982 отъ 12.VI.; Отъ Б.Н.С.Ф. футб. съд. коле-
гия, София –уведомяватъ ни за ръководството на мача ни 
съ „Славия“.

109; 17.VI.; № 978 отъ 11.VI.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – молятъ 
да се отчетемъ за картите.

110; 19.VI.; № 18 отъ 18.VI.; Отъ с. к „Радецки“, тукъ – 
предлагатъ ни мачъ съ юношкия тимъ. 

111; 25.VI.; № 1040 отъ 20.VI.; Отъ Б.Н.С.Ф. – Ц.Ф.К., София 
– съобщавани последната програма за нац. дивизия. 

112; 25.VI.; № 57 отъ 14.VI.; Отъ В.О.С.О, тукъ – уведомя-
ватъ ни за някои неспортменски прояви отъ играчите на с. 
к. „Ж.С.К.“, тукъ. 

113; 26.VI.; № 1064 отъ 25.VI.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – из-
пращатъ ни уверението за пътуване. 

114; 26.VI.; № 1052 отъ 24.VI.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – копие 
отъ писмото на В.О.С.О. съ което искатъ обяснение за някой 
юноша.

115; 26.VI.; № 155 отъ 18.VI.; Отъ тур. д-во „Родни балка-
ни“, тукъ предлагатъ ни хижата си с намаление.

Месецъ Юлюй 1940 год.
116; 3.VII.; № 1096 отъ 27.VI.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – уведо-

мяватъ ни кой е назначенъ за реферъ за състезанието Тича 
– Спортклубъ.

117; 5.VII.; № 61 отъ 4.VII.; Отъ с. к. „Владиславъ“ за юно-
шески мачъ на 7.VII. въ игр. Тича.

118; 5.VII.; № 112 отъ 3.VII.; Отъ Варн. Черн. Колоездачно 
д-во за определяне наема на Колодрума за м. юлий и м. ав-
густъ.

119; 10.VII.; № 1121 отъ 3.VII.; Отъ Б.Н.С.Ф. за картотеката 
сезонъ 40/41 год.

120; 10.VII.; Писмо отъ Онникъ Харипянъ съ което по-
следния наново се поставя на разположение на клуба.

121; 10.VII.; № 66 отъ 2.VII.; Отъ В.О.С.О. изпращатъ про-
грама за юношките мачове.

122; 10.VII.; № 1167 отъ 6.VII.; Отъ Ц.Ф.К. се изпраща за 
сведение писмо № 9/145 за с. к. „Спортклубъ“ отъ Пловдивъ, 
което обаче не се указа приложено въ плика.

123; 14.VII.; № 30 отъ 10.VII.; Отъ с. к. „Черноморецъ“ 
Бургасъ съ молба да имъ броимъ една сума отъ 600 лв. 
за играча Сидеръ Димитровъ.

124; 15.VII.; № 1228 отъ 11.VII.; Писмо отъ Ц.Ф.К. съ кое-
то се потвърждаватъ телеграмите до В.О.С.О. и с. к. „Тича“. 
Телеграмите гласятъ: Да се заплатятъ на с. к. „Спортклубъ“ 
2  000 лв. и В.О.С.О. да приставлява Ц.Ф.К. при уреждането 
на тоя въпросъ.

125; 30.VII.; № 1144 отъ 25.VII.; Отъ м-вото на Нар. 
Просвещение, София, изпращатъ ни помощъ въ размеръ на 
10 000 лв.

Месецъ Августъ 1940 год.
126; 2.VIII.; № 566 отъ 19.VII.; Отъ „Ф.К.13“ София – искатъ 

гаранции за гостуването си въ неделя, 4.VIII.
127; 2.VIII.; № 575 отъ 29.VII.; Отъ „Ф.К.13“ София – по-

твърждава писмото си № 566
128; 2.VIII.; 30.VII.; Отъ „Ф.К.13“ София – коригира писма-

та си телеграфически.
129; 2.VIII.; № 1316 отъ 23.VII.; Отъ Ц.Ф.К., София – дава 

срокъ за плащане на „Спортклубъ“.
130; 6.VIII.; 3.VIII.; Отъ Б.Н.С.Ф. София – съобщаватъ ни 

рефера за мача телеграфически

131; 8.VIII.; № 205 отъ 21.VII.; Отъ с. к. „Хр. Ботевъ“ 
Пловдивъ – уведомяватъ ни за новата си управа.; 149

132; 8.VIII.; № 577 отъ 30.VII.; Отъ с. к. „Ф.К.13“, София – ко-
ригира писмото си подъ № 566 и моли за извинение.

133; 8.VIII.; 31.VII.; Отъ с. к. „Славия“, София – уведомява-
тъ ни, че по въпроса с гостуването на съветския тимъ ще 
трябва да се обърнемъ къмъ М-вото.

134; 8.VIII.; - ; Скръбна вест за члена на клуба ни г. Ангелъ 
Вълчевъ Цоковъ.

135; 8.VIII.; № 14 отъ 31.VII.; Отъ с. к. „Ш. Соколъ“, тукъ – 
предлагатъ ни мачъ юношките тимове.

136; 8.VIII.; № 15 отъ 2.VIII.; Отъ Б. Футб. съюзъ, София – 
по наложената ни глоба съ 2 000 лв.

137; 8.VIII.; 1.VIII.; Отъ г. К-нъ Георгиевъ Шуменъ – изказ-
ва съжаленията си, че не може да ръководи мача ни.; 150

138; 8.VIII.; № 78 отъ 7.VIII.; Отъ В.О.С.О., тукъ – съобще-
ние и нареждане за мача София-Варна на 11 т.м. 

139; 12.VIII.; № 28 отъ 7.VIII.; Отъ Б.Н.С.Ф. - Б.Ф.С., София – 
мачовете отъ нац. див. започватъ въ 17:30 ч.

140; 12.VIII.; № 370 отъ 9.VIII.; Отъ Б.А.С., София –  ин-
струкции по организиране на дамски секции.

141; 15.VIII.; № 29 отъ 7.VIII.; Отъ В.О.С.О., тукъ – програ-
мъ за състезанията за Царската купа.

142; 15.VIII.; № 30 отъ 12.VIII.; Отъ В.О.С.О., тукъ – отменя-
тъ състезанието ни за Царската купа.; 152

143; 21.VIII.; № 1410 отъ 14.VIII.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – 
уведомяватъ ни за ръководството на мача ни съ „Шипка”.

144; 21.VIII.; № 8156 отъ 16.VIII.; Отъ М-вото на 
Благоустройството, София - уведомяватъ ни, че ни отпуска-
тъ помощъ.; 161

145; 21.VIII.; № 35 отъ 15.VIII.; Отъ Ф.С.С., тукъ – насрочва-
тъ изпити за футболни съдии.

146; 26.VIII.; № 20 отъ 20.VIII.; Отъ д-во „Гаицъ”, тукъ да 
имъ отпуснемъ игрището си.

147; 26.VIII.; № 1458 отъ 22.VIII.; Отъ Б.Н.С.Ф., София – из-
пращатъ ни уверението за пътуване.

148; 26.VIII.; № 31 отъ 23.VIII.; Отъ В.О.С.О., тукъ – насроч-
ватъ мачовете за Царската купа.

149; 30.VIII.; № 32 отъ 29.VIII.; Отъ футб. комитетъ при В.С. 
Областъ уведомяватъ ни, че полуфинала за Царската купа 
съ „Владиславъ” ще се състои на 1.IX. т.г.

150; 30.VIII.; № 39 отъ 23.VIII.; Отъ Бълг. Футб. съюзъ, че 
не могатъ да ни продължатъ срока за плащането на дълга 
къмъ сп. кл. „Спортклубъ” Пловдивъ.; 152

151; 30.VIII.; № 1 отъ 1.VIII.; Отъ Бълг. Футб. съюзъ – съоб-
щава за учредяването си и за новата си управа.

152; 30.VIII.; № 1466 отъ 24.VIII.; Отъ Б.Н.С.Ф., съобщаватъ 
за решенията на Висши1 спортенъ съветъ и за реорганизи-
рането на Б.Н.С. Федерация.

153; 31.VIII.; № 1317 отъ 24.VIII.; Отъ М-во Народното 
просвещение – връщатъ уволнителния билетъ на предсе-
дателя Стоянъ Поповъ.

Месецъ Септемврий 1940 год.
154; 3.IX.; 24.VIII.; Отъ Балканската Спортна областъ по 

поводъ мнението имъ за Нац. дивизия, въ връзка съ реор-
ганизацията и.

155; 20.IX.; № 59 отъ 11.IX.; Отъ Бълг. Футб. съюзъ – съ-
общаватъ, че въпроса за Нац. дивизия е проученъ наново.

156; 20.IX.; № 1520 отъ 11.IX.; Отъ Б.Н.С.Ф., съобщаватъ 
срока за картотеката ни.

Месецъ Октомврий 1940 год.
157; 9.X.; № 150 отъ 5.X.; Отъ Бълг. Футб. съюзъ – съ-

общаватъ ни попълването на Нац. дивизия съ с.к. 
„Владиславъ” Варна и „Напредъкъ” Русе.

158; 9.X.; № 151 отъ 5.X.; Отъ Бълг. Футб. съюзъ – съоб-
щаватъ за насрочени състезания отъ Нац. дивизия.
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159; 9.X.; № 86 отъ 7.X.; Отъ с.к. „Светкавица” Търговище 
– канятъ ни на футболно състезание за 13 т.м.; 169

Месецъ Декемврий 1940 год.
160; 19.XII.; № 100 отъ .X.; В.О.С.О. насрочва общо годиш-

но събрание.
161; 19.XII.; № 180 отъ .X.; Колоезд. д-во съобщава наема 

на Колодрума.
162; 19.XII.; № 97 отъ .X.; В.О.С.О. нарежда да внесемъ 

областното право.
163; 19.XII.; № 1597 отъ .X.; Б.Н.С.Ф., съобщава за из-

ключването на „Левски” Русе.
164; 19.XII.; № 1626 отъ .X.; Б.Н.С.Ф., съобщава за назна-

чени рефери.
165; 19.XII.; № 1665 отъ .X.; Б.Н.С.Ф., съобщава новия 

проектъ за Държавното първенство.
166; 19.XII.; № 1710 отъ .X.; Б.Н.С.Ф., също.
167; 19.XII.; № 102 отъ .X.; В.О.С.О. съобщава новия си 

съставъ.
168; 19.XII.; № 103 отъ .X.; В.О.С.О. относно администра-

ция на клубовете.
169; 19.XII.; № 104 отъ .X.; В.О.С.О. свиква конференция 

на 25.X.1940 г.
170; 19.XII.; № 113; В.О.С.О. съобщава за наказание на с.к. 

Владиславъ.
171; 19.XII.; № 114; В.О.С.О. съобщава за оплакванията на 

Колоезд. д-во относно недоброто стопанисване отъ страна 
на клубовете.

172; 19.XII.; № 196; Б.Н.С.Ф съобщава градацията на Нац. 
Дивизия за 1940 г.

173; 19.XII.; № 1965; Колоезд. д-во, Варна съобщава нае-
ма на Колодрума.

174; 19.XII.; № 10; В.О.С.О. съобщава, че може да сменятъ 
клубовете игрището.

175; 19.XII.; № 121; В.О.С.О. съобщава, някои решения и 
наказания.

176; 19.XII.; № 124; В.О.С.О. съобщава наема на 
Колодрума.

177; 19.XII.; № 125; В.О.С.О. съобщава за наказанието на 
с.к. Владиславъ.

178; 19.XII.; № 1; с.к. „Спортклубъ” съобщава новия си У. 
Съветъ.

179; 19.XII.; Телеграма отъ Левски, Пловдивъ съ кое-
то искатъ разрешение за Сидеръ Димитровъ.

180; 19.XII.; Също.
181; 19.XII.; Също.
182; 19.XII.; № 97; с.к. „Графикъ”, София да изплатимъ 

абонамента на списанието.
183; 19.XII.; № 121; с.к. Владиславъ, Варна моли за раз-

решение на Никола Ив. Николовъ.
184; 19.XII.; № 129; В.О.С.О. съобщава за преминаване на 

играчи.
185; 19.XII.; № 130; В.О.С.О. съобщава за наказанието на 

Ж.С.К.
186; 19.XII.; № 131; В.О.С.О. съобщава за извънредно 

общо събрание.
187; 19.XII.; № 132; В.О.С.О. съобщава за вземането на 

клубовете отъ турнири за Областната купа.
188; 19.XII.; № 133; В.О.С.О. уважава молбата ни за осво-

бождаване на игрището ни сътринъ.
189; 19.XII.; № 134; В.О.С.О. съобщава за наказанието на 

Тома Стояновъ, ф. съдия.
190; 19.XII.; № 135; В.О.С.О. моли да освободимъ клуба за 

общото годишно събрание.
191; 19.XII.; № 11; В.О.С.О. съобщава за наказанието на 

играчи.
192; 19.XII.; К. Певтичевъ съобщава, че ще внесе су-

мата.
193; 19.XII.; № 101; Съюзъ Закрила Децата, Варна съоб-

щава за откриването на детски домъ.
194; 19.XII.; № 9595; Разрешение отъ Държавната 

Лотария за томболата.
195; 19.XII.; № 13; В.О.С.О. съобщава за наказания и ре-

зултати отъ мачове.
196; 19.XII.; № 141; В.О.С.О. отлага събранието за неиз-

вестно време.
197; 19.XII.; № 143; В.О.С.О. лансира идеята за сливане на 

някои клубове.
198; 19.XII.; № 1863; Окръжно отъ Б.Н.С.Ф. относно от-

празнуването годишнината на Б.Н.С.Ф.
199; 19.XII.; № 103; с.к. „Графикъ”, София изпраща абона-

ментъ за списанието.
200; 19.XII.; Кл. Симеоновъ, София моли да му изпрати-

мъ сумите отъ юбилейния брой на Старото.
201; 20.XII.; г. Соперовъ, София благодари за оказаното 

доверие, като представителъ на клуба ни въ София.
202; 20.XII.; № 3; Ж.С.К., Ст. Загора ни съобщава новия си 

Упр. съветъ.
203; 20.XII.; Н. Цачевъ, тукъ съобщава причините за на-

пущането на клуба ни.
204; 28.XII.; № 10669; Държавната лотария, София съоб-

щава, че отлага тегленето на лотарията на 30.I.1941 г.
205; 29.XII.; № 1901; Б.Н.С.Ф., София изпраща 20 календа-

ра за пласментъ.
206; 29.XII.; № 435; Български Атлетически Съюзъ, 

София съобщава за свикването на годишното събрание на 
19.I.1941 г.

207; 29.XII.; № 14; В.О.С.О. – футболенъ комитетъ, тукъ 
съобщава, че присъжда мача ни на 24 Ноемврий т.г съ 
с.к. Владиславъ – 0:0.

Изходящъ дневникъ СК „Тича“ 1940 г.
Месецъ Януарий1940 год.
№ по ред; Ден на регистрирането; До кого е писмото и 

вкратце съдържанието му; Съответсвуващия № по вхидя-
щия дневникъ; Дело №; Забележка. 

1; 12.I.; До Дирекцията на Бълг. Държ. Лотария, София; 
молимъ за разрешение на томбола. 

2; 13.I.; Г-нъ майор Бянов – молим го да ходатайства 
за назначаване на служба члена ни Панайотъ Розовъ. 

3; 13.I.; Упр. съвети на Бълг. Нац. Сп. Федерация и Варн. 
Сп. Областъ – уведомяваме ги за новата ни управа. 

4; 13.I.; Упр. съвет на Варн. Поп. Б-ка – уведомяваме ги 
за новата управа.

5; 13.I.; Г-на Началника на Варн. Телеграфо-пощенска 
станция, тукъ – молимъ кореспонденция на клуба ни да се 
изпраща на адреса на секретаря. 

6; 16.I.; До Упр. съветъ на Варн. Поп. Б-ка, тук – упълно-
мощаваме члена си Бедросъ Ексерджиянъ да изтегли от б-
ката сумата 2 000 (две хиляди) лв. 

7; 17.I.; До Атл. съюзъ – съобщаваме за новата управа. 
8; 28.I.; До Пол. Комендантъ, тукъ – молимъ разрешение 

за заверка на лотарийните билети. 
9; 29.I.; До сп. кл. „Левски“, София – поздравяваме новата 

му управа. 
Месецъ Февруарий 1940 год.
10; 2.II.; До г. Лазаръ Поповъ, София – поздравяваме го 

по случай избирането му за нар. представителъ.
11; 2.II.; До г. Иванъ Батембергски, София – поздравява-

ме го за избирането му за нар. представителъ.
12; 2.II.; До Ф-ка „Цар Борис“, тукъ – молимъ за предмети 

и парична помощ. 
13; 2.II.; До г. Пол. Комендантъ, тукъ – искатъ разреше-
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ние за клубната ни вечеринка. 
14; 3.II.; До Осиг. д-во „Балканъ“, София – молимъ да ни 

се изплати сумата 1 420 лв. стойностъта на откраднатите отъ 
стаичката предмети. 

15; 7.II.; Ф-ка „Текстилъ“, тук – молимъ зя предмети за ло-
тарията ни. 

16; 7.II.; Ф-ка „Гебедже“, с. Белево – също. 
17; 7.II.; Г-нъ Серафимъ Ивановъ, тукъ – молимъ за отла-

гане относно уреждането на сметката ни. 
18; 8.II.; Уредника на Радио – Варна – молимъ да се чете 

предъ микрофона реклама за вечеринката ни. 
19; 13.II.; До сп. кл. „Владиславъ“, тукъ – поздравяваме 

новия имъ Упр. съветъ. 
20; 14.II.; До Дирекцията на Бълг. Държ. лотария, София 

– молимъ отлагане на лотарията ни. 
21; 17.II.; До сп. кл. „Левски“, Русе –телеграфически ги 

поздравяваме съ празника. 
22; 28.II.; Издаване за представляване на общото год. съ-

брание на В.О.С.О.
23; 28.II.; Турист. Д-во „Родни балкани“, тукъ – поздравя-

ваме новия имъ Упр. съветъ. 
24; 28.II.; Сп. кл. „А.С.23“, София – поздравяваме новоиз-

брания имъ Упр. съвет. 
25; 28.II.; До Г-на Уредника на на радио – Варна – молимъ 

да ни чете предъ микрофона реклама за вечеринката ни. 
26; 28.II.; До Съюза за закрила на децата, тукъ – благода-

римъ имъ за паричната помощъ и имъ изпращаме Отчета на 
Упр. съветъ за 1939 г. 

27; 28.II.; Издаване пълномощно за представляване на 
общото год. събрание на В.О.С.О. 

29; 28.II.; До г. Полицейския Комендантъ, тукъ – молимъ 
да изпрати човекъ при тегленето на лотарията ни. 

30; 29.II.; До г. Управителя на Двореца, тукъ – молимъ да 
подпомогне разиграването на клубната лотария, като от-
пуснат за целта предмети. 

Месецъ Мартъ 1940 год.
31; 5.III.; До Упр. съветъ на сп. кл. „Цар Крумъ“ – Бяла 

Слатина за разрешение за преминаването на Илия 
Дончевъ въ клуба ни. 

32; 7.III.; Б.Н.С.Ф., София – молимъ да ни се опрости оста-
тъка отъ глобата ни. 

33; 8.III.; г. Георги Караивановъ, София – отговоръ на 
запитването му относно беседата, която ще се изнесе пред 
Радиото. 

34; 15.III.; с.к. „Ангелъ Кънчевъ“, Русе –поздравления по 
случай празника имъ. 

35; 26.III.; с.к. „Шипка“ – Пловдивъ поздравление новата 
имъ Управа. 

36; 26.III.; с.к. „Орловецъ“ – Габрово поздравяваме нови-
ятъ имъ Упр. съветъ. 

Месецъ Априлъ1940 год.
37; 4.IV.; Началника на Отд. за физ. възп. при Мин. на Нар. 

Просвещение, София – докладъ за прожектираните филми. 
38; 10.IV.; Арменско читалище „Папгенъ-Сюни“, тукъ – по 

уреждане въпроса съ взетите отъ тяхъ столове. 
39; 10.IV.; До Г-на Полицейския Комендантъ, тукъ – мо-

лимъ за охрана на игрището по мача ни съ „Спортклубъ“ – 
Пловдивъ. 

40; 10.IV.; До Г-на Уредника на Радио Варна – молимъ да 
се чете пред микрофона на радиото реклама за мача. 

41; 10.IV.; До Г-на Началника на Отд. за физ. възп. при 
Мин. на нар. Просвещение, София – изпращаме му исканата 
разписка – уволнителенъ билетъ. 

42; 11.IV.; До с.к. „Ангелъ Кънчевъ“, Русе – уведомяваме 
ги, че сме пласирали половината отъ юбилейните имъ сбор-
ници. 

43; 11.IV.; До В.О.С.О., тукъ – съобщаваме им, че за на-
предъ членовете отъ Управата имъ ще се ползватъ отъ без-
платенъ входъ срещу карти. 

44; 17.IV.; До Б.Н.С.Ф., София – молимъ да ни изпратятъ 
уверение за пътуване. 

45; 17.IV.; До Б.Н.С.Ф., София – искаме разрешение за 
гостуване на единъ чуждъ тимъ в града ни. 

46; 17.IV.; До г. Кирилъ Пефтичевъ – съобщаваме му, че 
не го освобождаваме отъ членство, тъй като е начетенъ отъ 
контролния съветъ съ суми. 

47; 17.IV.; До Футб. съдийска колегия, София – копие отъ 
писмото до г. К. Пефтичевъ. 

48; 17.IV.; До Б.Н.С.Ф., София –копие отъ писмото до г. К. 
Пефтичевъ. 

49; 17.IV.; До В.О.С.О., тукъ - копие отъ писмото до г. К. 
Пефтичевъ. 

50; 17.IV.; До Футб. съдийска секция, тукъ – копие отъ 
писмото до г. К. Пефтичевъ.

51; 17.IV.; До Б.А.С., София - копие отъ писмото до г. К. 
Пефтичевъ.

52; 18.IV.; До В.О.С.О., тукъ – уведомяваме ги за мача си 
въ неделя и молимъ да ни се назначи ръководителъ за него. 

53; 18.IV.; До Футб. съдийска секция, тукъ –копие отъ 
писмото на В.О.С.О. 

54; 18.IV.; До г. Пол. Комендантъ, тукъ – молимъ за охра-
на за мача ни въ неделя 21 т.м.

55; 18.IV.; До г. Пол. Комендантъ, тукъ – покана до пове-
рените му участъци да участватъ въ атл. състезание. 

56; 18.IV.; До г. Пол. Комендантъ, тукъ – молимъ за стра-
жа за състезанието ни въ неделя пр. обедъ.

57; 18.IV.; До г. Директора на Вар. Мъжка Гимн., тук – ка-
нимъ учениците на състезанието ни съ румънските учени-
ци. 

58; 18.IV.; До г. Директора на Средното Търг. У-ще, тукъ 
–канимъ учениците на състезанието ни съ румънските уче-
ници. 

59; 18.IV.; До г. Директора на Варн. Дев. Гимн. тукъ – ка-
нимъ ученичките на състезанието съ румънските ученици. 

60; 18.IV.; До Нач. на Варн. Гарнизонъ, тукъ – каним чи-
новете на състезанието съ румънците. 

61; 18.IV.; До Уредника на Радио - Варна – молимъ да ни 
чете реклама. 

62; 18.IV.; До Прим. Поп. б-ка, тукъ – пълномощно на 
името на г. Владимир Пинзов за теглене на суми по с/ката 
ни. 

63; 19.IV.; До К-ра на 8-и п.п., тукъ – молимъ освобожда-
ването на играчите ни. 

64; 25.IV.; До Началника на Варн. Дан. У-ние – тукъ – мо-
лимъ отсрочка на дълга ни. 

65; 25.IV.; До В.О.С.О., тукъ – обяснения по мача ни съ 
румънците. 

66; 25.IV.; До сп. кл. „Славия“ – София – благодаримъ имъ 
за добрия прием. 

67; 25.IV.; До сп. кл. „Ханъ Омуртагъ“, Шуменъ– даваме 
разрешение за преминаване на играчъ.

68; 25.IV.; До г. Мирчо Василевъ, - разрешение за пре-
минаване въ другъ клубъ. 

69; 27.IV.; До Представителството „Балъкчиевъ“, тукъ –
благодаримъ му за отпуснатите предмети. 

70; 27.IV.; До сп. кл. „Левски“, Русе – поздравяваме нова-
та имъ Управа. 

71; 27.IV.; До Б.Н.С.Ф, София –телеграфическо запитване 
играеме ли въ неделя съ „Шипка“ – София. 

72; 30.IV.; До с.к. „Белите Орли“, Плевенъ – отговаряме 
имъ, че предлаганата отъ тяхъ среща не можемъ да прие-
мемъ. 
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Месецъ Май 1940 год.
73; 1.V.; До К-ра на 7-и п. полкъ, Шуменъ– молимъ на-

реждането му за освобождаване на един играчъ. 
74; 2.V.; До Г-нъ Пол. Комендантъ, тукъ – молимъ за ох-

рана за мача ни на 5 май. 
75; 2.V.; До сп. кл. „Черноморецъ“, Бургасъ – поздравява-

ме новиятъ имъ Упр. съветъ. 
76; 2.V.; До г. Уредника на Радио – Варна – молимъ да се 

чете реклама за мача ни на 5 май. 
77; 2.V.; До г. Асенъ Върбановъ, Перникъ – благода-

римъ му за поздравленията и съветите. 
78; 4.V.; До Б.Н.С.Ф., София – молимъ да ни се изпрати 

уверението за пътуване по случай мача ни съ „Шипка“ на 12 
т.м.

79; 7.V.; До В.О.С.О., тукъ – искаме обяснения по мача ни 
въ Провадия за Царската купа. 

80; 7.V.; До Б.А.С., София – даване обяснения по проти-
водействието на В.О.С.О. за атл. състезания организирани 
отъ клуба ни. 

81; 7.V.; До Б.Н.С.Ф., София – телеграфически запитваме 
къде ще играемъ съ „Шипка“ – София. 

82; 9.V.; До г. Илия Дончевъ, с. Царъ Асенъ – телегра-
фически му съобщаваме за заминаването на тимътъ ни 
за София. 

83; 14.V.; До Б.Н.С.Ф., София – молимъ да ни уведомятъ 
за съдбата на мачовете ни на 24 и 26 т.м.

84; 15.V.; До Уредника на Радио Варна, тукъ – молимъ го 
да чете предъ микрофона едно съобщение. 

85; 15.V.; До В.О.С.О., тукъ – молимъ за мача ни въ 
Провадия да ни се заплатятъ и дневни пари. 

86; 15.V.; До г. Стоянъ Поповъ, тукъ – молимъ го да хода-
тайствува за назначаването на нашъ играч на служба. 

87; 15.V.; До г. Борисъ Германовъ – поздравяваме го те-
леграфически съ Имения денъ. 

88; 16.V.; До г. Атанасъ Чехларовъ, Шуменъ – молимъ го 
да се заинтересува за преместването на г. Илия Дончевъ 
на служба въ Варна. 

89; 16.V.; До Центр. Футб. к-тъ, София – протестираме 
противъ грубостите на мача съ „Шипка“ – София. 

90; 16.V.; До Б.Н.С.Ф., София – също. 
91; 16.V.; До сп. кл. „Шипка“, София – също. 
92; 16.V.; До г. Францъ Кьолеръ, София – отговаряме на 

предложението му. 
93; 16.V.; До г. Едуардъ Тозбейкянъ, София – благодарим 

му за щедрото дарение. 
94; 16.V.; До г. Албертъ Алкалай, тукъ – благодаримъ му 

за щедрото дарение.
95; 21.V.; До К-ра на 7 п. полкъ, Шуменъ – молимъ го да 

нареди освобождението на играча ни г. Илия Дончевъ 
за мачовете ни въ София на 24 и 25 т.м.

96; 21.V.; До К-ра на 8 п. полкъ, тукъ – молимъ го да осво-
боди двамата наши играчи на служба въ поверения му пол-
къ за мача. 

97; 22.V.; До г. Директора на Варн. Мъжка Гимн., тукъ – 
молимъ да освободи единъ нашъ играч. 

98; 22.V.; До г. Иванъ Ранковъ, София – молимъ го за съ-
действие относно отпускане на сума за строежа на игрище-
то ни. 

99; 22.V.; До г. Председателя на строителния к-тъ, 
тукъ – молимъ да изготвятъ изложение до М-вото на 
Благоустройството за игрището ни. 

100; 22.V.; До г. Председателя на Окол. раб. синдикатъ, 
тукъ – искаме съдействие за организиране при клуба на ра-
ботническа секция. 

101; 22.V.; До г. Инспектора на Общ. подпомагане, 
Шуменъ – отговоръ на писмото имъ, че не сме получа-

вали отъ тяхъ суми. 
102; 22.V.; До Б.Н.С.Ф., София – молим за отсрочка на 

дължимата сума. 
103; 22.V.; До Съюза за закрила на децата, тукъ – отгово-

ряме имъ за деня на детето. 
104; 22.V.; До В.О.С.О., тукъ – молимъ да насрочатъ 

щото с.к. „Усремъ“ – Провадия да ни заплати полови-
ната отъ разноските по лекуването на Бяновъ (бел. 
Йосиф). Копие – сп. кл. „Усрем“ – Провадия. 

105; 26.V.; До М-ра на Благоустройство, София – молимъ 
за помощъ за довършването на клубното игрище. 

106; 31.V.; До К-ра на 7-и п. полкъ, Шуменъ – молимъ за 
освобождаването на Илия Дончевъ. 

Месецъ Юний 1940 год.
107; 4.VI.; До М-ра на Благоустройството, София – моли-

мъ за парична помощъ за довършване на игрището. 
108; 4.VI.; До г. Иванъ Ранковъ, София – молба относно 

помощъта за игрището ни. 
109; 4.VI.; До Б.Н.С.Ф., София – излагаме тежкото фин. 

положение на клуба и молимъ за отсрочване мача ни въ 
София съ с.к. „Левски“. 

110; 4.VI.; До К-ра на 5-и полкъ, Шуменъ – молимъ го да 
направи нужното за превеждането на Илия Дончевъ. 

111; 5.VI.; До В.О.С.О., тукъ – уведомяваме ги, че сме го-
тови съ волейболниятъ си и юношески тимове. 

112; 5.VI.; До сп. кл. „Владиславъ“, тукъ – повдигаме въ-
проса по организацията на мача ни съ тяхъ въ неделя. 

113; 5.VI.; До К-ра на 5-и арт. полкъ, Шуменъ – молимъ за 
освобождаването на Илия Дончевъ. 

114; 5.VI.; До Б.Н.С.Ф., София – да ни изпратят уверение 
за пътуване. 

115; 5.VI.; До К-ра на 8-и полкъ, тукъ –молимъ за осво-
бождаването на Борисъ Кириловъ. 

116; 12.VI.; До г. Пол. Комендантъ, тукъ – молимъ го за 
охрана на игрището. 

117; 12.VI.; До г. Ставри Христовъ, тукъ – благодари-
мъ му за готовността му да услужи на клуба. 

118; 12.VI.; До г. Уредника на Радио – Варна, тукъ, моли-
мъ да се чете реклама предъ микрофона на Радиото. 

119; 12.VI.; До К-ра на 7-и полкъ, Шуменъ – за освобож-
даване на играча ни Илия Дончевъ. 

120; 12.VI.; До В.О.С.О. – тукъ, молимъ ходатайството 
имъ за намаление наема на Колодрума. 

121; 14.VI.; До г. К-ра на 8-и полкъ, тукъ – канимъ го на 
мача ни съ „Левски“ – София на 17 т.м.

122; 14.VI.; До г. Началника на Флота, тукъ – също. 
123; 14.VI.; До г. Началника на Варн. Дин. У-ние, тукъ – 

също. 
124; 14.VI.; До г. Кмета на гр. Варна, тукъ – молимъ за на-

значаването на служба на двама наши члена. 
125; 17.VI.; До г. Инспектора на службата по Обществено 

подпомагане, Шуменъ – уведомяваме ги, че сме получили 
сумата отъ 25 000 лв. 

126; 19.VI.; До г. Н-ка на отд. за физ. възпитание при 
М-вото на Просвещението, София – молимъ за помощъ за 
игрището ни. 

127; 19.VI.; До г. Пол. Комендантъ, тукъ – молимъ го за 
стража за мача ни на 23 т.м.

128; 19.VI.; До г. К-ра на 5-и арт. полкъ, Шуменъ – за осво-
бождаването на Илия Дончевъ. 

129; 19.VI.; До г. Уредника на Радио – Варна – за рекла-
миране на мача ни съ „Славия“. 

130; 20.VI.; До Упр. съветъ на Б.Н.С.Ф., София – съобща-
ваме имъ за превода на суми. 

131; 20.VI.; До с.к. „Радецки“, тукъ – уведомяваме ги, че 
приемаме предлагания отъ тяхъ мачъ между юношките ти-
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мове. 
132; 20.VI.; До г. полк. Пецевъ, Русе – натоварваме го за 

водачъ на тимътъ ни. 
Месецъ Юлий 1940 год.
133; 3.VII.; До редакцията на в. „Спортъ“ по поводъ ста-

тията на г-нъ инж. Лозановъ. 
134; 4.VII.; До Центр. Футболенъ Комитет за спиране 

на мачовете ни отъ Националната Дивизия предъ видъ 
за мобилизираните седемъ играчи. 

135; 4.VII.; До В.О.С.О. за ходатайство предъ Ц.Ф.К. и спи-
ране мачовете ни предъ видъ на мобилизираните седемъ 
души играчи.

136; 4.VII.; До Упр. Съветъ на с.к. Владиславъ за единъ 
юношески мачъ на 7.VII.

137; 10.VII.; До г. Началника на П. П. Станция за изпраща-
не на всички писма въ (клубното помещение) Б.Н.Б.

138; 10.VII.; До Уредника на Радио Варна за рекламира-
не на мача ни съ Спортклубъ – Пловдивъ.

139; 10.VII.; До г. Пол. Комендантъ за отпускане на конна 
и пеша сража зя охрана на игрището.

140; 10.VII.; До Ц.Ф.К. че къмъ писмо №1467 отъ 6.VII.40 
год. не се указа предложението на с.к. „Спортклубъ“ – 
Пловдивъ.

141; 31.VII.; До г. Н-ка на отд. за физ. възпитание при 
М-вото на Нар. Просвета, София – изпращаме им исканите 
документи.

142; 31.VII.; До г. Пол. Комендантъ, тукъ – молим за стра-
жа за мача ни с „Ф.К.13“.

143; 31.VII.; До г. К-ра на 8-и п. полкъ, тукъ – молим да се 
освободят някои играчи.

144; 31.VII.; До с.к. „Черноморецъ“ – Бургас – не сме в 
състояние да разгледаме сега въпроса.

145; 2.VIII.; г. Сидеръ Димитровъ, София – допълнение 
на телеграмата ни от 1 Август.

Месецъ Августъ1940 год.
147; 1.VIII.; До с.к. „Ф.К.13“, София – отговор на тяхното 

искане за гаранции.
148; 2.VIII.; До К-ра на 8-и полкъ, тукъ – за освобождава-

нето на двама наши играчи.
149; 8.VIII.; До с.к. „Ботевъ“ –Пловдивъ – поздравяваме 

новата му управа.
150; 8.VIII.; До г. К-нъ Георгиев – Шуменъ – изказваме 

съжаленията си, че не ни е ръководилъ състезанието съ 
„Ф.К.13“

151; 8.VIII.; До с.к. „Ф.К.13“ – София – приключване въз-
никналия спорен случай.

152; 12.VIII.; До В.О.С.О., тукъ – молимъ за корекция въ 
програмата за Царската купа.

153; 12.VIII.; До Б.Ф.С., София – молимъ за нова отсрочка 
за наложената ни глоба.

154; 14.VIII.; До К-ра на 8-и полкъ, тукъ – за освобожда-
ване на наши играчи.

155; 14.VIII.; До К-ра на Бреговото арт. отделение, тукъ – 
за освобождаването на нашъ играчъ.

156; 14.VIII.; До Б.Н.С.Ф., София – за картотеката за 1941 г.
157; 15.VIII.; До В.О.С.О., тукъ – протестираме за неко-

ректното отнасяне към играча ни г. О. Харипянъ.
158; 15.VIII.; До Пол. Комендантъ, тукъ – молимъ за ох-

рана на игрището.
159; 21.VIII.; До Н-ка на Тел. възпитание при М-вото на 

Нар. Просвещение, София – искаме уволнителния билетъ 
на председателя ни.

160; 21.VIII.; До В.О.С.О., тукъ – молимъ да ни насрочатъ 
мача за Царската купа.

161; 21.VIII.; До Н-ка на бюдж. контр. отд. при М-вото на 
благоустройството, София – изпращаме исканите докумен-

ти.
162; 21.VIII.; До К-ра на 8-и п., тукъ – за освобождаване 

на играчите ни войници.
Месецъ Септемврий 1940 год.
163; 5.IX.; До женското благотвор. д-во „Добруджа“ – ис-

каме да участваме съ атлетите си при откриване Паметника 
на Караджата, като донесемъ свещена земя отъ Добруджа.

164; 5.IX.; До Бълг. Футболенъ Съюзъ – поздравяваме ги 
по случай избора имъ.

165; 5.IX.; До Полицейския Комендантъ, тукъ – стража за 
мача съ „Победа“ на 8 т.м.

166; 6.IX.; До Футб. Съюзъ – София – съ което имъ съ-
общаваме, че имъ привеждаме – 2  000 лв. и искаме да си 
отменятъ решението въ връзка съ наказанието ни.

167; 7.IX.; До Н-ка на Порта г. Найденов – за издействане 
на изрезки за атлетич. трапъ.

168; 14.IX.; До Бълг. Атл. Съюзъ – съобщаваме, че ще 
участваме в държавното атлетическо първенство на 20, 21, 
22 септ.

169; 9.IX.; До с.к. „Светкавица“ – Търговище – отказваме 
имъ предложения ни мачъ.

170; 9.IX.; До Полицейския Комендантъ – искаме стража 
за охрана на игрището за мача на 13 окт. съ с.к. „Владиславъ“.

Месецъ Октомврий 1940 год.
171; 22.X.; София – Б.Н.С.Ф. и тукъ – В.О.С.О. – 

Кореспонденцията на клуба да се изпраща на адреса К. 
Бобевъ.

172; 24.X.; Чрезъ Полиц. Коменд. за Обл. директор – Съ 
списъкъ на членовете отъ Упр. съветъ.

173; 26.X.; До Проф. Герловски, Д-р Балдамов, Г. Сокеров, 
че са приети за членове.

174; 28.X.; София – Б.Н.С.Ф и Г. Сокеровъ, че г. Сокеровъ 
е назначен да представлява клуба предъ Б.Н.С.Ф.

175; 28.X.; София – г. Сокеровъ – за горното.
176; 30.X.; София – Държ. лотария – Да ни се разреши да 

разиграем лотария на 28.XII. отъ 4 000 бил. Х 5 лв.
177; 30.X.; Добричъ – с.к. „Левски“ – приемаме да госту-

ваме при условията, дадени на г. Зилберман.
178; 30.X.; До В.О.С.О. – съ Упр. съветъ на клуба.
179; 30.X.; Тукъ – Д-ръ М. Богдановъ – Че е избранъ за 

Медиц. съветникъ в Упр. съветъ.
Месецъ Ноемврий 1940 год.
180; 5.XI.; Тукъ – Н-ка Т. П. Станция – Кореспонденцията 

до клуба да се оставя в магазина на Подпредс. Кирилъ 
Бобевъ. 

181; 6.XI.; Ф. к-тъ при В.О.С.О. да отсрочи срещата ни съ 
с.к. Левски. 

181а; 14.XI.; с.к. Левски, Пловдивъ, че ще дадем раз-
решение на С. Димитровъ, следъ като заплатятъ 1 100 
лв. 

182; 14.XI.; В.О.С.О. протестъ за неявяване на рефера на 
мача съ с.к. Левски. 

183; 14.XI.; В.О.С.О. да отмени сутринъ мачовете на на-
шето игрище. 

184; 14.XI.; К. Пефтичевъ, Бургасъ да внесе сумата 1 000 
лв. 

185; 14.XI.; Кл. Симеоновъ, София да ни преведе сумата 
1 100 лв. По преминаването на С. Димитровъ. 

186; 20.XI.; Ф-ка „Текстилъ“, тукъ молимъ да отпуснатъ 10 
кочана томб. билети. 

187; 20.XI.; Ф-ка „Царъ Борисъ“, тукъ също. 
188; 20.XI.; Ф-ка „Лормъ“, тукъ също. 
189; 20.XI.; Поп. Банка, тукъ също.
190; 20.XI.; Боянъ Тодоровъ, тукъ също.
191; 20.XI.; Ф-ка „Енгибаровъ“, тукъ молимъ да подари 

предмети за томболата.
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192; 20.XI.; Стъкларска фабрика, Белево да подарятъ 
предмети за томболата, която ще се тегли на 28.XII. т.г. въ 
Морското Казино.

193; 20.XI.; Управителния съвет на В.О.С.О., тукъ да 
ни издаде грамота за веченъ носителъ на купата, пода-
рена отъ Варненската Градска Община.

194; 20.XI.; Варненска Спортна Областъ, тукъ да ни из-
даде грамота съ което клуба ни става веченъ носителъ на 
кристалната купа. 

195; 21.XI.; В.О.С.О. съобщаваме, че разрешаваме събра-
нието да стане въ клубното ни помещение. 

196; 21.XI.; Ж.С.К., София честитимъ държавното пър-
венство. 

197; 21.XI.; с.к. К. Графикъ, София изпращаме абонамен-
та на списанието имъ. 

198; 21.XI.; с.к. Владиславъ, копие: В.О.С.О. и Б.Н.С.Ф., 
че играча Никола Ив. Николовъ остава редовенъ членъ 
на клуба ни. 

199; 18.XI.; В.О.С.О. съобщаваме, че секретаръ е посоче-
нъ Кирилъ Пефтичевъ. 

200; 21.XI.; Б.Н.С.Ф. също. 
201; 21.XI.; Бълг. Атл. Съюзъ, София също. 
202; 21.XI.; Футб.Съдийска Колегия, София също. 
Месецъ Декемврий 1940 год.
203; 18.XII.; В.О.С.О. да изпраща кореспонденцията до 

секретаря на клуба. 
204; 18.XII.; Б.Н.С.Ф. също. 
205; 18.XII.; Бълг. Атлет. Съюзъ,София също. 
206; 18.XII.; Футб. Съд. Колегия, София също. 
207; 18.XII.; Държавната Лотария, София, че отлагаме ло-

тарията за 22 февруарий 1941 г. 
208; 18.XII.; Военния Комендантъ, тукъ да отпусне фла-

гове за украса. 
209; 18.XII.; Началника Флота, тукъ да съобщи условията 

за флотския джазъ. 
210; 18.XII.; Полицейския Комендантъ, тукъ да издаде 

разрешение за вечеринката на 28 т.м.
211; 18.XII.; Началника на Т. П. Станция, че всичко до клу-

ба да се изпраща до секретаря. 
212; 18.XII.; Морски звуци, тукъ покана за вечеринката 

на 28.XII.т.г.
213; 18.XII.; Любовъ къмъ родината, тукъ също. 
214; 18.XII.; Д-во „Майка“, тукъ също. 
215; 18.XII.; Секция „Нови стремежи“, тукъ също. 
216; 24.XII.; с.к. Ж.С.К., Стара Загора честитимъ новия 

Упр. Съветъ. 

1941 г.

Протокол № 1, 24 януарий 1941 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. По лотарията. Да се заработи по усилено за про-
дажба билетите и за събиране на предмети се назначиха: 
С. Тозбейкянъ, О. Харипянъ, Ал. Апостолиди и Т. Анестевъ, 
които да се разделят на две комисии.

2. По състоянието на тима. Присъствуваха повече отъ 
играчите, които се изказаха, че иматъ нужда отъ обуща, 
глезени, топки и др. За заздравяването на тима да започна-
тъ тренировките.

3. Купуване дърва за стаичката. Да се купи ¼ тона дърва 
за огревъ.

4. Разглеждане молбата на Ст. Калъчевъ. Същия моли 
да му бъде дадено разрешение за преминаване въ ре-
довете на с.к. Ф.К.13 София, понеже е назначен на ра-

бота там. По въпроса се изказаха следните членове на 

Упр. съветъ: Зав. футбола подпредс. Ал. Вътевъ предложи 
Калъчевъ да замине безъ разрешение и постъпи на рабо-
та, а Ф.К.13 да поиска разрешение, като се иска отъ същия 
клубъ да заплати сумата 4  500 лв., което е платена въ 
миналото при преминаването му въ Тича, за изплаща-
не дълговете на същия. Касиера Анестевъ се изказа, че за 
тая сума Калъчевъ трябва да подпише полица и тога-
ва да му се даде разрешението. Кириловъ, Тозбекянъ и 
К. Юрдановъ одобравятъ предложението на Ал. Вътевъ. 
Предс. Сапунджиевъ следъ кратки обяснения потвърди, че 
сумата трябва да се внесе. Следъ всички се изказа г. Стефанъ 
Калъчевъ, който даде обяснения какъ е билъ привляканъ 
да постъпи в Тича, и отъ какво произлиза направения отъ 
него дългъ въ миналото. Той твърди, че сумата му е била да-
дена, безъ да се иска да се върне. Предложи да се запита 
Асенъ Върбановъ при какви условия му са дадени парите. 
Ако може сумата да се опрости. Подпр. Вътевъ предложи 
Калъчевъ да внесе сумата и да помисли за местенето си. 
Накрая се реши Калъчевъ да подпише полица за 3 500 
лв. съ гарантъ баща му безъ падежъ, като изплащането 
стане следъ една година отъ деня на издаването им, следъ 
това да му се даде разрешение за преминаване.

Протокол № 2, 4 мартъ 1941 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1. Дирене новъ клубъ. Да се напусне сегашното клубно 
помещение, начиная отъ 1 априлъ 1941 г. тъй като то не от-
говаря на предназначението си.

2. Даръ отъ г. Албертъ Р. Алкалай. Да се благодари на г. 
Албертъ Р. Алкалай, членъ на клуба, за подарените отъ него 
10 000 лв, които клубътъ му дължи по полица.

3. Прихода и разхода отъ вечеринката. Касиера Т. 
Анестевъ докладва прихода и разхода по вечеринката и 
томболата състояли се на 28.XII.1940 г. въ Морското казино. 
Приходъ отъ входъ 2  095 лв. томб. билети 2  375 лв. и раз-
ни прих. 126 лв. всичко приходъ 5 968 лв. Разходъ за наемъ 
1 500 лв. джазъ 1 450 лв. сервизъ томб. 150 лв. реклама 500 
лв. Всичко разходъ 5 811 лв. или чистъ остатъкъ 157 лв., кой-
то е вписанъ съ кв. № 660/31.XII.1940 г.

4. За вземан. отъ Харипянъ и Петровъ. По докладъ на 
касиера Т. Анестевъ, задължаватъ се въ срокъ отъ 10 дена 
отъ датата на връчване писмата г. О. Харипянъ и Ас. Петровъ 
да се издължатъ къмъ клубната каса, въ противенъ случай 
ще се пристъпи къмъ съдебенъ редъ.

5. Настаняване на работа. Н-вото на клуба съ съжа-
ление констатира, че намерената съ големи усилия 
работа на следните клубни членове: П. Розовъ, Ив. 
Сарайдаровъ, Ас. Петровъ и Стракиевъ са отказали.

6. Прихода отъ гол. томбола. По докладъ на касиера се 
прие прихода и разхода на голямата томбола. Приходъ: отъ 
всичко 4  000 билета са пласирани 2  546 билета по 5 лв. = 
12  730 лв. Разходи: закупени 250 предмети за 2  123 лв. за 
печатане на 160 покани 360 лв. за реклама 54 лв. за работа 
100 лв. и на стражари при тегленето 30 лв. или разходъ 2 667 
лв. чистъ приходъ 10 063 лв.

7. Членски вносъ. Отъ 1.I.т.г. да се започне събирането 
на членски вноски, като старите такива се опростят.

8. Довършване игрището. В една близка дата Упр. съ-
ветъ да прегледа игрището и намери начинъ, за довършва-
нето му, като се пише и на Кмета на Варна, да ни отпусне 
строителенъ материалъ безплатно.

Протокол № 3, 13 май 1941 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1. Събиране чл. вноски. Натовариха се К. Пефтичевъ, С. 
Тозбейкянъ и Т. Анестевъ да инкасиратъ чл. вноски.
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2. Игрището. Натоварватъ се Т. Анестевъ, К. Сапунджиевъ 
и С. Тозбекянъ да прегледатъ игрището с някой предприе-
мачъ и докладватъ най-необходимите поправки на същото.

3. Състава на тима. За футб. комитетъ се натоварватъ 
временно г. В. Петковъ, г. П. Кожухаровъ и С. Тозбекянъ.

4. Останалите предмети отъ томболата да се продадатъ 
чрезъ наддаване.

5. Дългътъ къмъ с.к. Черноморецъ. Да се пише на с.к. 
Черноморецъ Бургасъ, че ще му изплатимъ сумата в най 
скоро време.

6. Да се пише на г. Милошъ Стружка, треньоръ, София, 
че не можем да го ангажираме за треньор.

Протокол № 4, 10 юний 1941 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Упълномощаване лице отъ Управ. съветъ. 
Упълномощава се г. Кирилъ Пефтичевъ, секретаръ на клу-
ба да получи сумата 5  000 петъ хиляди изпратени отъ 
Министерството на благоустройството – помощъ за доиз-
карване на игрището на клуба.

Протокол № 5, 17 юний 1941 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Покана за гостуване. За засилвани връзките ни съ 
новоосвободените братя – спортисти, да се пише на с.к. 
„Македония” Скопие при какви условия би ни гостува-
лъ за 2 мача на 12 и 12 юлий 1941 г.

2. Приемане наема на новото клубно помещение. 
Приема се наема на новото клубно помещение отъ наемо-
дателя Ламбо Илиевъ Колчевъ ул. Цар Борисъ 31. Месеченъ 
наемъ 400 лв., като изразходваното електричество остава 
за с/ка на клуба. Наема започва да тече отъ 1 априлъ т.г.

Протокол № 6, 24 юний 1941 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Довършване игрището. Тъй като някои отъ строител-
ните работи на игрището се рушатъ, то сумата придадена на 
строителния комитетъ 15 272 лв. и тая отъ 4 000 лв. внесена 
въ Варн. Поп. Банка да се изтеглятъ и започне строежа на иг-
рището, а именно: 1) измазване на стаичката отвънъ. 2) нап-
рава на нова стая и измазване и 3) 3м. стена каменна, висо-
ка 1,1/2м. Ремонта и направата се възлага на предприемача 
Илия Буйновъ, като неговата оферта е най износна. Работа, 
която ще се извършва отъ същия възлизаща на 12 500 лв. 
Останалата сума ще се употреби за направата на дървена-
та частъ и електрическата инсталация. За всички разходи 
касиера ще представи оправдателни документи, а комите-
та по приемането: Саркизъ Тозбейкянъ, Тодоръ Анестевъ и 
Кирилъ Певтичевъ ще представи приемателенъ протоколъ.

Протокол № 7, 8 юлий 1941 год. за редовното заседа-
ние на Управителния съветъ.

1. Гостуване на с.к. „Македония” Скопие. Предвидъ от-
казването на македонските организации да дадатъ госто-
приемство на Скопските спортисти, мобилизирането на ня-
кои играчи, лошото време и риска клуба да попадне въ фи-
нансово затруднение да се телеграфира на с.к. Македония 
Скопие, че мачовете се отлагатъ за една допълнителна дата.

Протокол № 8, 19 августъ 1941 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Приемане приходо-разхода по мача съ германския 
воененъ тимъ. Приема се докладвания отъ касиера прихо-
до-разходъ съ германския воененъ тимъ, състоялъ се на 
30 Мартъ 1941 г. и завършилъ при резултатъ 3:2 за гер-
манците. Приходъ 3 200 лв. Разходъ 2 158 лв. Чистъ прихо-

дъ 1 042 лв. които са минати съ квитанция 00671/30.III.1941 г.
2. Приемане приходо-разхода по мача съ с.к. 

Владиславъ. Приема се докладвания отъ касиера приходо-
разходъ съ с.к. Владиславъ състоялъ се на 27 юлий 1941 
г. при резултатъ 3:1 за Владиславъ. Приходъ 4  346 лв. 
Разходъ 2 363 лв. Чистъ приходъ 1 983 лв. като половината 
992 лв. броени на Владиславъ и ½ 991 лв. минати съ квитан-
ция 00681/11.VIII.1941 г.

Протокол № 9, 2 септемврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Докладване приходо-разхода по мача съ Славия. 
Приема се докладвания отъ касиера приходо-разходъ по 
мача съ с.к. Славия София състоялъ се на 17 августъ 1941 г. 
въ Варна при резултатъ 2:1 за Славия. Приходъ 11 115 лв. 
Разходъ 6 254 лв. Чистъ приходъ 4 861 лв. минати по квитан-
ция 00683/17.VIII.1941 г.

2. Докладване приходо-разхода по мача съ Победа. 
Приема се докладвания отъ касиера приходо-разходъ по 
мача съ с.к. Победа състоялъ се на 31 августъ 1941 г. при 
резултатъ 1:1. Приходъ 11 115 лв. Разходъ 6 254 лв. Чистъ 
приходъ 4 861 лв. минати съ квитанция 00683/17.VIII.1941 г. 
Приходъ 5 099 лв. Разходъ 2 717 лв. Чистъ приходъ 2 382 лв. 
като половината 1 191 лв. броено на Победа а ½ - 1 191 лв. 
минати по квитанция 00686/31.VIII.1941 г.

3. Докладъ по конференцията. Председателя г. К. 
Сапунджиевъ докладва за конференцията съ председателя 
на Б.Н.С.Ф. г. Батембергски въ кабинета на г. кмета. Обяснено 
било отношенията ни съ организацията Бранникъ, бъде-
щата дейностъ на Б.Н.С.Ф.; помощъ отъ общината за до-
вършване на игрището ни и големия спортенъ съборъ на 
21 Септемврий т.г. въ Добричъ. За бляскавото ни предста-
вяне въ същия се натоварватъ: С. Тозбейкянъ да органи-
зира юношка група, К. Певтичевъ – атлетическа група и Г. 
Гарабедовъ първиятъ тимъ. Тодоръ Анестевъ се натовари 
да приготви плакатите съ надписите.

Протокол № 10, 30 септемврий 1941 год. за редовно-
то заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Прочете се протоколъ № 9 безъ 
всякакво изменение.

2. Приготовление за събора въ Добричъ. За да може да 
бъдемъ представени по-добре на събора в гр. Добричъ на 
3, 4 и 5 окт. т. год. се реши да се съобщи на В.О.С.О., че 
клубътъ ни ще бъде представенъ съ: 1 тимъ играчи отъ 
I тим; 1 тим юноши и 1 тимъ атлети. Председателя на клуба 
г. Сапунджиевъ, помоли всички лица натоварени да водятъ 
тия групи да се погрижатъ за всичко, като за екипите се на-
товарва помощник домакина Ш. Берберянъ да ги приготви 
и добре стъкмени заедно съ куфарчетата се занесатъ и до-
несатъ в пълна изправностъ. За разходите по отиването и 
връщането и за храната ще има грижата касиера на клуба 
г. Тодор Анестевъ, който да влезе въ връзка съ касиера на 
В.О.С.О. да получи необходимата сума за 33 души участни-
ци. Клуба ще заплати изгубените надници на играчите: 
Иванъ Сарайдаровъ и Георги Радевъ възлизащи на 550 
лв. Накрай се пожела щото клубътъ ни да бъде представенъ 
по възможностъ най-добре отъ всички Варн. клубове.

Протокол № 11, 7 октомврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Приемане същия. Прочете се про-
токолъ № 10, който се прие безъ изменение.

2. Докладъ на водача за спортния съборъ в Добричъ. 
Председателя на клуба г. Сапунджиевъ, който беше водачъ 
на групата обстойно описа какъ е билъ изнесенъ спорт-
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ния съборъ в гр. Добричъ. Специално за нашата предста-
вителна група, той каза, че е била представена повече отъ 
задоволително, въпреки пречките по спането и храната. 
Изказаха се и други, които съ присъствували и се настоява, 
че за въ бъдеще, когато се устройватъ подобни тържества, 
трябва на време да се водятъ преговори за разноските за да 
не става нужда клуба да поема разни разходи, които ще съ 
тежестъ на клубната каса.

3. Докладъ на касиера за събора. За сведение разнос-
ките. Касиера г. Анестевъ докладва, че е получилъ отъ ка-
сиера на областъта за 33 играча х 83 лв. отиване и връща-
не до гр. Добричъ съ влака, като за храна е било обещано 
отъ Добричката община, че ще се сервира на всеки играчъ. 
Обаче, това не се изпълни,  понеже имаше много спортни 
групи и за това председателя на Б.Н.С.Ф. г. Батембергски 
беше принуденъ да отпусне известна сума за храна на хора-
та. По такъвъ начинъ на всички играчи се дадоха по 30 лева 
за храна за обядъ и отделно за вечеря. Заради това, че този 
съборъ не беше добре организиранъ, играчите не останаха 
доволни, но при все това ние трябва да бъдемъ доволни, че 
в едно кратко време този градъ успя да ни покани за да мо-
жемъ да се представимъ предъ нашите братя добруджанци 
след 23 год. робство. Сумата, която се получи се изразходва 
за нужни разноски. Нашия клубъ беше представенъ най-до-
бре.

Протокол № 12, 14 октомврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Приемане същия. Прочете се и се 
прие безъ изменение протоколъ № 11.

2. Докладъ на касиера. За 50 000 лв. отъ Б.Н.С.Ф. Касиера 
на клуба докладва, че върховния Управителенъ съветъ на 
Б.Н.С.Федерация е изпратилъ помощъ на клубътъ ни за 
1941 г. за довършване оградата на игрището ни , въ разме-
ръ на 50 000 лв., които да се изразходватъ точно по плана 
за строежа, който имъ се изпрати отъ Управит. съветъ. За 
получаването на сумата се изказа писмена благодарност на 
Б.Н.С.Федерация.

3. Строежъ на стената. Голяма необходимост. Всички 
присъствуващи се изказаха, че трябва да се побърза съ до-
говарянето на стената на игрището, за което се натоварва 
комисията въ съставъ: г. Тозбейкяна, касиера г. Анестевъ и 
г. Певтичевъ, да влязатъ въ връзка съ някой предприемачъ, 
който на по-изгодна цена да направи стената

Протокол № 13, 21 октомврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Одобряване същия. Прочете се и 
се прие протоколъ № 12, безъ изменение.

2. Строежъ  стената. Повдигна се наново въпроса за 
довършване стената на игрището. Комисията натоварена 
за това представи оферти отъ Варненските предприема-
чи строители: Илия Буйновъ, Петъръ Цанковъ и Йосифъ 
Димовъ, които по отделно се  разгледаха всички и накрая 
се прие предложението на г. Илия Буйновъ, който дава най-
износна цена и условия – на куб. метъръ завършена работа 
400 лв. платими всяка събота изчислени на изработената 
работа. Тази цена се прие, понеже всички строителни рабо-
ти са скъпи. Работата да се започне, като за това се уведоми 
и г. Буйновъ. Тъй като сме вече въ края на строителния сезо-
нъ да се работи по възможностъ по-бързо и да се използува 
загубеното време.

Протокол № 14, 28 октомврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Одобрение същия. Прочете се 

и се прие безъ изменение протоколъ № 13.
2. Играеме благотворителенъ мачъ съ „Владиславъ”. 

Подпомагане играчите. По предложение на някои членове 
от Упр. съветъ и играчи се реши да се покани за една при-
ятелски мачъ съ благотворителна целъ за подпомагане 
играчите сп. кл. „Владиславъ”, който да се играе на 1 
ноемврий т.г. при хубаво време, като следъ приспадане на 
разноските, прихода се раздели на 2 равни части и Упр. съв. 
както намери за добре така да раздели сумата между игра-
чите.

Протокол № 15, 4 ноемврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Одобрение същия. Прочете се и се 
прие безъ изменение протоколъ № 14.

2. Играеме мачъ въ Добричъ. Морално удовлетворение 
играчитъ. По предложение на председателя г. Сапунджиевъ 
и играчи отъ тима се взе решение телеграфически да се за-
пита сп. кл. „Царъ Борисъ” Добричъ дали съ съгласни за два 
мача на 8 и 9 ноемврий т. г. въ гр. Добричъ при условие да 
ни заплатятъ 6  000 лв. за двата мача, или пък 3  500 лв. за 
единъ такъвъ. Това се прави, за да можемъ да се опознаемъ 
съ клубовете отъ провинцията, а най-вече съ клубовете отъ 
Добруджа.

Протокол № 16, 11 ноемврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Одобрение същия. Прочете се 
протоколъ № 15, който се прие безъ изменение.

2. Докладъ по мача „Царъ Борисъ” Добричъ. Водача 
на тима г. Анестевъ, докладва, по мача съ сп. кл. „Царъ 
Борисъ III” Добричъ на 9 т.м. в Добричъ, като между 
другото изтъкна причината за поражението 4:1, че се 
състои в това, че мача билъ уговоренъ много набързо и 
трябваше да вземаме други играчи не отъ първия тимъ. 
Играта не беше задоволителна. Противника бе по-добъръ.

3. Одобрение разхода – мача „Ц. Борисъ”. За пътни и 
дневни на играчите и водача съ омбуса Варна – Добричъ и 
обратно се броиха 3 360 лв. равняващи се на 14 души х 240 
лв. Клуба домакинъ ни отпусна само 3 000 лв. защото мача 
беше посетенъ слабо и времето беше студено. Ето защо клу-
ба ще трябва да понесе горницата от разхода 360 лв.

4. Даване разрешение на играчъ. Преминаване въ 
„Ж.С.К.”. Разгледа се молбата отъ играча Ставри Ставревъ 
(Чипчето), с която моли да му се даде разрешение да 
премине въ сп. кл. „Ж.С.К.” Варна, където му се дава ра-
бота. Реши се да му се даде разрешение.

5. Получи се писмо отъ Пловдив. сп. кл. „Спортклубъ” съ 
което си даватъ съгласието играча имъ Никола Поповъ 
да премине като играчъ  въ нашия клубъ.

Протокол № 17, 18 ноемврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Одобрение същия. Прочете се 
протоколъ № 16, който се прие безъ изменение.

2. Четене кореспонденция. Сливане клубовете в Варна. 
Прочете се окръжно на В.О.С.О., съ което ни подканя да си 
дадемъ мнението относно сливането на клубовете в 
групата ни, като броятъ имъ да остане на 4. Следъ като 
се изказаха присъствуващите по въпроса реши се:  Да се 
предостави на В.О.С.О да наложи на клубовете по квар-
тали да се съединятъ, за да образуватъ по-силни въ вся-
ко отношение единици и по такъвъ начинъ да могатъ да 
представляватъ спортна Варна когато става нужда. По въ-
проса клубътъ ни няма да пише на В.О.С.О, понеже в случая 
клубътъ ни не е заинтересуванъ, а отговоръ ще трябва 
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да дадатъ кварталните клубове.

Протокол № 18, 25 ноемврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Одобрение същия. Прочете се и се 
одобри безъ изменение протоколъ № 17.

2. Присъединяване на с.к. „Диана” към „Тича”. Управ. 
съв. въ съвместното заседание съ Контр. съветъ и въ при-
сътствието на г-дата Илия Миневъ и Димитъръ Недевъ от 
сп. кл. „Диана” Варна разгледаха подаденото писмо № 24 
отъ Упр. съв. на с.к. „Диана” заедно съ 1 протоколъ отъ из-
вънредното събрание на същия клубъ съ което правятъ 
предложение да се присъединятъ къмъ нашия клубъ, 
като за целта следъ получаване нашия отговоръ, ще 
пристъпятъ към предаването на целия активъ и пасивъ 
на клуба къмъ днешна дата, като всичко налично ще се 
предаде по списъци на комисията въ съставъ: г. Тозбейкянъ 
и г. Т. Анестевъ отъ сп. кл. „Тича“  и г. Недевъ и г. Илия Миневъ 
отъ сп. кл. „Диана” и следъ надлежна оценка инвентара се 
впише за редовностъ в книгата на „Тича”. Задълженията, 
които въпросния клубъ има още днесъ ще се изплатят 
отъ касиера, като за целта да се подпише разписка за това 
което има да се дължи. Членовете и играчите, ще трябва да 
се съставятъ списъци, за да могатъ да бъдатъ приети отъ 
управ. ни съветъ. Отъ днесъ всички се записватъ като 
равноправни членове на „Тича”. Реши се да се приеме 
предложението на сп. кл. „Диана” и отъ днесъ всичко по-го-
ре изброено се води на името на сп. кл. „Тича”, като за целта 
се уведомят: Б.Н.С.Ф.  – В.О.С.О. и сп. кл. „Диана”. Това реше-
ние се взе въ момента когато въ Варна се води борбата за 
намаляването на клубовете. За доброто на клубътъ ни, а 
така също и да не се разтури и изчезне сп. кл. „Диана” 
ние единодушно взехме това решение, като съ това се 
туря здравата основа за разбирателство между спорт-
ните клубове.

Протокол № 19, 2 декемврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Одобрение същия. Прочете се и се 
прие протоколъ № 18.

2. Докладъ на комисията по приемане инвентаря отъ 
сп. кл. „Диана”. Комисията натоварена за приемането на 
целия инвентаръ начело съ г. Анестевъ докладва, че всич-
ко което се е намирало в клуба на бившия сп. кл. „Диана” 
се е прибрало и се е занесло в стаичката на игрището. 
Принадлежностите на екипа са доста износени и не добре 
подържани. За поправката на обущата ще съ необходими 
парични средства, фланелите и чорапите също така са изо-
ставени напоследъкъ. Клубътъ ни ще трябва да направи 
доста големи разходи за ремонтирането на получения 
инвентаръ. Общо взето екипа не се е пазил грижливо. 
Освен това се получиха разни маси, шкафове, столове и 
вратарски мрежи. Канцеларски материали и книжа не се по-
лучиха много, защото напоследък не са се водили. Получиха 
се инвент., касовата (празна) и протоколната книга на Упр. 
съветъ заедно съ 1 печатъ. Всичкия полученъ и годенъ да 
се изчисли за да може да се впише въ Протоколната книга 
на сп. кл. „Тича”. Тъй като бившия клубъ къмъ деня на присъ-
единяването му към нашия, представи се списъкъ на лица-
та, които иматъ да взематъ от същия възлизаща на 3 900 лв. 
сума разпределена между: 1) г. Димитъръ Недевъ – 2 500, 2) 
Илия Мишевъ – 1 400, Всичко 3 900, която сума веднага се 
изплати на същите лица. Препоръча се на комисията за 
идното заседание да представи въ точенъ списъка на ин-
вентарните предмети заедно съ тяхното изчисление. С това 
се привърши напълно съ приемането на въпросния клубъ 

къмъ нашия, като се препоръчва на Домакина редовно 
да запише получения инвентаръ въ книгата. Съ броената 
сума отъ 3  900 лв. се ликвидира напълно съ задълже-
нията на бившия сп. кл. „Диана”, което се декларира съ 
подписите на неговите представители.

2. Попълване на Упр. съветъ. Повдигна се отъ някои 
отъ присъствуващите че Упр. съветъ и Контролния такъвъ 
ще трябва незабавно да се свика Упр. и Контролния съвети 
да се занимаятъ съ този тъй важенъ отъ жизнено за клуба 
ни значение, защото ако не се попълнятъ сега няма да има 
хора, които да работятъ презъ настоящия зименъ сезонъ, а 
съ това клубътъ ни ще остане назадъ въ всяко отношение. 
Ето защо водени отъ доброто желание, щото всички мерки 
да се взематъ на време, реши се за 9 т.м. да се свика съв-
местно заседание на Упр. и Контр. съвети и тогава да се раз-
реши този въпросъ.

Протокол № 20, 9 декемврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Одобрение същия. Прочете се и се 
прие безъ изменение протоколъ № 19.

2. Разиграване и уреждане на лотария. Подобрение фи-
нансовото положение на клуба. 

За да може да се подпомогне финансово клуба, взе се 
решение, както всяка година, така и сега да се разиграе ло-
тария, като за целта се поиска разрешение отъ Бълг. Държ. 
Лотария за 4 000 билета, като времето на тегленето бъде в 
началото на м/ца мартъ 1942 година.

3. Уреждане новогодишна вечеринка. Реши се, да се 
даде възможностъ и тая година – новогодишна вечеринка, 
като за целта се подири салонъ и определи дата, за да може 
на идното събрание да се докладва.

4. Четене кореспонденция. Прочете се окръжното отъ 
Б.Н.С.Ф. съ което ни подканятъ до 31 т.м. да си уредимъ кар-
тотеката, като тая година ще трябва да сменимъ картите на 
играчите и членовете за нови 5 години. Препоръча се на 
заведующъ картотеката г. Тозбейкянъ да побърза съ изгот-
вянето на списъците и навременното изпращане на всичко 
необходимо; за да не ни се правятъ спънки отъ Б.Н.С.Ф.

5. Попълване на Упр. и Контр. съвети. Поради липса на 
достатъчно редовни членове,

пристъпи се къмъ най-важната точка отъ дневния 
редъ. Следъ като председателя г-нъ Сапунджиевъ, подроб-
но описа дейността на Упр. съв. въ този си малък съставъ 
и следъ като се изказаха всички присъствуващи членове 
на Управ. и Контр. съвети, че не може да се работи съ тол-
кова малко хора, реши се щото, веднага да се пристъпи 
къмъ попълване на двата съвета, за да може отъ идното 
заседание да се започне по-трескава и полезна дейностъ. 
Предложените лица за Упр. и Контр. съвети се одобриха съ 
акламации. Състава на новия Управителенъ съветъ е: 1) 
Председател: Кънчо Сапунджиевъ 2) Подпредседатели: 1) 
Илия Мишевъ. 2) Димитъръ Пантевъ, 3) Пейчо Кожухаровъ 
3) Секретаръ: Михаилъ Яневъ 4) Касиеръ: Тодоръ Анестевъ 5) 
Организаторъ-домакинъ: Димитъръ Недевъ 6) Заведующъ 
футбола: Онникъ Харипянъ 7) Заведующ юношите: 
Саркизъ Тозбейкянъ 8) Съветници: 1) Кирилъ Антоновъ, 2) 
Георги Тодоровъ, 3) Борисъ Кириловъ, 4) Кочо Шотовъ, 5) 
Панко Яневъ 9) Атлет. и спец. спортове: 1) Благой Давидовъ, 
2) Панко Мариновъ, 3) Милко Милковъ 10) Медицински съ-
ветникъ: Д-ръ Рачевъ 11) Библиотекаръ: Янко Абаджиевъ 
12) Аптекаръ: Благой Петровъ Контроленъ съветъ: 1) 
Предедателъ: Кирилъ Бобевъ 2) Секретаръ: Юрданъ 
Костовъ 3) Членъ: Стефанъ Кириловъ. В същото заседание 
единодушно и съ акламации се провъзгласи Кмета на 
града г. инж. Янко Мустаковъ за почетенъ членъ на 
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сп. кл. „Тича” за неговите действителни заслуги къмъ 
клуба у безпорните му усилия за процъфтяването на 
спорта въ града ни. На това решение да се даде гласностъ 
въ пресата, за да могатъ всички новоизбрани членове да се 
научатъ за избора и на следващото събрание. Накрая се по-
жела, щото новоизбраното Управително тяло, да заработи 
съ по-голямо желание за извеждането на клубътъ ни мяс-
тото което заслужава да бъде. Изказвайки благодарността 
на всички къмъ членовете отъ досегашния Управ. съветъ, 
въпреки малкия съставъ и въпреки лошите условия, специ-
ално презъ настоящата година, се пожела щото всичко за-
почнато да се продължи за доброто на клуба ни.

Протокол № 2 отъ 23 декемврий 1941 год. за редов-
ното заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ № 1.За одобрение същия. 
Протокола на Управит съветъ № 1 не се прочете, понеже от-
съствуваше секретаря титуляръ г. Михаилъ Яневъ. Същото 
ще стане на следующето събрание (б. а. не е бил попълнен 
– празна страница).

2. Ръководство на събранието. Назначаване зам. пред-
седс. Понеже председателя г. Сапунджиевъ отсъствуваше 
отъ града събранието се ръководеше отъ подпредседате-
ля г. Пейчо Кожухаровъ, а се секретарстваше отъ касиера 
г. Анестевъ.

3. Заменяне членъ отъ Упр. съветъ. Поради напущане 
на града. Поради напущането на града ни, отъ члена на 
Атлетическите и специалните постове г. Благой Давидовъ, 
за такъвъ се избра и назначи г. Стефанъ Зафировъ, на когото 
се съобщи веднага, защото същия беше на събранието за 
това няма да му се съобщава писмено.

4. Търсене на работа на играчъ. Понеже се уволнява отъ 
военна служба. Разгледа се въпроса за настаняването на 
работа въ някое учреждение играч Илия Дончевъ, кой-
то скоро се уволнява отъ военна служба. Тъй като съ-
щия се ползува съ добро име между членове и играчи, 
реши се чрезъ някои по-видни членове да му се потърси 
работа, защото въ противенъ случай, ще трябва да му 
дадемъ позволително, като за това ще му дадемъ същото 
безъ да му се прави спънка.

5. Даване на традицион. вечеринка. Наближаване на 
Нова година. Повдигна се въпроса за даването на тради-
ционната Новогодишна вечеринка. Реши се същата да се 
даде въ новоремонтирания салонъ „Одесусъ” – на 31.XII. 
т.г. вечерта, като за целъта се излъчи комисия въ съставъ: 
подпредседателя г. Кожухаровъ, домакина г. Дим. Недевъ и 
касиера г. Анестевъ, който да влезе въ връзка с наемателя 
на „Одесусъ” и на следващото събрание да ни докладва ре-
зултата.

6. Четене и писане на кореспонденция, сп. кл. „Левски” 
Варна. Прочете се писмо отъ сп. кл. „Левски” Варна съ което 
злеокачествяватъ новоназначения отъ Б. Н.С.Ф. председа-
телъ на В.О.С.О. г. Петъръ Коларовъ, като ни подканват да 
се противопоставимъ на това. Натовари се подпредсед. П. 
Кожухаровъ да отговори на писмото, на „Левски”, като им се 
подчертае, че за въ бъдеще ние напълно ще съдействува-
ме на Новата областъ и че не са направили добре гдето 
така неоснователно нападатъ г. Петъръ Коларовъ, за-
щото е още рано за критики. Копие отъ това писмо да се 
изпрати и на Б. Н.С.Ф. и В.О.С.О.

7. Игране мачъ. Спор. клубъ „Македония” Скопие. 
Прочете се писмо № 59 отъ сп. кл. „Македония” Скопие, съ 
което ни предлагатъ да играемъ 2 мача въ Варна на 7 и 8 
януарий 1942 год. Понеже времето е много неуместно, реши 
се да имъ се отговори, че това не може да стане, защото рис-

куваме съ големи загуби. Освенъ това се реши нашия 

клубъ да имъ гостува при същите условия за Великденските 
празници. Да имъ се пише писмо съ нашите условия, за да 
може на време да се подготвимъ, като в замяна на това, ние 
ще ги приемемъ презъ настъпващото лято, когато ще има и 
курортисти.

8. Спортна агитация. Искане парични помощи.  За да се 
проагитира спорта между учащите, реши се да се пише на 
Дирекцията на Немското у-ще да се основе секция. Да се 
иска отпущането на 1 спортенъ филмъ отъ Дирекцията на 
пропагандата, за да се прожектира между учащата се мла-
дежъ. Да се иска допълнителна помощъ за доизграждане на 
игрището отъ Б.Н.С.Ф. Да се иска помощъ за Градското игри-
ще. Да се иска помощъ отъ Варнен. община. За всички горни 
решения да се уведоми и Варн. Спор. Областъ.

9. Купуване пишеща машина. Голяма нужда отъ такава. 
Реши се да се пусне една подписка между членовете да се 
събере сума за купуване на пишеща машина за клуба.

10. Приемане нови членове. Подадено заявле-
ние. Разгледа се подаденото заявление отъ г. Симеонъ 
Кръстевъ, който моли да бъде приетъ за редовенъ чле-
нъ. Прие се за такъвъ.

Протокол № 3, 30 декемврий 1941 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене на протоколи № 1 и № 2 .За одобрение съ-
щите. Поради напредналото време наложи се четенето и 
одобрението на протоколите № 1 и № 2 да стане на идното 
заседание.

2. Четене на кореспонденция. Окръжно № 1759 отъ 
Б.Н.С.Ф. Заседанието се ръководеше отъ подпредседа-
теля г. Пейчо Кожухаровъ, понеже г. председателя Кънчо 
Сапунджиевъ отсъствуваше отъ града, а се секретарству-
ваше отъ касиера г. Тодоръ Анестевъ, защото секретаря 
г. Михаилъ Яневъ отсъствуваше по уважителна причина. 
Председателствуващия събранието г. П. Кожухаровъ про-
чете полученото окръжно № 1759 отъ 26.XII.т.г. на  Б.Н.С.Ф., 
относно съкращаването на спортните клубове в Варна, 
наложено ни отъ бившата Варн. Спор. Областъ, за което 
решение се изключва до конгреса на Б.Н.С.Ф. – председате-
ля на В.О.С.О. г. Борисъ Диневъ, като назначава новата упра-
ва подъ председателството на г. Тодоръ Коларовъ. Това се е 
наложило, защото бившата управа на В.О.С.О. не е изпълни-
ла решенията на Б.Н.С.Ф., а е действувала по свое усмотре-
ние относно съкращаването на клубовете и предаването на 
архивата. Разглеждайки ги най-основно становището по въ-
проса на Б.Н.С.Ф. и следъ като поотделно се изказаха всич-
ки присъствуващи се реши: Клубътъ ни – единенъ въ всяко 
едно отношение напълно се присъединява къмъ решение-
то на Върховния Управ. съветъ на Б.Н.С.Ф., като няма нито 
единъ отъ членовете и играчите, които да не одобряватъ 
политиката, която се води отъ федерацията. Също така и от-
носно изпращането на специаленъ пратеникъ на Б.Н.С.Ф. за 
анкета на клубовете напълно го възприемаме, само, че за 
по-правилното оценяване на работите, ще трябва Б.Н.С.Ф. 
къмъ анкетьора да назначи и 3 представители на В.О.С.О., 
които по-добре познаватъ спортното движение специал-
но въ града ни, за да може да се работи по-прецизно и да 
бъдатъ задоволени всички клубове. В случай, че се наложи 
съкращаване на клубовете не трябва да се забравя, че съе-
динението може да стане по квартали, каквито въ Варна има 
доста големи, които задоволително могатъ да потдържатъ 
1 клубъ, обаче, за същото ще трябва да се назначаватъ за 
членове на Управ. съвети – хора дейни и ползуващи се съ 
добро име и които да съ добре запознати съ спорта. Освенъ 
това, ако се наложи съкращаване на клубовете не е зле при 
предстоящата анкета да се прецени организационната 



347

дейностъ на отделните клубове презъ последните две 
години и следъ това се пристъпи къмъ изпълнение. 
Всеки единъ клубъ, който иска да продължи своето съ-
ществуване ще трябва да докаже сега, когато се повдига 
въпроса за това. Тая мярка на Б.Н.С.Ф. е много навременна 
и анкетьора трябва да дойде сега, когато се извършва го-
дишната проверка и приключване на работата на Управ. и 
контр. съвети. Мнението на всички членове, е че това не 
трябва да се предоставя на В.О.С.О., а трябва да се реши 
отъ Б.Н.С.Ф. Не трябва, обаче да се забравя, че и каквото 
решение да се вземе отъ Б.Н.С.Ф. се иска на всяка цена 
да се подпомогнатъ клубовете отъ помощите, които се 
отпущатъ отъ държавата особено тези, които строятъ 
игрища, винаги разбира се се въ началото на годината, 
преди започването на сезоните, защото за голямо съжа-
ление в Варна няма повече отъ 2 клуба, които разполагатъ 
съ нови екипи. За това ще трябва всяка година да се искатъ 
отчети на клубовете. По-добре ще бъде Б.Н.С.Ф. съ специ-
ално окръжно да подкани Варн. клубове доброволно да 
се присъединятъ, кой съ който клубъ желае и тогава да си 
каже думата, защото въ противенъ случай, ще се достигне 
до същия край както при сегашната покана на В.О.С.О., като 
по принципъ се дойде до разбирателство, но остана да се 
реши името на съединениете клубове. Ето такъвъ случай 
на присъединяване е този съ сп. кл. „Диана” – който на 
25.XI.1941 год. се присъедини доброволно съ целия си 
активъ и пасивъ къмъ нашия клубъ. Те съзнаха че при 
днешните условия мъчно се управлява клубъ съ слабо фи-
нансово положение. Този примеръ е за подражание, обаче, 
няма кой да го прецени защото на всичко добро се поглеж-
да егоистично отъ другите клубове. Това е становището по 
съкращението на клубовете на всички наши членове.

3. Даване разрешение на играча Ил. Дончевъ, точка 
4 отъ протоколъ № 2. Разгледа се заявлението на играча 
Илия Дончевъ, който моли да му се даде разрешение за 
преминаване въ другъ клубъ, където му е намерена ра-
бота. Реши се да се почака за да се направятъ постъпки за 
настаняването му въ Варна.

4. Разглеждане въпроса за вечеринката, точка 5 отъ 
протоколъ № 2. Комисията докладва, че всичко е готово, 
като се поканиха всички масово да я посетят. На следващото 
заседание да се докладва за одобрение приходо-разходния 
протоколъ.

5. Приемане новъ членъ. Прочете се заявлението пода-
дено отъ г. Панайотъ Димитровъ Панайотовъ съ което моли 
да бъде приетъ за редовенъ членъ на клуба ни. Реши се да 
бъде приетъ, като за това няма да му се пише защото при-
съствуваше на събранието.

Входящъ дневникъ СК „Тича“ 1941 г.
Месецъ Февруарий 1941 год.
1; 2.I.; № 454; Бълг. Атлетически Съюзъ, София ни чести-

ти новата 1941 година.
1; 2.I.; Ф.К.13, София ни честити 1941 г.
Месецъ Мартъ 1941 год.
3; 4.III.; № 144; В.О.С.О. съобщава за някои сведения от-

носно клубовете.
4; 4.III.; № 2; В.О.С.О. ни честити Нова година.
5; 4.III.; № 36; Б.Н.С.Ф. ни изпраща 20 календара за пла-

сиране.
6; 4.III.; № 64; Б.Н.С.Ф. ни изпраща 30 екземпляра 

„Спортенъ прегледъ”.
7; 4.III.; № 145; Съюза за закрила на децата въ България, 

Варна ни изпраща въпросника за попълване. 
8; 4.III.; № 8; Бълг. Атл. Съюзъ, София ни отпуща атлети-

чески уреди.

9; 4.III.; № 92; Б.Н.С.Ф. съобщава, че продължава срока 
за картотеката.

9; 4.III.; № 93; Б.Н.С.Ф. суспендира временно правата на 
футб. съд. колегия.

11; 4.III.; № 1; Бълг. Атлет. Съюзъ, София съобщава, че от-
лага общото годишно събрание.

12; 4.III.; Албертъ Р. Алкалай, Варна съобщава, че пода-
рява на клуба 10 000 лв.

13; 4.III.; № 93; Д-во „Родни Балкани“, Варна съобщава но-
вия си Управ. съветъ.

14; 4.III.; № 16/1; с.к. „Левски“, София същото.
15; 4.III.; № 7; В.О.С.О. съобщава, че свиква конференция.
16; 4.III.; Заявление отъ Ст. Калъчевъ за прехвърляне 

въ Ф.К.13.
Месецъ Май 1941 год.
17; 1.V.; I-ва бълг. спортна раб. „Дидеи“, София ни офери-

ра цените за поправка копие.
18; 1.V.; Калчо Воденичаровъ, Каварна моли да осно-

вемъ клубъ въ града му.
19; 1.V.; № 64; Читалището, с. Туркъ Смилъ моли да му 

изпратим стари екипи.
20; 1.V.; № 10; с.к. „Шипка“, Пловдив ни съобщава новия 

си Управителен съветъ.
21; 1.V.; № 8; В.О.С.О. нареждания относно мача с гер-

манците. 
22; 1.V.; № 10; В.О.С.О. ни съобщава за съставянето на 

градския тимъ.
23; 4.V.; № 4266; М-во на благоустройството, София ни 

отпуща 5 000 лв. помощъ.
24; 4.V.; № 23; Бълг. Атл. Съюзъ, София ни съобщава но-

вата атлет. програма.
25; 4.V.; М. Стружка, София моли да бъде назначен за 

треньор на клуба.
26; 4.V.; № 8; с.к. „Черноморецъ“, Бургасъ моли да му из-

дължимъ сумата 600 лв.
27;13.V.; № 49; Колоезд. Д-во, Варна ни отпуска 

Колодрума на 30.III. т.г. за мачъ.
28;13.V.; № 47; Колоезд. д-во, Варна, съобщава някои на-

реждания относно вътрешния редъ на колодрума.
29;13.V.; № 19; В.О.С.О. ни съобщава, че Милошъ Стружка 

желае да стане треньор на клуба ни.
30;13.V.; № 22; В.О.С.О. ни съобщава, че мачовете започ-

ват на 25 т.м.
31;14.V.; № 1; В.О.С.О. ни съобщава новата програма
Месецъ Юний 1941 год.
32; 1.VI.; 26.V.; Отъ Зав. Футбола Вили Петровъ, моли 

да бъда освободенъ отъ поста, който заема и че ще прес-
тане да играе мачове. 

33; 1.VI.; 26.V.; Отъ футб. Комитетъ при В.О.С.О, че състе-
занията насрочени за 29 май се отлагат за 29 юний т.г.

34; 1.VI.; 27.V.; Отъ Упр. съв. В.О.С.О. относно дисципли-
ната при произвеждане на състезанията. 

35; 1.VI.; 28.V.; Отъ футб. комитетъ В.О.С.О. резултата 
„Влад.“ и „Радецки“ – 3:2 и мъмри сп. кл. „Диана“.

36; 1.VI.; 27.V.; Отъ Упр. съв. В.О.С.О., относно произвеж-
дане на състезанията за юношката купа. 

37; 11.VI.; 11.VI.; Окръжно отъ В.О.С.О. относно на нало-
жени наказания на играчи отъ сп. кл. „Победа“ и „Владислав“. 

38; 18.VI.; 18.VI.; Отъ В.О.С.О. къмъ окръжно № 31, на-
реждатъ да се произведе анкета между играчите „Тича“, 
„Победа“ за наказанието на „Победа“

Месецъ Юлий 1941 год.
39; 5.VII.; № 6; В.О.С.О. насрочва отложените мачове за 

29 Юний т.г.
40; 5.VII.; № 7; с.к. „Вихър“, Силистра ни предлагат мачъ. 
41; 5.VII.; № 319; Б.Н.С.Ф., София ни изпраща марки 
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и членски карти.
42; 5.VII.; Ив. Великовъ, Куманово благодари за услугата.
43; 5.VII.; № 36; В.О.С.О. съобщава за някои наказания на 

играчи.
44; 5.VII.; № 124; Колоезд. д-во, Варна ни съобщава нае-

ма на Колодрума.
45; 5.VII.; № 7; В.О.С.О. ни съобщава програмата за мачо-

вете отъ пролетния полусезонъ.
46; 5.VII.; № 779; Б.Н.С.Ф., София ни съобщава съ телегра-

ма, че Ив. Ралчевъ е картотекиранъ въ Ж.С.К.
47; 5.VII.; № 6; с.к. Македония, Скопие ни съобщава усло-

вията за гостуване.
48; 5.VII.; № 87; Организация „Бранникъ“, София благода-

ри за благопожеланията. 
49; 5.VII.; Телеграма отъ с.к. „Вихъръ“, Силистра, че отла-

гат гостуването ни.
50; 6.VII.; с.к. Македония, Скопие ни съобщава новите 

условията погостуването.
51; 6.VII.; П. Антоновъ, София ни предлага ходатайството 

си предъ Б.Д.Ж. за намаление.
52; 28.VII.; № 453; Б.Н.С.Ф., София ни съобщава, че 

„Бранникъ“ открива курсъ за ръководители.
53; 28.VII.; № 2; Б.Н.С.Ф., София, че се въвеждат юнашки 

секции къмъ клубовете.
54; 28.VII.; № 1; Б.Н.С.Ф., София ни съобщава новия 

Управ. съветъ на юношкия съюзъ. 
55; 28.VII.; № 512; Б.Н.С.Ф., София съобщава за състава 

на нац. дивизия.
56; 28.VII.; № 8; В.О.С.О. насрочва отложения ни мачъ съ 

„Владиславъ“.
Месецъ Августъ 1941 год.
57; 14.VIII.; № 48; В.О.С.О. иска да съдействуваме за на-

маление по Б.Д.Ж. 
58; 14.VIII.; В.О.С.О. ни съобщава новата програма за ма-

човете.
59; 14.VIII.; № 16; с.к. „Радецки“, Варна съобщава, че не 

ще се яви на състезанието. 
60; 14.VIII.; № 27; с.к. „Левски“, Варна също. 
61; 14.VIII.; № 17; с.к. „Черноморецъ“, Бургасъ да издъл-

жимъ сумата 600 лв. 
62; 14.VIII.; № 11; с.к. „Македония“ Скопие иска вреди и 

загуби за отлагане на мачовете. 
63; 14.VIII.; № 46; В.О.С.О. изказва похвала на клубовете. 
64; 14.VIII.; № 42; В.О.С.О. съобщава, че трябва да посо-

чимъ единъ юноша. 
65;14.VIII.; № 45; В.О.С.О. съобщава, че започва записва-

нето на турнира за Ц. купа. 
66; 14.VIII.; № 539; Б.Н.С.Ф. съобщава санкции за прови-

нени играчи. 
67; 14.VIII.; № 575; Б.Н.С.Ф. да основемъ юношеско ядро.
68; 14.VIII.; № 699; Б.Н.С.Ф. ни отпуща помощъ за игри-

щето 50 000 лв.
69; 14.VIII.; Б.Н.С.Ф. ни съобщава, че ще играемъ въ не-

деля съ „Славия“.
70; 16.VIII.; № 13; В.О.С.О. съобщава градацията на клу-

бовете.
71; 16.VIII.; № 12; В.О.С.О. уважава молбата ни срещу 

Победа.
Месецъ Септемврий 1941 год.
72; 9.IX.; № 721; Б.Н.С.Ф., София ни съобщава състава на 

Нац. дивизия.
73; 9.IX.; № 767; Б.Н.С.Ф., София съобщава резултатите 

отъ Нац. дивизия – I рундъ.
74; 9.IX.; № 765; Б.Н.С.Ф., София ни съобщава за изключ-

ването на с.к. Трицветъ Чирпанъ.
75; 9.IX.; Оферта отъ Илия Буйновъ за направа иг-

рището.
76; 9.IX.; № 769; Телеграма отъ Б.Н.С.Ф., да внесемъ 10% 

отъ чистия приходъ съ „Славия“
77; 9.IX.; № 787; Телеграма отъ Б.Н.С.Ф., да изпратиме 

планъ за игрището.
78; 9.IX.; № 2; В.О.С.О. ни съобщава за програмата на 

юношките мачове.
79; 9.IX.; № 144; Колоездачното д-во, Варна ни съобщава 

наема на Колодрума.
80; 2.IX.; № 52; В.О.С.О. пита съ колко души ще участвува-

ме на събора въ Добричъ.
81; 2.IX.; № 51; В.О.С.О. свиква конференция. 
82; 2.IX.; № 852; Б.Н.С.Ф. съобщава за рундовете за Цар. 

купа. 
83; 28.IX.; О. Харипянъ моли да му се ходатайствуваме 

за отпуска. 
Месецъ Октомврий 1941 год.
84; 2.X.; № 58; Окръжно отъ В.О.С.О., за събора въ 

Добричъ.
85; 2.X.; № 1053; Б.Н.С.Ф. нарежда за поздрава V преди 

всеки мачъ.
86; 2.X.; № 1027; Б.Н.С.Ф. съобщава, че клубъ напусне 

ли игрището се самоизключва.
87; 5.X.; Ив. К. Чернооковъ, Прилепъ моли да издължи-

мъ дълга къмъ с.к. Черноморецъ Бургасъ.
88; 15.X.; № 10; В.О.С.О. ни съобщава новата състезател-

на програма.
89; 18.X.; № 1298; Б.Н.С.Ф. съобщава резултатите отъ 

произведеното държавно първенство.
90; 18.X.; № 1307; Б.Н.С.Ф. дава някои нареждания спря-

мо играчите и рефера.
91; 28.X.; № 1334; Б.Н.С.Ф. съобщава състава на новите 

области.
92; 28.X.; № 249; Бълг. Атл. Съюзъ, София съобщава дата-

та и програмата за държав. първенство – мъже.
93; 28.X.; Отъ Ст. Калъчевъ, София да съобщимъ ус-

ловията при които бихме гостували на Ф.К.13 София.
94; 28.X.; № 10/22.X.; Отъ Б.Н.С.Ф. - Бълг. Атл. съюзъ от-

носно произвеждането на традиционното бягане „Обиколка 
Двореца“.

95; 30.X.; № 1385/27.X.; Отъ Б.Н.С.Ф. – Бълг. футбол. съ-
юзъ относно попълването на Спортните области съ футбол-
ни клубове.

Ноемврий 1941 г.
96; 25.XI.; № 50/6.XI.; Отъ Ж.С.К. Варна, молятъ да 

дадемъ разрешение на играча ни Ставри Христовъ 
Ставревъ.

97; 25.XI.; № 98/6.XI.; Отъ сп. кл. „Спортклубъ“ 
Пловдивъ, даватъ разрешение да премине къмъ насъ 
играча имъ Христо Костадиновъ Поповъ, като изпра-
щат и картата му.

98; 25.XI.; № 68/22.XI.; Отъ В.О.С.О. съобщават ни за све-
дение окръжно № 1406 отъ 28.X. т.г. относно намалението 
броя на спортните клубове, за което да имъ съобщимъ до 
1 декемврий т.г. 

99; 25.XI.; № 24/14.XI.; Отъ Сп. кл. „Диана” Варна, съ 1 про-
токолъ на Управ. имъ съветъ, съ който ни правятъ предло-
жение да се съединятъ къмъ нашия клубъ, като прехвърля-
тъ целия си активъ и пасивъ.

100; 25.XI.; № 70/18.XI.; Отъ В.О.С.О. повторно ни напом-
нятъ да побързаме съ отговора си относно сливането и на-
маляването на клубовете в града ни и в цяла България.

101; 30.XI.; № 1619/20.XI.; Отъ Б.Н.С.Ф. относно ползу-
ването отъ гимнастическите салони при училищата презъ 
зимния сезонъ отъ нашите играчи и юноши.

102; 30.XI.; № 1622/20.XI.; Отъ Б.Н.С.Ф. относно подмяна-
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та на членските карти и картотеката на играчите и членове-
те, което да стане най-късно до 31.XII. т.г.

Изходящъ дневникъ СК „Тича“ 1941 г.
Месецъ Януарий 1941 год.
1; 11.I.; с.к. „Черноморецъ“, Бургасъ, че ще имъ издължи-

мъ сумата 600 лв. Въ най-скоро време.
2; 11.I.; Бълг. Атл. Съюзъ, София да ни се връчи купата 

„Плиска“.
3; 11.I.; Бълг. Атл. Съюзъ, София да ни се отпуснатъ атле-

тически уреди. 
4; 11.I.; Бълг. Атл. Съюзъ, София да ходатайствува предъ 

М-вото за помощъ. 
5; 11.I.; Бълг. Атл. Съюзъ, София да ни подари купа. 
6; 11.I.; Бълг. Атлет. Съюзъ, София да моли М-вото на Нар. 

просвещ. за културни филми. 
Месецъ Февруарий 1941 год.
3а; 13.II.; Оникъ Харипянъ, Тукъ да се издължи къмъ 

касата на клуба.
4а; 17.II.; Министъра на благоустройството, София да ни 

отпусне помощ за довършване на игрището.
5а; 17.II.; Инж. Ив. Ранковъ, София също.
6а; 28.II.; В.О.С.О. съобщаваме, че клуба е свободенъ за 

конференцията.
7; 28.II.; с.к. „Левски“, София честитимъ новия управите-

лен съвет.
8; 28.II.; Д-во „Родни балкани“, тукъ също.
9; 28.II.; Държавната лотария, София изпращаме списък 

на предметите.
10; 28.II.; Асенъ Петровъ, тукъ да се издължи къмъ 

касата на клуба.
Месецъ Мартъ 1941 год.
11; 5.III.; Пълномощно на Ал. Вътев за конференцията на 

В.О.С.О.
12; 5.III.; Също на Тодоръ Анестевъ.
13; 5.III.; Български Атл. Съюзъ, София изпращаме раз-

писка за уредите.
14; 5.III.; Съюзъ за закрила на децата въ България, Варна 

изпращаме въпросника.
15; 5.III.; Работилница „Дидем“, София да ни поправи ко-

пията.
16; 5.III.; Албертъ Р. Алкалай, тукъ благодаримъ за на-

правеното дарение.
17; 29.III.; Заявление до Полиц. Комендантъ, тукъ за от-

пускане полиция за мача с германците.
Месецъ Май 1941 год.
18; 2.V.; М-во на Благоустройството, София изпращаме 

квитанция за 5 000 лв., отпусната помощъ.
19; 7.V.; Бълг. Атл. Съюзъ, София изпращаме клубната 

състез. атлетич. програма, за одобрение.
20; 7.V.; Бълг. Атлетически, Съюзъ, София че не ще мо-

жем да участвуваме въ V дър. кросъ кънтри.
21; 7.V.; Кмета, Варна да ни издаде грамота за веченъ 

носител на купа „Варна“.
22; 7.V.; Бълг. Атлетически Съюзъ, София да ни връчи 

купа „Плиска“.
23; 7.V.; Народно Основно Училище, с. Туркъ Смилъ, че 

не можемъ изпратим стари екипи.
24; 7.V.; Български Атлетически Съюзъ, София да ни из-

прати грамоти и ни съобщи начина за подновяване карто-
теката.

25; 14.V.; В.О.С.О. съобщаваме новия адресъ на клуба.
26; 14.V.; Милошъ Стружка, София, че не можемъ да 

го ангажираме треньоръ на клуба.
27; 14.V.; с.к. „Черноморецъ“, Бургасъ, че ще имъ изпра-

тимъ сумата 600 лв. въ най-скоро време.

28; 14.V.; Кмета, Варна молимъ да ни отпусне безплатно 
строителенъ материалъ, за довършване игрището.

Месецъ Юний 1941 год.
29; 6.VI.; Тукъ – Полиц. комендантъ за стража за мача съ 

моряшкия герм. тимъ на 9 т.м. игрище „Колодрума“.
30; 7.VI.; Тукъ –Пълномощно до Б. Н. Банка за теглене су-

мата 5 000 лв. отъ секретаря на клуба г. Кирилъ Пефтичевъ.
31; 14.VI.; Скопие – Сп. кл. „Македония“ – канимъ ги на 

2 мача въ Варна на 12 и 13 юлий т.г. и ги запитваме за усло-
вията.

32; 27.VI.; Началника на Т. П. Станция, тукъ отправя по-
щата въ клуба.

33; 28.VI.; Кмета, тукъ да ни отпусне строит. материялъ 
за игрището.

34; 28.VI.; Борисъ Чирпански, тукъ да се издължи къмъ 
клубната каса.

35; 28.VI.; В.О.С.О. съобщаваме, че не ще участвуваме за 
мачовете Юношката купа, докато не се разгледа контеста-
цията ни.

37; 28.VI.; с.к. „Вихъръ“, Силистра съобщаваме условията 
за гостуване.

36; 28.VI.; Андре Тошевъ, тукъ е посоченъ за домакинъ 
на клуба.

38; 28.VI.; Иванъ Великовъ, Куманово отговаряме на 
картичката му.

39; 28.VI.; Клечковъ, София честитимъ новия постъ въ 
Бранникъ.

Месецъ Юлий 1941 год.
40; 1.VII.; Телеграма до Б.Н.С.Ф. София Ив. Ралчевъ е кар-

тотекиранъ.
41; 5.VII.; Телеграма до с.к. „Македония“, Скопие съ което 

съобщаваме условията за гостуване въ Варна.
42; 7.VII.; Министъра на железниците, София да отпусне 

намаление по Б.Д.Ж. за играчите на Скопие.
43; 7.VII.; П. Антоновъ, София молимъ за ходатайство 

предъ Б.Д.Ж.
44; 7.VII.; В.О.С.О., тукъ, че за в бъдеще не ще отпущаме 

игрището ни на с.к. Победа – Варна.
45; 8.VII.; Командира 8 полкъ, тукъ молимъ да осво-

боди играча ни Гарабедъ Саркизовъ Гарабедовъ.
46; 9.VII.; Телеграма до с.к. „Македония“, Скопие, че по-

ради причини не ще можемъ да ги приемемъ.
47; 10.VII.; Пол. Ком., Тукъ да отпусне полиция за охрана 

на игрището.
42; 18.VII.; Командира IV дивизия, тукъ да освободи 

наши двама играчи.
49; 20.VII.; с.к. „Македония“, Скопие съобщаваме причи-

ните за отлагане мачовете въ Варна.
50; 22.VII.; Пълномощно на Никола Германовъ за инка-

сиране на членски вноски.
51; 24.VII.; Командира на IV дивизия, тукъ да освободи 

наши двама играчи.
52; 25.VII.; Полиц. комендантъ, тукъ да отпусне охрана 

за игрището.
53; 22.VII.; Черн. Спортна Областъ, Бургасъ, че не можем 

да приемемъ поканата имъ.
54; 25.VII.; В.О.С.О., че ще участвуваме въ турнира за 

Цар. купа.
55; 31.VII.; В.О.С.О. молимъ да ни отпуснатъ сумата 

50 000 лв. отъ фонда за довършване игрището.
55; 31.VII.; В.О.С.О. да съдействува предъ Б.Н.С.Ф. за 

отпущане помощъ за игрището.
57; 31.VII.; В.О.С.О. да ходатайствува за опрощаване-

то на Ив. Неофитовъ.
58; 31.VII.; В.О.С.О. да обърне внимание на клубовете да 

не чертаятъ игрището съ пясъка отъ атлетич. трапъ. 
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59; 31.VII.; с.к. „Черноморецъ“, Бургасъ, че ще издължи-
мъ сумата. 

60; 30.VII.; Б.Н.С.Ф., София молимъ да опрости наказа-
нието на Иванъ Неофитовъ. 

61; 31.VII.; Б.Н.С.Ф., София, да ни отпусне помощъ за до-
вършване на игрището. 

62; 31.VII.; с.к. „Македония“, Скопие молимъ да не търся-
тъ вреди и загуби за отложения мачъ. 

63; 31.VII.; „Бранникъ“, София да ни отпусне помощъ за 
игрището. 

63а; Контестация по мача съ Владиславъ – Варна. 
Месецъ Августъ1941 год.
65; 15.VIII.; Полиц. комендантъ, Варна да отпусне поли-

ция за охрана. 
66; 15.VIII.; Колоезд. д-во, тукъ че ангажираме колодру-

ма за неделя.
67; 22.VIII.; Пълномощно на Я. Тотев да изтегли 4 000 лв. 

отъ Варн. Поп. Банка.
68; 22.VIII.; Б.Н.С.Ф., София съобщаваме мероприятията 

по завършване игрището.
69; 22.VIII.; Б.Н.С.Ф., София благодарим за отпуснатата 

помощъ 50 000 лв.
70; 30.VIII.; Полиц. комендантъ, тукъ да отпусне полиция 

за охрана.
71; 28.VIII.; Б.Н.С.Ф., София съобщаваме мероприятията 

по завършване игрището.
72; 22.VIII.; Телеграма до Б.Н.С.Ф., София, че пристигаме 

в събота.
73; 9.IX.; Началника Т. П. Станция, тукъ да се доставя ко-

респонденцията до секретаря.
Месецъ Септемврий1941 год.
74; 2.IX.; Общината, тукъ да ни отпусне зеленина за иг-

рището.
75; 2.IX.; В.О.С.О. че ще участвуваме на събора въ 

Добричъ съ 40 души.
76; 2.IX.; А. Д. „Решителностъ“, тукъ да ни отпусне натро-

шени стъкла за игрището.
77; 8.IX.; Удостоверение на Минай Онческу Бешетлей, 

че е членъ и играчъ на клуба ни.
Месецъ Октомврий 1941 год.
78; 26.X.; Бълг. Атл. Съюзъ, София, че ще участвуваме въ 

държавн. първенство.
79; 3.X.; Тукъ – Илия Буйновъ – предприемачъ, че съ-

гласно решението на Управит. съвет му се възлага направа-
та на оградата на игрището при условията предложени от 
него, като на куб. метъръ построена стена му се заплаща в 
предложената цена 420 лв. – 400 лв. в края на седмицата.

Месецъ Ноемврий 1941 год.
80; 26.XI.; Тукъ – Спор. кл. „Диана“, че възприемаме 

предложението имъ относно присъединяването на клу-
ба имъ къмъ нашия съ целия активъ и пасивъ. 

Месецъ Декемврий 1941 год.
81; 4.XII.; София – Бълг. Държ. лотария, да ни разрешатъ 

разиграването на лотария отъ 4 000 билета къмъ началото 
на мартъ 1942 г.

      
1942 г.

Протокол № 4, 10 мартъ 1942 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Даване пролетна вечеръ на 21.III.т.г.  Председателя г. 
Кънчо Сапунджиевъ предложи да изнесемъ една „Пролетна 
вечеръ” – въ салона на военния клубъ заедно съ секция 
„Нови стремежи” и Академическата общностъ въ града ни, 
като за целъта ще поканимъ артисти отъ Народния театъ-

ръ за литературната частъ на вечеръта. По принципъ 

се възприе това предложение, като се избра комисия въ 
съставъ: К. Сапунджиевъ, П. Кожухаровъ, Т. Анестевъ и Дим. 
Недевъ, каято да влезе въ връзка съ представителите на 
другите две организации за изготвянето на програмата за 
вечеръта. Чистия приходъ отъ тая вечеръ ще бъде за подпо-
магане пострадалите отъ наводнението на р. Дунавъ насе-
ление. Комисията следъ изнасянето на вечеръта да направи 
своя докладъ за същата.

2. Четене и писане кореспонденция относно Общото 
Годишно събрание на Областта. Прочетоха се писмото и 
телеграмата отъ Б.Н.С.Ф., съ което нареждатъ Варн. Сп. 
Областъ, да свика общо годишно събрание на 8 мартъ 1942 
год. сл. обядъ за избиране нова управа и определяне бъде-
щата дейностъ на Областъта. Изказаха се някои отъ при-
съствуващите, като се реши да подържаме, че въ новата 
Областна управа, трябва да си останатъ назначените такива 
отъ Б.Н.С.Ф., като се допълни състава съ други избрани отъ 
Общото Годишно събрание. Следъ като се изказаха всич-
ки поотделно препоръча се на делегатите да не правятъ 
никакви отстъпки, като въ краенъ случай клубът ни може 
да се откаже отъ участието си въ новата областна упра-
ва. Избраха се следните делегати за събранието: 1) Пейчо 
Кожухаровъ, 2) Т. Анестевъ, 3) Дим. Недевъ, 4) Илия Митевъ 
и 5) Бл. Петровъ.

3. Даване разрешение на играча Илия Дончевъ. Реши 
се да се даде разрешение за преминаване въ другъ клу-
бъ на играча отъ I-и тимъ Илия Дончевъ, понеже си е на-
мерил работа въ София.

Протокол № 5, 14 априлъ 1942 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Докладъ на зав. футбола за играните мачове на 6 
и 12.IV.т.г. Зав. футбола г. Онник Харипянъ направи своя 
докладъ по изиграните 2 мача съ сп. кл. „Владиславъ” и 
„Левски” и резултатите от същите: 1) Владиславъ – Тича 3:1 
и 2) Тича – Левски 11:0. Причината ни за поражението 
ни отъ „Владиславъ” е, че не играха всички играчи, а ос-
венъ това, че времето не позволяваше за тренировка. 
Препоръча се за в бъдеще всички играчи да се явяватъ на 
тренировки, за да можемъ и презъ този сезонъ да излеземъ 
и запазимъ челното място. Зав. футбола да има грижата за 
навременното освобождаване на заетите играчи, за да не 
става нужно въ деня на самото състезание да се търсятъ 
нетренирани играчи. За неподчинение отъ страна на игра-
чите, Зав. футбола незабавно да уведоми Упр. съветъ за да 
се взематъ мерки.

2. Докладъ на касиера за 2 мача. Касиера Анестевъ, 
прочете за одобрение двата приходо-разходни прото-
кола за мачовете играни на 6 и 12 априлъ т. год. съ сп. кл. 
„Владиславъ” и „Левски”, както следва: 1) На 6.IV.1942 год. 
съ сп. кл. „Владиславъ” – игранъ на игрище „Колодрума” по 
приходо-разх. прот. № 1 Бруто приходъ: 3  185 лв., Бруто 
разходъ: 1 115 лв., Чистъ приходъ: 2 070 лв., която сума да 
се раздели между 2 клуба поравно 2 х 1 035 лева, като вед-
нага полагаемата частъ се даде на „Владиславъ” Входните 
билети се даваха отъ формените такива на „Тича”, като за 
всеки изразходванъ кочанъ бил. се удържаха по 8 лв. за въ 
полза на „Тича”. 2) На 12.IV. т.г. съ сп. кл. „Левски” игранъ на 
игрище „Колодрума”, като преди този мачъ се игра и мача 
„Владиславъ” – „Радецки”. Понеже се играха два мача, за това 
има и разлика в прихода, понеже прихода се раздели на 4 
дяла. Трите други клуба взеха за предварителна продаж-
ба входни билети. Резултата отъ протоколъ № 2 е следния: 
Бруто приходъ – 2 790 лв. Бруто разходъ – 1 058 лв. Чистъ 
приходъ – 1 732 лв., която сума се раздели на 4 равни дяла 
– т.е. по 433 лв., които се предадоха още на игрището на дру-
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гите три клуба. Въпреки, че се получаватъ малки приходи, 
клубътъ ни трябва да се стреми въ всичките си мачове да се 
играятъ на игрище „Колодрума”

3. Организиране мача съ „Победа: на 19.IV. т.г. Реши се 
мача да се играе на „Колодрума” при входъ, като преди мача 
ще се играе тоя между „Ж.С.К.” и „Радецки”, които приходи ще 
се делятъ на 4 равни дяла.

Протокол № 6, 21 априлъ 1942 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Четене и одобрение на протоколи № 4 и № 5. 
Прочетоха се протоколи 4 и 5, които се одобриха.

2. Четене и писане на кореспонденция. а) Прочете се 
писмо отъ В.С.Областъ съ което молятъ да имъ разрешимъ 
да си правятъ временно събранията въ нашата канцелария. 
б) Също така прочете се окр. № 7 отъ В.С.О. съ разни нареж-
дания, като се помолиха длъжностните лица да се подготвя-
тъ за ревизия, която ще се извърши отъ страна на Б.Н.С.Ф. и 
контролния съветъ на клубътъ ни. в) Относно писмото отъ 
В.С.О. за дипломите за участниците въ Добричъ се реши да 
се изготви списъкъ на всички и се прати на Областъта.

3. Докладъ по мача съ „Победа” на 19.IV. т.г. За Обл. пър-
венство. Зав. футбола докладва, че не може да се занимава 
съ освобождаване на играчи, понеже не му било удобно. 
Същия изтъкна причината за резултата, която се дължи, че 
има играчи, които отказватъ да играятъ по неуважителни 
причини. Реши се да се мъмри играча Любенъ Василевъ, 
който не взе участие въ този мачъ, като се натовари г. 
Илия Митевъ да му съобщи решението при второ подобно 
провинение ще се накаже по-строго. Апелира се къмъ игра-
чите да бъдатъ редовни на мачовете.

4. Освобождаване и назначаване на работа играчи. 
Реши се за мача ни въ неделя – 26.т.м. съ „Радецки”, да се 
освободятъ на време заетите в работа играчи и да се по-
викатъ тия които са вънъ отъ града, като имъ се заплатятъ 
пътните разноски. Отъ страна на Управ. съветъ ще се пише 
писмо за освобождаването на играча Александъръ 
Кирковъ на служба въ Шуменъ. Натовари се г. Димитър 
Недевъ да се погрижи за настаняването на работа игра-
ча Георги Радевъ, който ще бъде на работа до 1 май т.г. 
следъ която дата ще бъде уволненъ.

5. Отпразнуване на Спортния денъ. За конференцията 
която се свиква отъ Варн. Сп. Областъ на 27 т.м. за разменя-
не мисли по отпразнуване на Спортния денъ, се натоварва 
г. Георги Тодоровъ.

6. За атлетит. състезание кросъ-кънтри на 3  000 м. 
Натовари се г. Панко Мариновъ да избере атлети за това 
състезание на 26 т. м., като след свършване на същото да 
направи своя доклади за постигнатите резултати въ сравне-
ние съ другите атлети.

7. За отпущане на игрището ни. Взе се решение да се 
пише на областта, че клубовете, независимо какви мачове 
ще се произведатъ, да заплащат сумата 50 лв., за амортиза-
ция на инвентаря на игрището.

8. Приемане нови членове. За редовни членове се 
приематъ: Кирилъ Лазаровъ Байчев и Викторъ Влад. 
Петровъ.

Протоколът № 7, 12 май 1942 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1.Четене и одобрение на протокол № 6. Не се чете.
2. Четене и писане на кореспонденцията. а) Прочете 

се писмо отъ организацията „Бранникъ“ клонъ Варна – 55 
бранническа дружина при В.М.Т. за единъ мачъ съ тима 
ни на 24 май. Предложението бе прието единодушно. б) 
Реши се да се иска разрешение за играчите: 1) Иванъ 

Христовъ Апостоловъ отъ с.к. „Бенковски“ София, 2) 
Матей Матеевъ – юноша на с.к. „Орловец” Габрово в) Взе 
се решение да се пише писмо до с.к. „Царъ Борисъ” Добричъ 
за гостуване въ Варна и едновременно връщане визитата 
на Тича. Определенъ бе денятъ 25 май. г) Постави се на раз-
глеждане въпроса за мача съ с.к. „Македония” и се реши да 
се прати писмо до горния клубъ, като имъ се определя дата-
та на мача 16.VII. и условията за мача при който „Тича” може 
да отиде да играе.

Протоколът № 8, 19 май 1942 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Относно мача съ с.к. „Македония”. Реши се да се от-
мени датата 16 юний, тъй като се смята за неудобна поради, 
невъзможността на някой отъ играчите да играятъ на тоя 
денъ. Затова се реши мача да се играе на 28 юний.

2. За реда при мачовете. а) Взе се решение, да се назна-
чава при всеки мачъ дежуренъ човекъ отъ управител-
ния съветъ, който единственъ да има право да влиза въ 
стаичката при играчите презъ веме на почивката при 
състезание, съ което се цели да се оставятъ играчите 
на спокойствие, а да не се разпитватъ и нервиратъ отъ 
различни хора които влизатъ при тяхъ. б) Реши се, да не 
се даватъ екипи изключително на никого, защото следъ из-
ползуването имъ отъ тоя който ги е вземалъ, клуба трябва 
да се грижи за тяхната годностъ за втора употреба, а това е 
свързано съ разноски. в) Одобри се предложението, да се 
върнатъ отъ клуба изгубените 800 лв. отъ играча Вили 
Петковъ, защото това е станало въ стаичката презъ вре-
ме на мача съ Шипч. Соколъ и затова защото клуба иска да 
помогне на играча, а не да му бъде в ущърбъ.

Протоколът № 9 и 10 отъ 26 май и 2 юний 1942 год. за 
редовното заседание на Управителния съветъ.

1. Организационни. Реши се за секретаръ да се назна-
чи Добри Игнатиевъ, а за заведующъ футбола Димитъръ 
Пантевъ.

2. Четене кореспонденция. Получени писма от сп. кл. 
„Царъ Борисъ” и Д-ръ Рубчевъ, за единъ мачъ на 14 или 16 
т.м. Тъй като на 14 имаме мачъ, а на 16 Колодрума е заетъ, 
не можемъ да приемемъ предложението. 2. Предложение 
отъ с. кл. „Светкавица” Търговище за единъ мачъ. Не може-
мъ да приемемъ, тъй като областъта е дала разрешение на 
с. кл. „Ш. Соколъ”. 3. Получено писмо – отъ новооснования 
Български женски спортенъ съюзъ.

3. Домакински. 1) Разгледа се въпроса съ Шабуто, от-
носно реда въ стаичката на игрището, неговата дейностъ 
напоследъкъ и вземанията които той има въ връзка съ 
потдържането на екипите. 2) Домакинътъ направи изявле-
ние, че трябва да се направятъ някои покупки и поправки, 
а именно: Да се купи ластикъ за гащетата, да се поправятъ 
обувките. Аптеката трябва да се попълни съ нужните ме-
дикаменти, чешмата трябва да се поправи. За всичко това 
трябва да се изтеглятъ пари отъ банката.

4. Членски вносъ. При събирането на членския вносъ 
се видя, че не могатъ да се получатъ големи приходи, което 
се дължи на това, че отъ федерацията не се получени член-
ските карти и повечето отъ членовете които не съ въ посто-
яненъ допиръ съ клуба не искатъ да плащатъ преди да са 
получили членска карта.

5. Относно касата. Управителния съветъ помоли каси-
ера г-нъ Анестиевъ да представи отчетъ за извършената 
отъ него досега дейностъ по отношение на приходите и 
разходите презъ и отъ времето когато той е поелъ поста ка-
сиеръ при клуба.
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Протоколът № 11, 9 юний 1942 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Кореспонденция. 1) Да се напише писмо до новоос-
нования Бълг. женски спорт. клубъ въ миналото дамска сек-
ция, обаче въ последствие тя е западнала и сега е започнало 
сформирането на такава отъ 60 членки които са на лице и 
чиито имена ще бъдатъ изпратени допълнително.

2. Относно мача съ Победа. Тъй като на 14 Колодрума 
е заетъ отъ Девич. гимназия, то мача трябва да се играе на 
игрище „Тича”. Ако евентуално Колодрума се окаже свобо-
денъ ще играятъ само Тича и Победа, може и Ш. Соколъ и 
Левски, но при условие да не получатъ нищо отъ прихода 
на мача. За организаторъ на мача Тича – Победа се назнача-
ва г-нъ Ст. Кириловъ.

3. Относно Македония. Получи се писмо, че не мо-
гатъ да играятъ на 28 т.м. понеже иматъ мачъ съ Славия. 
Свободни са едва следъ 5 юний. Реши се да се прати писмо на 
Македония като за мача определяме 12 юни (Петровъденъ), 
като най-подходяща дата и да определятъ точно условията.

4. Относно мача Тича – Ж.С.К. Касиера даде докладъ за 
мача Тича – Ж.С.К. Чистиятъ приходъ отъ 2 178 лв. е разпре-
деленъ между клубовете Тича, Ж.С.К., Радецки и Левски по 
545 лв.

5. Реши се да се отправи писмо до старата контролна 
комисия да направи ревизия за стари години.

6. Относно Калъчевъ. Задължението на Калъчевъ отъ 
3 500 лв. се реши, да се прочетатъ протоколите по тая рабо-
та отъ времето когато е изникнало това задължение. Реши 
се да се отложи всичко това за едно отъ следующите засе-
дания.

Протоколът № 12, 23 юний 1942 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Четене на миналите протоколи. Прочетоха се и се 
одобриха миналите 10 и 11 протоколи.

2. Футболни. Реши се, въ интереса на повдигане и по-
добрение качеството на футболния ни тимъ, щото, игра-
чъ който не посещава редовно тренировките при пети 
подъ редъ, да се отстрани за единъ мачъ.

3. Клубни. Възъ основа на станали пререкания, взе 
се решение, да се покани да дойде въ клуба г-нъ Благой 
Петровъ и да се предупреди, да престане веднъж за винаги 
да смущава реда в клубния ни животъ.

4. Кореспонденция. 1) Да се пише писмо до новоосно-
вания Български спортенъ женски съюзъ и изпратятъ име-
ната на членките отъ дамската секция при клуба ни. 2) Да 
се пише писмо до Варненската областъ относно мача ни съ 
германците състоялъ се на 21 т.м., като се дадатъ следни-
те обяснения: 1. Мача е билъ уговоренъ отъ председателя 
г-нъ Сапунджиевъ по настояване на г-нъ Кмета, 2. За рефе-
ръ германците са предложили свой човекъ, обаче на мача 
последния е билъ служебно възпрепятствуванъ да присът-
ствува. Затова германците ни помолиха да потърсимъ рефе-
ръ между публиката. За такъвъ избрахме и помолваме г-нъ 
Стефанъ Дончевъ – членъ на с. кл. „Тича”.

Протоколът № 13, 30 юний 1942 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Кореспонденция. 1) Получи се окръжно: отъ 
Български женски спортенъ съюзъ подъ № 826 съ което 
съобщаватъ, че на 3 и 4 октомврий т.г. въ София ще се със-
тоятъ общобългарски състезания по женски спортове за 
областите и клубовете отъ цялата страна. 2) Отъ Бълг. Нац. 
спортна федерация подъ № 1109-I-3, която въ желанието си 

да създаде въ федерацията единъ исторически музее-

нъ отделъ, нарежда: Всяка спортна областъ и всеки спор-
тенъ клубъ незабавно да изпратятъ по няколко снимки, 
предаващи исторически моментъ изъ организационния и 
спортния имъ животъ. И Окръжно № 1110-I-3, съ което на-
помня на клубовете, че те трябва да приключатъ своевре-
менно своите първенства и, че въ тяхъ трябва, съгласно 
устава, да взематъ участие всички организирани клубове. 
Върховния упр. съветъ използува случая и да напомни, че 
ония отъ клубовете, които не са взели участие въ състеза-
ния поне въ три вида спортъ, ще бъдатъ първите, които ще 
се включатъ въ списъка на предприетото съкращение. 3) 
Отъ Б.Н.С.Ф. Български плувенъ съюзъ, съ което окръжно № 
1011 се казва, че се е учредълъ шестия върховенъ спортенъ 
съюзъ при Б.Н.С.Ф. Бълг. плувенъ съюзъ.

2. Организационни. 1) Взе се решение, да се освободятъ 
за цяла година отъ членски вносъ, всички членки отъ, „Нови 
стремежи” членки на дамската секция при клуба ни, като се 
задължаватъ да платятъ само 16 лв. за чл. карта. 2) Въ връзка 
съ изиграния мачъ на 21 юний съ германския тимъ „Stuko” – 
Началника на германците се противопостави на наше-
то изваждане на нови играчи прези втория хафтаймъ, 
като се изказа, че ние сме го правили съ едничката целъ 
да победимъ. Г-нъ председателя отправи писмо до послед-
ния, съ което обяснява, че това нещо (смяната на играчи се 
практикува на всякъде дори въ Германия) сме го направили 
съ целъ да тренираме играчите си за предстоящия ни сери-
озенъ мачъ съ Македония Скопие и го замолва да отмени 
прибързаното си решение, а именно: забраната на гер-
манските войници да играятъ мачове въ България.

3. Мача Тича – Соколъ. Касиера г-нъ Анестевъ даде 
следния докладъ относно прихода отъ мача: Бруто приходъ 
3 240 лв., разходъ 1 382 лв. Оставатъ чисти 1 858 лв., които се 
разделятъ между четирите играли него денъ клубове, като 
на Тича се падатъ 465 лв.

4. Мача Тича – Победа. Г-нъ Анестевъ съобщи, че Ш. 
Соколъ и Левски са се съгласили преди мача да получат 1/3 
отъ чистата сума и 2/3 за Тича и Победа. Но поради падна-
лия дъжд и невъзможностъта на Тича и Победа да играятъ 
следъ Соколъ и Левски, последния съ искали прихода да се 
дели на четири. Прихода се разделя: чисто по 1 306 лв. на 
Тича и Победа и по 678 лв. на Левски и Ш. Соколъ.

5. За мача Тича – Левски. За предстоящия мачъ въ неде-
ля съ Левски, ако не играе и Владиславъ, да играемъ нашия 
мачъ на нашето игрище, а ако играе и Владиславъ на коло-
друма.

6. Относно Македония. Да се подаде телеграма до 
Македония Скопие, въ смисълъ, дали са съгласни да игра-
емъ въ Скопие на 12 юлий, при дадените отъ нас условия.

Протоколът № 14, 7 юлий 1942 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Четене и одобрение на протоколъ № 13.
2. Кореспонденция. 1) Получи се писмо окръжно отъ 

Варн. Спортна Областъ за програмата на атлетическите 
състезания и окръжно съ което се апелира къмъ спортни-
те клубове да установятъ за винаги цвета на фланелките за 
състезания, за да не се случи за излязатъ на състезания два 
тима съ еднакъвъ цвятъ фланелки.

3. Относно мачя Тича – Левски. Отъ играните въ неделя 
(5 юлий) мачове Тича – Левски и Ж.С.К. – Владиславъ е полу-
чено бруто приходъ 4 765 лв. при разходъ 1 610 лв. Чистия 
приходъ отъ 3 155 лв. е разделенъ между четирите клуба, 
като на Тича се падатъ 789 лв.

4. Изтъкна се, че някои отъ играчите в деня преди мача 
(събота вечеръ) вместо да се прибератъ по рано и пестятъ 
силите си за мача, скитали и гуляли почти цяла нощъ и на 
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самия мачъ се явяватъ въ не добра форма. Затова, налага се 
да се предупредятъ играчите, да бъдатъ по сериозни и по 
въздържани въ дни преди мачъ.

5. Да се прати телеграма на сп. кл. „Ханъ Омуртагъ” 
Шуменъ, че сме съгласни да имъ гостуваме на 12.VII. 
(Петровъденъ).

6. Относно „Македония”. Получи се телеграма отъ 
„Македония”, съ което ни уведомяватъ, че не могатъ да ни 
приематъ на 12.VII. поради това, че някои отъ играчите на 
клуба са заети съ тренировката на националния тимъ който 
следующата неделя ще играе срещу Германия. Предлагатъ 
ни гостуване на 25 и 26 т.м. срещу 35 000 лв. и 3 дневна хра-
на и нощуване за 18 играчи.

Протоколът № 15, 28 юлий 1942 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Около мача Тича – Македония. Тази вечерното събра-
ние се занима само съ уреждането и провеждането на мача 
Тича и Македония. Изготви се програма за посрещането на 
македонските гости на гарата, развеждането имъ изъ Варна 
да се опознаятъ съ нейните забележителности и красиви 
местности, както и приемътъ който трябва да имъ бъде 
даденъ отъ страна на спортистите отъ Варна. Около мача: 
Назначи се г-нъ Ст. Кириловъ да бъде уредникъ на мача, да 
се справи съ афишите и рекламата, военната музика за по-
срещането и за мача и за охраната. Назначиха се разпореди-
тели за мача, както и касиери. Изобщо целия управителенъ 
съветъ се занима презъ това събрание само съ уредбата и 
доброто провеждане на мача.

Протоколът № 16, 10 августъ 1942 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Кореспонденция.1) Да се пише до г-нъ Ранковъ – 
София и го помолимъ да издействува за отпущането на из-
вестна сума нужна за довършване на клубното игрище. 2) 
Да се прати писмо до колоездачния съюзъ за наемане на 
игрище колодрума за мача ни съ „Царъ Борисъ III” Добричъ. 
3) Също и до полицейския комендантъ за охрана на коло-
друма.

2. Около мача Тича – Македония. Трябва да се платятъ 
предвидените суми за касиерите на мача, както и на поли-
цаите и портиерите. Всичко 4 души по 70 - 280 лв. 

3. Около мача Тича – Владиславъ на 19 юлий. Прихода 
отъ този мачъ е 8 405 лв. бруто, разходи 2 035 лв., оставатъ 
на Тича чисто 3 185 лв.

4. Около мача Тича – Царъ Борисъ игранъ на 26 юлий. 
Приходъ 10 560 лв. разходъ 6 673 лв. и чисто салдо 3 887 лв.

5. Около мача Тича – Победа. Приходъ бруто 3 610 – раз-
ходъ 1 625 лв. чисто на Тича 489 лв.

6. Организационни. Получи се официално писмо отъ 
касиера г-нъ Анестевъ, съ което моли управит. съветъ да 
го освободи отъ длъжностъ, като причините които го ка-
ратъ да стори това съ отъ служебенъ и домашенъ характе-
ръ. Управителния съветъ следъ като разгледа молбата на г. 
Анестевъ, следъ като прецени неговата досегашна дейностъ 
и я похвали, и като сметна, че причините които го заставятъ 
да се оттегли отъ спортната си дейностъ, реши да приеме 
оставката му. Реши се, времененъ касиеръ да се назначи г. 
Тодоровъ, който да се подпомага отъ контролната комисия.

7. Около подготовката на юношите. Обръща се внима-
ние на г-нъ Саркизъ Тозбейкянъ да се заеме по-сериозно съ 
юношите за да могатъ добре да се представятъ въ юноше-
ските мачове за първенството.

Протоколът №17, 18 августъ 1942 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Кореспонденция. 1) Получи се телеграма отъ феде-
рацията, че Тича ще играе въ Варна мача за националната 
дивизия, като противникъ е първенеца на Русенската об-
ласт. Мача ще се играе въ събота 22. 2) Да се пише писмо до 
колоездачния съюз съ което да се иска игрище „Колодрума“ 
за събота 22 августъ. 

2. Около мача Тича – Македония. Прихода отъ мача 
Тича – Македония възлиза бруто на 94  260 лв. разхода е 
54 422 лв. и чистъ приходъ 39 839 лв. 

3. Отъ мача Тича – Цар Борис. Бруто 11 360 лв. разходъ 
7 952 лв. и чисти 3 413 лв. 

4. Взе се решение: 1) Г-дата Саркизъ Тозбейкянъ и Ст. 
Кириловъ да дадат фланелките (зебрите) на поправка 
въ смисълъ, да се разширятъ понеже са много малки. 2) 
Същите г-да да се погрижатъ и купят една пишуща машина, 
която е от голяма нужда за клуба. 3) На Шабуто – досегашния 
домакинъ на стачката с вещите и екипите, да се дадат 2 000 
лв. срещу дължимите му суми отъ страна на сп. кл. Тича. 

Протоколът № 18, 15 септември 1942 год. За редов-
ното заседание на Управителния съветъ. Днесъ 15 септем-
врий управ. съветъ на сп. клубъ „Тича“ се събра на редовно 
събрание и взе следните решения:

1. Натоварва се члена от упр. съветъ Димитър Недевъ 
да поеме веднага поправката на съборените врати на иг-
рището ни. Г-нъ Недевъ прие горното и обеща да изпълни 
възложената му работа в най-скоро време. 

2. Повдигна се въпроса относно отправената молба 
отъ вратаря Конда Кировъ, който желае да му се даде 
разрешение да премине въ другъ клубъ. Не се постигна 
никакво крайно решение, като тоя въпросъ остана да се 
разреши за следващото заседание. 

3. Взе се решение да се приеме касата съ целия ѝ активъ 
и пасивъ отъ досегашния касиеръ г-нъ Т. Анестевъ. За тая 
целъ се назначиха г-дата Кириловъ, Мишевъ и Недевъ. 

4. Приема се за действителенъ членъ Павелъ Димитровъ 
Диневъ препоръчанъ отъ членовете на настоятелството Ил. 
Мишевъ и Т. Павловъ. 

5. Натоварва се секрет. да прати писмо до варненския 
окол. комисаръ за отпущането на 5 кг. гьонъ за нуждите на 
клуба. 

6. Пратени са две благодарствени писма – едното до 
г-нъ Едуардъ Тозбейкянъ за подарената отъ него пишу-
ща машина „система“ „Адлеръ“ и до сем. Тозбейкянъ за по 
дарените 5  000 лв. за поменъ на поминалия се членъ 
Саркизъ Тозбейкянъ. 

Протоколът № 19, 22 септемврий 1942 год. За редов-
ното заседание на Управителния съветъ. Днесъ 22 септем-
врий Управителния съветъ на сп. кл. „Тича“ се събра на ре-
довно събрание и взе следните решения: 

1. Да се даде обявление въ вестниците по случай пана-
хидата на нашия бившъ членъ Саркизъ Тозбейкянъ, съ кое-
то се поканватъ членовете на клуба да присътствуватъ на 
панахидата.

2.  Да се определи въ най-скоро време дата на общо го-
дишно събрание. (На събранието присътствуваха следните 
членове отъ настоятелството:)

3. Натоварва се Дим. Недевъ, да направи разрушените 
врати на игрището.

4. Прочетени съ две благодарствени писма: до брата на 
С. Тозбейкянъ – г-нъ Едуардъ Тозбейкянъ и сем. Тозбейкянъ, 
за подарената пищуща машина „Adler” и сумата 50 000 лв.

5. Назначава се комисия отъ Ст. Кириловъ, Ил. Миневъ 
и Дим. Недевъ, която да приеме касата отъ бившия касиеръ 
Тод. Анестевъ.



354

Протоколът № 19, 25 септемврий 1942 год. за редов-
ното годишно заседание на Управителния съветъ. Днесъ 25 
септемврий Упр. съветъ на сп. кл. „Тича“ се събра на редов-
но годишно събрание и взе следните решения: 

1. Прати се телеграма на сп. кл. „Ботевъ” отъ гр. Бургасъ 
съ която имъ се съобщава, че не можемъ да приемемъ 
предложението имъ за да ги поканимъ на приятелско със-
тезание по причина, че сме зааети съ състезание.

2. Дава се разрешение на играча Иванъ Христовъ да 
премине въ сп. кл. Бенковски София, по причина, че той 
е преместенъ на служба въ София и не може да бъде изпол-
зуванъ отъ нашия тимъ.

3. Прати се писмо до Б.Н.С.Ф. съ което се описа какъвъ е 
инвентара на клуба ни:

Протоколът № 20, 6 октомврий 1942 год. за редов-
ното заседание на Управителния съветъ. Днесъ 6 октомври 
1942 год. Управ. съветъ на сп. кл. „Тича“ се събра въ редовно 
заседание и взе следните решения: 

1. Натоварва се г. Оникъ Харипянъ, да стегне фут-
болния тимъ за предстоящите състезания.

2. За дата на годишното събрание се определи 13 ок-
томврий т.г.

Протоколът № 21, 13 октомврий 1942 год. за редов-
ното заседание на Управителния съветъ. Днесъ 13 октом-
ври 1942 год. Управителния и Контроленъ съвети на с. к. 
„Тича“ се събраха на съвместно при следния дневенъ редъ: 
1. Отчетъ на Управителния и Контроленъ съветъ на клуба. 2. 
Избор на новъ Управителния съветъ. Председателя на клу-
ба г. Кънчо Сапунджиевъ даде кратъкъ отчетъ за дейност-
ъта на Упр. съветъ за времето отъ 16 декемврий 1941 г. до 
днесъ. Контролния съветъ освободи отъ отговорностъ Упр. 
съветъ и се пристъпи къмъ изборъ на Новъ управителенъ 
съветъ. Избраха се следните лица: Председателъ: г. Кънчо 
Сапунджиевъ Подпредседатели: г-ца Светла Шиварова, 
г. Илия Митевъ и г. Стефанъ Попов Секретаръ: г. Благой 
Давидовъ Касиеръ: г. Борисъ Кириловъ Домакинъ: г. Георги 
Тодоровъ Зав. футбола: г. Пейчо Кожухаровъ Зав. юно-
шите: г. Стефанъ Кириловъ Зав. разни спортове: г-ца Златка 
х Великова, Подпоручикъ Людмилъ Мишляковъ, Панко 
Мариновъ и Владимиръ Пинзовъ Съветници: Димитъръ 
Недевъ, Атанасъ Георгиевъ и Кочо Шотовъ Мед. лекаръ: 
д-ръ Рачо Рачевъ Аптекаръ: г. Благой Петровъ Конторленъ 
съветъ: г. Георги Рахневъ, г. Йорданъ Костовъ и г. Стоянъ 
Стояновъ

Протоколът № 1, 20 октомврий 1942 год. за редовно-
то заседание на Управителния съветъ.

1. Докладъ на г. предс. на клуба по избора на новия 
Управителенъ съветъ въ съвместното заседание на Упр. съ-
ветъ и Контролния съветъ на клуба, състояло се на 13 ок-
томврий т.г. се е избралъ новъ Упр. Съветъ. г. Сапунджиевъ 
начерта насоката за бъдещата дейностъ на новия управи-
теленъ съветъ. Разпредели се работата между господата 
подпредседателите, както следва: г-ца Шиварова – дом. по-
дпредседателъ, г. Митевъ – технически подпредседателъ и 
г. Поповъ административенъ подпредседателъ.

2. Относно обществената дейностъ на клуба. По пред-
ложение на предс. г. К. Сапунджиевъ и г-жица Шиварова взе 
се решение по принципъ да се изнесе една вечеринка.

3. По мача на 25.X. т.г. съ Ш. Соколъ. Натоварва се : 1. 
г. Харипянъ да подготви и състави тимътъ ни за тоя мачъ, 
2. г. Митевъ да организира мача, съвместно съ касиера Б. 

Кириловъ

4. Ново клубно помещение. Предъ видъ на това че клуб-
ното помещение е неудобно, реши се да се потърси ново 
такова.

5. Атлетическите състезания на Варн. областъ. Чете се 
писмото на Варн. областъ, съ което последната насрочва 
състезанията – програмата имъ. Реши се да участвуваме въ 
тия състезания.

Протоколът № 2, 27 октомврий 1942 год. за редовно-
то заседание на Управителния съветъ.

1. Даване гласностъ на новата управа на клуба ни. Реши 
се да се съобщи новиятъ У.С. на клуба ни на: г. Областния ди-
ректоръ заедно съ пъленъ списъкъ съ адресите на члено-
вете на У.С., Б.Н.С.Ф., В.О.С. и на някои клубове въ Царството.

2. Поздравително писмо до сп. кл. „Левски” София. По 
случай извоюването на двойната титла: Държавенъ пър-
венецъ и Носителъ на Царската купа, отъ сп. кл. „Левски” 
София, У.С. реши да се изпрати поздравително писмо на 
горния клубъ.

3. Въпроса съ вечеринката. Да се изнесе в едно съ „Нови 
стремежи” една вечеринка на 28.XI. т.г. Като за целта се на-
товарва председателя на клуба г. Сапунджиевъ да ангажира 
салона на Морското казино.

4. Ново клубно помещение. По тоя въпросъ У.С. натова-
ри председателя си г. Сапунджиевъ да влезе въ връзка съ 
хората отъ Поп. б-ка съ целъ да наеме големия салонъ на 
същата банка за клубно помещение.

5. По участието ни въ Областните атл. състезания. Члена 
отъ спортния комитетъ Подпор. Мишляковъ докладва за 
участието ни въ тия състезания. Последните се провели при 
липса на всякаква организация. Клубътъ ни се представилъ 
добре и заслужено спечелил първото място съ голяма пред-
нина предъ другите клубове. Атлетите ни съ дали следни-
те резултати: 100 м. бягане: 1. П. Мариновъ и 3. К. Кордонъ, 
хвърляне гюле: 1. Подп. Мишляковъ и 2. Панко Мариновъ, 
1 500 м. бягане: 2. Подп. Мишляковъ и 3. Б. Халачевъ, Скокъ 
дължина: 1. П. Мариновъ, 3. Е. Кордонъ 400 м. бягане: П. 
Мариновъ Хвърляне копие: Вълкановъ и 3. Хр. Момчиловъ 
Скокъ височина: 2. Подп. Митковъ Хвърляне дискъ: 1. Хр. 
Момчиловъ, 2. Е. Кордонъ и 3. П. Мариновъ Личенъ първе-
нецъ е П. Мариновъ отъ клуба ни. Натоварва се секретаря 
на клуба г. Давидовъ да изнесе предъ В.С.О. грешките при 
провеждането на тия състезания съ пожелание те да не се 
повтарятъ за въ бъдеще.

6. Поздравления за новия У.С. на клуба. Председателя 
на В.С.О. г. Коларовъ посети събранието ни и съ хубави думи 
отъ името на В.С.О. поднесе поздравленията за новия ни У.С.

7. Писмо отъ В.С.О. В.С.О. областъ ни съобщава съ писмо 
следното: 1) Наказва някои играчи отъ Владиславъ и Победа 
за груба игра и неспортменско държание. 2) Съобщава, че 
въпроса съ клубните игрища е уреденъ.

8. Дохода отъ мача ни съ Ш. Соколъ. Мача е завър-
шилъ при резултатъ 6:1 за насъ при: Приходъ 2  250 лв. 
Разходъ – 1 004 лв. Чиста сума 1 246 лв. разпределени между 
двата клуба по 623 лв. По състоянието на тимътъ докладва 
капитана на тима В. Петковъ. Реши се да се купятъ 2 футбол-
ни топки.

9. Дамската секция. У.С. реши да заплащатъ чл. вносъ по 
5 лв. месечно.

Протоколът № 3 отъ 3 ноемврий 1942 год. за редов-
ното заседание на Управителния съветъ.

1. Въпроса съ вечеринката. Натоварения да ангажира 
салона на Морското казино г. К. Сапунджиевъ, докладва, че 
за 28 т.м. същия салонъ е заетъ. Затова У.С. реши да изнесе 
клубната вечеринка на 5 дек. т.г. за която дата да се ангажи-
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ра салона. Реши се да се изнесатъ още две вечеринки сре-
щу Нова Година и въ края на м. януарий или началото на м. 
февруарий.

2. Клубно помещение. Председателя на клуба г. 
Сапунджиевъ докладва, че за големия салонъ на Поп. б-ка 
искатъ месеченъ наемъ 10  000 лв. Тъй като клуба ни е въ 
невъзможностъ да понесе тоя голямъ наемъ, У.С. реши да се 
наеме, по възможностъ малкия салонъ на Поп. б-ка или да 
се потърси друго подходящо помещение.

3. Относно получената помощъ отъ 5 000 лв. за клубно-
то игрище. По тоя въпросъ У.С. реши да се съобщи новия У.С. 
на клуба на Б.А. банка и се даде пълномощно на касиера Б. 
Кириловъ който да изтегли сумата.

4. Положението на клубната каса. За да се види въ какво 
положение се намиратъ финансите на клуба ни, У.С. натова-
ри касиера Б. Кириловъ за следващото заседание да напра-
ви единъ докладъ за състоянието на Клубната каса. Въ връз-
ка съ това реши се да се покани бившия касиеръ г. Анестевъ 
да предаде длъжността на новия касиеръ.

5. Изплащане на някои клубни задължения. Реши се да 
се платят дължимите отъ клуба суми на г. Терзистоевъ, на 
домакина на клуба и за наемъ на клубното ни помещение.

6. Въпроса съ членския вносъ. У.С. натовари господата 
Кожухаровъ, Ст. Кириловъ и Б. Кириловъ да уредятъ член-
ския вносъ, така че всички наши членове да съ платили съ-
щия до тая година.

7. По мача Ж.С.К. Русе – Тича. Чете се протокола отъ 
тоя мачъ: Приходъ 3 670 лв. Разходъ 11 029 лв. Чиста загу-
ба 7  359 лв. Тъй като тая загуба следва да се заплати отъ 
Б.Н.С.Ф. – респективно футболния съюзъ и въпреки обеща-
нието на последния, до днесъ не сме получили сумата, реши 
се да се помоли телеграфически футб. съюзъ, същата да ни 
се преведе веднага.

8. Юношеския мачъ съ с.к. Радецки. Зав. юношите г. Ст. 
Кириловъ докладва, че мача не е довършенъ и е прекъсна-
тъ след първото полувреме при резултатъ 1:1.

9. Участието ни въ държавното първенство на волейбо-
лъ. Докладва водача на тима г. П. Кожухаровъ. Резултата не 
е добъръ за насъ, но играчите ни са извлекли голяма полза 
отъ тия състезания, г. Кожухаровъ подчерта добрия при-
емъ, който е ималъ въ София нашия тимъ. Възъ основа на 
тоя докладъ У.С. реши да се пише благодарствено писмо на 
Съюза за игри съ ръчна топка.

10. Писмо отъ В.С.О. В.С.О. ни съобщава, че насрочва 
атл. състезания на 2 500 м. по случай закриването на сезона. 
Реши се да се участва въ това състезание.

11. Въ връзка съ новите насоки на дейностъта на У.С. 
По докладъ на зав. футбола г-н Кожухаровъ У.С. реши: 1) 
Да се издава периодически клубенъ органъ: „Вести 
на с.к. Тича”. За редактирането му се натоварва г. П. 
Кожухаровъ съ избрани отъ него лица. 2) Да се организира 
учащата се младежъ, като се образуватъ секции въ учили-
щата. Натоварва се организатора пор. Георгиевъ да прис-
тъпи къмъ организирването на такава секция въ Немското 
училище. 3) Като подготовка за изнасяне на 30 год. юбилей 
на клуба У.С. натовари подпредс. Ст. Поповъ да издири всич-
ки наши стари и заслужили членове.

12. По мача ни съ „Владиславъ” Предъ видъ сериозния 
ни мачъ за първенството съ сп. кл. „Владиславъ” У.С. реши: 
1) Да се обърне по голямо внимание отъ страна на зав. фут-
бола на подготовка на тима. 2) За организаторъ на мача на-
значава секретаря Б. Давидовъ, а за касиери г. П. Мариновъ 
и Хр. Момчиловъ.

Протоколът № 4, 17 ноемврий 1942 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. За вечеринката. Председателя на клуба г. 
Сапунджиевъ докладва, че салона на Морското казино е 
ангажиранъ за 5.XII. т.г. на която дата клубътъ ни ще изнесе 
своята вечеринка въ полза на зимната помощ. Вечеринката 
ще се изнесе съвместно съ „Нови стремежи”. За наемъ 
на салона ще се заплати 1  000 лв. безъ отоплението. Г-нъ 
Сапунджиевъ обясни на събранието, че има вероятност да 
се наеме салона на Поп. б-ка за Новогодишната ни вечеръ, 
като за целта се реши и отправи молба до У.С. на с-щата бан-
ка. За по доброто изнасяне на вечеринката реши се да се 
наеме флотския джазъ. За това да се пише писмо до Воен. 
комендантъ.

2. Клубното помещение. Реши се да се влезе въ връзка 
за наемане горния салонъ за ресторантъ „Морското око”. 
Натоварва се г. Дим. Недевъ да разучи въпроса.

3. Докладъ на касиера за състоянието на клубната каса. 
Предъ видъ на това, че касиера не бе готовъ съ доклада си, 
У.С. реши това да стане на следващото заседание.

4. Задълженията на клуба. По тоя въпросъ У.С. взе 
следните решения: 1) Да се изплатят на пом. домакина г. 
Берберянъ направените отъ него разноски възлизащи на 
2 588 лв. 2) На всяко събрание да се докладва отъ домакина 
какви вещи е необходими да се даватъ на пране и У.С. да 
решава прането на същите.

5. Снабдяване на клуба съ необходимите съоръжения 
за спортуване. По тоя въпросъ се реши: 1) Да се върне купе-
ната отъ магазина на „Марко Костурковъ”, футболна топка, 
заедно съ едно писмо, съ което да изкажемъ възмущението 
си отъ крайно лошата топка, която ни е продалъ. 2) Да се 
пише писмо до г. Петъръ Шиваровъ братъ на подпредс. на 
клуба ни г-ца Шиварова съ което да се помоли същия да ни 
набави отъ Гърция някои спортни съоръжения въ случай, 
че тамъ има такива.

6. Мача „Тича” – „Левски” София. Докладва председателя 
г. Сапунджиевъ: Приходъ 26  000 лв. Разходъ 17  548 лв. Въ 
касата на клуба 8 452 лв.

7. Мача на юношкия ни тимъ съ Радецки. Тоя мачъ се 
загуби служебно, тъй като въ нашия тимъ участвували нере-
довни играчи. По докладъ на Зав. юношите г. Ст. Кириловъ 
У.С. натовари господата П. Кожухаровъ и Дим. Недевъ да 
протестиратъ предъ У.С. на В.О.С.О. за неправилното разре-
шение на въпроса, а имено за това, че не сме били преду-
предени, като заинтересована страна.

8. Мача ни за първенството съ Победа. За организаторъ 
на тоя мачъ се назначава г. Дим. Недевъ.

9. Мача ни съ с.к. „Владиславъ”. Зав. футбола направи до-
кладъ за играта на нашия тимъ, който е игралъ много добре 
и е надминалъ очакванията. Резултата е 3:2. Прихода е 8 362 
лв. Разхода 2 242 лв. Чисто 6 120 лв. Или клубовете са си раз-
делили по 3 060 лв.

10. Мача ни съ Ж.С.К. Заради лошото време тоя мачъ се 
е игралъ безъ входъ. Резултата е 6:1 за насъ.

Протоколът № 5, 24 ноемврий 1942 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. По изнасяне на клубната вечеринка. Артиста отъ 
Варн. театъръ г. Т. Велковъ и подпредсед. на клуба ни г-ца 
Шиварова дадоха някои идеи по изнасянето на вечеринка-
та, които идеи У.С. напълно одобри. Горните лица, заедно 
съ увеселителната комисия на клуба ни, се натоварватъ да 
подготвятъ всичко необходимо по изнасянето на тая вече-
ринка. Да се иска разрешение за последната отъ Главната 
Дирекция на труда. Същото разрешение да се иска и за 
Новогодишната ни вечер. Чете се писмо отъ Варн. поп. б-ка, 
съ което последната ни съобщава, че ни отпуска салона си 
за 31.XII. т.г.
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2. Въпроса съ клубното ни помещение. Натоварения да 
влезе въ връзка съ съдържателя на рест. „М. око” за наемане 
единъ отъ салоните на същия ресторантъ за клубно поме-
щение, г. Дим. Недевъ, докладва, че е наелъ същия салонъ 
безъ да се заплаща никакъвъ наемъ. У.С. реши, въ случай че 
В.О.С.О. пожелае, както до сега да заседава въ клуба ни, това 
да стане срещу заплащане на наемъ отъ 300 лв. месечно.

3. Докладъ на касиера за финансовото състояние на 
клуба ни. У.С. изслуша подробния докладъ на клубния каси-
еръ г. Бор. Кириловъ за състоянието на клубната каса, отъ 
който докладъ стана ясно, че клубътъ ни има разни взема-
ния отъ членове и др. лица. Реши се всички тия длъжници 
на клубната каса да се издирятъ. Тоя въпросъ да се разгледа 
подробно но следващото заседание.

4. По празника на полицията. По случай празника на 
Полицията У.С. реши да се поздрави същата въ лицето на г. 
пол. комендантъ а също така да се връчи на последния и 
единъ даръ от 1 000 лв., която сума да се разпредели между 
полицаите проявили се при организирването на спортни 
състезания.

5. Мача ни съ с.к. „Победа” Варна. Организатора на тоя 
мачъ г. Дим. Недевъ докладва, че лошото време му е попре-
чило да вземе мерки за доброто изнасяне на това състеза-
ние. Цифрите на прихода и разхода са следните: Приходъ 
2 620 лв. Разходъ 928 Чист приходъ 1 992 лв. по 996 лв. на 
клуб. Зав. футбола г. П. Кожухаровъ докладва, че тимътъ ни 
е билъ въ добра форма и заслужено е победилъ против-
ника си съ 3:0. Само някой отъ играчите ни са показали не-
въздържание и невъзпитаност. Да се направи предупреж-
дение къмъ всички играчи да се въздържатъ отъ постъпки, 
които биха увредили на себе си и на тимътъ. Гласуваха се 
850 лв. извънредни разходи по тоя мачъ.

6. Мача ни съ сп. кл. „Левски” София. г. Дим. Недевъ док-
ладва приходо-разходния протоколъ по тоя мачъ. Приходъ 
32 140 лв. Разходъ 4 486 лв. Чисто 27 654 лв.

7. По писмото на Б.Н.С.Ф. – Атлетически съюзъ. 
Постъпило е писмо отъ Б. Атл. Съюзъ София съ което ни по-
канватъ да върнемъ спечелената отъ насъ атлетическа купа 
„Северна България”. Реши се да се отговори, че подобна 
купа клубътъ ни не е получавалъ.

Протоколът № 6, 1 декемврий 1942 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. По изнасяне на клубната вечеринка. У.С. се занима 
съ въпроса за доброто изнасяне на клубната вечеринка 
и взе следните решения: 1) Натоварва г. Дим. Недевъ и П. 
Кожухаровъ да купятъ 3 кокошки, които да предадатъ на 
г-ца Шиварова за приготвяне. 2) Възлага рекламирането на 
вечеринката на г. П. Кожухаровъ и г. Бл. Давидовъ. 3) За дос-
тавката на необходимите дърва въ салона на казиното да се 
грижи г. Аврамовъ. 4) Назначаване за контрола г. Аврамовъ 
и г. П. Мариновъ. 5) Определя входа: за кавалери 50 лв. и за 
дами 30 лв.

2. Ново клубно помещение. У.С. реши да се възложи на 
г. Дим. Недевъ да влезе въ връзка и определи наема, който 
ще трябва да заплащаме.

3. Предстоящия ни мачъ съ с.к. „Радецки”. Въ случай, че 
тоя мачъ се играе следъ обядъ за организаторъ назначава 
г. Г. Тодоровъ.

Протоколът № 7, 8 декемврий 1942 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Докладъ за мача ни съ сп. кл. „Радецки”. Зав. футбола 
г. П. Кожухаровъ докладва, че равния резултатъ отъ тая 
среща се дължи на лошото ръководство на футболния 

съдия г. Гочо Пармаковъ. Същия е свирилъ явно 

въ наша вреда, като е ощетявалъ нашия тимъ. За тая 
му възмутителна постъпка публиката е искала да го 
линчува. Въ основа на горния докладъ У.С. реши да се из-
несе това лошо ръководство предъ Б.Н.С.Ф. копие В.О.С.О. 
и Реферската колегия, копие реферската секция. Тукъ, и да 
се иска отстраняването на Пърмаковъ отъ нашето спортно 
движение за винаги.

2. Докладъ отъ вечеринката. Докладва подпр. г-ца Св. 
Шиварова. Вечеринката е минала при много-добъръ успехъ 
при следните цифри на прихода и разхода: Приходъ 17 712 
Разходъ 8 099 Чисто 9 613 лв. Реши се да се внесе за зимната 
помощна акция 4 000 лв. Двете дружества си поделиха по 
2 806 лв. У.С. реши за Нова година вечеринката да се изнесе 
заедно съ „Нови стремежи”.

3. Писмо отъ г. Сокеровъ. По поводъ писмото отъ г. 
Сокеровъ, У.С. реши да даде разрешение на нашия чле-
нъ Конда Кондовъ за преминаване въ сп. кл. „Левски” 
отъ гр. Добричъ.

4. Писмо отъ с.к. „Владиславъ”. Постъпилата молба отъ 
сп. кл. „Владиславъ” за преминаване на играча ни Никола 
Николовъ въ същия клубъ се разглежда отъ У.С. Същия 
реши въпросното разрешение да не се дава тъй като 
горния играчъ декларира предъ У.С., че си остава въ нашите 
редове и оттегли молбата си.

5. Даване танцови забави въ клубното помещение. У.С. 
натовари г. П. Мариновъ да организира въ неделя, 13 т.м., 
дневна танцова забава въ клубното помещение. Реши се да 
се купи радио съ грамофонъ за 14 500 лв.

Протоколът № 8 отъ 15 декемврий 1942 год. за ре-
довното заседание на Управителния съветъ.

1. Мача ни съ сп. кл. „Радецки”. Зав. футбола П. 
Кожухаровъ докладва, че контестацията ни е уважена и 
тоя мачъ ще се играе повторно. Чете се и приходо-разход-
ния протоколъ по същото състезание: Приходъ 1  570 лв. 
Разходъ 1 030 лв. Чисто 540 лв. Клубовете си разделиха по 
270 лева.

2. Танцова забава. У.С. реши да се изнесе тая неделя 
танцова забава. За организирването и се натоварва г. П. 
Мариновъ, Аврамовъ и П. Георгиевъ. Реши се също да се по-
ръча кутия за клубното радио.

3. Поздравленията на У.С. на клубни членове. У.С. реши 
да се поздравятъ организатора при клуба пор. Т. Георгиевъ 
по случай годежа на същия и бившия играчъ Хар. 
Милчевъ по случай сватбата му на последния да се купи 
и поднесе подходящъ подаръкъ. Това се възлага на П. 
Кожухаровъ и Ст. Кириловъ.

4. Въпроса съ пазач на клубното помещение и стаичка-
та на игрището. Тия два въпроса У.С. да сложи на разглежда-
не на следващото заседание.

5. Относно дължимия отъ В.С.О. наемъ за клуба ни. Тъй 
като В.С.О. не е издължила наема си за няколко месеца, 
реши се да се покани същата да се изплати до края на го-
дината, като и се съобщи, че и за напредъ наема остава въ 
размеръ на 200 лв. месечно.

6. Изнасяне на вечеринка съвместно съ сп. кл. 
„Владиславъ”. Реши се по принципъ да се изнесе една вече-
ринка съ сп. кл. „Владиславъ”. Натоварва се г. П. Кожухаровъ 
да влезе въ връзка съ хората отъ тоя клубъ.

Протоколът № 9, 18 декемврий 1942 год. за извън-
редното заседание на Управителния съветъ.

1. Изнасяне Новогодишната вечеринка. Въ настоящето 
извънредно събрание У.С. се занима изключително съ из-
насянето на клубната новогодишна вечеръ и взе следните 
решения: 1) Да се пише писмо и ангажира за тая вечеръ 
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флотския джазъ. За това да иматъ грижата пор. Георгиевъ 
и подп. Мишляковъ. 2) Да се организира томбола съ 1 500 
билета. За организиране на последната се натоварватъ Г. 
Тодоровъ, Ст. Кириловъ и Ш. Берберянъ. Да се иска също 
разрешение отъ Пол. Комендантство. Комисия за съби-
ране предмети: Ст. Поповъ, Ст. Кириловъ, Ив. Горчевъ и П. 
Кожухаровъ. 3) Рекламирането на вечеринката се възла-
га на П. Кожухаровъ. 4) Билети: У.С. определи входа както 
следва: 50 лв. за кавалерите и 30 лв. за дамите. Да се пише 
писмо до „Бранникъ” за заверяване на билети за 100 000 лв. 
5) Покани и изненади – ще има грижата „Нови стремежи”. 6) 
Организатори: Гл. организаторъ Ст. Поповъ, помощници: Л. 
Попова, Вл. Пинзовъ и П. Мариновъ. 7) Касиери: по двама 
отъ „Нови стремежи” и „Тича”. 8) Контрола: Ст. Кириловъ и Ат. 
Аврамовъ.

Протоколът № 10, 22 декемврий 1942 год. за редов-
ното заседание на Управителния съветъ.

1. Докладъ на организатора за танцовата забава. 
Забавата е била посетена слабо, като се е реализиралъ при-
ходъ отъ 160 лв. За тоя приходъ, както и за всички други, да 
се реже редовна кочанна квитанция отъ касиера на клуба. 
За следващата забава У.С. назначава за организатори: г-ца Л. 
Попова и г. П. Мариновъ.

2. Поздравления на г. Х. Милчевъ. У.С. държи на първото 
си решение г. Хар. Милчевъ да се поздрави по случай сват-
бата му и му се връчи подходящъ подаръкъ.

3. Пазачъ на клубното помещение. Пазачъ на клуба ни 
се назначава момчето отъ рест. „Морско око” съ 200 лв. ме-
сеченъ наемъ. Въпроса съ пазача на стаичката се отложи за 
следващото заседание.

4. Наема за клуба ни, който трябва да заплаща В.С.П.: У.С. 
да се съобщи на В.С.О., че трябва да заплати за клуба ни по 
100 лв. месечно наемъ до 1 декемврий т.г., а следъ тая дата 
наема се увеличава на 200 лв. месечно.

5. Наемъ за игрището. За всички играни състезания да 
се иска наемъ въ размеръ определенъ отъ В.С.О.

6. Членски вносъ. Тоя въпросъ се отложи за следващото 
заседание.

7. Попълване У.С. Предъ видъ на това, че има някои 
празни места въ У.С., реши се той да се попълни съ следните 
лица като съветници: г. Никола Колевъ, г. Ив. Горчевъ и Г. К. 
Темелковъ.

Протоколът № 11, 29 декемврий 1942 год. за редов-
ното заседание на Управителния съветъ.

1. Туряне в редъ финансите на клуба ни. У.С. се занима 
обстойно съ тоя въпросъ и намери, че не се процедира пра-
вилно при изразходването на суми отъ клубната каса и при 
постъпване на приходи въ същата. Единствената причина 
за това е факта, че новиятъ касиеръ още не може да встъпи 
истински въ длъжностъ, тъй като Контролния съветъ при 
клуба не е приелъ още отъ стария такъвъ всичко онова, 
което е необходимо за правилната координирана дейностъ 
между Контроленъ съветъ и касиеръ. Ето защо У.С. вменява 
въ дългъ на хората отъ Контролния съветъ и касиера да се 
събератъ въ най-скоро време съ стария Контроленъ съве-
тъ и уредятъ всички висящи въпроси. Отъ тукъ нататъкъ 
всички разходи, да се правятъ срещу редовни документи 
надлежно парафирани, а за всеки приходъ да се реже ре-
довна кочанна квитанция отъ касиера.

2. Заплатата на пом. домакина г. Ш. Берберянъ. По ис-
кане на последния У.С. определи месечната му заплата на 
1 200 лв. Като същия се задължава да пере безплатно клуб-
ните вещи съ сапунъ отпуснатъ отъ клуба.

3. Членския вносъ. Изтъкна се нуждата отъ инкасато-

ръ, който да се грижи за редовното събиране на членския 
вносъ. Натоварва се г. Ст. Поповъ да влезе въ връзка съ г. Н. 
Германовъ който да заеме тоя постъ.

4. Да се изтеглятъ отъ с/ката ни въ Поп. б-ка 20  000 
лева. За изплащането задължението ни отъ радиото и др. 
У.С. реши да се изтеглятъ отъ сметката ни въ Поп. б-ка 20 00 
лв. За тая целъ да се издаде пълномощно на г. Ст. Кириловъ. 
Старото пълномощно на името на г. Б. Кириловъ за 15 000 
лева се унищожава.

5. Въпроса съ вечеринката. У.С. реши входа за вечерин-
ката да се увеличи както следва: 60 лв. за кавалери и 20 лв. 
за дами. Освенъ това да се даде възможностъ на желаещите 
да си ангажиратъ маса предварително срещу заплащане на 
100 лв. за маса.

Входящъ дневникъ СК „Тича“ 1942 г.
Месецъ Януарий 1942 год.
111; 20.I.; № 1/15.I.; Отъ сп. кл. „Спортклубъ” Пловдивъ съ 

което известява новиятъ си управителенъ съветъ.
112; 25.I.; № 97/25.I.; Отъ Бълг. юношески спортенъ съ-

юзъ съ което изказва желание да се отпочне трескава дей-
ност и работа съ младежите.

113; 20.I.; 20.I.; Исканото съ телеграмата продължение 
(отсрочено) издействувано. Днесъ бе дадено телеграфиче-
ско нареждане тази  смисълъ.

 Получена телеграма отъ федерацията.
114; 27.I.; Писмо отъ Дирекцията на електричеството, 

водоснабдяване и канализация – Варна съ което съобщава-
тъ, че на клуба се определятъ 40 куб. м. вода годишна консу-
мация. Разходваната вода въ повече ще се заплаща на общо 
основание.

115; 27.I.; № 9/27.I.; Управителния съветъ на В.О.С.О. по-
желава най-ползотворна дейностъ на новоизбрания упра-
вителенъ съветъ.

116; 27.I.; № 1010/27.I.; Отъ Дирекцията на Бълг. Държав. 
Лотария съ което съобщава, че поради неспазване на уста-
новения редъ за въ бъдеще не ни се разрешава нова лота-
рия.

117; 28.I.; № 124/28.I.; Отъ В.О.С.О. съ което моли при 
какви условия бихме се съгласили да отпуснемъ игрище 
„Тича” за мачовете които ще се играятъ между тукашните 
спортни клубове.

Февруарий 1942 год.
118; 3.II.; № 124/28.I.; Отъ Б.Н.С.Ф. съ което поздравява 

Управителния съветъ за постигнатото обединение между 
„Тича” и „Диана” и пожелава ползотворна дейност на новия 
Управит. съветъ.

119; 17.II.; Отъ Общоградския комитетъ съ което моли 
да се направи дарение, по случай 1 мартъ, за въ полза на 
войниците отъ Тройния пактъ.

120; 17.II.; № 27/16.II.; Отъ В.О.С.О., съ което изказва же-
лание да се пусне подписка между клубните членове за съ-
биране помощи за германските войници.

121; 17.II.; № 23/16.II.; Отъ В.О.С.О., съ което моли клубо-
вете да съобщатъ точните си адреси и представятъ списъци 
на Управителните си съвети.

122; 27.II.; № 25/12.II.; Окръжно отъ В.О.С.О., съгл. пис-
мо № 184-VI-1 на Б.Н.С.Ф., с което се казва, да се изработятъ 
печати за всички клубове въ които да се упомене и това, че 
са колективни членове на „Бранникъ” и редътъ по който ще 
става изпращането на писмата.

123; 28.II.; Телеграма отъ Б.Н.С.Ф. за свикване на Общо 
годишно събрание на Областта за неделя 8 мартъ 1942 год.

124; Телеграма отъ сп. кл. „А.С.23” София съ което 
моли да съобщимъ на Б.Н.С.Ф. за преминаването на на-
шия играчъ Асенъ Алексиевъ Петровъ въ А.С.23.
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125;      ; № 26/28.II.; Отъ В.О.С.О. съ което съобщаватъ, че 
приематъ условията по наемане игрище „Тича”.

126;      ; № 27/28.II.; В.О.С.О. съобщава на клубовете ус-
ловията при които става наемането на игрище Тича както и 
таксите.

Месецъ Мартъ 1942 год.
127; 2.III.; № 237/24.II.; Отъ Б.Н.С.Ф. относно картотеки-

рането на играчите и редътъ по който ще става искането на 
входните билети за мачовете.

128; 2.III.; № 28/2.III.; Отъ В.О.С.О. (копие до Б.Н.С.Ф.) 
програма за мачовете за областното първенство за сезона 
1941-42 г.

129; 10.III.; № 259/2.III.; Отъ Б.Н.С.Ф. съ което потвържда-
ватъ телеграмата за свикване на Общо годишно събрание 
на Варн. Спортна областъ на 8 т.м.

Априлъ 1942 год.
130; 21.IV.; № 1/10.III.; Отъ В.О.С.О. съ което известява 

новия управителенъ съветъ на същата избранъ на Общото 
годишно събрание състояло се на 8.III. 1942 год.

131; 21.IV.; 10.III.; Отъ сп. кл. „Шипка” Пловдивъ – съоб-
щаватъ за новоизбрания управителенъ съветъ на клуба си.

132 и 133; Отъ Б.Н.С.Ф. Апелъ за акцията за пострадали-
те видинци.

134; 21.IV.; 16.III.; Отъ В.О.С.О. Окръжно относно игрище-
то за произвеждане на мачовете, относно отлагане на по-
следните и назначаване комисаръ по атлетиката.

135; Отъ сп. кл. „Напредъкъ” Русе – известие за избира-
не на новъ управителенъ съветъ.

136; 21.IV.; № 8/17.III.; Отъ В.О.С.О. до Тича и Победа, кои-
то да изнесатъ единъ мачъ въ полза на пострадалите отъ 
наводнението видинци.

137; 21.IV.; № 36/21.III.; Отъ турист. д-во „Родни балкани” 
за новоизбрания Управителенъ съветъ на същото.

138; 21.IV.; № 28.III.; Отъ съюза за закрила на децата кло-
нъ Варна, покана за присътствуване на нашъ делегатъ на 
общото годишно събрание на клона.

139; 21.IV.; № 19/31.III.; Отъ колоездачното д-во за нови-
те такси за наемането на колодрума.

140; 21.IV.; Телеграма отъ Пейчо Кожухаровъ – честити 
Възкресение Христово.

141; 28.IV.; № 26/22.IV.; Отъ В.О.С.О. Относно произвеж-
дането на федеративните мачове. Относно отпразнуването 
на спортния денъ и др.

142; 28.IV.; № 572/24.IV.; Отъ Б.Н.С.Ф. съ което съобща-
ва, че на събранието състояло се на 27 и 28 юлий 1940 г. 
е постановило и делегира на В.У.С. правото да се попълва 
съставите на родовите спортни съюзи образуващи състава 
на Б.Н.С.Ф. Възъ основа на това. Приема оставката на пред-
седателя на Бълг. футб. съюзъ г-нъ Л. Сокеровъ и избра г-нъ 
Дочо Н. Христовъ, народенъ представителъ и избра г. Б. 
Воденичаровъ за членъ на Б.Ф.С. на мястото на подалиятъ 
оставка г-нъ Ал. Карапетровъ.

Май 1942 год.
142; 12.V.; 28.IV.; Отъ г. Кавафянъ наемодателъ на сп. кл. 

Тича – клубното помещение съ което предлага искане за на-
правени отъ него разходи по подържане добриятъ видъ на 
клубното помещение и стълбищата.

142; 12.V.; Отъ Организацията на Бълг. железничари и 
моряци молятъ за отлагане на мача имъ съ насъ отъ 3.V. по-
неже на същата дата са поканени отъ добричкия с. кл. „Цар 
Борис III”.

145; 12.V.; № 35/7.V.; Окръжно № 35 отъ Варн. спортна 
Обл.

1. За Попълването на управит. съветъ.
2. За произвеждане на атлетически състезания.

3. Отлагане на федеративни мачове насрочени за 

10 и 24 май по нареждане на „Бранникъ”.
4. Насрочване на мачовете за „Юношката купа” и др.
146; 19.V.; № 38/19.V.; Оъ В. Сп. Обл. къмъ окръжно № 

35 относно полуфиналния мачъ между юношите на Тича и 
Владиславъ.

147; 19.V.; № 103/14.V.; Предложение отъ 55 браническа 
дружина „Черно море” при В.М.Г. да играемъ единъ мачъ съ 
тяхъ на 24 т.м. като прихода ще бъде за покупка на среднош-
колска купа.

148; 26.V.; № 850/23.V.; Отъ Б.Н.С.Ф. известява, че Иванъ 
Христовъ има редовни състезателни права съ Тича.

149; 26.V.; Отъ Саркизъ Тозбейкянъ телеграма, че изпра-
ща картата на Ив. Христовъ, който е редовенъ въ Тича.

150; 26.V.; Телеграма отъ П. Кожухаровъ, Ст. Поповъ, Бл. 
Давидовъ и Ат. Ковачевъ по случай патронния празникъ на 
„Тича”.

151; 26.V.; № 40/26.V.; Отъ В. Сп. Обл. известява, че фина-
ла за Юношката купа ще се състои на 31 т.м. между „Тича” и 
„Ш. Соколъ”.

Месецъ Юний 1942 год.
152; 2.VI.; № 5/26.V.; Отъ сп. кл. „Светкавица” покана 

да имъ гостуваме въ Търговище, по случай преимену-
ването на клуба имъ въ с. кл. „Шипка”

153; 2.VI.; № 17/27.V.; Отъ сп. кл. „Цар Борис III” Добричъ. 
Предлагатъ да върнатъ визитата ни, като определятъ датата 
на пристигането си и игране на мачъ на 14 т.м.

154; 2.VI.; № 7/30.V.; Отъ футб. комит. при В. Сп. Обл. из-
вестява резултатите отъ играните мачове за Областно пър-
венство на 6, 14 и 17 т.м. и насрочва отложените състезания 
отъ 10, 24 и 25 май.

155; 2.VI.; № 44/30.V.; Отъ В. Сп. Обл. съобщава решения-
та взети на заседанието си отъ 18 т.м. прот. № 9: 1. Налагане 
наказание на клубове. 2. Изготване програма за атлетиче-
ски състезания; 3. Уреждане курсове (беседи) подъ ръков. 
на атлетически комисаръ; 4. Относно картите за свободенъ 
входъ.

156; 9.VI.; № 48/2.VI.; Отъ Варн. сп. обл. писмо съ кое-
то се уведомяватъ всички клубове както и Б.Н.С.Ф., че 
е наказанъ с. кл. Владиславъ и му отнема правото на 
участие въ официални състезания въ срокъ единъ ме-
сецъ.

157; 30.VI.; № 1109/20.VI.; Отъ Б.Н.С.Ф. Моли всички клу-
бове да изпратятъ снимки изъ живота и дейностъта на по-
следните, които снимки ще послужатъ за създаване на еди-
нъ исторически футболенъ музей.

158; 30.VI.; № 1137/20.VI.; Отъ Бълг. плувенъ съюзъ при 
Б.Н.С.Ф. относно предстоящата дейностъ на Б.П.С.

159; 30.VI.; № 1171/24.VI.; Отъ Бълг. женски сп. съюзъ при 
Б.Н.С.Ф. Относно списъците, които висчки клубове трябва 
да изпратятъ, съдържащи имената на членките и напомня-
не за общобългарското първенство както и какви дисци-
плини се застъпватъ.

Месецъ Октомврий-Ноемврий 1942 год.
1; 20.X.; № 125/19.X.; В.О.С.О. – насрочва атлетически 

състезания за областно първенство.
2; 27.X.; № 2732/23.X.; Б.Н.С.Ф. – София, да се изпратятъ 

приходо-разходни протоколи за някои мачове.
3; 27.X.; № 131/23.X.; В.С.О. – тукъ – налага наказания на 

провинили се играчи и дава обяснение по въпроса за иг-
рищата.

4; 3.XI.; № 48/2.XI.; с. к. П. Воловъ Шуменъ – за една среща 
на 8 т.м.

5; 3.XI.; № 2799/26.XI.; Б.Н.С.Ф. – София, предупреждение 
да се правятъ разните оплаквания и искания на клубовете 
само до Б.Н.С.Ф.

6; 2.XI.; № 136/2.XI.; В.С.О. – тукъ – насрочва атлетически 
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състезания – бягане на 2 500 м.
7; 2.XI.; № 2770/28.X.; Б.Н.С.Ф. – футболния съюзъ – про-

възгласява с. кл. Левски София за Държ. първенецъ и носи-
телъ на Царската купа.

8; 2.XI.; № 2771/28.X.; Б.Н.С.Ф. – футболния съюзъ – из-
вестява новите такси за ръководство на състезания.

9; 20.XI.; № 100/17.X.; Колоездачно д-во – Варна – съоб-
щава ни наемите за колодрума.

10; 20.XI.; 6.XI.; Сп. кл. Владиславъ – Варна – поздравява 
новия У.С.; 5

11; 20.XI.; № 139/9.XI.; В.С.О. – тукъ – поздравява новия 
У.С.; 3

12; 20.XI.; № 137/11.XI.; В.С.О. – тукъ – съобщава за нало-
жени наказания на играчи.

13; 20.XI.; № 2984/11.XI.; Б.Н.С.Ф. – София – съобщава за 
изпращане на дължимите пари.

14; 20.XI.; № 3036/14.XI.; Б.Н.С.Ф. – София – отговаря на 
телеграмата ни № 171.

15; 20.XI.; № 2958/10.XI.; Б.Н.С.Ф. – София – иска отгово-
ръ на писмо № 2732 отъ 23.X.42 г.

16; 20.XI.; № 3053/16.XI.; Б.Н.С.Ф. – София – връща нере-
довни карти.

17; 20.XI.; № 3082/16.XI.; Б.Н.С.Ф. – София – утвърждава и 
поздравява новия У.С.; 2

18; 20.XI.; .XI.; Б.Н.С.Ф. – София – дава ни указания за кар-
тотеката за 1943 год.

19; 24.XI.; № 3109/12.XI.; Б.Н.С.Ф. – Атл. съюзъ – София – 
да имъ върнемъ атл. купа. „Северна България”.; 31

20; 25.XI.; № 9419/20.XI.; Варн. Популярна банка – тукъ – 
съобщава, че запазва салона за вечеринката на 31.XII.

21; 25.XI.; № 4/23.XI.; Боксъ клубъ – Варна- съобщава, че 
е избранъ новъ управителенъ съветъ.

Декемврий 1942 год.
22; 7.XII.; № 3457/2.XII.; Б.Н.С.Ф. – София – питатъ коя го-

дина Тича е играла въ Добричъ.
23; 15.XII.; 3.XII.; Сп. кл. Владиславъ – Тукъ – искатъ раз-

решение играча Н. Николовъ да премине въ Влад.
24; 15.XII.; № 3550/8.XII.; Б.Н.С.Ф. – София – Връща два 

съст. въпросници.
25; 17.XII.; № 4768/10.XII.; Инспекция на труда – София – 

разрешава вечеринките ни на 5 и 31 т.м.; 29
26; 17.XII.; № 27/11.XII.; Ф.С.С. – тукъ – съобщава ни, че 

мача ни с.к. „Радецки” ще се играе наново.;37
27; 17.XII.; № 348/11.XII.; А.С.23 – София – поздравява но-

вия ни Упр. съветъ.
28; 22.XII.; № 355/18.XII.; А.С.23 – София – Изпраща ни су-

мата отъ вестника ни.
29; 22.XII.; 21.XII.; Т. Анестевъ – съобщава ни, че престава 

да членува въ клуба ни.
30; 29.XII.; № 3670/21.XII.; Б.Н.С.Ф. – София изпращатъ 11 

членски карти отъ картотеката.
31; 29.XII.; № 158/22.XII.; В.С.О. – Съобщаватъ, че анули-

рания мачъ съ Радецки ще се играе на 27 т.м. 2 ½ часа.
32; 29.XII.; № 3758/23.XII.; Б.Н.С.Ф. – София – Искатъ отго-

воръ на писмото си под № 2984.
33; 29.XII.; № 11395/23.XII.; Бранникъ – София – питатъ 

колко и какви билети искаме да бъдатъ заверени.
34; 29.XII.; № 3777/25.XII.; Б.Н.С.Ф. – София – съобщаватъ 

ни, че увеличаватъ наказанието на Гочо Пармаковъ.

Изходящъ дневникъ СК „Тича“ 1942 г.
Месецъ Октомврий 1942 год.
1; 30.X.; Областния Директоръ – Шуменъ съобщаваме 

новата управа. 
2; 30.X.; Б.Н.С.Ф. София – съобщаваме новата управа. 
3; 30.X.; Съобщаваме новата управа на В.С.О. – тукъ. 

4; 30.X.; Н-ка на Т. П. Станция – Варна – молба кореспон-
денцията да се изпраща до секретаря на клуба. 

5; 30.X.; с.к. Владиславъ – тукъ – новата управа. 
6; 30.X.; с.к. Победа – тукъ – новата управа.
7; 30.X.; с.к. Радецки – тукъ – новата управа.
8; 30.X.; с.к. Левски – тукъ – новата управа.
9; 30.X.; с.к. Ш. соколъ – тукъ – новата управа.
10; 30.X.; с.к. Ж.С.К. – тукъ – новата управа.
11; 30.X.; с.к. „Левски“ – София – поздравления за спе-

челването на Царската купа и Държавно първенство.
12; 30.X.; Колоездачното д-во – тукъ – да ни се отпусне 

Колодрума.
13; 30.X.; Полицейския Комендантъ – тукъ – искаме ох-

рана за мача.
14; 30.X.; „Левски“ – София – Новия У.С.
15; 30.X.; „Славия“ – София – Новия У.С.
16; 30.X.; Ж.С.К. – София – Новия У.С.
17; 30.X.; Ф.К.13 – София – Новия У.С.
18; 30.X.; А.С.23 – София – Новия У.С.
19; 30.X.; Македония – Скопие – Новия У.С.
20; 30.X.; „Шипка“ – Пловдив –съобщаваме новия У.С. на 

клуба. 
Месецъ Ноемврий 1942 год.
21; 5.XI.; Б.Н.Б. – тукъ – съобщаваме новия У.С. на клуба. 
22; 5.XI.; Б.Н.Б. – тукъ – пълномощно на касиера ни да 

изтегли сума отъ банката. 
22; 5.XI.; Б.Н.С.Ф. – София – благодарствено писмо до 

съюза за игри с ръчна топка за добрия приемъ на волей-
болния ни тимъ. 

24; 18.XI.; У.С. на Варн. поп. банка – молимъ да ни се от-
пусне салона за новогодишна вечеръ. 

25; 19.XI.; Сп. маг. Марко Костурковъ – София – връщаме 
имъ една футболна топка. 

26; 21.XI.; Военния Комендантъ – тукъ – молимъ да ни 
отпусне флотския джазъ за вечеринката ни. 

27; 21.XI.; Полицейския Комендантъ – тукъ – поздравя-
ваме съ празника и подаряваме 100 лв. 

28; 23.XI.; П. Шиваровъ – молимъ да ни купи спортни съ-
оръжения отъ Гърция. 

29; 25.XI.; Б. Дирекция на труда – молимъ да ни се раз-
решат вечеринките на 5.XII. и 31.XII. въ полза на зимната по-
мощъ. 

30; 25.XI.; Б.Н.С.Ф. – София – Изпращаме приходо-разх. 
протоколи по мачовете съ Ж.С.К. Русе и Левски. 

Месецъ Декемврий 1942 год.
31; 1.XII.; Б. Атл. Съюзъ – София – поканваме ги да потър-

сятъ атл. купа отъ сп. кл. „Чардафонъ“ Габрово.
32; 7.XII.; Колоездачното д-во – тукъ – молимъ да ни от-

пусне колодрума.
33; 7.XII.; Б.Ф.С. – София – съобщаваме годината на гос-

туването на Тича въ Добричъ.
34; 7.XII.; Футб. съд. сек. – контестираме мача съ Радецки.
34; 15.XII.; Б.Н.С.Ф. – София – протестираме срещу ръко-

водството на мача Тича – Радецки отъ г. Г. Пърмаковъ.
35; 15.XII.; В.С.О. – тукъ – копие отъ писмо № 34.
36; 15.XII.; Сп. кл. Владиславъ – тукъ – отказване на пис-

мо отъ 3.XII.
38; 15.XII.; Сп. кл. Левски – Добричъ – даваме разр.на К. 

Кондовъ да премине въ Левски.
39; 15.XII.; У.С. на реф. колегия – тукъ – протестираме 

срещу ръководството на г. Гочо Пърмаковъ.
40; 17.XII.; Т. Георгиевъ – тукъ – поздравяваме го за го-

дежа му.
41; 18.XII.; Поп. б-ка, тукъ – опълномощаваме касиера на 

клуба да тегли сума.
42; 17.XII.; Полицейския Комендантъ – тукъ – иска-
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ме разрешение за вечеринката ни.
43; 18.XII.; В.С.О. – тукъ –поканваме да ни издължатъ за-

къснели вноски.
44; 19.XII.; Бранникъ – София – молимъ да ни заверятъ 

билети за 100 хил. лв.
45; 22.XII.; Пол. Комендантъ – Разрешение за томбола.
46; 22.XII.; Военния Комендантъ – молимъ за флотския 

джазъ.
47; 29.XII.; В.С.О. – тукъ –поканваме ги да си платят нае-

ма и имъ увеличаваме наема отъ 100 на 200 лв.
48; 29.XII.; В.С.О. – тукъ – поканваме клубовете да си за-

платят наема за игрището.
49; 29.XII.; Константинъ Темелковъ – тукъ – съобщаваме 

му, че е избранъ за съветникъ.
50; 30.XII.; Никола Колевъ – тукъ – съобщаваме му, че е 

избранъ за съветникъ.
51; 30.XII.; Иванъ Горчевъ – тукъ – съобщаваме му, че е 

избранъ за съветникъ.
52; 30.XII.; Бранникъ – София – съобщаваме колко и как-

ви билети искаме да се заверятъ.
53; 30.XII.; Б.Н.С.Ф. – София – изпращаме квитанция за 

5 807 лв.
54; 30.XII.; Варн. поп. б-ка – тукъ – пълномощно.
     1943 г.
Протоколът № 12, 5 януарий 1943 год. за редовното 

заседание на Управителния съветъ.
1. Докладъ за вечеринката. У.С. изслуша доклада на ор-

ганизатора г. Ст. Поповъ. Вечеринката е минала при много 
голямъ успехъ. Всички натоварени лица са изпълнили мно-
го добре възложените имъ задачи. По докладъ на г. Поповъ 
У.С. реши да се поздрави писмено нашия членъ г. Божидаръ 
Бяновъ за проявената голяма дейностъ по успешното изна-
сяне на вечеринката. Финансовата частъ на вечеринката да 
се докладва на следващото заседание.

2. Докладъ за забавата. Докладва г-ца Л. Попова – при-
хода и разхода иматъ следните цифри: Приходъ 1  235 лв. 
Разходъ 487 лв. Чисто 748 лв. У.С. реши да се изнесе забава 
на I-вия денъ на Коледа, като назначи за организаторъ съ-
ветника при клуба г. Ив. Горчевъ.

3. Четене кореспонденция. Четоха се постъпили-
те поздравления отъ: „Нови стремежи” г. Панайотовъ и г. 
Ваниловъ, сп. кл. „Македония” Скопие, „Сокол” Сливенъ и „П. 
Воловъ” Шуменъ и отъ х. Сплендитъ паласъ.

Протоколът № 13, 12 януарий 1943 год. за редовно-
то заседание на Управителния съветъ.

1. Докладъ отъ организатора на Коледните танцови за-
бави. Докладва съветника г. Ив. Горчевъ. Отъ първата заба-
ва на Коледа е реализиранъ приходъ отъ 230 лв. – двеста 
тридесетъ, а отъ втората – следващата неделя – 360 – триста 
шестедесетъ.

2. По изнасянето на вечеринката съ сп. кл. „Владиславъ”. 
По изнасяне на тая вечеринка се избра комитетъ въ съставъ: 
г-ца Л. Попова, г. К. Темелковъ, г. Аврамовъ и Бл. Давидовъ.

Протоколът № 14, 4 февруарий 1943 год. за редовно-
то заседание на Управителния съветъ.

1. Докладъ отъ вечеринката съ „Нови стремежи” У.С. 
прие  Приходо-разходния протоколъ съ следните цифри: 
Приходъ: 26  254 лв. Разходъ: 14  054 лв. Чисто 12  200 лв. 
Двете страни си поделиха по 6 100 (шестъ хиляди сто) лева.

2. Докладъ отъ вечеринката съ сп. кл. „Владиславъ”. 
Прие се приходо-разходния протоколъ съ следните ци-
фри: Приходъ: 28 756 лв. Разходъ: 10 332 лв. Чистъ приходъ 
18 524 лв. Двата клуба си поделиха по 9 262 (деветъ хиляди 

двеста шестдесетъ два) лева.

3. Постъпило дарения. Постъпило е дарение отъ г. Н. 
Люцкановъ въ размеръ на 5 000 лв. по случай смъртъта 
на сродника му Георги Н. Цочевъ. У.С. реши да приеме да-
рението и благодари на щедрия дарителъ.

4. По получената кореспонденция. По тая точка У.С. 
реши:  1) Да се поздравятъ новите Упр. тела на сп. кл. „А.С.23” 
София и „Орловецъ” Габрово. 2) На искането на Колоезд. 
д-во да заплатимъ счупения джамъ на бюфета въ Колодрума 
да се отговори, че за това клуба няма вина. 3) Да се поздра-
ви Подпредседателя на клуба г. Ст. Поповъ по случай 
сватбата му.

Протоколът № 15, 4 февруарий 1943 год. за извън-
редното заседание на Управителния съветъ.

1. Промяна въ Упр. съветъ. 1) Касиера на клуба Б. 
Кириловъ заяви предъ Упр. съветъ, че е въ невъзможностъ 
да работи на тоя постъ така както той разбира и помоли да 
се приеме оставката му. Последната бе приета и Упр. съве-
тъ назначи за неговъ заместникъ г. Иванъ Горчевъ. Същия 
да приеме длъжностъта отъ стария касиеръ въ четвъртъ-
къ, 18 того, въ присъствието на председателя на клуба г. 
К. Сапунджиевъ и председателя на Контролния съветъ г. 
Г. Рахневъ. 2) Упр. съветъ назначи г. Христо Момчиловъ за 
членъ въ Комитета за разните спортове.

2. По издаване на Юбилейния листъ. Господата П. 
Кожухаровъ и Ст. Кириловъ да дадатъ отчетъ предъ Упр. съ-
ветъ по издаването на тоя вестникъ на събранието въ втор-
никъ, 23.II. т.г.

3. По Конгреса на Б.Н.С.Ф. Предъ видъ предстоящиятъ 
Конгресъ на Б.Н.С.Ф, Упр. съветъ избра делегатите за същия: 
1) К. Сапунджиевъ, 2) Илия Митевъ, 3) П. Кожухаровъ, 4) Дим. 
Недевъ, 5) Бл. Давидовъ и евентуаленъ заместники на някой 
отъ горните лица Ст. Кириловъ.

Протоколът № 16, 23 февруарий 1943 год. за редов-
ното заседание на Управителния съветъ.

1. По постъпилата кореспонденция. По поводъ писмото 
на колоезд. д-во за заплащането на единъ джамъ счупенъ 
презъ време на инцидента по мача ни съ сп. кл. „Радецки”. 
У.С. реши да се заплати горния джамъ, като изказва недо-
волството си отъ тоя начинъ на процедиране отъ страна на 
У.С. на Кол. д-во.

2. Докладъ отъ г. П. Кожухаровъ за юбилейния вестникъ 
и членския вносъ. Доклада за вестника се отложи за след-
ващото заседание, тъй като г. Кожухаровъ не бе напълно 
готовъ. Събраните суми отъ същия отъ членски вносъ въз-
лизатъ на 1 453 (хиляда четиристотин петдесетъ три) лева. 
Сумата се предаде на касиера.

3. Поднасяне поздравления. По случай сватбата на 
дъщерята на Орфански, У.С. натовари г. П. Кожухаровъ 
да отправи на същата поздравителна телеграма отъ 
името на У.С.

Протоколът № 17, 9 мартъ 1943 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Да се отправи поздравително писмо на дъщерята на г. 
Орфански по случай сватбата ѝ. Презъ една отъ миналите 
недели дъщерята на единъ отъ основателите на клуба 
ни г. Б. Орфански, е встъпила въ бракъ. По тоя случай У.С. 
реши да се отправи на същата поздравително писмо.

2. По постъпилата кореспонденция. Следъ прочитане-
то на постъпилата кореспонденция, У.С. взе следните реше-
ния: 1) Спортното утро изнесено отъ В.С.О. да се проагитира 
най-широко между членовете на клуба. 2) Приема за членъ 
на клуба ни г. Георги Йордановъ Цветковъ.

3. Промяна въ У.С. Предвидъ на това, че зав. футбола 
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при клуба г. П. Кожухаровъ напуска града ни, то У.С. нами-
райки че тоя важенъ постъ трябва да се заеме веднага отъ 
друго лица, съ пълно болшинство избра за зав. футбола 
досегашния съветникъ г. К. Колевъ.

Протоколът № 18, 16 мартъ 1943 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Докладъ отъ г. Кожухаровъ за юбилейния вестникъ. 
г. П. Кожухаровъ докладва приходо-разходния протоколъ 
по издаването на вестника. Той се прие отъ У.С. съ следните 
цифри: Приходъ 10 550 лв. Разходъ 8 236 лв. Чистъ прихо-
дъ 2 314 лв. На касиера се предадоха 314 (триста четирина-
десетъ) лева. Оставатъ да се събератъ още следните суми: 
1) Отъ сп. кл. „Левски” Добричъ – 400 лв. 2) Отъ г. М. Яневъ 
София – 3 000 лв. 3) Отъ г. Г. Владимировъ – 300 лв.

Протоколът № 19, 23 мартъ 1943 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Приемане клубната каса отъ стария касиеръ. Предъ 
видъ това, че тоя въпросъ не е още уреденъ и финансите 
на клуба са въ едно неясно положение У.С. натовари г. Ст. 
Поповъ да приеме касата отъ бившия касиеръ Б. Кириловъ 
и я предаде на новия касиеръ Ив. Горчевъ. Това да стане 
най-късно до следващото заседание.

2. Постройка на баскетболно игрище. Упр. съветъ на-
мери за необходимо да се построи такова игрище. За което 
натовари г. Ст. Поповъ да влезе въ връзка съ ж.п. власти за 
отпускането на 4 релси необходими за постройката на това 
игрище.

3. Изпращане членъ отъ Упр. съветъ. Досегашния заве-
дующъ футбола при клуба ни г. П. Кожухаровъ напуска града 
ни. Ето защо Упр. съветъ реши да му се даде прощална дру-
гарска вечеря, за която целъ отпусна 500 (петстотинъ) лева.

4. Посочване клубенъ представителъ въ Упр. съветъ на 
В.С.О. на мястото на г. П. Кожухаровъ. За такъвъ Упр. съветъ 
посочи секретаря на клуба г. Бл. Давидовъ.

5. Покупка на футболна топка. Да се натовари нашия 
членъ въ София г. П. Панайотовъ да купи и ни изпрати една 
футболна топка.

6. По постъпилата кореспонденция. Да се поздрави 
Упр. съветъ на сп. кл. „Владиславъ” Варна.

Протоколът № 20, 6 априлъ 1943 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Разглеждане постъпилата кореспонденция. Чете се 
постъпилата до клуба кореспонденция по която Упр. съве-
тъ взе следните решения: 1) Да се отправи благодарствено 
писмо до Б.Н.С.Ф. за това, че е издействано снабдяването на 
клубовете съ спортна екипировка. 2) Упр. съветъ намери: 
че ни са необходими следните материали за екипировка: 
1. Платъ за 22 чифта гащета; 2. Материалъ за 22 чифта обу-
ща; 3. Материалъ за 11 чифта шпайкове; 4. фитилъ 100 м; 5. 
39 броя гимнастически фланелки. 3) На г. Панайотовъ да се 
преведе сумата отъ 950 лв. за купената отъ него футболна 
топка. 4) Натоварва се Атлетическия комитетъ да организи-
ра атл. курсове за направеното да докладва на следващото 
заседание.

2. Постройка на баскетболно игрище. Упр. съветъ реши 
да се закупи дървени стълбове за постройката на това игри-
ще, тъй като железните, са крайно неудобни.

3. Избиране пом. домакинъ. Тъй като досегашния за-
местникъ е мобилизиранъ то на негово място се назначава 
г. Бедросъ.

4. Попълване Упр. съветъ. Секретаря на клуба г. Бл. 
Давидовъ изказа желание да работи въ Атл. комитетъ и 
помоли Упр. съветъ да го освободи отъ тая длъжностъ. 

Последния уважи молбата му и на негово място избра г. Т. 
Анестевъ. За членъ на Атл. комитетъ Упр. съветъ избра г. 
Илия Божковъ.

5. По мача ни съ Победа. Предъ видъ предстоящия ни 
мачъ за първенството съ сп. кл. Победа Упр. съветъ назначи 
организаторъ г. Аврамовъ.

Протоколът № 21, 13 априлъ 1943 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ № 20. Секретаря прочете протоко-
ла № 20 отъ миналото заседание, който се одобри и подписа 
отъ присътствуващите. 

2.  По откриване на курса по лека атлетика. По този въ-
просъ докладва г. Бл. Давидовъ, като каза, че съ поканени 
да взематъ участие всички клубове. Очаква се, че курса ще 
бъде посещаванъ отъ около 50 души. Програмата ще се из-
работи и ще се раздаде на курсистите въ деня на открива-
нето, което ще стане на 17 т.м. въ 6 ч. сл. об. въ клубното 
помещение отъ председателя на клуба г. К. Сапунджиевъ. 
Да се пише на г. Илия Божковъ, че се натоварва да ръководи 
курса и въ деня на откриването да изнесе първата встъпи-
телна лекция.

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: а) Отъ Бълг. Атл. съюзъ при Б.Н.С.Ф., че ни изпращатъ 1 
копие и  дискъ, за които да имъ изпратимъ разписка за по-
лучаването. На същия да се изпрати благодарствено писмо. 
б) Окр. № 227 отъ В.С.Областъ съобщаватъ, че на 18 т.м. въ 
10:30 ч. устройватъ атлет. бягане „Кросъ-кънри” на 2 500 м. 
Натоварва се г. Благой Давидовъ да състави списъка на атле-
тите и го представи да 15 т.м. на Председателя Атл. комитетъ 
при Областъта. в) Отъ Б.Н.С.Ф. – съ заповедъта на Столичния 
полиц. комендантъ за взетите мерки по охрана на игрищата 
през време на състезанията – за сведение. Пожела се щото 
тази заповедъ да може да се проведе и въ Варна.

4. Приходо-разходенъ протоколъ мача „Тича” – „Победа” 
11.IV.1943 г. Протокола се докладва отъ г. Т. Анестевъ. Отъ 
мача имаме следния резултаъ: приходъ – 13 570 лв. разходъ 
– 3 618 лв. Чист приходъ 9 952 лв., която сума се разпреде-
ля между четирите клуба, които са играли него денъ, т.е. на 
всеки клубъ е дадена сумата 2 488 лв. за които касиера след-
ва да издаде квитанция за предаване на сп. кл. „Владиславъ”, 
който беше домакинъ за прилагане къмъ разходните доку-
менти.

5. Одобрение разходите. По провеждането на мача 
„Тича” – „Победа” по доклада на Зав. футбола г-нъ Колю 
Колевъ са направени следните разходи: 1) За закуска на 
играчите – 1  000 лв., 2) За вечеря на играчите – 1  000 лв. 
Всичко 2  000 лева за които представи и съответните раз-
писки одобрени от Управителния съветъ. Освенъ горната 
сума са броени пътни и дневни пари на следните игра-
чи, дошли вънъ отъ града специално за мача: 1) Иванъ 
Сарайдаровъ – 1 000 лв., 2) Илия Апостоловъ – 300 лв. 
като за освобождаването на Ив. Сарайдаровъ се изпрати г. 
Димитъръ Недевъ до гр. Разградъ за което същия е напра-
вилъ разходъ отъ 1 160 лв. Разходите се одобряватъ от Опр. 
съветъ.

6. Доклада за мача. Организатора на мача г. Аврамовъ 
докладва, че на този мачъ самъ е взелъ участие по орга-
низирането, като моли за въ бъдеще освенъ назначеното 
лице да се изпращатъ и други представители отъ клуба за 
облекчение на работата. Зав. футбола г. Кольо Колевъ 
каза, че въпреки промяната въ състава на тима ни, по-
ради отсътствието на някои играчи и въпреки груба-
та игра успяхме да се наложимъ съ 1:0, за което изказа 
благодарността си къмъ играчите. Бл. Давидовъ се изказа, 
за играта като предложи да се пише писмо до В.С.О., и 
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изкажемъ възмущението си отъ грубата игра и малтретира-
нето на играчите ни отъ страна на „Победа”. Председателя г. 
Сапунджиевъ благодари на всички играчи за добрата игра.

7. Назначаване организатори. За доброто провежда-
не и организиране на мачовете, за въ бъдеще Упр. съветъ 
предварително ще посочва организатора и другите лица, за 
което ще се съставя списъкъ.

8. Назначаване инкасаторъ. За да може редовно да се 
събиратъ членските вноски за помощникъ на касиера се 
назначи г. Благой Давидовъ, който ще инкасира суми срещу 
вноски, за което дело на същия се предаде кочанъ квитан-
ции. Определя му се възнаграждение 20% върху събраната 
сума, платима веднага при отчитането. Отчитането да става 
към края на месеца.

9. Поддържане инвентара. За поправката на обущата де 
се намери обущаръ, съ който да се уговори поправката на 
обущата, като на следното заседание се докладва.

10. Разгледа се постъпилото заявление отъ играча 
Никола Николовъ, съ което моли да му се даде разре-
шение за преминаване въ сп. кл. „Ж.С.К.”. Понеже има 
решение на Общото събрание да не се дава разрешение съ 
изключение на тия които напущатъ града, същото заявле-
ние се остави за разглеждане на идущото заседание.

11. Подпомагане заболели играчи. Повдигна се въпро-
са за подпомагане на заболели играчи. Поради напредна-
лото време този въпросъ остана да се разгледа на идущото 
заседание.

Протоколът № 22, 20 априлъ 1943 год. за редовното 
заседание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ № 21. Секретаря прочете прото-
колъ № 21, отъ миналото заседание, който се подписа отъ 
всички присътствуващи. 

2. Докладъ за атлетич. състезания на 18.IV. т.г. Зав. ат-
летиката г. Благой Давидовъ докладва за атлет. състезания 
„Кросъ-кънтри” на 2  600 метра, което е уредила Варнен. 
Спортна Областъ. Нашите участници са класирани на IV и 
VI място. Постиженията много добри. Да се пише писмо до 
Варн. Спортна областъ за инициативата по устройването на 
подобни състезания за разнообразие на атлетическата про-
грама съ пожелание щото въ бъдеще състезанията да бъда-
тъ посещавани отъ повече атлети за по-голямо съревнова-
ние. Това е единъ голямъ активъ за дейностъта за областъта. 
Да се пише писмо до Обл. воевода на „Бранникъ” съ което да 
се уведоми, че сме уредили Курс по лека атлетика и игра съ 
ръчна топка, ръководенъ отъ Командира на Организацията 
„Бранникъ” г. Илия Божковъ, като се поканятъ и бранниците.

3. Материали за екипъ. Отпуснатите материали за които 
ни съобщава Б.Н.С.Ф. писмено, да се получатъ отъ Варн. ко-
мисарство чрезъ Домакина на клуба г-нъ Георги Тодоровъ и 
резултата докладва на следващото заседание.

4. Докладъ за членския вносъ. Инкасатора г. Бл. 
Давидовъ докладва, че събирането на членския вносъ вър-
ви добре. Председателя г. Сапунджиевъ помоли всички чле-
нове редовно да заплащатъ вноските си.

5. Отчитане на касиера Б. Кириловъ. Управителния съ-
ветъ помоли г. Сапунджиевъ устно да покани бившия каси-
еръ г. Борисъ Кириловъ да предаде касата (паричната на-
личностъ и всички книжа на касиера) за да може касата да 
се доведе въ изправностъ отъ новия касиеръ. Тази покана 
да се смята за последна, следъ което ще се пристъпи преда-
ване по принудителенъ начинъ.

6. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните 
писма: а) Отъ Варн. Мъжка гимназия – искатъ списъка на 
учениците, които са членове на клуба ни; Да се отговори, 

че имаме ученическа секция подъ ръководството на 

г. Илия Божковъ – учителъ при Техн. у-ше, и Командира 
на 7-а браническа дружина при същото училище. б) Отъ 
спортните клубове: „Орловецъ” Габрово; „Родина” Шуменъ; 
„Панайотъ Воловъ” Шуменъ; „Раковски” Русе; Понеже усло-
вията са неприемливи да се пишатъ писма, както следва: 1) 
На „Орловецъ” Габрово, че сумата 11 000 лв. е много малка. 
2) На „Родина” Шуменъ, че сме съгласни да отидемъ срещу 
9 000 лева; 3) На „Раковски” Русе, че не можемъ да ги прие-
мемъ, понеже сме заети съ мачъ въ Добричъ, а ги помоли-
мъ да дадатъ разрешение на играча ..(бел. Никола Кръстев 
Даракчиев) 4) На „Панайотъ Воловъ” Шуменъ, че сме заети 
за Великденъ. Управителния съветъ намира, че тимътъ ни 
за Великденъ ще трябва да играе мачъ вън отъ града, зато-
ва натовари подпредседателя г. Стефанъ Поповъ да влезе 
въ връзка съ градската омнибусна служба за наемане на 
омнибусъ до гр. Добричъ за единъ мачъ съ сп. кл. „Левски” 
или „Царъ Борисъ” и ако се получи благоприятенъ отговоръ 
Зав. футбола презъ седмицата се погрижи за подреждане 
на тима. в) Писмото отъ играча Димитъръ Стракиевъ, съ 
което моли за въ бъдеще да не бъде слаганъ въ тима, 
понеже билъ боленъ.

7. Даване пълномощно. г) Да се пише на г. Панайотъ 
Панайотовъ София, че се упълномощава да представлява 
клуба ни предъ Б.Н.С.Федерация София. д) Да се изкаже пис-
мена благодарностъ на К-ра на Бронево-изтребителната 
дружина Разградъ, за дадения отпуск на играча ни 
Иванъ Сарайдаровъ – за мача съ „Победа” на 11 априлъ 
1943 год. е) Да се благодари на г. Панайотовъ за услугите, 
които върши, и да се помоли да получи 1 дискъ и 1 копие 
отъ Атлет. съюзъ.

Протоколът № 23, 4 май 1943 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ № 22. Секретаря прочете протоко-
лъ № 22, отъ миналото заседание, който се одобри и подпи-
са отъ всички присътствуващи. 

2. За отпущане материали за екипа. Подпредседателя 
г. Стефанъ Д-ръ Поповъ, докладва, че от комисарството съ 
обещали че към 16 т.м. ще ни отпуснатъ материалите, за 
които ни уведоми Б.Н.С.Ф.

3. Докладъ за членския вносъ. Инкасатора г. Бл. 
Давидовъ докладва, че събирането на членския вносъ вър-
ви добре, и помоли всички членове, които иматъ възмож-
ностъ, да се заематъ съ записването на нови членове.

4. Назначаване касиеръ. Понеже досегашния касиеръ 
г. Ив. Горчевъ съобщилъ, че остава на работа въ София, на 
негово място за касиеръ на клуба се назначава г. Теодосий 
Чакъров, който отъ идното заседание е редовенъ членъ на 
Управ. съветъ. Да се предпише на същия веднага да приеме 
касовата парична наличностъ, всички касови книжа отъ би-
вшите касиери г-дата Борисъ Кириловъ, който не е напълно 
отчетенъ, а така също и отъ Ив. Горчевъ, като въ най-скоро 
време приведе касата въ пълна изправностъ и въ едно отъ 
следващите заседания направи подробенъ докладъ.

5. Постъпили волни пожертвувания. Варненския жите-
лъ г. Никола Цанковъ е внесълъ на касиера сумата отъ 1 000 
лв. за волни пожертвувания, за което се реши да му се из-
прати благодарствено писмо, като същевременно го запис-
ваме за редовенъ членъ на клуба.

6. Приходо-разходъ отъ мача 2.V. За мача „Тича” – „Ш. 
Соколъ”, който се игра на 2 т.м. докладва г. Тодоръ Анестевъ. 
Същия се произвелъ редовно и завършилъ при резултатъ  
4:2 за „Тича”. Чистия приходъ отъ мача е 12 453 лв., която 
сума се разделя между 4-те клуба, които са играли същия 
денъ, т.е. на „Тича” се падатъ чистъ приходъ 3 364 лв. за която 
касиера следва да издаде касова квитанция и следва да за-



363

пише въ приходната страна на касовата книга. Одобряватъ 
се следните разходи по този мачъ за с/ка на клуба ни: 1) За 
храна на играчите – 1 100 лв. 2) За пътни на 2 играчи – 440 лв. 
3) За лекуване О. Харипянъ – 650 лв. Преписъ отъ приходо-
разходния протоколъ ще се получи отъ сп. кл. „Владиславъ”.

7. Назначаване лица за мача ни на 6 т.м. За мача ни на 6 
т.м. съ сп. кл. „Ж.С.К.” се назначава организаторъ г. Аврамовъ, 
а за касиери на входа г-дата Михаилъ Темелковъ и Илия 
Савов, които заедно са представителите на другите клубове 
организират този мачъ.

8. Назначаване комисия. Назначи се комисия въ съставъ 
г-дата: К. Сапунджиевъ, Ст. Д-ръ Поповъ, Димитъръ Недевъ 
и Темелковъ, която да посети изложбата на г. Димитъръ 
Илиевъ и ако намери някоя подходяща картина и да е по-
евтина я откупят за клуба.

9. Проверка и описъ на инвентара. Назначи се коми-
сия въ съставъ г-дата: Георги Тодоровъ, Димитъръ Недевъ 
и Бедросъ Ексерджиянъ, да опишат инвентара, който се на-
мира въ стаичката при игрището, като същия инвентаръ се 
впише въ инвентарната книга. На идущото заседание да се 
докладва за резултата. 

10. Поправка обущата. Понеже обущата на играчите са 
доста износени, реши се да се дадатъ на основно подтягане 
около 25 чифта, и след това и останалите. 

11. Уреждане сметката. За обущата и фланелките да се 
приспособят наличните рафтове и шкафчета, като въ слу-
чай, че се нуждаят отъ ремонтъ се наеме някой дърводеле-
цъ. Да се закупят медикаменти за санитарната чанта, която 
подари г. Христо Желязковъ, за което да му се пише благо-
дарствено писмо. 

12. Кореспонденция. Да се пишатъ следните писма: а) 
До г-дата Александъръ Вътевъ и Никола Костовъ – аптекаръ 
Добричъ и им се благодари за издействувания отпускъ 
на играча ни Владимиръ Пинзовъ за 2 т.м. б) До сп. кл. 
„Раковски“ Русе, да побързатъ съ даването разрешение 
на играча Никола Кръстевъ Даракчиевъ. 

13. За дамската секция. За да може дамската секция при 
клуба да заработи по-дейно назначава се комисия въ съста-
въ: г-ците Шиварова, Л. Попова и г-нъ Хр. Момчиловъ, кои-
то да посетят председателката въ Девическата гимназия по 
физическо възпитание г-ца Ангелова и я помолят да поеме 
ръководството на секцията. 

14. Даване разрешение на играчи. Разгледа се въпро-
са за даване разрешение на играча ни Никола Ивановъ 
Николовъ, който моли да премине в „Ж.С.К“. Реши се 
да се даде такова, след като сп. кл. „Ж.С.К“ внесе най-
малко 1 000 лв. за фондъ „Подпомагане бедни играчи“, 
който фондъ се основава при клуба. Тази сума се иска 
понеже този играчъ е израстналъ въ нашия клубъ и въ 
продължение на толкова години, е използвалъ инвентар-
ните вещи на клуба и сме му плащали членски те вноски 
къмъ Б.Н.С.Ф. Разрешение се дава и на играча ни Георги 
Ивановъ Георгиевъ, който преминава въ сп. кл. „Ж.С.К“. 
Заб. Приеха се за редовни членове: Ц. Чокоевъ, Н. Цанков, П. 
Воденичаровъ, Ст. Парушевъ, Н. Георгиевъ, М. Киряковъ, Н. 
Кожухаровъ, К. Георгиевъ, Иванка Назърова, Т. Данаиловъ, 
М. Ангелова, Радко Димитровъ, Мих. Бозуковъ, Стременъ 
Димитровъ, В. Вълчевъ, Г. Ивановъ, Р. Георгиевъ, Ив. 
Ивановъ, П. Ивановъ, Антонъ Палазовъ, Лотаръ Михайловъ, 
Райна К. Краева –всичко 22 члена, които са подали редовни 
декларации. 

Протоколът № 24, 11 май 1943 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ № 23. Секретаря прочете протоко-
лъ № 23 отъ миналото заседание, който се одобри и подпи-

са отъ всички присътствуващи. 
2. Докладъ за мача на 6 т. м. За играния мачъ на 6 т. м. 

за Областно първенство съ „Ж.С.К“ докладва организатора 
г. Аврамовъ. За поведението и играта на играчите презъ 
време на играта ще споменемъ къмъ края на настоящия 
протоколъ. Крайниятъ резултатъ е 0:0. Приход е следния: 
приходъ 3 090 лв. разходъ 1 690 лв. или чистъ приходъ 1 395 
лв., която сума се раздели между 2 клуба по равно т. е. по 
697/698 лв., за което касиера следва да издаде касова кви-
танция. 

3. За приемане и предаване на касата. г. Благой Давидов 
докладва, че заедно съ новоназначения касиеръ г. Теодоси 
Чакъровъ са започнали да приемат всичко отъ бившия ка-
сиеръ г. Борисъ Кириловъ и отъ лицата, които временно 
са изпълнявали касиерската длъжност. Понеже е наложи-
телно касата да се приведе въ пълна изправност, поканиха 
се всички членове, които иматъ у себе си клубни приходи 
или направени разходи незабавно да се отчетат предъ ка-
сиера. Докладва се, че неотчетени за Юбилейния листъ са 
останали следните лица: 1) Пейчо Кожухаровъ – 1 000 лв. 2) 
Михаилъ Яневъ– 3 000 лв. 3) сп. кл. „Левски“ – 400 лв. като 
се реши на същите да се пише писма и се поканятъ въ най-
скоро време да се отчетат на касиера. 

4. Четене и писане на кореспонденция. Прочетоха се 
следните писма: а) Отъ Б.Н.С.Ф. – за учредяването на фехто-
ваченъ съюзъ при същата; б) Отъ Варн. Сп. Областъ – за ат-
летич. състезание „Олимпийска щафета“ – на 30 т. м., като се 
предостави Зав. атлетиката да се погрижи за това и състави 
тима. Да се пише писмо до г-ца Ангелова, учителка по физи-
ческо възпитание въ Девическата гимназия, съ което да я 
поканим да поеме организирането на дамската ни секция. 

5. За мача съ „Радецки“ на 16 т. м. За организаторъ на 
този мачъ отъ страна на клуба се назначава г. Д. Недевъ, а 
за касиеръ г. Теодоси Чакъровъ. За въ бъдеще Зав. футбола 
ще раздава гратисите на играчите, което по възможност да 
става един ден преди мача. 

6. Назначаване Санитаръ. За Санитаръ на клуба се на-
значава Янко Беловъ, който да има грижата да излиза ре-
довно на всеки мачъ съ санитарната чанта и да се грижи за 
пълната изправност на същата съ санитарни материали. 

7. Съвместно заседание съ играчите. Следъ привър-
шване редовния дневен ред на Упр. съветъ, пристъпи се 
къмъ съвместно заседание съ играчите, което се насрочи 
отъ миналото заседание. Това се наложи за да могатъ да се 
разменятъ мисли между играчите и Упр. съветъ по въпро-
си отнасящи се за нормалния спортенъ животъ въ клуба. 
Председателя г. Сапунджиевъ покани всички играчи сво-
бодно да се изкажатъ, като последователно се даде думата 
всеки единъ. Отъ присътствувите се изказаха: а) Онникъ 
Харипянъ - че на време трябва да се докладва за смяна на 
играчъ и че преди и следъ мача въ стаичката трябва да бъде 
домакина на клуба. б) Иванъ Сарайдаровъ – Подържа, че 
следъ мача на игрището ще трябва да отива някой предста-
вител на Упр. съветъ, за да изслуша мнението на играчите 
по мача, и ако има пострадалъ или нужда играчъ да му се 
помогне. в) Панайотъ Желязковъ, че е предупредилъ 
Зав. футбола, че не може да играе центъръ-халфбекъ, 
като е бил помолил да бъде заменен съ другъ играчъ, а 
той да мине на другъ постъ. г) Дим. Стракиевъ – Че при 
нараняването на Харипянъ през мача съ „Ш. Соколъ“, никой 
отъ членовете ни не отишълъ да му помогне, а трябвало 
да му помогне човекът отъ другъ клубъ. Другите играчи се 
въздържаха да говорятъ, понеже били доволни отъ всичко. 
Следъ това се даде думата на членовете отъ Управителния 
съветъ. Бл. Давидовъ, намира основателно искането на иг-
рачите, че следъ и преди мача трябва въ стаичката да 
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отива някой отъ Упр. съветъ, като непременно домакина 
трябва да отива въ стаичката за да следи за инвентара, оба-
че, намира, че сегашния домакинът е неподходящъ за тази 
длъжностъ. За да могатъ да се взематъ надлежни решения, 
следва играчите да се изкажатъ свободно предъ Упр. съве-
тъ. Т. Анестевъ и Дим. Недевъ, съгласни съ искането на иг-
рачите, обаче, отъ тяхъ се иска да бъдатъ дисциплинирани, 
като се упрекваха, че при мача съ „Ж.С.К“ на 6 т. м. някои 
отъ играчите са се явили на терена въ нетрезво състоя-
ние, което отчасти изложиха клуба, което за въ бъдеще 
ще трябва да се отбягва, за да не се стига до положение да 
се налагатъ наказания отъ клуба и отъ Областъта. Тъй както 
се търсятъ правата, тъй трябва да се изпълняват задълже-
нията отъ страна на Управа и играчи. Въ този мачъ клуба ни 
изгуби въ резултата, понеже нямаше свързана игра. Накрая 
председателя г. Сапунджиевъ благодари на играчите за от-
зоваването на поканата на Упр. съветъ за това събрание, 
като помоли същите да бъдат дисциплинирани и винаги 
да работят за преуспяването на клуба и на Велика спортна 
България, като декларира, че всички искания на играчите 
ще бъдатъ изпълнени, колкото позволяватъ възможностите 
за това. 

Протоколът № 25, 15 май 1943 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Разглеждане и предложение за мача въ Добричъ. 
Председателя г. Кънчо Сапунджиевъ, докладва, че пред-
ставителъ на спорт. клубъ „Левски” Добричъ, г. Христовъ 
е направилъ предложение за мача на 25 т.м въ Добричъ, 
прихода отъ който мачъ щялъ да се изразходва за по-
стройка на Паметникъ на генералъ Колевъ. Понеже мача 
се урежда отъ младежката група „Нови струи” съ благотво-
рителна целъ, управителния ни съветъ се съгласи, като въ-
просната група ще следва да заплати сумата (9 000) деветъ 
хиляди лв. за пътни и дневни пари на играчите. За водачи 
на тима се назначаватъ г-дата К. Сапунджиевъ и Т. Анестевъ, 
като въ случай, че първия не може да замине ще се замес-
ти отъ г. К. Колевъ. За състава на тима да има грижата зав. 
футбола г. К. Колевъ, като се направятъ веднага постъпки за 
освобождаването на играчите, които са на военна служба 
или служебно заети. Реши се на играчите и водачите освенъ 
пътните разноски по омнибуса да се заплатятъ по 200 лв. за 
храна, като числото на играчите съ резервите бъде 13 души, 
а това на водачите 2 или всичко 15 души. Въ Добричъ къмъ 
водачите ще се присъедини и подпредседателя г. Стефанъ 
Поповъ, който ще пътува на свои разноски. На следващото 
заседание водачите да направятъ подробенъ докладъ.

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: а) Отъ Варн, Спортна областъ окр. № 247, 248, 249, 250 и 
251 за взети решения отъ същата – за сведение и изпълне-
ние. б) Отъ Б.Н.С.Ф. – Бълг. футб. съюзъ за начина по който 
ще се произведатъ футболните състезания презъ тази годи-
на и числото на клубовете, които ще участвуватъ отъ отдел-
ните области.

Протоколът № 26, 25 май 1943 год. за редовното засе-
дание на Управителния съветъ.

1. Докладъ за мача въ Добричъ. Водача на тима ни г. Т. 
Анестевъ, които игра благотворителенъ мачъ на 23 май т.г. 
съ сп. кл. Левски. За играния на 23 май т.г. благотворителенъ 
мачъ въ гр. Добричъ съ сп. кл. „Левски” докладва водача на 
тима ни г. Анестевъ, който каза, че мача се е произвелъ на-
пълно редовно, за което се благодари на играчите за играта 
която са дали и за тяхната дисциплина, която са показали 
презъ време на състезанието, благодарение на които имъ 

качества тима ни заслужено победи съ 2:0 гола. Да се 

пише благодарствено писмо до Младежката група „Нови 
струи”, за приема, който ни указаха, а така също и да имъ 
се изпрати и квитанция за (9 000) деветъ хиляди лева, кол-
кото ни броиха за гостуването. Водача докладва също и 
приходо-разхода отъ мача: Срещу получената сума – 9 000 
лв. ние сме направили разходи – 9 280 лв. или преразходъ, 
отъ 280 лв., изразени въ приходо-разходния протоколъ, 
който се одобри отъ събранието и касиера да има грижата 
при представяне сметко-разписката отъ водача да му брои 
преразхода отъ 280 лв. Да се пише писмо до Директора на 
Занаятчийското у-ще за извинението на отсъствията на 
играча Колю Стояновъ Макаровъ, който е взелъ участие 
въ този мач, и е отсътствувалъ от парада на 24 т.м.

3. Одобряване разхода. Одобрява се разхода отъ 350 
лв. за печатане декларации и визитни картички.

4. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: а) Отъ Б.Н.С.Ф., че Аероклуба влиза въ състава 
на федерацията; б) Отъ Бълг. футб. съюзъ – че футболния ко-
митетъ при В.С.О. трябва да насрочи мача „Тича” – „Радецки”; 
в) Отъ върх. Упр. съв. Б.Н.С.Ф., че играча Борисъ Лозановъ 
Ивановъ е редовенъ при „Тича” отъ 23 февруарий 1943 
година; г) Отъ Колоездачно д-во Варна, уведомяватъ ни за 
наема на „Колодрума”. Да се провери колко сме плащали въ 
миналото и ако има нужда да си направимъ възражение за 
повишението което ни правятъ; д) Отъ Юношкия комитетъ 
при В.С.О. съобщаватъ програмата за юношкото първен-
ство; е) Отъ сп. кл. „Левски” Варна, молятъ за разреше-
ние за преминаване отъ „Тича” въ „Левски” – следните 
играчи: Хмаякъ Кеворкъ Кеворкянъ, Арменакъ Керопъ 
Харипянъ, Гарабедъ Агоповъ Саркисянъ и Бедросъ 
Арменакъ Торосянъ. Реши се да се даде разрешение, по-
неже няма нужда отъ тяхъ.

5. Приемане нови членове. За членове на клуба се при-
еха: 1) Викторъ Г. Баламовский; 2) Емануилъ С. Гемжакъ; 3) 
Стою Неделчевъ Петковъ, Анести К. Савовъ; 5) Любенъ Хр. 
Скутуновъ; 6) Миля Николовъ Израеловъ, - последния като 
играчъ.

6. Предаване длъжностъ. Понеже Зав. картотеката г. 
Благой Давидовъ е повиканъ на временно обучение, на 
негово място временно се назначава секретаря г. Тодоръ 
Анестевъ, а за инкасиране на членския вносъ се назначава-
тъ г-дата Теодосий Чакъровъ и Атанасъ Аврамовъ.

Протоколът № 27, 1 юний 1943 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Докладъ за атлетичес. състезания. г. Христо 
Момчиловъ докладва за резултата отъ атлет. състезания. 
Олимпийска щафета на 800, 400, 200, 100 м. състояло се 
на 30 май т.г., на което „Тича” бе представена съ тимъ въ 
който участвуваха – подофицера П. Зафировъ, подпо-
ручика Мишляковъ, Панко Мариновъ и Ив. Шкодровъ. 
Благодарение на тия добри наши атлети „Тича” се класира 
на първо място, като на финала пристигнаха съ около 50 
метра по-напредъ отъ другите. Тима ще получи грамота 
отъ Варненската Спортна областъ. Управителния съветъ 
благодари на атлетите за постиженията имъ и натоварва г. 
Момчиловъ да имъ пожелае всичко най-хубаво въ живота, 
съ пожелание щото и за въ бъдеще да бъдатъ все така ре-
зултатни и съ достойнство да представляватъ клуба ни на 
подходящи атлетически състезания.

2. За мача съ „Владиславъ” на 6.VI. т.м., г. Председателя 
каза няколко напътствени думи къмъ играчите, щото съ 
достойнство да запазятъ името на „Тича”, понеже мача съ 
„Владиславъ” е предпоследенъ и най-интересния. Понеже 
зав. футбола г. Колю Колевъ,  е повиканъ на времен-
но обучение за този мачъ такъвъ се назначава г. О. 
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Харипянъ. Тренировките ще се състоятъ въ сряда и 
петъкъ. За освобождаване на играчите се натоварва г. 
Ат. Аврамовъ. За касиери при входа се назначаватъ г-дата 
Илия Савовъ и Телемахъ. За пазене на входа ще се поставя-
тъ полицаи и контрольори и ще се определятъ отъ 4-тяхъ 
клуба, които ще играятъ. Организаторъ на мача се назнача-
ва г. Атанасъ Аврамовъ.

3. За мача съ „Радецки”. Насрочването на мача 
съ „Радецки”, се остави, следъ като се играе мача съ 
„Владиславъ”.

4. Наемъ за мрежите. Да се пише до всички клубове, че 
за въ бъдеще за наемъ на мрежите ще се заплаща 100 лв.

5. Разни. Помолиха се играчите на време да бъдатъ въ 
стаичката.

Протоколът № 28, 8 юний 1943 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколи. Прочетоха се протоколи № 26 и 27, 
които се одобриха и подписаха отъ всички присътствуващи.

2. Докладъ за мача съ „Владиславъ”. Секретаря г. 
Т. Анестевъ докладва за приходо-разхода отъ мача съ 
„Владиславъ” игранъ на 6 т.м. Чистия приходъ отъ прода-
дените билети 12 008 лв., като сумата се разделя по-равно 
между 4-тяхъ клуба, които са играли същия денъ, т.е. на 
„Тича” се пада сумата 3 002 лв., за която касиера следва да 
издаде редовна касова квитанция. За същия мачъ се одо-
бриха следните разходи: а) За закуска на играчите – 1 100 
лв. б) За надници на Ив. Сарайдаровъ – 165 лв. в) За пътни на 
Ат. Ковачевъ – 100 лв. Всичко – 1365 лв.

3. Разглеждане предложение за мачъ. 1) Разгледа се по-
лучената телеграма – предложение отъ сп. кл. „Македония” 
гр. Скопие, съ която ни канятъ за 2 мача за 13 и 14 юний т.г. 
въ гр. Скопие, и молятъ да имъ отговоримъ телеграфически 
за условията. Реши се да имъ съобщимъ, че сме съгласни 
да имъ гостуваме при следните условия: а) Да ни броятъ 
глобална сума 65 000 лв. б) Храна и квартира за три дни за 
18 души. За да бъдатъ играчите добре подготвени за мача, 
препоръча се на капитана на тима да излязатъ поне на две 
тренировки и ако се получи одобрителенъ отговоръ тима 
да замине въ петъкъ – 11 т.м. 2) Освенъ за този мачъ се на-
правило предложение до председателя ни г. Сапунджиевъ 
за мачъ на 16 т.м. отъ сп. кл. „Левски”, който да се играе въ 
Варна при същите условия при които имъ гостувахме ние 
на 23 май т.г. – т.е. да им заплатимъ сумата 9 000 лв. Тъй като 
предварително се заяви, че за 16 т.м. игрище „Колодрума” 
е заето отъ колоездачите, ще се почака отговора на 
„Македония”, а съ „Левски” – ще играемъ когато игрището е 
свободно.

4. Разни. а) Понеже на 13 т.м. юношите ни иматъ насро-
ченъ мачъ за първенството съ юношите на „Владиславъ”, 
а иматъ нужда отъ играчи, позволи се на Зав. юношите 
да (докара) повика отъ гр. Добричъ – юноша – играчъ 
Лечевъ, на когото ще заплатимъ пътните разноски, за 
което на идущото събрание се докладва за одобрение на 
разхода. б) Председателя г. Сапунджиевъ, напомня, че за въ 
бъдеще при излизане на тима ни вънъ отъ Варна, да не се 
допуска преразходъ, а да се изпълнява точно нареждането 
на Упр. съветъ, понеже това се отразява на финансовия жи-
вотъ на клуба ни.

Протоколът № 29,15 юний 1943 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Прочете се протоколъ № 28 отъ 
миналото заседание, който се одобри и подписа отъ всички 
присътствуващи.

2. Докладъ за мача „Левски” 13 т.м. Понеже приходо-

разходния протоколъ за мача съ сп. кл. „Левски” не беше 
готовъ, остави се да се докладва на идущото събрание отъ 
г. Атанасъ Аврамовъ.

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните 
получени писма: а) Отъ организация „Бранникъ” Варна съ 
което ни канятъ да вземемъ участие при освещаването на 
новите 12 гребни лодки, което ще стане на 16 т.м. Реши се 
клуба ни да бъде представенъ отъ г-дата: К. Сапунджиевъ, 
П. Кожухаровъ, Дим. Недевъ и Хр. Момчиловъ и освенъ това 
да вземе участие и юношкия тимъ, който да се състои отъ 
11 души, като грижата за това да има г. Атанасъ Аврамовъ. 
б) Реши се да се изпрати разрешение за преминава-
не въ сп. кл. „Ж.С.К.” Перникъ – на играча ни Борисъ 
Ивановъ Лозановъ, считано отъ 7 май т.г. в) Отъ Варн. Сп. 
Областъ – да представимъ хора за (атлет.) плувния комите-
тъ при областъта. За представителъ се посочва лейтенантъ 
Любомиръ Давидовъ, за което да се уведоми Упр. съв. на 
В.С.О. г) Отъ Варн. Сп. Областъ, че на 27 т.м. урежда атлет. 
състезания. Реши се клуба ни да вземе участие, като грижа-
та за определяне на състезателите се предостави на г-дата 
Момчиловъ и Аврамовъ.

4. Ушиване на гащета. Реши се отъ купеното по дадения 
ни нарядъ от Б.Н.С.Ф. – 13 м. и 20 см. хасе да се ушиятъ га-
щета, които въ началото да си останатъ бели, а следъ 
време, като се поизносятъ, да се боядисатъ червени. 
Плата се даде на г. Момчиловъ, който ще намери шивачка 
да ги ушие, като на следващото заседание се докладва за 
стореното. Освенъ това се реши да се дадатъ на боядисване 
старите гащета, които за разноските се докладва на следва-
щото заседание за одобрение.

5. Одобрение на разходи. Одобрява се разхода отъ 871 
лв. употребени за покупката на 13м. 20 см. хасе, която сума 
да се изплати отъ касата.

6. Разни. Реши се за по-правилното водене на списъ-
ка, за тренировките на играчите – г. Оникъ Харипянъ да 
предоставя редовно на всяко заседание сведение, което 
ще се одобрява отъ Упр. съветъ и ще се дава на касиера 
за изпълнение. Реши се да се заплатятъ пътните разнос-
ки на юноша-играчъ – Личевъ, който ще играе въ юнош-
кия ни тимъ. Размера да бъде – разликата, отъ събраната 
сума отъ юношите и остатъка до общата сума на пътните. 
Предупреждение отъ играчъ. Следъ привършване дневния 
редъ даде се думата на играча ни отъ първия тимъ Георги 
Радевъ Константиновъ, който каза, че поради привър-
шване на мачовете не може да продължи да участвува 
въ тима ни понеже се чувства отпадналъ физически и 
няма възможностъ да подържа здравето си, понеже по-
лучава малка заплата, която едва му стига да подържа 
семейството си, обаче, за въ бъдеще си остава редовенъ 
членъ на клуба. Въпроса се остави за разглеждане на идно-
то заседание.

Протоколът № 30, 22 юний 1943 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Прочете се протоколъ № 29 отъ 
миналото заседание, който се прие и подписа отъ всички 
присътствуващи.

2. Приходо-разходенъ протоколъ. Приходо-разходния 
протоколъ за мача „Тича” – „Левски” – де се докладва следъ 
като се получи приходо-разходния протоколъ.

3. За атлет. състезание на 27 т.м. На насроченото юнош-
ко атлет. състезание на 27 юний т.г.реши се клубътъ ни да 
бъде представенъ поне отъ двама атлети.

4. Приемане на членове. Прие се за редовенъ членъ 
младежа Любомиръ Константиновъ Георгиевъ.

5. Уреждане мачъ съ „Левски” гр. Добричъ. Прочете 
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се телеграмата отъ сп. клубъ „Левски” гр. Добричъ, съ която 
приематъ условията за единъ мачъ съ тима ни на 27 т.м. въ 
гр. Варна. Реши се мача да се играе, като на тима-гостъ ще му 
заплатимъ 9 000 лв. глобална сума, колкото ни броиха и те 
при гостуването ни на 23.V. т.г. Назначи се комисия въ съста-
въ: г-дата: Стефанъ Д-ръ Поповъ, Дим. Недевъ, Ат. Аврамовъ 
и Теодосий Чакъровъ, която да има грижата за уреждането 
и рекламата на мача. За касиери за продажба на билети се 
назначаватъ г-дата Мих. Телемаховъ и Калимански, които 
ще получатъ билети отъ главния касиеръ Т. Чакъровъ сре-
щу списъкъ. На входовете на I и II каса ще се поставятъ за 
контрольори по 1 полицай отъ общината, на които ще се 
заплати по 100 лева. Реклама ще се даде въ Варн. поща по 
възможностъ безплатно. Да се постави платното грижата за 
което да иматъ г-дата Д. Недевъ и Бедросъ Ексерджиянъ. Да 
се постави на видно място по главната улица една плакарда, 
която ще се вземе отъ кино „Ранковъ”. Да се пише писма за 
мача до: а) До Колоезд. д-во за Колодрума. б) До Полиц. ко-
мендантъ за полиция. в) До футб. съд. секция за футб. съдия. 
При посрещането се умоляватъ да присътствуватъ всички 
отъ Упр. съв. На игрището преди почване на мача да се под-
несе букетъ на гостите. Да присътствуватъ поне двама чле-
на въ стаичката за разменяне мисли съ играчите. Посочиха 
се г-дата К. Сапунджиевъ и Георги Тодоровъ. Входните биле-
ти да се получаватъ отъ касиера Т. Чакуровъ. Реши се входа 
да бъде – I каса – 50 и 30 лева, а втора каса 20 лева, като 
на редовно отчетените членове ще се даватъ билети по 20 
лв., и ще влизатъ отъ I каса. Преди този мачъ ще се играе 
юношкия мачъ за първенството „Тича” - „Ж.С.К.”. За съставяне 
на тима да има грижата Зав. футбола г. Онникъ Харипянъ.

6. Преминаване на играчи въ другъ клубъ. Председателя 
г. Сапунджиевъ докладва, че двамата ни играчи Панайотъ 
Желязковъ Панайотовъ и Илия Апостоловъ Спасовъ са 
занимали съ тима на сп. клубъ „Ш. Соколъ” да играятъ 
мачъ въ Добричъ на 20 юний т.г. безъ за това да са по-
искали разрешение отъ нашия Упр. съветъ, а такова не 
е поискалъ и Упр. съветъ на „Ш. Соколъ”, деяние, което 
е подсъдно съгласно Правилника за личните карти при 
Б.Н.С.Федерация. Същите двама играчи, отъ обясненията 
които е далъ г-нъ Петъръ Статевъ – председателъ на „Ш. 
Соколъ” са подали молба до техния клубъ да бъдатъ приети 
за членове, за което също не са уведомили клуба ни. Това 
деяние е подсъдно, също съгласно чл. 15 отъ Правилника 
за личните членски карти при Б.Н.С.Ф. Понеже до този мо-
ментъ въ клуба не са получени молби, съ които да искатъ 
да имъ се даде разрешение въпроса остава да се разгледа 
допълнително, като се натовариха г-дата Юрд. Костовъ (бел. 
Заяков), Чакъровъ и Дим. Недевъ да се срещнатъ съ двамата 
играчи, за да се изясни постъпката имъ. Реши се, да се пише 
писмо до Варн. Сп. Областъ - копие Б.Н.С.Ф., съ което да ги 
помолимъ да поискатъ обяснение отъ „Ш. Соколъ”, защо 
са турили въ тима си двамата наши играчи, без за това да 
иматъ нашето съгласие и разрешение и ако деянието имъ 
заслужава наказание да бъдатъ наказани.

Протоколът № 31, 6 юлий 1943 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Прочете се протоколъ № 30 отъ 
миналото заседание, който се подписа отъ всички присът-
ствуващи.

2. Доклади за мачове. За играните мачове: „Тича” – 
„Левски” Варна и „Тича” – „Левски” Добричъ – приходо-
разходните протоколи ще се докладватъ отъ касиера на 
следващото заседание. За играта „Тича” – „Левски” Добричъ 
се изказаха г. Харипянъ, който каза, че мача се е произве-

лъ напълно редовно и е доволенъ отъ играчите, като 

къмъ края на играта на второто полувреме е билъ счу-
пенъ крака на нашия играчъ Димитъръ Стракиевъ. Да 
се пише до редакцията на в. „Варненски новини” за въ бъде-
ще да даватъ въ вестника си дописки след като проверятъ 
верността имъ. Докладва се че охраната на игрището е била 
добра, като се препоръча за въ бъдеще да се задоволява по-
лицията. Председателя г. Сапунджиевъ докладва, че когато 
е билъ въ София, се е срещналъ съ председателя на Б.Н.С.Ф., 
който си изказалъ задоволството отъ нашия клубъ и е обе-
щалъ, че на всяка цена ще бъдемъ подпомогнати тая година.

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните 
писма: а) Отъ Бълг. Атл. съюзъ, да имъ съобщимъ до т.м. 
отъ какви атлетич. уреди имаме нужда; б) Отъ Б.Н.С.Ф. – че 
винаги на игрището трябва да присътствува медицинския 
съветникъ; в) Отъ „Ш. Соколъ” съ 2 молби на Панайотъ 
Желязковъ и Илия Спасовъ, да имъ дадемъ разрешение 
да преминатъ въ „Ш. Соколъ”. – Не имъ се дава разре-
шение; г) Отъ Атлет. ком. при В.С.О. – за областните атлет. 
състезания на 17 и 18 т.м. Предоставя се на г. Момчиловъ да 
има грижата за подреждане тима; д) Отъ Бълг. Атл. съюзъ съ 
1 грамота за Панайотъ Зафировъ, който се класиралъ на 4 
място на Атлет. състезания за Държавно първенство – 1943 
год. Същата да се изпрати на Зафировъ, като му се пожелае 
успехъ.

4. За мача „Тича” – „Ж.С.К.” София. Разгледа се въпроса 
за мача, който тима ни ще играе за 11 т.м. за Държавното 
футболно първенство – 1943 г. Реши се да се телеграфира 
до Б.Н.С.Ф., че не можемъ да посрещнемъ „Ж.С.К.” въ 
Варна, тъй като игрището „Колодрума” е заето презъ 
целия денъ и молим мача да се играе въ София. За вода-
чъ на тима се назначава г. Димитъръ Недевъ. Заминаването 
ще стане на 9 т.м. вечеръта, като ще заминатъ 11 души отъ 
тима, единъ играчъ-резерва, който ще има грижата за екипа 
и единъ водачъ. Ще се заплатятъ по 200 лева на човекъ за 
дневни пари,, за по 3 дни, пътните разноски III класа Варна 
– София и обратно, предвиждатъ се по 100 лв. на вечеръ 
за хотелъ, като водача да има грижата за това, и отива-
не и връщане до игрището съ трамвай. Препоръча се да 
се прави икономия въ разходите. На следващото заседание 
водача да направи подробенъ докладъ за мача и да пред-
стави разходните документи. Упълномощава се члена на 
клуба Дим. Недевъ да изтегли отъ Варн. Попул. Банка срещу 
влога на клуба, сумата отъ (35 000) тридесетъ петъ хиляди 
лева за клубни разходи. Преписъ отъ протокола заедно съ 
писмо да се прати до Варн. Поп.Банка. Да се пише писмо до 
К-ра на 8 полк за освобождаването на играчите Борисъ 
Халачевъ и Иванъ Гочевъ – отъ 9 до 13 т.м. включително.

5. Въпроса за двамата играчи. Въ присъствието на 
играчите Панайотъ Желязковъ и Илия Спасовъ, които 
са подали молби и искатъ разрешение да преминатъ 
в сп. кл. „Ш. Соколъ” се изказаха няколко члена отъ Упр. 
съветъ, като ги помолиха да си продължатъ да играятъ въ 
„Тича”, като и председателя г. Сапунджиевъ ги помоли да си 
оттеглятъ молбатъ, като по този начинъ ще покажатъ предъ 
останалите клубове нашето единство и повторно ги пока-
ни като досегашни играчи да взематъ участие и въ мачове-
те за Държ. първенство, като заминатъ съ тима за София. 
По всичко личи, че същите желаятъ да си продължатъ 
членуването въ „Тича”, но се страхуватъ да не би следъ 
завръщането си да ги изключим. Следъ като имъ се де-
кларира, че Упр. съветъ никога няма да допусне да се взе-
ме подобно решение, даде се думата и на тяхъ. Въ началото 
на обясненията си се въздържатъ да кажатъ, че са съглас-
ни да останатъ в „Тича”, като държатъ твърдо на решение-
то си, особено П. Желязковъ. Въ последствие имъ се даде 
малко време да си помислятъ и да отговорятъ за да може 
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да се състави тима. Следъ като се посъветваха двамата, 
тържествено заявиха, че си оставатъ играчи въ „Тича” и 
можемъ да ги туримъ въ тима за 11 т.м. Реши се това да 
се съобщи на Б.Н.С.Ф., че се отказватъ отъ „Соколъ”.

Протоколът № 32,13 юлий 1943 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Прочете се протоколъ № 31 отъ 
миналото заседание, който се прие и подписа отъ всички 
присътствуващи.

2. Доклади за приходо-разхода отъ мачове. а) Приходо-
разхода отъ мача „Тича” – „Левски” Варна, е: Приходъ – 5 935 
лв. Разходъ – 2 188 лв. Чистъ приходъ – 3 747 лв. разпреде-
лени по равно между 4-тяхъ клубове, които са играли него 
денъ и на „Тича”, се пада сумата 936 лв. внесена на касиера 
срещу кас. квит. № 1110. б) Приходо-разхода отъ мача „Тича” 
– „Левски” Добричъ е следния: Приходъ – 19 590 лв. Разходъ 
– 12 110 лв. Чистъ приходъ – 7 480 лв. за която сума се изда-
де касова квит. № 1111. Поканиха се всички, които са били 
натоварени съ уреждането на мачове и не са се отчели пре-
дъ касиера, да сторятъ това въ най-скоро време, за да може 
касиера да подреди касата.

3.Докладъ за мача съ „Ж.С.К.” София на 11.VII. т.г. За мача 
игранъ въ София между „Тича” и „Ж.С.К.”, за първия рун-
дъ на Държавното първенство докладва водача на тима г. 
Димитъръ Недевъ, който е доволенъ отъ играта на нашите 
играчи и отъ резултатъ, който е реаленъ, като помоли за въ 
бъдеще упр. съветъ да погледне по-сериозно на състава на 
тима, за да можемъ на такива срещи да се представимъ до-
бре. Крайния резултатъ е билъ 2:0 за „Ж.С.К.”. За този мачъ са 
направени следните разходи: а) За пътни – отив. и връщ. – 
18 772 лв. б) За дневни за 3 дни – 7 800 лв. в) За разни - 2 284 
лв. Всичко – 28 856 лв. която сума се одобрява.

4. Одобрение разходи. Одобриха се направените раз-
ходи за покупката на: 1 чифтъ футболни обуща за 1 600 лв. и 
1 футболна топка за 600 лв., които да се запишатъ въ инвен-
тарната книга на клуба.

5. За попълване на Управ. съветъ. Подигна се въпро-
са, за състава на Управителния съветъ, като се изтъкна, че 
е наложително същия да се попълни съ нови кадри, за да 
може по този начинъ въ състава му да влязатъ хора, които 
да работятъ по усърдно и съ по-пресни сили, понеже въ по-
следно време има нужда отъ такива. Препоръча се всички 
членове да се занимаятъ съ този въпросъ и на следващото 
заседание да се посочатъ лицата, които биха могли да вля-
затъ въ новия съставъ, като предварително се сондира и 
тяхното мнение по въпроса и да се иска отговора имъ. По 
възможностъ това да стане въ най-скоро време. На следва-
щото заседание този въпросъ да се повдигне наново.

6. Разни. а) За игрище „Тича” на 18 т.м. Реши се игри-
щето да се даде за горната дата на сп. кл. „Владиславъ”, 
където ще се играе мача за Държавното първенство 
между „Владиславъ” – „Кубратъ” Попово, като същото 
се отпуща безплатно. За същия денъ на игрището да се 
пусне за продажба на лимонада продавачъ, който да запла-
ти 150 лв., като заедно съ него се пусне и сиропчия, който е 
играчъ въ юношкия тимъ и не му се взема никаква такса. б) 
Въ касата постъпи, като даръ за касата на клуба единъ лота-
риенъ билетъ отъ Държавната лотария носещъ № 2794 – се-
рия „Т” за тиража, който ще се тегли на 18 т.м. Билета е цялъ 
и е подаренъ отъ члена на клуба Хараламби Милчевъ. 
Касиера на следващото заседание да докладва за резултата. 
в) Да се повдигне предъ Б.Н.С.Ф. въпроса за учредяването 
на Фондъ „Злополука” – за подпомагане пострадалите игра-
чи презъ време на игра.

Протоколът № 33, 20 юлий 1943 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Четене протоколъ. Прочете се протоколъ № 32, който 
се одобри и подписа отъ всички.

2. По организиране мача съ „Ж.С.К.” София Държ. първ. 
За организирането на мача, който ще се играе на 25 т.м. 
между „Тича” и „Ж.С.К.” София за държавното първенство, на-
значиха се следните длъжностни лица, които да иматъ гри-
жата за доброто организирване и изнасяне на същия, като 
съ това ще се допринесе извънредно много и за финансово-
то стабилизиране на клуба. 1) За главенъ касиеръ на двете 
каси при „колодрума” се назначи г-нъ Теодосий Чакъровъ, 
който да приготви достатъчно входни билети, които да се 
заверятъ отъ акцизните власти, като въ деня на мача сре-
щу подписъ ги върне на двамата си помощници: Михаилъ 
Телемаховъ, Илия Савовъ, като привлекатъ и г. Василъ 
Урмановъ. Касите да бъдатъ поставени вънъ отъ игрището, 
за да може да се отбегне навалицата предъ входовете на 
същото. За охраната на игрището да се пишатъ писма до: 
Полицейското комисарство за искане на конна и пеша стра-
жа. До к-ра на 8-а пех. полкъ, да ни изпратятъ една група 
войници за същата целъ. До колоездачното Д-во за отпуща-
не на „Колодрума”. До г. Велико Златевъ, за искане бодлива 
телъ за поставяне преграда между едната и другата полови-
на на игрището, като за поставянето на телта се назначаватъ 
Атанасъ Аврамовъ и Бедрос Ексерджиянъ. За контрольори 
(пропускатели) на входните врати ще се назначатъ 2-ма пла-
тени души, като единия ще бъде Вълчо Вълчевъ (плувеца) а 
другия да се посочи отъ него и ще имъ се заплаща по 100 
лв. За разпоредителъ на столовете се назначава Никола 
Бошнаковъ. За реклама. Да се даде съобщение за радио 
София и Варна, а освенъ това да се даватъ кратки такива и 
въ Варн. поща и новини, съ разчетъ сумите да бъдатъ за-
платени по-евтино. За охраната на стената да има грижата 
г-дата Благой Петровъ и Атанасъ Аврамовъ. Определятъ 
се следните цени за местата: I каса – по 70 лв. специални 
столове и по 50 лв. на скамейките, II каса – 30 лв., въз-
растни и 20 лв. учащата младежъ. За да може да се пла-
сиратъ повече билети назначи се комисия за предва-
рителна продажба, въ която влизатъ г-дата: Господинъ 
Ангеловъ, който да бъде поканенъ писменно Петъръ 
Геновъ и Владимиръ Пинзовъ. За главенъ организаторъ 
на мача се назначава г-нъ Константинъ Темелковъ, на ко-
гото са подчинени всички горе назначени лица и който на 
следното заседание докладва за организирането на мача, 
а касиера докладва приходо-разходния протоколъ за одо-
брение. Да се телеграфира до Б.Н.С.Ф., да изпратятъ футб. 
съдия и представителъ на същата отъ някой по-близко до 
Варна градъ, за да се избегнатъ големите разходи.

3. Разни. Докладва се, че на 18 т.м. на игрище „Тича” 
безъ наше разрешение преди мача за Държ. първен-
ство между „Владиславъ” и „Кубратъ” се е игралъ и 
приятелски такъвъ между сп. кл. „Ш. Соколъ” и „Ж.С.К.”, 
въпреки, че „Владиславъ” е предупредилъ, че не мо-
гатъ да играятъ мача си, защото „Тича” не разрешава. 
Започнали са разправии, които стигнали до инцидентъ, 
като член на сп. кл. „Ш. Соколъ” г. Димитъръ Топаловъ е 
нанесъл публична обида на клуба наричайки го армен-
ски и гъркомански и че сме изяли държавните пари 
отпуснати за същото и още много други обиди, следъ 
което се наложили и започнали мача, като дори Топаловъ е 
изгонилъ и полицая, който е билъ изпратенъ отъ Полиц. ко-
мендантство за пазене на реда и дисциплината, деяние съ 
което г. Топаловъ безъ да има основание си превишава пра-
вата, като за горното се донесе до Упр. съв. на В.С. Областъ 
и се иска наказанието на „Ш. Соколъ” и г. Д. Топаловъ, съ 



368

предупреждение, че за въ бъдеще за приятелски и между-
народни мачове на игрище „Тича” ще трябва да се иска пис-
мено отъ упр. съветъ и то 2-3 дни по-рано, а не като този 
случай. „Ш. Соколъ” да пренебрегва нашата управа и на 
своя глава да насрочва мача. Разни: Повдигна се въпроса, 
за гдето играча ни Панайотъ Желязковъ не е игралъ въ мача 
съ „Ж.С.К.” за Държавното първенство, обаче, поради това, 
че времето беше доста напреднало, същия се остави за раз-
глеждане на следующото заседание.

Протоколът № 34, 27 юлий 1943 год. за редовното за-
седание на Управителния съветъ.

1. Докладъ за мача съ „Ж.С.К.”. а) Касиера на клуба докла-
два приходо-разходния протоколъ отъ мача за държавното 
първенство между „Тича” и „Ж.С.К.” София, отъ който е полу-
ченъ следния резултатъ отъ продажбата на билети и напра-
вени следните разходи: а) Прихода отъ билети 57 390 лв. б) 
Разходъ – 7 190 лв. Или чистъ приходъ – 50 200 лв. за която 
сума да се издаде касова квитанция. Касиера да има грижа-
та да се изпрати полагаемия процентъ отъ чистия прихо-
дъ на Бълг. футб. съюзъ. б) За подготовката и реда за мача 
докладва главния организаторъ на същия г. Константинъ 
Темелковъ, който е доволенъ отъ съдействието дадено отъ 
отделните членове на Упр. съветъ, които са изпълнили до-
бре възложените имъ задачи. За въ бъдеще да се внимава 
за продажбата на входни билети, които да се продаватъ 
точно по определената цена. Предварителната продажба 
на билетите е задоволителна и се препоръчва, винаги на 
време да се явяватъ за продажба, за да има резултатъ. в) За 
играта докладва капитана на тима г. Харипянъ, който е до-
воленъ отъ играчите, които са дали достатъчно усилия за 
запазването на резултата 0:0. Той между другото направи 
оплакване, че не са се дали достатъчно гратиси за титуляр-
ните играчи и резервите, като за въ бъдеще трябва да се да-
ватъ достатъчно такива и винаги на време. Председателя г. 
Сапунджиевъ, отъ името на Упр. съветъ благодари на всич-
ки, които са взели участие по изнасянето на този мачъ. Да 
се изкаратъ писмени благодарности на следните лица: 1) 
На г. Велико Златевъ – за дадената ни бодлива телъ, работна 
ръка и инструменти за преграждане на игрището. 2) На по-
ручикъ Л. Мишляковъ, за даденото съдействие за охраната 
на игрището отъ войници, които допринесоха много за до-
брия приходъ. 3) На К-ра на водолетище „Чайка” – капитанъ 
Коларовъ, за разрешението дадено на играча ни Илия 
Апостоловъ.

2. Изказване благодарностъ на играчите. Председателя 
г. К. Сапунджиевъ изказа благодарността на Упр. съветъ за 
положените усилия отъ страна на играчите, съ което заслу-
жено клуба ни достойно застана на челното място в табли-
цата за първенство въ града ни, като завършихме спортния 
сезонъ безъ да бъдемъ победени. Това показва, че играчите 
са поглеждали сериозно на мачовете, които са ни предстоя-
ли и винаги достойно сме се представяли, като достигнахме 
да играемъ мачове за Държавното първенство и Купата на 
Н.В. Царя, обаче, не можахме да водимъ борбата до край 
понеже въ надвечерието на същите напуснаха тима ни 
двамата ни най-надежни играчи: Панайотъ Желязковъ 
и Илия Апостоловъ, а на играча ни Димитъръ Стракиевъ 
беше счупенъ десния кракъ отъ играчъ на „Левски” 
Добричъ и по този начинъ ние се явихме съ резервни иг-
рачи. Независимо отъ всичко това, пожела се щото за въ бъ-
деще играчите все съ такова желание и устремъ да взематъ 
редовно участие въ насрочените мачове, като съ това ще 
издигнатъ не само техните си имена като играчи, а и името 
на „Тича”. Опознаването на играчи и членове на Упр. съв. ще 

става съ съвместни заседания.

3. За атлет.  състезания. За постигнатите добри резулта-
ти на Областните атлетич. състезания състояли се на 24 и 25 
т.м. отъ атлетите на „Тича” – председателя си изказа задовол-
ството, като благодари за класирането на тима ни на първо 
място и на Поручика Л. Мишляковъ, като индивидуаленъ 
първенецъ, за което клуба получи и Атлет. купа подарена 
отъ г. Георги Вълковъ и стана носителъ за тая година. Да се 
поздрави Поручикъ Мишляковъ, а г-нъ Момчиловъ да из-
каже благодарностъ на всички атлети взели участие въ тия 
състезания.

4. За посрещането на гл. ръководство на „Бранникъ”. 
Реши се клуба да вземе участие при посрещането на гл. ръ-
ковод. на „Бранникъ”, който идва въ града ни съ водача на 
учащата младежъ заедно съ членове отъ двата щаба, което 
ще стане на 1 авг. т.г., като за целта се поднесе букетъ, който 
председателя ще поръча. Желателно е да присътствуватъ 
повече представители на клуба ни.

5. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: а) Отъ Съюза на ръчна топка, при Б.Н.С.Ф., да имъ съоб-
щимъ кога ще започнатъ изпитите за волейболъ и баскетбо-
лъ за да изпратятъ представителъ. Да имъ се отговори, че 
курса за атлет. ръководители при клуба е прекратенъ, по-
неже ръководителя му е повиканъ на временно обучение. 
б) Отъ „Ш. Соколъ”, съобщаватъ, че са връчили лично на по-
страдалия ни играчъ Димитъръ Стракиевъ – сумата (1 000) 
хиляда лева. в) Отъ „Владиславъ”, благодарятъ за безплат-
ното отпущане на игрището ни и стаичката за събличане за 
мача имъ на 11 т.м. за Държ. първенство.

6. Приемане нови членове. Приема се за редове-
нъ членъ на клуба ни подалия декларация Ангелъ 
Герасимовъ Хараламбиевъ досегашенъ играчъ на 
„Победа”, като зав. картотеката при клуба има грижата за 
уреждане този въпросъ.

7. По напущането на играча Панайот Желязковъ. 
Наново се повдигна въпроса, за гдето играча ни Панайотъ 
Желязковъ не е заминалъ за София на 11 т.м. да вземе учас-
тие въ мача за Държав. първенство, за което същия напра-
ви преди това декларация предъ Упр. съветъ, че си остава 
членъ при насъ и ще замине за София. Това същия не е сто-
рилъ, като се е подигналъ съ Упр. съветъ. Освенъ това съ-
щия е заминалъ съ тима на „Шипч. Соколъ” да играе мачъ 
въ гр. Добричъ, безъ за това да е искалъ разрешение отъ 
Упр. съветъ – деяние, което е наказуемо съгласно футбол-
ния правилникъ. Незавизимо отъ това Упр. съветъ направи 
едно снисхождение на същия, като му даде време да пораз-
съди по въпроса и да се яви на втория мачъ за Държавното 
първенство въ Варна на 25 т.м. Това същия не стори и сега 
и по донесение на членове отъ Упр. съветъ същия играчъ 
е билъ на „Колодрума” но вече като човекъ, който присът-
ствува като наблюдателъ на мача. Същия е подалъ молба до 
сп. кл. „Шипч. Соколъ” да бъде записанъ за членъ при тяхъ 
за което няма разрешение отъ насъ, а такова не е искано 
и отъ „Ш. Соколъ”. С това разиграване въпросния играчъ не 
може да бъде нашъ членъ, затова Упр. съветъ реши да се пи-
шатъ писма до В.С.О., Б.Н.С.Ф. – Българ. Футболенъ съюзъ и 
да моли играча Панайотъ Желязковъ да бъде изключенъ 
завинаги отъ спортните клубове, защото той се показа 
крайно недисциплиниранъ и неизпълнителенъ, като 
следъ даденото обещание, ще играе въ тима ни и то въ 
най-решителните мачове въ надвечерието  на същите 
се отказа, като е поискалъ да му се брои известна сума и 
да му се даде предварително разрешение за преминаване 
въ „Ш. Соколъ” и тогава да играе въ последния мачъ, деяние 
подсъдно съгласно Правилника. Допълнение: На края по-
дпредседателя г. Стефанъ Д-ръ Поповъ помоли да му бъде 
приета оставката по домашни причини, като на негово мяс-
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то се избере другъ членъ. Молбата му бе одобрена и попъл-
ването ще стане при избора на Упр. съветъ.

Входящъ дневникъ СК „Тича“ 1943-44 г.
Месецъ Януарий-Февруарий 1943 год.
35; 1.I.; № 3736/23.XII.; Б.Н.С.Ф. – Съобщава за наложено 

наказание и повдига въпроса за Клубните игрища.
36; 1.I.; 23.XII.; Б.Н.С.Ф. – София – въпроса съ екипиров-

ката на клубовете.
37; 1.I.; № 3742/26.XII.; Футболния съюзъ – връща състез-

ния въпросникъ на Матеевъ.
38; 9.I.; № 20/5.I.; Б.Н.С.Ф. – София – въпроса съ екипи-

ровката.
39; 9.I.; № 24/5.I.; Б.Н.С.Ф. – клубните игрища.
40; 9.I.; № 3889/31.XII.; Б.Н.С.Ф. – картотеката.
41; 26.I.; № 642/28.XII.; „Орловецъ” Габрово – Съобщаватъ 

ни новия си управителенъ съветъ.
42; 26.I.; № 5/2.I.; „Бранникъ” – София – Разрешение за 

заверка на билети.
43; 26.I.; № 44.XII. 9/13.I.; Б.Н.С.Ф. – София – Изпращатъ 

ни с-ко разписка за пътните и дн. пари на Б. Воденичаров.
44; 26.I.; № 2/14.I.; Колоездачно д-во – Тукъ – искатъ да 

се направи единъ счупенъ джамъ на бюфета на колодрума.
45; 8.II.; № 140/27.I.; Б.Н.С.Ф. – София – Съобщава ни за 

насроченото на XVI-тия редовенъ конгресъ.
46; 8.II.; № 154/27.I.; Б.Н.С.Ф. – Относно юбилейния сбор-

никъ.
47; 8.II.; № 155/27.I.; Б.Н.С.Ф. – Съюзъ за игра съ ръчна 

топка – за произвеждане на състезания на баскетболъ и во-
лейболъ.

48; 10.II.; № 12/43г.; „Етъръ” – Търново – окръжно по ор-
ганизирване на Конгреса.

49; 17.II.; № 177; В.С.О. – тукъ – свиква конференция.
49; 23.II.; № 7/19.II.; Колоездачно д-во – Варна – подкан-

ватъ да поправимъ счупения прозорецъ на бюфета на ко-
лодрума.

51; 23.II.; 19.II.; Т. Анестевъ – Варна – отказва да бъде из-
бранъ в упр. съветъ на сп. кл. „Владиславъ”.

52; 9.III.; № 332-I-3/25.II.; Б.Н.С.Ф. – София – последно 
предупреждение къмъ клубовете да направятъ постъпки 
за отпущане на места за игрища.

Месецъ Мартъ-Априлъ 1943 год.
53; 9.III.; № 365-VIII-8/27.II.; Ф.С. колегия – София – ану-

лирва състезанието съ сп.кл. „Радецки”, като опорочено отъ 
рефера.

54; 9.III.; № 4/9.III.; В.С.О. – тукъ – съобщава имената на 
играчите, които ще взематъ участие въ градския тимъ.

55; 15.III.; № 11/1.III.; Сп. кл. „Владиславъ” – тукъ – съоб-
щава състава на новия си управителенъ съветъ.

56; 15.III.; № 20/1.III.; Сп. кл. „С.П.49” – Плевенъ – съобща-
ва състава на новия си управителенъ съветъ.

57; 15.III.; № 189/8.III.; В.С.О. – тукъ – поканва ни да при-
съствуваме на спортното имъ утро.

58; 15.III.; № 190/9.III.; В.С.О. – тукъ – изпращатъ ни 15 би-
лета за спортно утро.

59; 30.III.; № 15/23.III.; Сп. кл. „Левски” – Плевенъ – искатъ 
разрешение нашъ играчъ да премине въ техния кл.

60; 30.III.; № 6/23.III.; В.С.О. – тукъ – определя състава на 
2-та градски тима.

61; 30.III.; № 624-VIII-8/24.III.; Б.Н.С.Ф. – София – изпра-
щатъ членски карти и марки.

62; 30.III.; № 30/25.III.; С.П.49 – Плевенъ – искатъ игра-
ча Ст. Стефановъ да премине въ техния кл.

63; 30.III.; № 33/29.III.; Колоездачно д-во – тукъ – опреде-
ля новите такси за колодрума.

64; 6.IV.; № 26-II-4/1.IV.; Бълг. атл. съюзъ – София – одо-

бряватъ желанието ни да основемъ курсъ за подготовка на 
атл. рефери.

65; 6.IV.; № 31/1.IV.; С.П.49 – Плевенъ – благодарятъ за 
разрешението на нашъ играчъ да премине въ клуба имъ.

66; 6.IV.; № 24-I-6/2.IV.; Бълг. атл. съюзъ – София – изпра-
щатъ програмата за атлетическите състезания.

67; 6.IV.; № 783-I-3/2.IV.; Б.Н.С.Ф. – искатъ отново сведе-
ния какви материали ни са нужни за екипировка.

68; 6.IV.; № 790-II-1-ф-161/2.IV.; Бълг. футб. съюзъ – София 
– съобщаватъ броя на областните дивизии, и по колко клу-
ба ще участвуватъ въ нац. дивизия.

69; 6.IV.; № 7/2.IV.; В.С.О. – тукъ – съобщава кои играчи 
ще играятъ на 4 т.м. срещу гр. тимъ на Русе.

70; 6.IV.; № 225/3.IV.; В.С.О. – тукъ – приематъ за замест-
никъ на Пейчо Кожухаровъ Бл. Давидовъ.

71; 6.IV.; 3.IV.; П. Панайотовъ – София – съобщава, че е 
купилъ и изпратилъ една футболна топка, за което го бяхме 
помолили.

72; 13.IV.; № 227/7.IV.; В.С.О. – тукъ – съобщава за услови-
ята и маршрута за съст. на „Кросъ-кънтри” на 18 т.м.

72; 13.IV.; № 29-II-4/7.IV.; Б.А.С. при Б.Н.С.Ф. – Съобщаватъ, 
че ни изпращатъ исканите атл. уреди.

74; 19.IV.; № 1015; Отъ Б.Н.С.Ф., че ни отпущатъ обущар-
ски материали.

75; 19.IV.; -; Отъ сп. кл. „Родина” – Шуменъ, да имъ госту-
ваме на втория денъ на Великдена.

76; 19.IV.; № 234; Отъ Варн. Сп. Областъ, изказватъ ни 
пожелания по случай започването на курса по атлетиката.

77; № 956/19.IV.; Отъ сп. кл. „Орловецъ” – гр. Габрово да 
имъ гостуваме за мачъ срещу 11 000 лв. въ Габрово.

78; 19.IV.; № 13; Отъ сп. кл. „Раковски” – Русе, да ни гос-
тува за единъ мачъ въ Варна срещу заплащане на 10 000 лв.

79; 19.IV.; № 35; Отъ сп. кл. „Воловъ” – Шуменъ, да имъ 
гостуваме за единъ мачъ.

80; 19.IV.; № 8; Отъ футб. ком. при В.С.О. съ резултата отъ 
последните мачове и наказание на играчи отъ Победа.

81; 20.IV.; № 1233; Отъ Варн. мъжка гимназия, да имъ из-
пратимъ списъкъ на учениците които съ членове на клуба.

82; 20.IV.; Отъ играча Дим. Стракиевъ, моли за въ бъде-
ще да не се слага въ тима понеже е боленъ.

83; 20.IV.; телегр.; Отъ сп. кл. „Пан. Воловъ” – Шуменъ, мо-
лятъ за мачъ на 1 или 2 май въ Шуменъ и да имъ съобщимъ 
условията за гостуването.

84; 3.IV.; 30.IV.; Отъ „Бранникъ” – Варна, че не могатъ да 
изпратятъ бранници за атлетическия курсъ при клуба.

85; 31.; 11.V.; Отъ В.С.О. – че се урежда олимпийска ща-
фета на 30.V.т.г.

86; 31.; 7.V.; Отъ Б.Н.С.Ф. – децата да се пускатъ безплат-
но на мачовете на денятъ на детето – 16.VI.т.г.

87; 31.; 12.V.; Отъ В.С.О. състава на упр. съветъ за попъл-
ване.

88; 31.; 12.V.; Отъ В.С.О. ни се дава съдействие отъ 
Полиц. коменд. за полицаи.

89; 31.; 12.V.; Отъ В.С.О. съ разни решения на областната 
управа.

90; 31.; 12.V.; Отъ В.С.О. съ разни решения за сведения 
и изпълнения.

91; 31.; 12.V.; Отъ В.С.О. съ разни решения за сведения 
и изпълнения.

92; 31.; 27.V.; Отъ Б.Н.С.Ф.  за основаване на Бълг. фехто-
валенъ съюзъ.  

93; 31.V.; 15.V.; Отъ Бълг. Футб. съюзъ, за областното пър-
венство за държ. първенство. 

94; 31.V.; 17.V.; Отъ Б.Н.С.Ф. – за основаването на 
Аероклубъ.

95; 31.V.; 18.V.; Отъ Бълг. Футб. съюзъ, че се насроч-
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ва мача „Тича“ – „Радецки“.
96; 31.V.; 21.V.; Отъ Б.Н.С.Ф., че играча Борисъ 

Лозановъ Ивановъ е редовенъ при нас.
97; 31.V.; 12.V.; Отъ Колоезд. д-во, съ тарифа за цената 

на колодрума.
98; 31.V.; 24.V.; Отъ В.С.О. съ програмата за юношкото 

първенство.
99; 31.V.; 25.V.; Отъ сп. кл. „Левски“ – искатъ разрешение 

за 4 юноши – играчи.
100; 31.V.; 27.V.; Отъ Варн. община, да вземем мерки за 

дърв. мостъ при игрището.
101; 31.V.; 31.V.; Отъ Б.Н.С.Ф. за абониране за вестникъ 

„Спортенъ прегледъ“. 
102; 31.VIII.; 2691; Отъ Б.Н.С.Ф. съ таблицата на клубове-

те за Държ. първенство. 
103; 31.VIII.; 2699; Отъ Б.Н.С.Ф., че не произвели обл. 

първенство клубовете няма да се допуснатъ до държ. пър-
венство. 

104; 31.VIII.; 2660; Отъ Б.Н.С.Ф., че устройва курс за фут-
болни треньори. 

105; 31.VIII.; 138; Отъ семейство Тозбейкянъ, че ни из-
пращатъ 20 000 лв. за игрището. 

106; 31.VIII.; 2660; Отъ Б.Н.С.Ф., че устройва курс за фут-
болни треньори. (б. а. – два пъти заведено и под номер 104)

107; 31.VIII.; 11.VIII; Отъ Б.Н.С.Ф. одобряватъ новия упра-
вителенъ съветъ на клуба.

108; 31.VIII.; 12.VIII; Отъ Бълг. Футб. съюзъ, да изпратимъ 
приходо-разходните протоколи за мачовете за държ. пър-
венство.

109; 31.VIII.; 17.VIII; Отъ Бълг. Атл. съюзъ, чеса направени 
постъпки за освобождаване атлетите.

110; 31.VIII.; 14.VIII; Отъ В.С.О. поздравява новия управи-
теленъ съветъ.

111; 31.VIII.; 290; Отъ В.С.О. за изпъняване нареждания-
тана Б.Н.С.Ф.

112; 31.VIII.; 289; Отъ В.С.О. за редовнопосещение на об-
ластните заседания.

113; 31.VIII.; 17.VIII.; Отъ В.С.О. боксъ за произвеждането 
на боксъ-състезанията.

114; 31.VIII.; 287; Отъ В.С.О. за благотвор. мачъ за играча 
Димитъръ Стракиевъ. 

115; 31.VIII.; 2866; Отъ Б.Н.С.Ф. нареждания по случай 
смъртъта на Н. В. Царъ Борисъ III. 

116; 31.VIII.; 2870; Отъ Б.Н.С.Ф. обявява се 40 днев. тра-
уръ по случай смъртъта на Н.В. Царъ Борисъ III. 

117; 31.VIII.; 2; Отъ сп. кл. „Генер. Колев“ – искатъ 2 чифта 
футболни обуща. 

Септемврий 1943 г. 
118; 30.IX.; 2919; Отъ Бълг. Плув. съюзъ, съ програмата 

за годишните плувни състезания. 
119; 30.IX.; 2985; Отъ Б.Н.С.Ф. нареждане по общонарод-

ния трауръ. 
120; 30.IX.; 23.IX.; Отъ сп. кл. „Левски“ канятъ ни за во-

лейболенъ мачъ на 2.X. т.м.
121; 30.IX.; 23.IX.; Отъ водолетище „Чайка“ молятъ за 1 

волейболна топка. 
122; 30.IX.; 27.IX.; Отъ питомците Сироп. Надежда, да бъ-

дат записани за членове.
123; 30.IX.; 15.IX.; Отъ Велико Златевъ Варна, да му вър-

немъ рулетката.
124; 30.IX.; 25.VIII.; Отъ Б.Н.С.Ф. относно награждаването 

на заслужили спорт. дейци.
125; 30.IX.; 27.VIII.; Отъ сп. кл. „Напредъкъ“ –Русе, съ раз-

решение за Дим. Н. Калъчевъ.
126; 30.IX.; 29.IX.; Отъ Б. Юнош. съюзъ,нареждане на 
юношкото футб. първенство.

127; 30.IX.; 2075; Отъ Бълг. Атл. съюзъ, да се продължатъ 
състезанията за атлетическо първенство.

Октомврий 1943 год.
128; 30.X.; 12; Отъ футб. ком. В.С.О. съ таблица за състез. 

есен. полус. 1943/44 г.
129; 30.X.; 315; Отъ В.С.О. че Г. Бояджиевъ се назначава 

за „Председателъ“.
130; 30.X.; - ; Отъ рефера Г. Поповъ, съ обяснения по 

мача „Тича“ – „ Владиславъ“.
131; 30.X.; 3420; Отъ Б. Футб. съюзъ, съ картата на игра-

ча Иванъ Дим. Атанасовъ.
132; 30.IX.; 7; Отъ сп. кл. „Радецки“ съ марки за 1 000 лв. 

за фондъ „Игрище“.
133; 30.X.; 3560; Отъ Б. Футб. съюзъ, че треньора 

Молнаръ е заминал за Буда-Пеща.
134; 30.X.; 3500; Отъ Б. Атл. Съюзъ, по въпроса за атлети-

те които бяха въ София.
135; 30.X.; 318; Отъ сп. кл. „Тича“ –В.С.О. изказва задовол-

ството си за спечелването на купата „Северна България“.
136; 30.X.; 3402; Отъ Бълг. Футб. съюзъ – че се отстраня-

ва играча отъ „Левски“ София – Бориславъ Габровски.
137; 30.X.; 421; Отъ Бранникъ – Варна, искатъ екипъ за 

мачъ на 7 т. м.
138; 30.XI.; 10.XI.; Отъ сп. кл. „Ц. Борисъ“ – Добричъ, за 

благотвор. мачъ за Дим. Стракиевъ.
139; 30.XI.; 83; Отъ Добрич. сп. обл. съ горното писмо сп. 

кл. „Левски“.
140; 30.XI.; заяв.; Отъ Петко Левтеровъ, отказва се отъ 

спечелената купа за въ полза на клуба. 
141; 30.XI.; 3624; Отъ Б. Футб. съюзъ, съ 11 нови членски 

карти. 
142; 31.XII.; 340; Отъ В.С.О. за мачовете на 12 т. м. ще бъ-

датъ благотворителни. 
143; 31.XII.; окр.; Отъ сп. кл. „Белите орли“ – Плевенъ съ 

50 календара за 1943 г.
144; 31.XII.; 354; Отъ В.С.О., че се дава длъжностъта 

„Председателъ“ на футб. ком. на Бяновъ.
145; 31.XII.; 4076; Отъ Б.Н.С.Ф., че Стойко Йордановъ 

Ивановъ е редовенъ при сп. кл. „Черноморецъ“.
Месецъ Януарий и Февруарий 1944 год. Мартъ
1; 5.I.; 360; Отъ В.С.О. боксъ – за областното първенство 

на 1944 година.
2; 29.II.; 29.II.; Отъ сп. кл. „Левски“ Добричъ, че съ напра-

вили постъпки за картотеката на Владимиръ Пинзовъ.
3; 31.III.; 17.III.; Отъ Глав. учителъ с. Граничаръ, моли за 

топка за ученич. тимъ.
4; 31.III.; 18.III.; Отъ футб. ком. В.С.О. насрочватъ се отсро-

чени състезания.
5; 31.III.; 5; Отъ същия, за същото.
6; 31.III.; 376; Отъ В.С.О., че се урежда благотв. турниръ 

на 26 т. м. за плаката Симеон Кириловъ Михайловъ.
7; 31.III.; 7.III.; Отъ играча Тончо Павловъ, благодари 

на председателя.
8; 31.III.; 368; Отъ В.С.О. нареждания заблаготвор. турни-

ръ на 26 т. м.
9; 31.III.; 8; Отъ Ж.С.К. Варна, уведомяватъ ни за новия 

си упр. съветъ.
10; 31.III.; 4; Отъ футб. ком. при В.С.О., че полувремената 

за II рунд за благотв. турниръ ще съ по 30 мин.
11; 31.III.; 3; Отъ същия, искатъ представителъ за опре-

деляне програмата за прол. сез.
12; 31.III.; 367; Отъ В.С.О., искат помощъ за спорт. деяте-

лъ г. Ангелъ Друмевъ.
13; 31.III.; 375; Отъ В.С.О.,съ 20 гратиса за благотв. тур-

ниръ 26 т. м.
Априлъ 1944 год. 
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14; 30.IV.; 2; Отъ В.С.О. за приемане и предаване на Упр. 
съветъ.

15; 30.IV.; 1; Отъ В.С.О. съобщаватъ новия съставъ на 
упр. съв. избранъ на 24 т. м.

16; 30.IV.; 268; Отъ Б.Н.С.Ф. за членуването на играчите 
отъ Соф. областъ.

17; 30.IV.; 13.IV.; Отъ „Белите орли“ Плевенъ да върнемъ 
календарите имъ.

18; 30.IV.; 10; Отъ Варн. Колоезд. д-во съ цените за наема 
на Колодрума за 1944 г.

19; 30.IV.; 8; Отъ футб. ком. В.С.О. отлага се мача Тича – 
Ж.С.К.

20; 30.IV.; 386; Отъ В.С.О. насрочва общо год. събрание 
за 24 т. м.

21; 30.IV.; 387; Отъ В.С.О. изказва се благодарностъ на 
сп. клубове за участието имъ въ благотвор. сп. турниръ.

22; 31.V.; 692; Отъ Б.Н.С.Ф. съ квитанция за 1 200 лв. за 
„Спортенъ прегледъ“. 

23; 31.V.; 128; Отъ сп. кл. „Левски“ –Бургасъ, канятъ ни за 
единъ мачъ.

24; 31.V.; 354; Отъ федерацията,да внесемъ 1 200 лв. за 
„Спортенъ прегледъ“.

25; 31.V.; 593; Отъ Б.Н.С.Ф. съ съст. карта на Стефанъ 
Калъчевъ.

26; 31.V.; 42; Отъ В.С.О.за входните билети и картите за 
своб.входъ.

27; 31.V.; 41; Отъ същата, съ решения на Управ. съветъ за 
сведение и изпълнение.

28; 31.V.; 40; Отъ В.С.О. съ програмата за юношкото пър-
венство.

29; 31.V.; 45; Отъ В.С.О. разни нареждания за изпълне-
ние.

30; 31.V.; 44; Отъ В.С.О. за атлет. съст. „Кросъ-кънтри“ на 
4.VI.т.г.

31; 31.V.; 46; Отъ В.С.О. за мачъ между военните и град. 
тимъ на 4 т. м.

32; 30.VI.; 64; Отъ В.С.О. за полуфиналите за юношкото 
първенство.

33; 30.VI.; 61; Отъ футб. ком. В.С.О. състезанията да за-
почватъ в 5:30 часа.

34; 30.VI.; 869; Отъ Б.Н.С.Ф. нареждане за задължителни-
те входни билети.

35; 30.VI.; 59; Отъ В.С.О., че се мъмри играча ни 
Стефанъ Николовъ Калъчевъ.

36; 30.VI.; 55; Отъ В.С.О. благодари на играчите, които 
са взели участие въ благотворителния спортенъ турниръ А. 
Друмевъ.

37; 30.VI.; 52; Отъ В.С.О., че се наказва съ 15 дни от-
странение играча Ст. Калъчевъ.

38; 30.VI.; 892; Отъ Б.Н.С.Ф. съ картотечни списъци и чер-
вени листове.

39; 31.VII.; тел.; Отъ играча Панайотъ Желязковъ, 
иска разрешение зя сп. кл. Македония.

40; 31.VII.; 1113.; Отъ Б.Н.С.Ф
Съ програмата за плувните състезания 1944 г.
41; 31.VII.; 2.; Отъ В.С.О. за насроченото финално състе-

зание за юношко първ.
42; 31.VII.; 17.; Отъ футб. ком. за наказани играчи.
43; 31.VII.; 18.; Отъ същия, насрочватъ се състезания.
44; 31.VII.; 72.; Отъ В.С.О. насрочва се мача „Тича“ –

„Радецки“ – за 16.VII.т.г.
45; 31.VII.; 180.; Отъ В.С.О. за траурното заседание на 

Областъта по случай годишнината отъ смъртъта на Царъ 
Борис III – 28 т. м.

Изходящъ дневникъ СК „Тича“ 1943-44 г.

Месецъ Януарий 1943 год.
55; 9.I.; Божидаръ Бяновъ – тукъ – благодарствено пис-

мо. 
Месецъ Февруарий 1943 год.
56; 8.II.; Сп. кл. Ж.С.К. – Перникъ – молимъ за разреше-

ние за преминаване на играчъ.
57; 8.II.; Варн. Колоезд. д-во – по инцидента на Колодрума 

по мачани съ „Радецки“.
58; 8.II.; А.С.23 – София – поздравяваме новия имъ Упр. 

съветъ.
Месецъ Мартъ 1943 год.
59; 15.III.; Бълг. Атл. съюзъ – искаме уреди.
60; 15.III.; Бълг. Атл. съюзъ – искаме позволение да уре-

димъ курсове за подготовка на атлетите и за атлетически 
съдии.

61; 15.III.; Съюзъ за игри съ ръчна топка – София – иска-
ме позволение да уредимъ курсове за подготовка на члено-
вете си, и за съдии за игрите съ ръчна топка.

62; 15.III.; Г-жа Деспа Стефанова – честитимъ венчавката 
и.

63; 29.III.; Сп. кл. „Владиславъ“ – тукъ – поздравяваме но-
вия управителен съвет.

64; 29.III.; В.С.О. – тукъ – предлагаме Бл. Давидовъ на 
мястото на заминалия П. Кожухаровъ.

65; 30.III.; г. П. Панайотовъ – София – молимъ да ни купи 
топка.

Месецъ Априлъ 1943 год.
66; 5.IV.; Б.Н.С.Ф. – отговаряме на писмото имъ подъ № 

624/24.III.43 г.
67; 5.IV.; с.к. Левски – Плевенъ – за разрешението за пре-

минаване на нашъ играчъ.
68; 6.IV.;Б.Н.С.Ф. – картотекирватъ юноши.
69; 13.IV.;Полицейския комендантъ – Варна – молимъ да 

отпусне стража за мача на 11т.м.
70; 13.IV.; Предс. на варн. колоезд. д-во – тукъ – молимъ 

да ни отпуснат колодрума за мача на 11т.м.
71; 13.IV.;Сп. кл. „Раковски“ – Русе – молимъ да дадат 

разрешение на техенъ играчъ да премине в клуба ни.
72; 13.IV.; Б.Н.С.Ф. – София – Съобщаваме какви матери-

али ни съ нужни за екипировката ни.
73; 13.IV.; Б.Н.С.Ф. – София – благодаримъ за направени-

те усилия да ни снабдятъ съ мат. за екипировка. 
74; 13.IV.;Т. Анестевъ – тукъ –съобщаваме му, че е избра-

нъ за секретаръ на клуба. 
75; 13.IV.; Илия Божковъ – тукъ – съобщаваме му, че е 

избранъ за членъ въ комитета разни спортове. 
76; 13.IV.; Б.Н.С.Ф. – отд. „Картотека“  - София – изпраща-

ме картотечни списъци. 
77; 17.IV.; Тукъ – Н-ка Т. П. Станция – че Тодоръ Анестевъ 

е избранъ за секретаръ на клуба и нему да се дава корес-
понденцията. 

78; 17.IV.;София – Упр. съветъ на Б.Н.С.Ф., че Тодоръ 
Анестевъ е избранъ за секретаръ и нему се праща корес-
понденцията. 

79; 17.IV.; Тукъ –Варн. Сп. Областъ, че Тодоръ Анестевъ 
е назначенъ за секретаръ и нему да се предава кореспон-
денцията. 

80; 17.IV.; Тукъ –До всички спортни клубове, че Тодоръ 
Анестевъ е избранъ за секретаръ на клуба. 

81; 17.IV.; Тукъ – г. Илия Божковъ, че му се възлага ръко-
воденето на курса по лека атлетика. 

82; 17.IV.; Тукъ –В. С. Областъ, възмутени сме отъ играта 
на „Победа“, искаме наказание на провинилите играчи. 

83; 22.IV.; Тукъ – К-ра 8-и пех. полкъ, да разреши отпуска 
на атлета Панайотъ Зафировъ за участие въ атл. състез. въ 
София. 
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84; 22.IV.; София – Панайотъ Панайотовъ и Б.Н.С.Ф., че го 
упълномощаваме да представлява клуба пред Б.Н.С.Ф. 

85; 22.IV.; Русе – сп. кл. „Раковски“, че не можемъ да ги 
приемемъ за мачъ, понеже сме заети въ Добричъ. 

86; 22.IV.;Тукъ –В. С. Областъ, че сме доволни отъ про-
изведеното атлетическо състезание Кросъ-кънтри на 18т.м.

87; 22.IV.; Тукъ – Директора мъжката гимн. че имаме 
ученическа секция, която ще се ръководи отъ учителя Илия 
Божковъ. 

88; 22.IV.;Шуменъ – сп. кл. „Родина“, че можемъ да имъ 
гостуваме срещу заплащане на 9 000.

89; 22.IV.;Габрово – сп. кл. „Орловецъ“, че сумата 11 000 
лв. е много малка и не можем да ги приемем за мачъ при 
тия условия. 

90; 22.IV.; София – Б.Н.С.Ф., Атл. съюз, Игри съ ръчна 
топка, че открихме Курсъ за лека атлетика и Игри съ ръчна 
топка. 

90; 22.IV.; София – Панайотъ Панайотовъ, да получи 1 ко-
пие и 1 дискъ отъ Атл. съюзъ, срещу приложената разписка. 

92; 22.IV.; София – Бълг. Атл. съюзъ благодаримъ за от-
пуснатите ни 1 дискъ и 1 копие за които изпратихме кви-
танция. 

93; 22.IV.; София – Бълг. Юнош. спортен съюзъ, да ни из-
пратятъ 50 броя „Програмни наизвествия за юношеските 
групи“. 

94; 22.IV.; Тукъ – Организ. „Бранникъ“ – да изпратят за 
курса и група бранници.

95; 22.IV.; Разград – К-ра Брон. изтреб. друж. бла-
годаримъ за освобождаването на играча Иванъ 
Сарайдаровъ.

96; 22.IV.; София – Б.Н.С.Ф. – отд. „Картотека“ да ни изпра-
тятъ навреме членските карти на новозаписаните членове.

Месецъ Май 1943 год.
97; 4.V.; Тукъ – Полиц. коменд. да изпрати полицаи за 

мача на 6 т.м. съ Ж.С.К.
98; 8.V.; Добричъ – Александъръ Вътевъ, благодаримъ 

за отпуската на Вл. Пинзовъ.
99; 8.V.; Добричъ – Никола Костовъ, - благодаримъ за 

отпуската на Вл. Пинзов.
100; 8.V.; Русе – сп. кл. „Раковски“ – да ни дадатъ разре-

шение за играча Даракчиевъ.
101; 8.V.; Тукъ – Теодосий Чакъровъ – че го назначаваме 

за касиеръ на клуба.
102; 8.V.; Тукъ – г. Никола Цанковъ, благодаримъ му за 

внесените 1 000 лв.
103; 8.V.; Тукъ – г. Хр. Желязковъ – благодаримъ за пода-

рената санит. чанта.
104; 14.V.; Тукъ – Варн. Поп. банка, упълномощава се г. 

Сапунджиевъ да получи 3 000 лева.
105; 15.V.; Тукъ – Полиц. комендантъ молимъ за поли-

ция за мачовете на 16 т.м.
106; 17.V.; Балчикъ – Пейчо Кожухаровъ – да внесе неот-

четените 1 000 лева.
107; 17.V.; София – Михаилъ Яневъ –да внесе неотчете-

ните 3 000 лева.
108; 17.V.; Добричъ – сп. кл. „Левски“ – да ни внесатъ 400 

лв. за юбил. сборникъ.
109; 17.V.; Тукъ – г-ца Ангелова – да поеме ръководство-

то на дамската секция.
110; 17.V.; София – Б.Н.С.Ф. – че сме пуснали безплатно 

децата на мача на 16 май т.г.
111; 17.V.; София – Б.Н.С.Ф. – за картотеката на играча 

Борисъ Лозановъ.
111а; 17.V.; София – Б.Н.С.Ф. – писмата да се пращатъ до 

секретаря Т. Анестевъ.
112; 18.V.; Балчикъ – Пейчо Кожухаровъ, да осво-

боди играча Христо Апостоловъ.
112а; 20.V.; Тукъ – В. С. Областъ – да ни разрешатъ да 

играемъ мачъ съ сп. кл. „Левски“ – Добричъ – на 23 т.м.
113; 21.V.; Тукъ – Варн. Попул. банка – да се броятъ 

10 000 лв. на касиера Чакъровъ.
114; 26.V.; Тукъ –Директора Занаят. у-ще, да извинятъ 

отсъствията на ученика Колю Стояновъ Макаровъ.
115; 28.V.; София – редакц. в. „Спортъ“ – да се коригира 

съобщение за изключване.
116; 28.V.; Добричъ – група „Нови струи“ – благодаримъ 

за приема на 23 т.м.
Месецъ Юний 1943 год.
117; 3.VI.; Тукъ – Полиц. коменд. молимъ за полиция на 

6 т.м.
118; 7.VI.; Тукъ – Комисаря продоволст. да ни разрешатъ 

закупуване сапунъ.
Следва нов упр. съвет.
Месецъ Августъ 1943 год.
1; 4.VIII.; София – Б.Н.С.Ф. – Тукъ – В.С.О. окръжно за но-

вия упр. съв. на 3 т.м.
2; 4.VIII.; В. „Сп. Прегледъ“, „Спортъ“, „Вар. поща“ да обя-

вят новия съставъ на упр. съветъ.
3; 5.VIII.; Тукъ – Варн. сп. клубъ – окръжно за новия със-

тавъ на упр. съветъ.
4; 9.VIII.; Тукъ – Варн. Поп. банка, ще се упълномощава 

лице за теглене сума.
5; 10.VIII.; Тукъ – Варн. Поп. банка, да се броятъ 5 000 лв. 

на Т. Чакуровъ.
6; 10.VIII.; Тукъ – г. Кънчо Сапунджиевъ, че го провъзгла-

сяваме почетен членъ.
7; 11.VIII.; София – Бълг. Атл. съюзъ – че изпращаме 9 ат-

лети за Държ. атл. състез.
8; 11.VIII.; Тукъ – Т. П. Станция – писмата да се предават 

на г. Димитър Поповъ.
9; 11.VIII.; Русе – сп. кл. „Напредъкъ“ – да ни дадатъ 

разрешение на играча Дим. Калъчевъ.
10; 12.VIII.; Добричъ – Димитъръ Колевъ – че не можем 

да играем за неделя.
11; 12.VIII.; Добричъ – сп. кл. „Царъ Борисъ“, че не можем 

да играем за неделя.
12; 12.VIII.; Тукъ – Новите членове Упр. съв., че са избра-

ни въ състава.
13; 16.VIII.; Тукъ – Упр. съв. на В. С. Областъ, че сме съ-

гласни за мача Дим. Стракиевъ.
14; 18.VIII.; София – Бълг. Атл. съюзъ – че се назначава 

водачъ на атлетите г. Вангеловъ.
15; 18.VIII.; София – Бълг. Атл. съюзъ – че се изпращат 

двама атлети.
16; 18.VIII.; Тукъ – Т. П. Станция – да се броятъ сумите на 

упълномощено лице.
17; 18.VIII.; Тукъ – Окол. комисаръ – да ни разрешатъ за-

купуването на 20 кал. сапун.
18; 19.VIII.; Тукъ – Полиц. коменд. за полиция на 22 т.м. за 

мача „Тича“ – „Владиславъ“.
20; 22.VIII.; София – Б.Н.С.Ф. –„Бранникъ“, да ни пратят 

входни билети.
21; 22.VIII.; София – Б.Н.С.Ф. – „Сп. прегледъ“, че се назна-

чава дописникъ Ив. Рашевъ.
22; 22.VIII.; София – Семейство Тозбейкянъ, благодари-

мъ за внесените 20 000 лв.
23; 22.VIII.; Тукъ – К-ра 8 полкъ – да разреши отпускъ на 

3 души атлети.
24; 23.VIII.; София – Бълг. Футб. съюзъ – че изпратихме 

1 920 лв. за федер. право.
25; 23.VIII.; София – Б.Н.С.Ф., съобщаваме броя на прода-

дените билети.
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26; 23.VIII.; София – Б.Н.С.Ф. – съобщаваме адресите на 
членовете на Упр. съветъ.

27; 25.VIII.; Тукъ – Варн. Поп. банка, да броятъ 12 000 лв. 
на Хр. Момчиловъ.

28; 25.VIII.; София – Бълг. Атлет. съюзъ, че изпращаме 7 
души атлети за Държ. атл. първ. 1943 година.

29; 25.VIII.; София – Бълг. Атл. съюзъ, да се дава съдей-
ствие на водача на атлетите.

30; 25.VIII.; София – Б.Н.С.Ф., молимъ за удостоверение, 
че сме редовни членове.

31; 26.VIII.; Тукъ – сп. кл. „Владиславъ“ – че сме преда-
ли 20 938 лв. на играча ни Димитъръ Стракиевъ.

32; 26.VIII.; Тукъ – В. С. Областъ, че сме получили 20 938 
лв. за мача „Тича“ – „Владиславъ“ – броени на Дим. Стрскиевъ.

33; 26.VIII.; София – Цоню Ангеловъ – благодаримъ за 
участието му.

Месецъ Септемврий 1943 год.
34; 3.IX.;Тукъ – Варн. Попул. банка, да броятъ 3 000 лв. 

на Т. Чакуровъ.
35; 31.VIII.; София –Н. В. Царицата – майка, телеграма, 

изказваме съчувствията си за смътъта на Н. В. Царъ Борис 
III – 28 авг. 1943 год.

36; 31.VIII.; Двореца – София – Н. В. Царъ Симеонъ II – 
благопожелание по случай възшествието на Трона на Бълг. 
царъ –28.VIII.1943 г.

37; 31.VIII.; София – Министъръ Председателя, изказва-
ме скръбъта си за смъртъта на Н. В. Царъ Борисъ III.

38; 12.IX.; София – сп. кл. „Князъ Кирилъ“, да ни из-
дадатъ разрешение за играча Александъръ Йордановъ.

39; 18.IX.; Русе – сп. кл. „Напредъкъ“ – да подпишатъ раз-
решението на Д. Калъчевъ.

40; 18.IX.; Балчикъ – сп. кл. „Георги Колевъ“ – че не може-
мъ да имъ дадемъ обуща.

41; 18.IX.; София – сп. кл. „Левски“ – изказваме съболез-
нования за смъртъта на 2 спортисти.

42; 18.IX.; София – Б.Н.С.Ф. – че представляваме за на-
града г. Димитъръ Поповъ.

43; 18.IX.; София –Сп. прегледъ – съ адресите на абона-
тите за вестника.

44; 18.IX.; София – Б.Н.С.Ф. –Бранникъ, да ни изпратятъ 
разрешение за отпечатването на билети.

45; 18.IX.; Тукъ –Окол. комисаръ – да ни разрешатъ заку-
пуването на обущ. матер.

46; 21.IX.; София – Б.Н.С.Ф. – Картотека, да ни заверя-
тъ картата на играча Александъръ Йордановъ отъ „Кн. 
Кирилъ“.

47; 22.IX.; Тукъ – Варн. Поп. банка, да се броятъ 7 000 лв. 
на касиера Чакъровъ.

48; 24.IX.; Тукъ – Водолетище „Чайка“ – да разреши во-
лейболенъ мачъ с насъ и офиц. тимъ на 25 т.м.

49; 25.IX.; Тук – В. С. Обл. изпращаме на мястото на Бл. 
Давидовъ г. Георги Бояджиевъ. 

50; 27.IX.; Тукъ – Земед. стоп. да ни дадатъ живъ плетъ 
за игрището.

51; 27.IX.; Тук – Водолетище „Чайка“, благодаримъ за съ-
действието на волейболния мачъ.

52; 28.IX.; София – сп. кл. „Соколъ“, да ни дадатъ раз-
решение за играча Никола Божиловъ Колевъ.

53; 28.IX.; София – сп. кл. „Победа“ – искаме разреше-
ние за Илия Ник. Бояджиевъ. 

54; 29.IX.; Тукъ – Полиц. коменд. искаме условията за из-
пращаната полиция.

55; 29.IX.; Тукъ – Полиц. коменд. молимъ за полиция за 
мача „Тича“ – „Владиславъ“.

56; 29.IX.; Тукъ – Упр. съв. В.С.О. изпращаме 2 сребърни 
монети за венецъ на Обозе почившия Царъ Борисъ III.

57; 29.IX.; Тукъ – Кап. Лейт. Паскалевъ – благода-
римъ за дадения отпускъ на играчите Абаджиевъ и 
Йордановъ.

58; 29.IX.; Тукъ – К-ра 8 п. полкъ, благодаримъ за разре-
шения отпускъ на 3 играчи.

59; 29.IX.; Тукъ - Кап. Лейт. Паскалевъ канимъ Учебната 
дружина за единъ мачъ на волейболъ.

60; 29.IX.; Тукъ – г. Мичм. IIр. Дим. Горановъ, че го за-
писваме за членъ на клуба и му определяме длъжността 
„Съветникъ“.

61; 29.IX.; София – Бълг. Атл. съюзъ – че се изпращатъ 6 
атлети за довършване атл. съст.

62; 29.IX.; София – Б.Н.С.Ф., че играчите Хр. 
Апостоловъ и Пан. Желязковъ че оставатъ членове-иг-
рачи при клуба.

63; 29.IX.; Тукъ – Плиц. коменд. за полиция за 3.X. т.г. 
мача „Тича“ – „Владиславъ“.

Месецъ Октомврий 1943 год.
64; 4.X.; Тукъ – В.С.О. и фут. съд. секция, за груба игра отъ 

страна на играчъ отъ „Владиславъ“ – Георги Георгиевъ.
65; 7.X.; Тукъ К-ра 8-и пех. полкъ, да се освободятъ: Пор. 

Мишляковъ и П. Мариновъ.
66; 14.X.; Тукъ – Полиц. коменд. за полиция на 17 т.м. за 

мача „Тича“ и „Ж.С.К.“
67; 14.X.; Тукъ – К-ра 8-и пех. полкъ, благодаримъ за ос-

вобождаването на Пор. Мишляковъ и Панко Мариновъ.
68; 14.X.; София – Бълг. Атл. съюз, да ни доплатятъ оста-

тъка отъ разноските на атлетите – 3 220 лв.
69; 18.X.; София – Б.Н.С.Ф. – че се изгуби значката на иг-

рача Оникъ Харипянъ.
70; 20.X.; Тукъ – Дим. Панчевъ и Г. Гарабедовъ, че ги из-

биране въ футб. комитетъ.
71; 20.X.; София – Бълг. Атл. съюзъ, изложения по Атл. 

състезания и недоброто посрещане на състезателите.
72; 20.X.; Добричъ – сп. кл. „Царъ Борисъ“, „Левски“ – че 

Спортната обл. молимъ да уредятъ благотворителенъ мачъ 
за подпомагане играча Дим. Стрскиевъ.

73; 20.X.; Тукъ – К-ра летище „Чайка“, да разреши да иг-
раемъ волейболенъ мачъ на 24 т.м.

74; 20.X.; София – Б.Н.С.Ф. да ни пратятъ рефера-тре-
ньоръ г. Молнаръ.

75; 27.X.; Тукъ – Полиц. коменд., за полицаи за мача 
„Тича“ – „Победа“ на 31 т.м.

76; 27.X.; София – Подполков. Б. Бяновъ, да ни съдей-
ствува за разрешението на Никола Бож. Колевъ.

77; 27.X.; Добричъ – Добр. сп. обл. да ни съобщатъ дата-
та на благотвор. мачъ.

78; 27.X.; Тукъ – г. Михаилъ Тодоровъ, благодаримъ за 
отпущане игрище Колодрума. 

79; 27.X.; София – Б.Н.С.Ф. – че сме получили картата 
на Иванъ Дим. Атанасовъ. 

Месецъ Ноемврий 1943 год.
80; 2.XI.; Тукъ – Организация „Бранникъ“, че имъ даваме 

само гащета и фланелки. 
81; 3.XI.; Добричъ – Конда Кировъ Кондовъ, къде же-

лае да бъде настаненъ на работа. 
82; 12.XI.; Тукъ – Полиц. коменд., за полицаи за мача на 

14 т.м.
83; 12.XI.; Тукъ – Полиц. коменд. – съ 500 лв. за подобре-

ние охраната на полицаите. 
84-93; Окръжно до клубовете за Управителния съветъ.
94; 22.XI.; Тукъ – г. Георги Балабановъ, благодаримъ 

му за внесените 500 лв. и му изпращаме квитанция. 
95; 22.XI.; Тукъ – Н-ка IIIа-отд. армия, канимъ го да при-

сътствува на мача на 26 т.м.
96; 22.XI.; Тукъ – Военния комендантъ, за същото и 
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да изпратят войници. 
97; 22.XI.; Тукъ – К-ра 8-и п. полкъ, за същото. 
98; 22.XI.; Тукъ – Водолетище „Чайка“, за същото. 
99; 22.XI.; Тукъ – Черномор. флотъ, за същото. 
100; 22.XI.; Тукъ – Н-ка Мор. Учеб. Частъ, за същото. 
101; 22.XI.; Тукъ – Кмета, за същото. 
102; 22.XI.; Тукъ – Полиц. коменд. за полицаи за мача на 

26 т.м.
103; 22.XI.; Тукъ – Председ. на В.С.О. да присътствува на 

мача на 26 т.м.
104; 22.XI.; Тукъ – Военния коменд. да вземе участие и 

една от музиките на 26 т.м.
Месецъ Януарий 1944 год.
1; 2.I.; Тукъ –Учреждения и сп. клубове, честитка за 

Новата година. 
2; 2.I.; София – Б.Н.С.Ф. съ статии данни за клуба ни. 
3; 7.I.; Ст. Загора – сп. кл. „Траяна“, изказваме съболезно-

ванията си за смъртъта на Поручикъ Кюмюрджиевъ. 
4; 12.I.; София – Б.Н.С.Ф. – Картотека, че изпратихме 

3 543 лв. за годишната картотека за 1944 г. 
5;15.I.; Тукъ – В.С. Обл. упълномощаваме г. Ст. Поповъ и 

г. Ст. Христовъ, да представляват клуба на общото год. съ-
брание. 

6;18.I.; Скопие – сп. кл. „Свобода“ – съ 500 лева за по-
страдалия играчъ Тома Кокиновъ. 

Месецъ Февруарий 1944 год.
7; 4.II.; Тукъ – Варн. Поп. банка, да се броят 27 000 лева 

на касиера ни Димитъръ Костовъ. 
Месецъ Мартъ 1944 год.
8; 1.III.; Тукъ –г. Велико Златевъ, благодаримъ му за вне-

сените 500 лв. за подпомагане отъ въздуш. нападен.
9; 14.III.; Тукъ – Иванъ Филиповъ, благодаримъ му за 

внесените 1 000 лв. 
10; 14.III.; Тукъ – сп. кл. „Ж.С.К.“, да върнатъ червените га-

щета взети отъ играча Титевъ. 
11; 15.III.; Тукъ – Варн. Сп. обл., че няма да даваме екипи 

и входни билети. 
12; 29.III.; Тукъ – Футб. ком. В.С.О., че мача съ „Радецки“ - 

го отлагаме за 2.IV.т.г.
13; 29.III.; София – Б.Н.С.Ф., че кореспонденцията се по-

лучава отъ г. Дим. Поповъ. 
14; 29.III.; Тукъ – сп. кл. „Радецки“ – че не даваме раз-

решение за Дим. Калъчевъ. 
15; 29.III.; София – сп. кл. „Ф.К.13“ – да ни купятъ футбол-

ни топки. 
16; 29.III.; с. Граничаръ – Балчишко – Главния учителъ – 

че не можемъ да дадемъ топка. 
17; 29.III.; Тукъ – Полиц. коменд. за полицаи за мача съ 

„Радецки“ –на 2 априлъ. 
18; 31.III.; Тукъ – Кмета – да ни отпуснатъ храсти за зале-

сяване на игрището. 
19; 31.III.; Добричъ – сп. кл. „Левски“ – че не даваме 

разрешение на Влад. Пинзовъ. 
20; 31.III.; София – Б.Н.С.Ф., да ни отпуснатъ обущарски 

материали. 
21; 31.III.; Тукъ – Лейт. В. Кушевски, да пусне в отпускъ 

играча Йордановъ. 
22; 31.III.; Тукъ – Лейт. Паскалевъ – да пусне въ отпу-

скъ играча Ник. Божиловъ. 
Месецъ Априлъ 1944 год.
23; 6.IV.; София – Б.Н.С.Ф., че им изпратихме 774 лв. За 

258 членски карти. 
24; 6.IV.; Тукъ – футб. ком. В.С.О., че не можемъ да игра-

емъ съ „Ж.С.К.“ на 16 т.м.
24а; 12.IV.; Тукъ – В.С.О. – футб. ком. за същото понеже 
е Великден. 

25; 19.IV.; Тукъ – Полиц. коменд. за полицаи за мача съ 
„Шипч. Соколъ“ на 23 т.м.

26; 21.IV.;Тукъ – Военния коменд. за войници за охрана 
мача на 23 т.м.

27; 26.IV.; София – сп. кл. „Левски“ – предлагаме имъ 5 и 
6 май за два мача. 

Месецъ Май 1944 год.
28; 14.V.; Тукъ – В. С. Обл. Пожелаваме ползотворна дей-

ност на новия Упр. съв.
29; 15.V.; Добричъ – сп. кл. „Левски“ – за мачъ юношите 

на 24 т.м. въ Добричъ. 
30; 19.V.; София – Б.Н.С.Ф., че изпратихме 1 200 лв. за 15 

абоната за Сп. прегледъ. 
31; 25.V.; Тукъ – Полиц. коменд. за полицаи за мача на 28 

т.м. съ „Победа“. 
Месецъ Юний 1944 год.
32; 3.VI.; София – Б.Н.С.Ф., че получихме състезателните 

и членски карти. 
33; 3.VI.; София – Б.Н.С.Ф., че изпратихме 356 лв. за пе-

чатни произведения. 
34; 7.VI.; Тукъ – В. С. Областъ – искаме отменяването 

наказанието на играча Стефанъ Калъчевъ като непра-
вилно наложено. 

35; 7.VI.; София – Б.Н.С.Ф. – изпратихме 143 лв. За член-
ски карти. 

36; 7.VI.; Разградъ – 4-а Бронеизтр. дружина да пусна-
тъ въ отпускъ Ив. Сарайдаровъ. 

37; 9.VI.; Тукъ – Полиц. коменд. за полицаи за мача на 11 
т.м. съ „Владиславъ“. 

38; 27.VI.; Тукъ – Окол. комисаръ – да ни отпуснатъ обущ. 
матер. за обуща. 

39; 27.VI.; Тукъ – Окол. комисаръ – да ни отпуснатъ са-
пунъ за пране. 

40; 29.VI.; София – Б.Н.С.Ф., че изпратихме 21 лв. за кар-
тотека. 

Месецъ Юлий 1944 год.
41; 5.VII.; Струмица – сп. кл. „Македония“ с разреше-

ние за играча П. Желязковъ, като при уволнението отъ 
служба му дадатъ разрешение пакъ за „Тича“. 

42; 24.VII.; Тукъ – Футб. комит. при В.С.О., контестация по 
мача съ „Радецки“ на 23.VII. т.г. –неправилно ръководство. 

1945 г.

Протокол №1 гр. Варна 21 февруарий 1945 год. Днес 
в клубното помещение се състоя първото редовно заседа-
ние на новоизбрания упр. съвет на новооснования народен 
спортен клуб „Тича-Владислав“ – „Т.В.45“ при следния дне-
вен ред:

1.Четене протокола на общото год. събрание. 
Подсекретаря на клуба Т. Василев прочете протокола за 
учредителното събрание на клуба, в който протокол са 
пропуснати да се отбележат някои подробности по взетите 
решения, затова се реши същия да се преработи, като про-
токола от съвместното събрание на бившите спортни клу-
бове „Тича“ и „Владислав“ за обединението им в един клуб 
подробно се вмъкне в протокола на учредителното събра-
ние, препис от който се изпрати до Б.Н.С.Ф. и В.О.С. Съвет за 
одобрение.

2.Четене и писане на кореспонденция. Прочетоха се 
следните писма: А) Окр. № 11/13.II.1945 г. от В.О.С.С. за обеди-
нението на клубовете. Понеже вече свършихме тази работа, 
другаря председател д-р Василев съобщи на събранието, че 
той е ходил на последното заседание на Спортния съвет 
и там се е повдигнал въпроса за името на нашия клуб, 
и желанието на отделните членове било да се тури дру-
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го име. По въпроса повече не се говори, като за всичко 
ще се доизчака. б) От В.О.С Съвет окр. № 12 от 20.II. т. г. за 
разни решения на съвета: 1). За 27 год. на съветската армия. 
Председателя на клуба покани всички членове масово да 
участвуваме на това тържество, като се реши групово да 
отидем, ако се иска от Спортния съвет, като с това ще пока-
жем нашата привързаност към червената армия, която съу-
мя да се наложи на германския фашизъм. 2). За общия спор-
тен хор –Напълно възприемаме идеята и се реши клуба да 
покани всички хористи и хористки от клубния хор да вземат 
участие в същия, като се натовари другаря Калъчев да има 
грижата да им съобщи и на следното заседание докладва за 
резултата. Да се пише до съвета че ще участвуваме с около 
25-30 хориста, като освен тях ще изпратим и хористките от 
детската радио група „Детска песен“. 3). Относно „Заема на 
свободата“ се присъединяваме към това дело, като от наша 
страна ще се постараем да пласираме томболните билети 
които ще ни се дадат от пуснатите 20 000 билета х 200 лв. 
4). До следното заседание на Област. съвет да се представят 
три списъка на членовете на управ. съвет за изпращане до 
О.Ф. За това да има грижата секретаря.

3.За тегленето на суми. Да се пише до Н-ка на Т. П. 
Станция и директора на Варн. популярна банка, че от 18 т. 
м. сп. кл. „Тича“ и „Владислав“ се обединиха в един, и 
всички тяхни влогове да ги прехвърлят на сметката на 
Народ. спортен клуб „Тича-Владислав“. За тегленето на 
суми упълномощава клубния касиер Димитър Костов, като 
за целта ще се пише писмо заедно с препис от протокол-
ното решение. Касиера да има грижата за това, като след 
внасянето на сумите по новата влогова книжка, докладва и 
съобщи номера на същата за да се протоколира първона-
чалния влог. 

4.За разходите. За в бъдеще касиера когато има напра-
вени големи разходи да ги докладва за одобрение и про-
токолиране. До изработването на клубния устав разходите 
да стават само след разрешение от председателя и управ. 
съвет.

5.За домакинската част. Новоназначения домакин да 
побърза преди започването на спортния сезон, инвентара 
на бившите клубове да се прибере на едно място и да се 
прегледа най-щателно, за да може да се приготви и екипа 
на тима.

6. За Агитпропа. За Агитпроп при клуба се назначиха: 
другарите Стоил Илиев Ангелов, Димитър Илиев, Петър 
Апостолов и г-ца Мария Пенкова Иванова на които се поже-
ла ползотворна дейност.

7. За вестник Народен спорт. Реши се да се подпомогне 
редакцията на вестник Народен спорт, като да се изпрати 
сумата (3 000) три хиляди лв. За което да има грижата клуб-
ния касиер.

8. За подпомагане членовете. Председателя подчерта-
но доказа, че всички членове които се нуждаят от подкрепа 
трябва на всяка цена да се подпомогнат от клуба.

9. Сватбен подарък на член-играч. Реши се по случай 
сватбата на нашия добър член-играч да му се купи един 
сватбен подарък, като се назначи комисия в състав: Дим. 
Костов, Ст. Калъчев, Бедрос Ексерджиян, която да отиде при 
г-н Георги Владимиров, от където ако вземат безплатно ня-
кой сервиз, сумата от 4-5 000 лв. се употреби за купуването 
на друг подарък.

10. За вечеринката на 3.III. Реши се на запазената дата 
3.III. т. г. да дадем „Славянска вечер“ на която да се поканят 
да присътствуват председатели на Бълг. Съв. д-во, Бълг. 
Югослав. д-во и ръководителите на югославянската ко-
лония. За литературната част да има грижата агитпропа. 
Понеже тази вечер е последната, може би за сезона, тряб-

ва да се постараем да я изнесем блестящо, за да задоволим 
посетителите. Освен литер. част ще се разиграе и томбола, 
за която трябва да се съберат най-малко 100 предмета. За 
да можем да съберем такива, реши се да се пише по едно 
до директора на Акц. д-ва „Димят“ и „Вулкан“ и до г-н Георги 
Владимиров, с което да ги замолим за някои предмети. На 
същата вечер ще говори председателя на клуба и предста-
вител на славян. д-ва. 

11. За технич. ръководители. За да можем да имаме ви-
наги пълното съдействие на нашия завед. спорта другаря 
Петър Апостолов и Зав. дам. секция при провеждането на-
шата спортна програма, реши се да се пише до директорите 
на мъжката и девическата гимназии, като на същите да се 
разреши да бъдат при нас като им се дава съдействие.

12. За бъдещия дневен ред. Секретаря на клуба, помоли 
за в бъдеще при всяко събрание да работим по изработен 
дневен ред за да има ред в същите и да се вземат правил-
ни решения. Желателно е щото да се дава думата на всички 
длъжностни лица, а особено тия които имат разни доклади. 

Протокол № 2 гр. Варна 28 февруарий 1945 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управителния съвет.Същото бе ръководено от подпредсе-
дателя другаря Йордан Миланов, тъй като титулярния пред-
седател отсътствуваше от града, при следния дневен ред:

1.Четене протокола за учредит. събрание и протокол № 
1-УС. а) Секретаря прочете окончателния учредителен 
протокол, на събранието по обединението на бившите 
два спортни клуба „Тича“ и „Владислав“ в един Народен 
спортен клуб „Тича-Владислав“, който се одобри без из-
менения и се реши препис от същия да се изпрати до 
Б.Н.С. Федерация и Варн. Обл. Спортен съвет, за одо-
брение и сведение. б) След това се прочете протокол № 
1 от миналото заседание на Управ. съвет, който се одобри 
напълно. По протокола – се запита комисията която беше 
определена да купи сватбен подарък на играча Атанас 
Христов. Докладва се, че още не са сторили това, обаче през 
седмицата ще го купят и поднесат. На следното заседание 
ще се докладва. 

1.Доклади на длъжност. лица. Председателствуващия 
заседанието даде последователно думата на всички длъж-
ностни лица да докладват за извършеното през седмицата и 
за направяне своите предложения за бъдещето на секциите 
на клуба, а с това и за общия напредък на същия. 1) Даде се 
думата на касиера. Той направи доклада си за вечеринката 
дадена на 18.II. т. г. приходо-разходния от която е: Приход 
–17  700 Разход – 16  008 лв. Или остава чист приход 1  692 
лв., която сума срещу редовна касова квитанция е записа-
на като приход в касовата книга на обединения клуб. Също 
се докладва, че касиера на бившия сп. кл. „Владислав“ още 
не е предал книжата и касовата наличност. Доложи се, че 
същия отсъствува от града. Препоръча се веднага след 
завръщането му да стори това, за да може титулярния ка-
сиер да уреди книжата и наличността. За стореното да се 
докладва на следващото заседание. Повдигна се въпро-
са за входните билети. За в бъдеще същите да се вписват 
при покупката и продажбата в специална партида, която 
ще се представя на контролната комисия при извършване 
на ревизиите. Акцизните билети да се имат като парична 
наличност и заедно с безакцизните при уреждане на със-
тезания и забави или вечеринки се пущат в продажба след 
като подробно се опитат от касиера и подпишат от контрол-
ния съвет. Билетите се пазят у касиера. 2) Зав. спорта дру-
гаря П. Апостолов докладва, че още не е развита никаква 
спортна дейност, понеже тепърва ще се среща с отделни-
те завед. секциите, след което ще се изработи и клуб-
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ната спортна програма, за което ще докладва при едно от 
следващите заседания. 3) Домакина докладва, че още не 
е получил нищо от домакина на бившия „Владислав“. 
Моли да му се предпише да стори това веднага. Другаря 
Тодор Василев докладва, че още не е прибрал всички 
инвентарни предмети и за това бави предаването. За 
да не се бави всичко това през седмицата да се предаде 
и приеме всичко налично, като за стореното се докладва. 
Наложително е предаването да привърши, за да се изготви 
и подготовката на екипа за настоящия спортен сезон. Пом. 
касиера др. Димитров помоли другаря Т. Василев да донесе 
всичко каквото се намира при него и го предаде на пом. до-
макина Ш. Берберян. Наложително е да се състави и инвен-
тарна книга. 4) Зав. юношите моли да се отдели един шкаф 
за него, за да пази книжата на юношите. Сега се извършва 
подготовка по подбора на юношите – играли за тима. 5) 
Зав. футбола – предложи да се свика конференция между 
всички секции при клуба – възрастни и юноши на която да 
говори зав. спорта, като на същата се разменят мисли по 
предстоящия спортен сезон. Това да стане по възможност в 
скоро време, като зав. спорта докладва за резултата.

2.Славянска вечер на 3.III.1945 г. Докладва се, че насро-
чената за 3.III. т. г. Славянска вечер ще се отложи тъй като 
салона на Морското казино ни го поискаха да го отстъпим 
Народната милиция. Реши се същата да се помоли да анга-
жира датата 24.III. т. г. да дадем вечеринка по случай карна-
вала. Да се пише писмо до Началника на милицията в този 
дух. Капарото от (6  000) шест хиляди лв. да се изтеглят от 
съдържателите на Морското казино, и се внесе на касиера 
за възстановяване наличността. 

3.За клуба. За да можем редовно да отворим клуба, на-
ложително е да се уреди въпроса за наема на същия като се 
излъчи комисия в състав: Накашам, Т. Василев и Ст. Илиев, 
която да уговори условията с наемодателя за клубното по-
мещение и на следващото заседание докладва. 

4.Доклад на Агитпропа. Председателя на Агитпропа 
другаря Ст. Илиев, докладва, че е изпратен списъка на кни-
гите от клубната библиотека за одобрение. Предлага да 
се подготвим за радио-часа на 12 т. м., понеже е наш ред. 
Освен това да се купят няколко шаха, като време е вече ре-
довно да се отваря клубното помещение, за да се привле-
кат повече младежи. Препоръчва се да се купуват редовно 
вестници и списания. 

Пожелавайки всичко ползотворно председателству-
ващия прикани всички да изпълнява редовно възложени-
те работи и помоли всички горни решения да се изпълнят 
своевременно и на следващото заседание се докладва за 
резултатите.

Протокол № 3, гр. Варна 7 март 1945 год. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ.
съвет на клуба при следния дневен ред:

1.Четене прот. № 2 Секретаря прочете протокол № 2 от 
миналото заседание, който се одобри и по който се докла-
два за извършеното през седмицата. Направиха се следните 
доклади: 1) За сватбения подарък на играча Атанас Тодоров. 
Комисията е купила такъв за 5 000 лв. и в състав от 4 души 
му е поднесен. Същия изказа голямата си благодарност. 2) 
Касиера следва да уговори с касиера на бившия „Владислав“ 
за приемане касовите книжа и касовата наличност, което 
да стане най-късно до идущото заседание. 3) Домакина до 
идущата сряда да получи и останалите инвентарни предме-
ти от другаря Тодор Василев, като се побърза с вписване-
то инвентарните предмети в нова книга. 4) Конференцията 
между играчите не се е състояла. Председателя предложи 

да се определи точната дата за това и да не се отлага, 

за да може по този начин да бъдем точни и изпълнители. 
5) За капарото от 6 000 лв. В Морско казино, да се събере 
до следното заседание. 6) За карнавалната вечер. Натовари 
се Ат. Аврамов да провери за 17 т. м. има ли свободен са-
лон да дадем карнавална вечер. 7) За клубното помещение. 
Комисията докладва, че се е срещнала с наемодателя и той 
се е съгласил да ни даде салона под наем по 30 000 лв. го-
дишно, което се възприема от съвета, но трябва веднага да 
се изготви договора за да можем от наша страна да дадем 
под наем бюфета. Да се потърси бюфетчик, който на след-
ното заседание да дойде, за да му се кажат условията за бю-
фета. Ако не се намери такъв да се потърси чрез пресата. 
Подробностите по наемането да се протоколират след като 
се подпише договора. Желателно е щото този въпрос да не 
се протака. 8) За шаховете се докладва, че са купени фигури-
те за 3 шаха по 900 лв. или всичко 2 700 лв. който разход се 
одобрява. 9) За радио-часа предс. на Агитпропа докладва, 
че ще се изнася само от Спортния съвет, като желателно е от 
клуба ни да се дава материал за часа, който материал тряб-
ва да се подбира и подрежда. 10) Представителя в Варн. 
Спортен съвет направи своя доклад по говореното в същия 
съвет и за взетите решения. Той каза, че назначения титуля-
рен представител в съвета другаря Петър Ст. Бобев, поради 
претрупаност от служебна работа няма да може редовно да 
посещава събранията, затова помоли да бъде заменен с друг 
член. Управ. съвет прие оставката му, като реши на негово 
място да изпрати другаря Бедрос Ексерджиян, а за замест-
ник в негово отсъствие другаря Драгия Николов Драгиев. 
Това да се съобщи за сведение на Варн. Обл. Спортен съвет. 

2.Последователно се докладваха всички проекто-реше-
ния и въпроси подигнати в спортния съвет по които се взеха 
и съответните решения. а) По Партийната принадлежност 
на членовете от Упр. съвет. По въпроса за Партийната при-
надлежност на Зав. спорта друг. Петър Апостолов Петров се 
реши да се съобщи, че той оспорва, че е бил Командир на 
„Бранник“ за което ще представи документи на секретаря, 
които да се представят в Варн. Обл. Сп. съвет, за да може да 
се ликвидира този въпрос и списъка ни се завери от О.Ф. 
б) Да се съобщи на съвета, че Стефан Калъчев не е наш 
член. в) За клубното помещение. В случай, че искат да ни 
го отнемат ще искаме тяхното съдействие. г) За в. Народен 
спорт – Съгласни сме да се получава на връзки на абона-
тите, като се натоварва касиера да събере сумите от або-
натите и с подробен списък да се изпратят в редакцията 
на вестника. д) За посочване играчите от клуба за Нац. 
тим, който ще се срещне със Съв. тим. За този тим да се 
представи на Зав. футб. да излъчи трима играчи, име-
ната на които да се съобщят на секретаря ни, а той през 
седмицата да ги съобщи на В.С.О.С. Зав. футбола посочи 
следните играчи: Панайот Желязков Панайотов, Георги 
Радев Константинов и Недко Георг. Недков. е) За футбол-
ните тимове. Одобряваме им предложението, че всеки клуб 
трябва да има най-малко четири футболни тима, за да мо-
гат по този начин всички да вземат участие в състезанията. 
ж) За игрищата. В първо време отстъпваме игрището и на 
другите клубове, обаче, трябва да се побърза с обедине-
нието, за да се определят и игрищата. з) За делегати на кон-
греса Б.Н.С.Ф. Като представител на клуба на предстоящия 
конгрес на Б.Н.С.Ф. в София се реши да се изпрати другаря 
Стоил Илиев Ангелов, на когото ще броим пътните и днев-
ните. Желателно е всички Варн. делегати да се съберат на 
конференция за изработване на един план на всички въ-
проси, които следва да се подигнат. и) За американа –Да се 
разпредели според нуждата на играчите. Ние имаме нужда, 
тъй като нямаме достатъчно екипи. к) За томболните биле-
ти: С удоволствие възприемаме тази идея и стремежът ни 
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трябва да бъде в кратко време да пласираме определените 
ни (1 000) хиляда билета х 200 лв. от които получихме 500 
билета и веднага се разпределиха между членовете на уп-
равата. Другаря Б. Ексерджиян да има грижата за отчитане-
то на сумите. Желателно е пласирането да стане от всички 
клубове. л) За обединението на клубовете да се побърза 
с ликвидирането на този въпрос, за да може да се изра-
боти програмата. Тия които не желаят да се обединят в 
дадения срок, да се изключат и да не се допущат до със-
тезания и да не им се отпущат материали. Нашето жела-
ние е щото на определените играчи за София, да им се 
определи издръжката на семействата, понеже са бедни.

3. За инкасатор. За търсене инкасатор се натовари 
Бедрос Ексерджиян, който за резултата докладва на следва-
щото заседание, за да започнем инкасирането на членските 
вноски.

4. За сказки. Председателя на Агитпропа др. Ст. Илиев 
предложи да изнесе една сказка на тема „Отношението на 
О.Ф. власт към спорта” на 18 т. м. неделя в 9 часа в клуб. по-
мещение и то при условие, че няма да дадем карнавална 
вечер на 17 т. м.

5. Време за заседанията. Реши се до второ решение за-
седанията да започват точно в 19 часа.

6.По печата на клуба. Изработването на клубния печат 
да се извърши след конгреса на Б.Н.С.Ф.

Протокол № 4, 18 март 1945 год., гр. Варна Днес в 
клубното помещение се състоя извънредно заседание на 
управ.съвет на клуба при следния дневен ред:

1.Четене прот. № 3. Секретаря прочете протокол № 3 
от миналото заседание, който се прие без изменение. По 
него се препоръча да се ликвидират неуредените още 
въпроси от длъжностните лица от бившите клубове 
„Тича” и „Владислав”. При заминаването на делегата ни на 
конгреса на Б.Н.С.Ф. на 1 и 2 април т. г. ще му се даде пъл-
номощно и инструкция за действията му, като най-много се 
държи за името на клуба. За капарото в Мор. казино се реши 
да запазим датата 14 апр. да дадем последната вечеринка за 
сезона, като Бедрос Ексерджиян се погрижи за това и док-
ладва. Вечеринката да бъде само танцувална и на нея да се 
разиграе томбола от 1 000 билета.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: 1) Окръжно № 288-6 от Б.Н.С.Ф. с което ни съобщават, 
че конгреса се отлага за 1 и 2 април т. год. и че в най-скоро 
време ще ми изпратят проекто правилниците и уставите, 
за които допълнително ще се съберем да ги разгледаме. 
Съгласно това окръжно се урежда и въпроса с играча 
Стефан Калъчев, понеже от обявените в в. „Народен 
спорт” – изключени играчи от Соф. спортни клубове за 
фашистка дейност, и като професионалист-играч него-
вото име не фигурира. Предоставя се на същия да реши 
дали желае да го картотекираме или не в клуба. По слу-
чай конгреса, реши се на 1 април да поканим на приятел-
ски мач градския тим на Добрич. Писмо ще им се пише след 
като в сряда представителя в обл. спортен съвет докладва 
становището на същия по въпроса. За да можем да се пред-
ставим добре, желателно е до тогава да се произведат ня-
колко тренировки и да се състави тима.

3.Тренировки на играчите. За в бъдеще тренировките 
се насрочват, както следва: а) Възрастни играчи – вторник и 
четвъртък. б) Юношите – сряда и петък. Ще се държи сметка 
за играчите, които не се явяват на тренировки. Редакцията 
на в. „Народен спорт” благодари за изпратената им помощ 
от 3 000 лв.

4.Одобрение обединението. С писмо № 236 от 5.III. т. г. 
Централния спортен съвет одобрява обединението на 
двата клуба в един, като за редовност трябва да им изпра-

тим одобрен състав на упр. съвет от О.Ф.
5. За събранията. За в бъдеще обявените събрания ще 

започват 15 минути по-късно в случай, че на определено-
то време няма необходимите число членове, като ще се 
смятат за редовни, ако присътствуват: председателя, или 1 
подпредседател, секретаря, касиера, домакина, 1 съветник, 
Агитпропа и Зав. спорта. След конгреса и изработването на 
типовия клубен устав да се вземат мерки за редовното по-
сещение на събранията.

6. Инкасатори 20% възнаграждение. На назначените 
двама младежи за инкасатори, касиера да даде списъци 
и касови квитанции, като ги запознае добре с службата, 
като освен това ги снабдим и със специално пълномощно. 
Отчитането да стане редовно, като им се заплаща по 20% 
възнаграждение.

7. Застраховане на инвентара и игрището. Натоварва се 
секретаря на клуба да застрахова клубното имущество про-
тив пожар и кражба, като влезе в връзка с някое застрахова-
телно дружество. Да се застрахова стаичката и инвентара за 
400 000 лв. и отделно инвентара за 200 000 лв. 

8. Сватбен подарък. Реши се да се купи сватбен пода-
рък на играча Никола Калдаръмов, който се поднесе от 
комисия. Да се докладва за резултата. – Купен 1 винен сер-
виз и една машинка за кълцане месо – 2 984 + 2 000 лв.

9. Разни. Да се повдигне от представителя ни в В.О.С.С. в 
първото им заседание, въпроса за анкетата по невърнатите 
на инвентарни принадлежност, дадени за временно ползу-
ване от съвет. войски.

Протокол № 5, гр. Варна, 21 март 1945 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на упр.
съвет на клуба при следния дневен ред:

1.Четене прот. № 4. Секретаря прочете протокол № 4 от 
миналото заседание, който се прие без изменение.

2.Доклади. а) Касиера не можа да направи доклада 
си, понеже през седмицата друг. Тодор Василев ще уре-
ди сметката на бившия сп. кл. „Владислав”. б) Домакина 
докладва, че не е направил подробен опис на инвент. пред-
мети в стаичката при игрището, които ще впише в новата 
инвентарна книга. На същия се предоставя да извърши ре-
монт на стаичката и поправка на шкафовете за екипите. В 
първо време да купи ластик за гащетата, като се подтегне 
напълно екипа. За неделния мач да се вземат фланелките 
от Тодор Василев. в) Зав. юношите помоли стаичката да се 
отваря по възможност в определени дни за тренировка на 
юношите сутрин и след обяд, понеже някой от юношите иг-
рачи учели след обяд. Препоръча се на пом. домакина да 
изпълни това решение. г) Представителя във Варн. обл. сп. 
съвет докладва въпросите, които се повдигнали в послед-
ното заседание на същия, като на първо място стои въпро-
са за насрочения мач между „Т.В.45” и „Спартак”, на 25 т. 
м.  по случай празника на антифашистката младеж, като 
организирането ще стане от обл. съвет. Изказаха се мнози-
на членове и намират, че мача е много прибързан, понеже 
играчите още не са тренирали и времето е студено. Реши 
се да приемем мача като се пише до съвета, че това го вър-
шим да докажем, че сме дисциплинирани, обаче няма да 
можем да се представим добре. Зав. футбола да подреди 
тима, а така също и Зав. юношите да стори  това за първия 
мач с юношите на „Спартак”. След това се посочиха,по иска-
нето на В.О.С. Съвета четири души за новия съвет, а именно: 
другарите: Йордан Миламов, Михаил Костов, Стоил Илиев 
Ангелов и Бедрос Ексерджиян, които на следващото заседа-
ние на съвета се явят на същото, като на същите се предос-
тавя в известни случай да заангажират клуба пред съвета, 
като за всичко си държат бележки и докладват на упра-
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вителния съвет.
3.Приемане членове. Приема се за редовен член дру-

гаря Михаил Костов, който се назначава за подпредседател 
на упр. съвет на мястото на излезлия по служебни причини 
другаря Илия Мишев Илиев, който е настанен на работа в 
гр. Търговище.

4.Четене корспонденция. Прочете се окр. № 14 от В.С.О. 
Съв. с което ни изпращат програмата за видовете спорт, 
които трябва да се проведат задължително от клуба. Същата 
да се прегледа от всички председатели и Зав. секциите за 
изпълнение и докладване. Да се изпрати до редакцията на 
в. „Народен спорт” – София, дописката на Спортния допи-
сник и Агитпропа на тема: „Варнен. спортни клубове „Тича” 
и „Владислав” се обединиха.

5.За мача с Добрич. Реши се да се покани за 1 април т. г. 
да ни гостува за един мач сп. клуб „Спартак” – гр. Добрич по 
случай Международния празник на антифашистката мла-
деж, като за това се пише писмо-предложение до клуба и се 
иска разрешение от В.О.С. Съвет. Ще им заплатим пътните и 
дневните пари.

6.По оставката. Секретаря на клуба Тодор Анестев, по-
моли управителния съвет да му приеме оставката, поради 
ред лични причини, а най-вече, че службата не му позволя-
ва, като длъжността си изпълнява до 1 април т. год., до кога-
то се намери негов заместник. Въпреки желанието си да ра-
боти повече, той настоява да бъде сменен с по-млад човек. 
Съвета го помоли да продължи работата си, обаче същия 
отказа с голямо съжаление, защото службата му го налага. 
На следващото заседание трябва да се посочи заместник на 
когото да сдаде.

Протокол № 6, гр. Варна, 28 март 1945 год.  Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на упра-
вит. съвет на клуба при следния дневен ред:

1.Четене прот. № 5. Секретаря прочете протокол № 5 от 
миналото заседание, който се прие без изменение.

2.Доклади длъжностни лица. Касиера докладва, че 
към днешна дата имаме касова наличност към 40  000 лв. 
Натоварва се новия упр. съвет избран на 18.II.1945 год. да 
провери касовата книга на бившия „Владислав” и приключе-
на я предаде на касиера Дим. Костов. Това трябва да стане 
в най-скоро време и се докладва. Домакина – Докладва, че 
електрич. жица при стаичката около 60 метра е открадната 
от злосторник. Да се пише до Народ. милиция, а освен това 
да се намери човек за почистването на клозета при игри-
щето. Докладва, се че пом. домакина Шабу Берберян моли 
да му се увеличи заплатата поради поскъпването на живота. 
Реши се да му се плаща по 2 000 лв. месечно, като за прането 
се заплаща отделно от 1.IV. т. г. Зав. футбола докладва за 
мача на 25 т. м. със сп. кл. „Спартак” – Варна и се изказа, 
че мача е завършил 2:2, което трябва да ни радва, по-
неже играчите не бяха тренирали. Благодари на всички 
играчи и специално на Ст. Калъчев, когото каним, ако 
желае да се картотекира при нас. Зав. юношите докла-
два, че резултата от мача с „Спартак” – Варна е бил 5:2 за 
„Спартак”. Това разбира се не трябва да ни отчайва понеже е 
първи мач. Да се направи забележка на вратаря на юношите 
да бъде по-изпълнителен. За мача с „Спартак” – Добрич ни 
се разрешава от В.О.С. Съвет.

3.Приема се член. Приема се за редовен член, до се-
гашния такъв при „Спартак” – Варна, който да се карто-
текира веднага др. Ламбо Серафимов Чакъров от Варна 
ул. „Калофер”  3.

4.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: 1). От Б.Н.С.Ф. – с уверение за пътуване на делегата за 

конференцията на 1 и 2 април т. г. в София с 50% на Б.Д.Ж. 

На делегата да се издаде пълномощно. 2). От Варн. Обл. 
Спорт.съвет, окръжно за отпразнуване на 1 май. Предоставя 
се на агитпропа да нареди всичко необходимо за участието 
ни в манифестацията. 3). От В.О.С. Съвет – съобщава новия 
си състав. Да им се пожелае ползотворна дейност.

Протокол № 7, 6 април 1945 год., гр. Варна Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на упра-
вит. съвет при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 
6 от миналото заседание, който се прие без изменение. 
Наложително е незабавното предаване касовата кни-
га, паричната наличност и  всички др. книжа на бившия 
„Владислав”, който се намират у Тодор Василев на касиера 
Д. Костов.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: а). От К-ра на Бр. Арт. полк, Варна, че поради здравослов-
ни причини, не разрешава на фелдф. школника В. Василев 
да спортува в клуба ни. б). От сп. кл. „Спартак” – Варна, 
молят да им се отговори защо сме турили в тимът си на 
1.IV. т. г. техния играч Ламбо Серафимов Чакъров, кой-
то не е искал разрешение за това. Натоварват се пред-
ставителите ни в В.О.С.С. да съобщят на същия, че този 
играч е преминал при нас доброволно, за което им е съ-
общил писменно, без за това клубът ни да му е обещал 
каквото и да е. Играча да се покани лично да се яви и за-
яви на В.О.С.С. своето желание и изтъкне причините за 
гдето напуща „Спартак”. в) От фронтоваци от подел. 96415 
молят да им изпратим една топка. Да им се отговори, че не 
разполагаме с такава. г) От сп. кл. „Аспарух” – Варна, канят 
ни за приятелски мач на 8 т. м. Да им се отговори, че не мо-
жем да играем, тъй като 2-та си екипа даваме на Техн. у-ще и 
Мъжката гимназия. За в бъдеще за подобни мачове следва 
да уведомяват и В.О.С.С. д) От В.О.С.С., че се задължават 3-те 
клуба да дават по 4 чифта обуща на съветски войници, да 
си подготвят тима за 1 май т. г. Съгласни сме, но всички да 
изпълнят нареждането. Пом. домакина да има грижата и да 
отваря стаичката 3 пъти седмично за тренировката на съвет. 
войници. е) От Варн. мъжка гимназия молят за екип за 8 т. м. 
Да им се даде.

3.Секция Техн. у-ще. Представител на учениците при 
Технич. у-ще заяви, че спортната група при същото е решила 
да се присъединят към клубът ни – като секция. Това тяхно 
желание се одобрява и за в бъдеще групата да представи 
списък на всички членове с обозначена рожденна дата, за 
да ги картотекира. Тъй като в неделя на 8 т. м. същите имат 
мач с мъжката гимназия, реши се да им се отпусне екип.

4.Застраховка инвентара. Секретаря докладва, че е за-
страховал имуществото на клуба намиращо се в стаичката 
на игрището против пожар при Застр. д-во „Орел”, на обща 
сума 600  000 лв. разпределена 400  000 лв. за стаичката и 
200 000 лв. за инвентар, съгласно инвентарната книга със-
тавена на 18.II.1945 г. състоящ се от спортни екипи, спортни 
принадлежности и мебели. Домакина на клуба следва, да 
представи списък на имуществото, за да го изпратим на д-
вото в София. За застраховката е издадена полица с падеж 
19 март 1945 година, която се пази у касиера, който да има 
грижата за навременното ѝ плащане, като седмата година е 
безплатна. Одобрява се разход. Като първоначална вноска 
се броиха 2 048 лв. която се одобри.

5.Договор за клуба. С падеж 1 март 1945 год. до 28.II.1946 
год. се подписа договор за наемане клубното помещение за 
което се задължаваме да плащаме 30 000 лв. годишно на 4 
вноски х 7 500 лева за тримесечие, като при подписването 
внесем първата вноска, за което да има грижата касиера, 
като един препис се запази в клуба. Подробностите могат 
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да се видят от самия протокол. Сега вече можем да намерим 
бюфетчик и клуба редовно да се отваря.

6.Доклади длъжностни лица. а) Обл. ни представител 
др. Илиев докладва за решенията на Обл. сп. съвет отност-
но отпразнуването на 1 май. Клуба ни следва да се пред-
стави масово и с подходящи лозунги. Предоставя се на 
Агитпропа да нареди програмата. Същия каза, че е решено 
прихода от състезанията на 8 т. м. да се изпрати на фрон-
товаците. Ние ще изпратим колетчета на нашите фронтова-
ци. Зав. футбола да представи списък на играчите, които са 
на фронта, за да им пишем писма за Великден. б) Делегата 
ни в Конференцията на Б.Н.С.Ф. на 1 и 2.IV. т. г. в София, др. 
Илиев докладва подробно за въпросите, които са се раз-
гледали, като след обединението на Б.Н.С.Ф. с „Юнак” ще 
свика конгреса. Решило се периода 15.IV-15.V да се изпол-
зува за агитац. месец. Освен това се размениха мисли за 
чистката, Спортната кооперация, медицинската помощ, 
картотеката за които ще последват окръжни от федерация-
та. в) Касиера докладва приходо-разход. протокол. за мача 
„ТВ 45” – „Спартак” Добрич игран на 1.IV т. г. в Варна, както 
следва: Приход – 26 340 лв. Разход – 14 950 лв. Чист приход 
11 390 лв която сума е внесена в касовата книга и е издаена 
касова квитанция. г) Домакина докладва, че има нужда да 
се повика дърводелец за поправка на рафтовете и др. Да се 
повика веднага. д) Зав. футбола – докладва че се налага на 
играчите-войници, които идват отвън града да им се запла-
ща храната. Да се заплаща но да се прави икономия.

Протокол № 8, гр. Варна 11 април 1945 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на упр. 
съвет при следния дневен ред:

1.Четене протокол № 7. Секретаря прочете протокол № 
7, който се прие, като се направиха следните допълнения: 
„да се изпратят колети и писма на всички играчи и членове 
намиращи се на фронта към 1 и 6 май. За клубното помеще-
ние. Да се побърза и намери бюфетчик за клубното поме-
щение, който да се яви на следното заседание за да му се 
кажат условията.

2.Доклади на длъжн. лица. а) Представителите в В.О.С.С. 
докладваха, че въпроса интересуващ клуба ни, който се 
разгледал в същия е „Изключването на играча Ламбо 
Серафимов, който без разрешение е преминал от 
„Спартак” в „ТВ 45”, като го лишават от членство и спор-
туване за 6 месеца, като след изтичане на наказанието 
е свободен да премине в който клуб желае, за което се 
получи писмо  № 54/11.IV. т. г. на В.О.С.С. б) Домакина помоли 
клуба да уреди трудов полуден, за да се разкопаят дръвче-
тата на игрището. Докладва също, че за ремонт шкафовете 
и др. са необходими 10 000 лв., което се одобри и прие от 
майстора –дърводелец, който присъствува на събранието. 
Същият ще направи и 10 рамки за плакатите на 1-и май т. 
г., за които ще му се заплаща отделно. в) Зав. юношите док-
ладва, че няма картотечните списъци на юношите-играчи 
на „Владислав” и не знае кои са картотекирани за 1945 г. 
Същите да се изискат от Тодор Василев. г) Зав. футбола. док-
ладва за същото за възрастните играчи. Наложително е да 
се повика Тодор Василев и се помоли да предаде всичко, 
като в противен случай се покани писменно и му се опре-
дели срок за сдаването, понеже федеративните мачове за-
почват.

3.Четене кореспонденция. Прочете се окр. № 54 от 
В.О.С.Съвет за решенията на същия от 10 т. м., за изключ-
ването на играча Ламбо Серафимов, за атлет. състезание 
„Крос-кънтри”, на 15 т. м., на което да вземем участие с по-
вече състезатели, за което да има грижата зав. спорта др. 
Апостолов; за спортната охрана на 15 т. м. искат 10 души . 

Такива да се назначат на всяка цена, и че за 1-во майския 
комитет влиза другаря Стоил Илиев към когото организаци-
ите могат да се обръщат за справки.

4.Разни. 1) Зав. спорта, да представи списък на играчи-
те; 2) За чистката до вторник да се прочисти картотечния 
списък и съобщят имената на изключените членове като 
фашисти и нередовни. 3) Да се поканят всички играчи да им 
се обясни W – системата.

5.Приемане членове. Приеха се за членове: Иван 
Минчев Тодоров – „Яворов”33, Красимир Михайлов Кръстев 
– „Баба Рада”4, Георги Лазаров Василев – „Яворов”35, Григор 
Боянов Янков – База Варна, Илия Иванов Димитров- Военно 
коменд., Борис Тод. Калдърбашев – Овче поле 17, Кирчо 
Христ. Медаров – База Варна. Същите да се картотекират 
при Б.Н.С.Ф.

6.Програмите за състезанията. Получиха се програмите 
за състезанията за юношкото футболно състезание и за със-
тезанията между „А”, „Б” и „В” тимове, които да се предадат на 
зав. футбола и Зав. юношите – за изпълнение.

7.По оставката на секретаря. Секретаря Тодор Анестев, 
повторно помоли управит, съвет да бъде освободен от за-
еманата секретарска длъжност и от общото заседание съ-
щата да бъде възложена на друго лице на което да сдаде. 
Оставката му се налага по важни семейни причини. Налага 
се до следващото заседание да бъде посочен новия секре-
тар.

Протокол № 9, гр. Варна 18 април 1945 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Прочете се протокол № 8 от мина-
лото заседание, който се одобри и прие без изменения.

2.Бюфетчик при клуба. За да може редовно да бъде от-
ворен клуба, реши се бюфета при същия да се даде в първо 
време безплатно на члена Манчо Рачев, който да има гри-
жата веднага да пристъпи към подреждането му, като се 
задължава да изпълнява точно решението на управителния 
съвет, който впоследствие ще изработи правилник за въ-
трешния ред в клубното помещение и условията при които 
ще се дава под наем бюфета при същия.

3.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма:1) От Центр. спортен съвет при Б.Н.С.Ф. относно отпраз-
нуването на 1 май. На манифестацията да вземата участие 
всички играчи и членове задължително. Играчите ще бъдат 
облечени в спортната си форма.  Да се изготвят плакати с 
разнообразни лозунги одобрени от Б.Н.С.Ф. За това да има 
грижата Агитпрона при клуба. За отсътствуващите ще се 
държи сметка. 2) От д-во „Червен кръст” – с. Здравец Варна. 
Молят за една футболна топка. Да им се пише, че не разпо-
лагаме, обаче ще ги имаме в пред вид ако такива се закупят 
от Габрово. Предлагаме да ни станат секция. 3) От футбол-
но-съдийската секция Варна, че определят 300 лв. такса за 
всяко футболно състезание, които се внасят предварител-
но. За това да има грижата клубния касиер. 4) От „Юнашкия 
комитет при В.С.О.С.”, че юноши играли в „А” и „Б” тимове, 
повече от 2 мача, губят правото да играят в юношкия тим. 5) 
От В.О.С.С. да депозираме 40 000 лв. за направата на 80 нови 
фланелки. които ще се работят с общата поръчка. Сумата ще 
се оправдае след получаването на фланелките. 6) От В.О.С.С. 
за разните решения, които се взели в заседанието на 17.IV. т. 
г.: а) За образуването на бокс-секция при „Спартак”. Реши се, 
ако има достатъчно членове-боксьори може да се основе 
такава и при нас. б) За опрощаването наказанието на играча 
Ламбо Серафимов. Да се протестира за начина по който се 
процедира с опрощаването на наказани играчи, което ще 
стане причина за разногласията в отделните клубове. 
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Освен това, че при гласуването за опрощаването са гласу-
вали и хора, които нямат право на глас. Това е било забеля-
зано от нашите представители. в) Да се посочат 10 възраст-
ни членове, които ще представляват спортната охрана при 
провеждането на състезанията насрочени от областта. Да 
се подигне на едно от следващите заседания на В.О.С.С. от 
нашите делегати, защо в градските тимове се слагат играчи 
от „Б” и „В” тимове, а се пренебрегват играчи от „А” тимове. 
Освен това да се повдигне и въпроса за времето определе-
но за мачовете, понеже състезанията на 15 т. м. определени 
в 3 ½ часа, започнаха в 5 ½ часа и играчите съблечени чака-
ха дълго време. За в бъдеще да се съобщава точно времето 
за започването.

4.Да се пишат следните писма: а) До Акц. д-во „Вулкан”, 
да се благодари за отпуснатите безплатно ментешета за 
стаичката на игрището; б) До Директора на I и II мъжка гим-
назии и девическата гимназия, да дадат на наше разполо-
жение ученици и ученички за 1 май водени от представи-
телите им г-ца Пенкова и г-н Апостолов, като между тях се 
излъчат и състезатели за щафетното бягане срещу 1 май с 
факли.

5.За мача на 22.IV. т. г. Понеже на 22 т. м. тимът на „Б” има 
мач с тоя на „Аспарух”, организирането съгласно нареж-
дането на В.О.С.О. ще бъде от „А” тимовете на „Спартак” и 
„Свобода”. За мачовете да се изготвят и тимовите листове. 
На следващото заседание да се докладва за резултата.

6.Чистката и Премахване на членове. Упр. съвет прегле-
да подробно картотечния списък на клуба към 1.I.1945 го-
дина и изключи за винаги членовете фашисти, които се за-
черкнаха от списъка, като имената им следва да се съобщят 
на Б.Н.С.Ф. След тази чистка се започна ново презаписване, 
за което се натовари бюфетчика Манчо Рачев да събира де-
кларациите. Презаписаните членове са длъжни да изпълня-
ват строго всички нареждания на управит. съвет.

7.Дава се разрешение. Разгледа се подаденото писмо 
от сп. кл. „Свобода” – Варна, с което молят да се даде раз-
решение за преминаване на следните наши юноши: Сотир 
Лефтеров Сотиров, Петър Господинов Воденичаров и 
Лефтер Лефтеров Георгиев. Реши се да им се даде, като се 
подписаха разрешенията от 18.IV.45 г.

8.Пускане подписка. Понеже клубът ни е финансово 
затруднен, излъчи се комисия в състав: Стефан Попов, Н. 
Миовски, Н. Калдаръмов и Ив. Моканов, която да обходи 
по-заможните  членове и събере суми в вид на вътрешен 
заем, като издават и касови квитанции. На следващото за-
седание да се докладва за резултата. Приемане оставката 
на секретаря. Прие се оставката на досегашния секретар на 
клуба г. Тодор Анестев, който от днес е свободен от длъж-
ността. Председателя на клуба др. д-р Василев, му изказа 
благодарността на упр. съвет за дейността, която е проявил 
като секретар.

9.Назначаване нов секретар. На мястото на досегашния 
секретар се посочи членът Антон Г. Антонов, който да се 
покани да приеме длъжността и приеме всичко от стария 
секретар. Същия да се покани устно и писмено за 25 т. м. на 
заседанието. В случай, че не може да приеме ще се назначи 
друго лице.

Протокол № 10, гр. Варна 25 април 1945 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред:

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 9 от мина-
лото заседание, който се одобри и прие без изменения.

2. За вписване имената на изключените фашисти в 
проток. книга. Взема се решение да се впишат имената на 

изключените членове фашисти за груба проява на дей-

ност в протоколната книга.
3. Назначаване нов секретар. Определения за нов се-

кретар на клуба Антон Антонов отказа поради лични при-
чини, реши се да бъде назначен временно за секретар досе-
гашния спорт. дописник Ив. Рашев.

4. По организацията на мача „Тича-Владислав“ – 
Аспарухово. По организацията на мача за първенството 
„Тича-Владислав“ – Аспарухово на 29.IV. т. г. се посочиха: Н. 
Миовски, Д. Драгиев,  А. Накашан, Т. Василев, Ив. Саръбеев, 
Т. Янков, Ан. Гарабедов, Манчо Рачев. За билетите се натова-
ри Б. Екстерджиян и Т. Янков.

5. По писмото на с.к. „Спартак“ за искане на разрешение. 
Докладва се писмото постъпило от с.к. „Спартак“ Варна 
по искането им да се даде разрешение на члена състе-
зател на клуба Христо Томов (Таркала) да премине към 
с.к. „Спартак“. Посочи се комисия в състав: Н. Миовски, Г. 
Гарабедов и Б. Екстерджиян която да влезе в връзка с пред-
ставителите на с.к. „Спартак“, за даване разрешение или не.

6.Получена телеграма за гостуване на с.к. „Спортист“. 
Прочете се получената телеграма от с.к. „Спортист“ – София, 
относно искането им да гостуваме на клуба за един мач. 
Реши се да се разгледа допълнително.

7. Приемане шефството на Спорта в с. Синдел, подари 
им се една топка.

8. За прибиране мрежите на клуба. Натоварва се дома-
кина да прибере мрежите на клуба.

9. Докладва се писмото на В.С.О. за 1 май. Докладва се 
писмото на В.С.О. относно нарежданията по отпразнуването 
на 1 май. Изказаха се, по приготовленията на клуба за 1 май.

10. За занасяне  клубното знаме за поправка. Натоварва 
се Б. Екстержиян да занесе клубното знаме за поправка.

11. За изпращане писмо до В.С.О. за определяне на цве-
товете на формите за мачовете. Реши се да се изпрати писмо 
до В.С.О. в смисъл да се определят цветовете на формите на 
клубовете явяващи се на състезания. Клубът държи на своя 
зарегистриран официално на 18.II. т. г. цвят червено и бяло.

12. За запазване датата 24.V. за клуба. Реши се да се 
изпрати писмо до В.С.О. за запазване на датата 24.V. т. г. за 
клуба.

13. Доклади длъж. лица. Зав. юношите Б. Екстержиян 
докладва за отиването на юношеския тим на 6 и 7 май т. г. в 
гр. Добрич на тамошния с.к. „Спартак“.

14. Реши се да се изпрати писмо. А) Назначаване на Т. 
Анестев в агитпропа. Натоварва се досегашния секретар на 
клуба Тодор Анестев, който прие новия пост в агитпропа. Б) 
За изпращане писмо за Пан. Желязков до работн. пар-
тия. Реши се да се изпрати писмо до областния комитет 
на работническата партия, за освобождаването от рабо-
та за тренировки и мачове играчът Панайот Желязков.

Протокол № 11, гр. Варна, 11 май 1945 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Прочете се протокол № 10 от мина-
лото заседание, който се одобри и прие с поправка на точка 
7.

2.За писмо до В.О.С.С. за мрежите. Реши се, да се изпра-
ти писмо до В.О.С.С. относно решението на упр. съвет да се 
заплаща такса от 300 лв. от всеки състезаващ клуб при из-
ползване на мрежите. 

3.За фирмата на клуба. Реши се да се даде фирмата за 
написване, на името на новия обединен клуб, при надпис: 
Народен спортен клуб Тича-Владислав 

4.Писане писма до Директорите на II мъжка гимназия 
и Девическата гимназия. Да се пишат следните писма: а) До 
Директорите на II мъжка гимназия и Девическата гимназия, 
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с молба да дадат съдействие при записването на желаещите 
ученици и ученички, за членове на Клуба ни.

5.Доклади на длъжностните лица. Агитпропа др. Илиев 
докладва за планова работа на клуба. Ловна секция – от-
говорник, задача: организиране на ловци – стрелци към 
клуба и създаване младежка ловна група. Плувна секция 
– отговорник, задача: организиране на плувци – състезате-
ли и гребци към клуба. Атлетическа секция – отговорник, 
задача: организиране на атлетически състезания: скокове 
на дължина, височина, бягане на 100 и повече метра и ща-
фети. Дамска секция – отговорник, задача: привличане на 
девойки и дами към клуба, застъпване на дамски чети за 
атлетика, игра на топка и др. Боксова секция – отговорник, 
задача: - организиране на боксьори и водене тренировките 
им. Юнашка чета – отговорник, задача: записване младежи 
в четата и ръководство при юнашките игри. Колоездачна 
чета – отговорник. Агитка – отговорник, задача: създаване 
на клубен хор, художествена група и пр. Организационен 
комитет: отговорник, задача: записване нови членове на 
клуба и контрол върху организационния живот.

6.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните 
писма: А) От централния спортен съвет при Б.Н.С.Ф. относ-
но, че състезателите Иван Андр. Христов и Димитър Стеф. 
Димитров са редовни към клуба. Б) От същия, изпращат 
картите за състезатели и несъстезатели, и в скоро време 
щели да изпратят и  членските марки.

Протокол № 12 гр. Варна, 16 май 1945 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред:

1.Четене протокола. Прочете се протокол № 11 от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение.

2.Доклади на длъжностните лица. Зав. футбола, докла-
два за състоянието и подготовката на „А” тима за предсто-
ящото състезание за първенство с „А” тима на с.к. „Свобода“ 
на 20.V.т. г. Упр. съвет го натоварва да повика телеграфичес-
ки състезателя Ал. Йорданов, който бил в София в отпуска.

3.Гостуване на „Б” тима в Н. Пазар. Реши се, да се госту-
ва с „Б” тима в Нови-Пазар на тамошния с.к. „Хр. Ботев“ за 24 
май т. г. Упр. съвет, изслуша и прие условията на представ. на 
с.к. „Хр. Ботев“, относно гостуването и на същия бе връчено 
писмо.

4.За неявяване на „Б” тима за 24.V. Зав. футбола, докла-
два, че поради липса на „Б” тим, следва да се изпрати писмо 
до В.О.С.С. за неявяването му. Упр. съвет реши да се пише 
писмо до В.О.С.С.   

5.За изпращане писмо до атлета Бл. Давидов. Управ. 
съвет, след като изслуша, изложението по състоянието на 
атлетиката, от члена състезател Вл. Пинзов, реши да се из-
прати писмо до члена на клуба Бл. Давидов да приеме поста 
отговорник. На същия бе връчено писмо в което се кани да 
се яви на редовното заседание на 23.V. и приеме поста.

6.За поръчване на детелини за фанелите. Реши се, да се 
поръчат детелини за екипа.

7.За изпращане писмо за Кирил Гаруфалов член на 
В.О.С.С. по станалия инцидент на 13.V. Реши се, да се изпра-
ти писмо до В.О.С.С. относно недоброто държане на члена 
на същия, Кирил Гаруфалов по станалия нежелателен инци-
дент на 13.V. т. г. на игр. Колодрума, с членове на клуба.

8.По организацията на мача с „Свобода”. Управ. съвет, 
назначи следните лица по организацията на предстояще-
то състезание за първенството на „А” тима с с.к. „Свобода“ 
за 20.V. т. г. Гл. организатор Ив. Рашев, пом. организатор Б. 
Естержиян, Касиери: гл. каса: Йор. Миланов, пом. кас. Наско 
Димитров, Спортна Милиция – Стоил Илиев, Г. Гроздев, Н. 
Миовски, В. Георгиев, Оник Гарабедов, Г. Рашев, А. Накашян, 

Анг. Ковачев, Митю Недев и Ат. Аврамов.
9.Образуване комитет за спец. спортове. Управ. съвет, 

назначи следните лица за комитет на специалните спорто-
ве: П. Апостолов, г-ца Пенкова, г-ца Богоева, Бл. Давидов, Вл. 
Пинзов, Дим. Рандев и  Генчо Грозев.

10.Приемане на нови членове и състезатели. Приеха се 
за членове: Михаил Д. Карамфилов, 2)  Георги Д. Касабов, 3) 
Конст. Ставрев, 4) Бор. Михайлов, 5) Тихомир Г. Трайков, 6) 
Матей И. Мустаков, 7) Пантелей Н. Семерджиев, 8) Демир Я. 
Николов; за състезатели: 9) Янаки Д. Георгиев „Караджа 8”, 
10) Дим. П. Железов „Македония” 146, 11) Ант. Он. Бещелей 
„Македония” 16, 12) Харал. И. Милчев „Л. Каравелов” 57; 
Прие се за членка – в дамската секция г-ца Мара Ив. Богоев 
учителка в Варн. девич. гимназия.

11.Прочитане кореспонденция.Прочете се писмото на 
с.к. „Свобода” относно изказване съболезнованията им до 
клуба по случай загубата на члена бивш подпредс. подполк. 
Тодор Дим. Тодоров загинал за родината в Унгария.

Протокол № 13, гр. Варна, 30.V. 1945 г.  Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ. 
съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 12, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните 
писма: 1) От В.О.С.С. относно станалия инцидент между 
Кирил Гаруфалов и Андрей Иванов. Налагат на първия 
строго мъмрене, искат да ги уведомим какво станови-
ще сме взели за Андрей Иванов. 2) За искане на мрежи-
те, срещу правилно стопанисване, раздаване грамотите 
по първомайските състезания, по подготовката на състе-
зателите за Русе и др. за отчитане на клубовете които са 
провели състезания с 10% от приходите и преустройване 
на градско околийският съвет за физкултура и спорт. 3) 
Искане на сведения: а) броя на членовете, б) Социол. със-
тав на членската каса, в) На каква сума възлизат приходи-
те и разходите и парт. принадлежност на упр. съвет. 4) От 
юношеския комитет при В.О.С.С. по отлагане състезанията 
за 3.VI. т. г. 5) От нар. сп. кл. „Доростол“ Силистра. Предлагат 
футболния тим на клуба ни да гостува в Силистра на 24 и 
25 юний т. г. 6) От II-ра нар. мъжка гимназия тук молят да им 
се отпусне 24 екипа, фанелки, гащета и 11 чифта обувки, за 
състезанията им по случай Ботевия ден. 7) Писмо до В.О.С.С. 
за Кирил Гаруфалов. Упр. съвет, след като изслуша членове-
те на същия, реши да се изпрати писмо до В.С.О.С., че нало-
женото наказание на Кирил Гаруфалов е минимално, пред 
вид на това което е говорил. Направи забележка на Андрей 
Иванов, да бъде за в бъдеще въздържан, при пререкания 
на игрището. Писмо в горния дух се изпрати. 8) Писмо до 
В.О.С.С. че се отпуща един чифт мрежи. Реши се да се отпус-
не за В.О.С.С. един чифт мрежи, срещу правилно стопанис-
ване и грижа. Писмо се изпрати. 9) Приема се гостуването 
на „А“ тима в Силистра за 24 и 25.VI. 

Реши се, да се приеме предложението на сп. кл. 
„Доростол“ Силистра за гостуване на „А“ тима за 24 и 25.VI. 
т. г. 10) Покана до с.к. „Спартак“ за състезание по волей и 
баскетбол. Управ. съвет по доклад на зав. спорта, реши да 
се покани с.к. Спартак тук за състояние на волей и баск. За 
същото писмо се изпрати. 

3.Отпущане на 1 000 лв. за юношеския тим. Реши се да 
се отпусне 1 000 лв. за юношкия тим, за добро представяне 
в юношките състезания за I-во. 

Протокол № 14, гр. Варна, 6 юний 1945 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ. 
съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 13, от 
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миналото заседание, който се одобри и прие без измене-
ние. 

2. Доклади длъж. лица. Управ. съвет, по доклад на зав. 
плувния спорт, реши да се изпрати писмо до В.О.С.С. и нар. 
морски съюз, за отпущане на лодка за гребците, за предсто-
ящите състезания на 1 юлий т. г. Представителя в Варн. Обл. 
съвет докладва въпросите, които се повдигнали в послед-
ното заседание по отношение на клуба а именно: не са били 
внесени парите за фланелките и подготовката по предсто-
ящото посрещане на I-ва българска армия. 

3. Предложение за състезание в Бургас. Прочете се те-
леграма от Бургас от с.к. „Левски-Ботев“, за гостуване на „А“ 
тима. Реши се да се отговори, че за сега не може да се отиде. 

4. Дарение от 10 000 лв. от Ед. Тозбейкян. Докладва се, 
получената сума от 10 000 лв. от Едуард Тозбейкян, която 
подарява на клуба, за подпомагане на бедни играчи юно-
ши по случай смъртта на баща му Агоп Тозбейкян. Управ. 
съвет реши да се изпрати благодарствено писмо до Едуард 
Тозбейкян. 

5. Даване разрешение на Тодор Павлов. Управ. съвет, 
реши да се даде разрешение на члена състезател Тодор 
Павлов, който по собствено желание иска да премине 
към сп. кл. „Спартак“ Добрич. 

6. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) От В.О.С.С. относно подготовката за физ-
културния празник 1 юлий т. г. акцията за югославските деца, 
морските състезания и свободния мач между „Спартак“ и 
„Свобода“ за 10 т. м. 

2) От В.Н.Г.С. за физкултура и спорт, относно разясне-
нията на специална забележка към програмата изработена 
от В.О.С.С. относно преминаването на играчи от „Б“ в „А“ ти-
мове и от „А“ в „Б“ тим. и „Б“ в „В“ тимове. Искат списък на 
играчите. 3) От същия, за подготовката на играчите от „А“ и 
„Б“ градски тимове за 10 т. м. в Русе. 

7. Правене мъмрене на бюфетчика Манчо от упр. съ-
вет. Управ. съвет, направи мъмрене на бюфетчика на клуба 
Манчо Рачев да поддържа винаги добра чистота, да се гри-
жи за клубния инвентар и др. 

Протокол № 15, гр. Варна, 13 юний 1945 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 14, от ми-
налото заседание, който се прие, като се направиха след-
ните пропуснати допълнения: 1) Упр. съвет реши да се от-
пуснат 2 000 лв. за купуване на подарък електрическа ютия, 
която да се поднесе на състезателя от „А“ тима на „Спартак“ 
по случай сватбения му мач на 10.VI. т. г.; 2) Упр. съвет, реши 
да не се дават за в бъдеще клубни екипи, на каквито и да е 
отделни лица и организации, при забележка: при изключи-
телни обстоятелства може да се дадат, но само след разре-
шение на същия. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) От Варн. Град. съвет за физкултура и Спорт 
изх. № 141, относно станалите инциденти в Русе на 10 т. м. 
при гостуването на Варн. град. тим. Осъжда лошото пове-
дение на русен. публика, играчи и рефер, за недоброто по-
срещане и грижи по гостуването. Изказва благодарност на 
варн. състезатели, за доброто им държане. Прави мъмрене 
на атлета състезател от Варн. с.к. „Аспарух“ Ив. Титев за не-
пристойното му държане в Русе и др. 2) От юношкия футбо-
лен комитет изх. № 7, относно отлагане на юношките със-
тезания за 17 т. м. поради областния антифашистки събор. 

3. Доклади на длъжностни лица. Агитпропчика др. 
Илиев, докладва за програмата по отпразнуване на физ-

културния празник 1 юлий т. г. Домакина др. Драгиев 

докладва за загубени вещи от клуба, апелира за съзнание в 
всички, които приемат екипи да се грижат за тях и връщат в 
пълна изправност. 

4. Приемане нови членове и състезатели. Приеха се за 
членове: 1) Тодор Евдокимов – шапкар; 2) Иван Ал. Лазаров 
- „Ат. Георгиев 18“; 3) Кою Юр. Коев – „Ив. Аксаков 44“; 4) 
подпоручик Атанас Г. Чалъков – „Чаталджа“ 57; 6) Спас Вас. 
Кизов – „Бр. Георг. 42“; 7) Стефан Коков – „М. Дринов 26“; 8) 
Пейчо Ив. Златинов – „Цар Освободител 79“; Състезатели: 1) 
Божидар В. Орлов – „Цар Симеон 26“, 2) Иван М. Златинов 
- „Цар Освободител 79“; 3) Иван Д. Иванов – „Бачо Киро 6“; 
4) Неделчо Костад. Колев – „Бачо Киро 6“; 5) Петър Дим. 
Чомаков – „Скайлер 10“ 

5. Попълване на упр. съвет. Управ. съвет прие трима 
нови членове на същия а именно: Д-р Люб. Овчаров предс. 
на контр. съвет на мястото на досегашния предс. Милан 
Статев, който е кмет на с. Люб. Каравелово, Иван Лазаров 
за съветник и Димитър П. Димитров за член на контр. съвет. 

6. Другарска среща на 16.VI на упр. съвет на тия на дру-
гите спорт. организации. 

Управ. съвет реши да даде другарска вечер на 16.VI. в 
клубното помещение на управ. съвети на спортните орга-
низации в града ни, за по-общо опознаване и създаване на 
другарски отношения, които трябва да съществуват. Сумата 
която ще се изразходва за същата вечер, ще бъде събрана 
от самите членове на управ. съвет, без да се докосне клуб-
ната каса. 

7. Избиране на комитет по отпразнуване на 1.VII. Избра 
се следния комитет по отпразнуването на предстоящия 
физкултурен празник 1 юлий т. г. Предс. Д-р Василев, секр. 
Ив. Рашев, агитпроп. Ст. Илиев, зав. плув. спорт Г. Лазаров, 
зав. спорта П. Апостолов, зав. дам. секция г-ца Пенкова и 
Богоева. Реши се да се събере същия на 22.VI. т. г. 

8. Изпращане на писма. Реши се да се изпратят следни-
те писма: в отговор на окръжното на Варн. Град. съвет, по 
инцидентите в гр. Русе. До Б.Н.С.Ф. – сведение редакция до 
нар. спорт, Русен. сп. съвет и копие Варн. сп. съвет, че за-
ставаме единодушно зад решенията на В.О.С.С. и изказва-
не задоволството от тях. Управ. съвет реши да се доведе до 
знание на нашите членове, относно изказаната благодар-
ност и похвала от страна на В.О.С.С. за отличното държане 
на нашите състезатели при гостуването им в Русе на 10 т. м. 

9. Свикване на 3м. събрание за отчет на упр. съв. и за 1 
юли. Управ. съвет, реши да се свика на 22 юний т. г. в клуб-
ното помещение 3 м. събрание, за отчет на управ. съвет и за 
отпразнуването на 1 юлий. 

Протокол № 16, гр. Варна, 20 юний 1945 г. 
Днес в клубното помещение се състоя редовното засе-

дание на управ. съвет при следния дневен ред: 
1. Четене протокола. Прочете се протокол № 15, от ми-

налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 
2. Доклади длъжностни лица. Зав. атлетиката докладва, 

за липсата на волейболна мрежа. Да се пише писмо до к-ра 
на Чайка да върнат взетата м. г. мрежа. Да се изпрати писмо 
до тенис клуба, за даване разрешение на наши състезатели 
на волейбол и баскетбол да се тренират по повод решение-
то на В.О.С.С. Иска да се закупи баскетболна топка. Зав. плув-
ния спорт докладва, да се иска с писмо от морския отряд да 
се отпусне една лодка шесторка. Зав. футбола докладва за 
състоянието на „А“ тима по повод предстоящото гостуване 
на 23 и 24 т. м. в Силистра и да се освободят от работа за 23 
и 24 т. м. Председателя предложи и управ. съвет с единоду-
шие прие, да се изпрати писмо до Българо-съветското д-во 
в града ни, с молба да бъде приет клуба като колективен 
член на същото д-во. Писмо се изпрати. 
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3. Писмо до В.О.С.С. Реши се да се изпрати писмо до 
В.О.С.С. за посочване на клуб, който да приеме предложе-
нието на клуба, за обявяване на съревнование по всички 
спортни дисциплини. 

4. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма. От В.Н.Г.С. за физкултура и спорт изх. № 143, 
относно запитването им, дали има в клуба ни картотекиран 
играч Васко К. Йорданов от с. Мардин – Плевенско и да се 
изпрати списък на всички състезатели, на всички спортни 
дисциплини. От същия, съобщава, че съвета видоизменени 
състезателната програма за 1 юлий, като замества състеза-
нието „Крос кънтри“ с бокс и атлетика. 

5. Приемане нов член в упр. съвет. Управ. съвет прие, за 
нов член на същия като съветник Георги Тодоров. 

Протокол № 17, гр. Варна, 27 юний 1945 г. 
Днес в клубното помещение се състоя редовното засе-

дание на управ. съвет при следния дневен ред: 
1. Четене протокола. Прочете се протокол № 16, от ми-

налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 
2. Доклади длъжностни лица. Зав. плув. спорт., док-

ладва, че е приел лодката шесторка от морския отряд, за 
подготовката на гребците за 1.VII. т. г. Председателя като 
водач на футболния тим в Силистра, докладва за госту-
ването на 23 и 24 т. м. в същия град. Изтъкна за отлич-
ния прием, който са намерили от страна на домакина 
с.к. „Доростол“ и за изнесените две хубави победи над 
сп. кл. „Левски“ с 5:0 и с.к. „Доростол“ с 3:1. Зав. футбо-
ла като втори водач на тима в Силистра, докладва за 
добрите резултати които са дадени там, обаче на края 
апелира за в бъдеще при гостувания, да има по- голяма 
дисциплина от страна на състезателите. Да се изпрати 
благодарствено писмо до с.к. „Доростол“ за указания добър 
прием. 

3. За подготовката за 1 юлий. Управ. съвет за 1.VII. реши 
да се направят следните пакети с подготовка за следните 
спортни дисциплини с отговорници. 

1) Нар. сп. кл. „Тича-Владислав“ – колективен член на 
Българо-Съветското д-во – Вл. Пинзов. 2) Първия футболен 
тим – Г. Гарабедов. 3) Първия юношки тим – Б. Ексерджиян. 
4) Атлетика – В. Пинзов. 5) Водния спорт – ф.л. Г. Лазаров. 
6) Боксова секция – Ат. Аврамов. 7) Колоездачна чета – 
Дим. Рандев. 8) Шах – Манчо Рачев. 9) Дамска секция – г-ца 
Пенкова. 

4. Купуване баскетболна топка. Упр. съвет, натовари Д-р 
Цв. Димитров да влезе в връзка с Бр. Желязков за направа 
на баскетболна топка. 

5. Подпомагане на пострадал състезател и бедни юно-
ши. Управ. съвет, единодушно реши, да се отпусне сумата 
3  000 лв. за подпомагане на пострадалия играч от „Б” 
тима Георги Партенев, която сума да се вземе от дарените 
10 000 лв. от Едуард Тозбейкян за подпомагане на бедни иг-
рачи юноши. Останалата сума от 7 000 лв. + 1 000 лв. волни 
пожертвувания  се оставят на разположение на юношите. 
Натоварват се Гар. Гарабедов и д-р Цв. Димитров, които да 
поднесат сумата 3 000 лв. на родителите на пострадалия иг-
рач Г. Партенев.

6. Писмо до г. Кмета за отпущане 4 кола за баскетб. игри-
ще. Реши се да се изпрати писмо до г. кмета, за отпущане на 
4 кола нужни за баскетболно игрище.

7. За писмо до тенис клуб за ставане на колективен член 
на клуба. Управ. съвет реши да се изпрати писмо до тенис 
клуб, за ставане на колективен член към клуба.

8. Свикване на контролно събрание 29.VI. Реши се, да се 
свика контролно събрание на 29.VI. за докладване на отго-
ворниците по направената подготовка за физкулт. празник 

на 1.VII.
9. Приемане нови членове. Приеха се за нови членове: 

1) Владимир Александров ул. Н. Козлев 32.
10. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните 

получени писма: 1) От Б.Н.С.Ф. изх. № 1/4.VI. т. г. централен 
комитет за юношите, относно ръковод. на юношите, за про-
веждане на физкултурно възпитание, спортни прояви и 
здравен контрол на юношите. 2) От юношеския комитет при 
Варн. съвет за физкултура и спорт окр. 9, относно блиц тур-
нира на 1 юлий за реда на юношк. футб. комитет. 3) Народен 
морски съюз № 21, моли да им се отпусне 9 броя фланел-
ки и 9 бр. гащета за физкулт. състезания срещу 1 юли. 4) От 
Народ. сп. кл. „Славия” Бургас, предлагат да гостува първия 
ни футболен тим и този на волейбол на 29 юлий. Реши се да 
се изпрати писмо, че приемаме поканата да гостуваме не на 
29 юлий а на 15 юлий в допълнение се писа писмо на тяхно-
то искане за гостуване, освен на първия тим и волейболния 
такъв, а също и гостуване и на водната секция на гребане и 
плуване.

Протокол № 18, гр. Варна, 4 юлий 1945 г. 
Днес в клубното помещение се състоя редовното засе-

дание на управ. съвет при следния дневен ред: 
1. Четене протокола. Прочете се протокол № 17, от ми-

налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 
2. Доклади длъжностни лица. Председателя изказа бла-

годарност на всички състезатели и членове за присъствие-
то им на физк. ден 1 юлий т. г. чрез масово си явяване клуба 
се представи най-добре. 

3. Обявяване за ударник за 1.VII. т. г. По предложение 
на председателя на управ. съвет прие да бъде обявен за 
ударник на клуба моряка Кирил Хр. Медаров за проявена 
ударна работа по стягане и боядисване на лодката, с която 
водната секция манифестира на 1 юлий т. г. Изказва се също 
похвала и към цялата група от същата секция, и се изпрати 
писмо. 

4. За цената на играта пинг-понг. Управ. съвет, реши 
всички игри в клубното помещение, да се играят само от 
организирани членове. Игрите на пинг-понг за членове 60 
лв. а за ученичките от дамската секция 30 лв. 

5. Отдаване на бюфета на М. Рачев и Андр. Иванов. 
Управ. съвет, реши бюфета при клуба да се даде на Манчо 
Рачев и Андрей Иванов, които от своя страна да се спора-
зумеят по общото използване на бюфета и да се грижат за 
чистотата и добрия ред в клуба. 

6. Назначаване треньор на юношите. Натоварва се Иван 
Йор. Цветков член на клуба за треньор на юношите. 

7. Назначаване на делегати за 8.VII. Управ. съвет, опре-
делени за делегати на клуба за 8.VII. обл. спорт. конферен-
ция. Предс. д-р Н. Василев и подпр. Н. Миовски. 

8. Приемане нови членове и състезатели. Приеха се за 
нови членове: 

Иван Г. Цветков ул. Ст. Стамболов 25, Оник Г. Куюмджиев 
„Шипка 16“ 

Състезатели: Еленка П. Павлова „Волов 24“, Снежанка 
Аг. Караджова „Македония 82“, Екатерина Панейтова „Х. 
Димитър 6“, Соня Иванова „Др. Цанков 3“, Дора Ф. Георгиева 
„М. Дринов 12“, Николинка Ив. Николова „П. Волов 30“, Роза 
Ис. Овадия „К. Стоилов 9“, Павлина Хр. Илиева „Х. Димитър 
11“, Росица Г. Христова „Кюстенджа 22“, Лиляна Заринчева 
„Дойран 6“, Надежда Джубелиева „Ген. Попов 3“, Евдокия 
Ал. Гузева „Ген. Протогеров 13“, Димитринка Т. Димитрова 
„Сешащ 4“, Хана С. Моер „Цариброд 58“, Йовка Св. Грекова 
„Др. Цанков 17“, Геновева Лозанова „Брегалница 28“, Бела 
Б. Бехар „П. Каравелов 42“, Юрий П. Георгиев „Ген. Попов 
9“, Димитър Ст. Калъчев „Страхил 43“, Антон Г. Георгиев 



384

„Караджа 18“, Петър Т. Драков „Ст. Стамболов 34“, Стефан Д. 
Георгиев „Морско у-ще“, Николай Бобев „Морско у-ще“, Иван 
Ст. Белберов „Морско у-ще“, Здравко Дюлгеров „Сливница 7“ 

Протокол № 19, гр. Варна, 11 юлий 1945 г. 
Днес в клубното помещение се състоя редовното засе-

дание на управ. съвет при следния дневен ред: 
1. Четене протокола. Прочете се протокол № 18, от ми-

налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 
2. Доклади длъжностни лица. Домакина докладва, че 

стачката за канцелария при клуба следва да се даде на май-
стор бояджия за боядисване, същия се натоварва с това. 

Зав. плув. спорт, докладва, че трябва да се иска от К-ра 
на Черн. флот, да отпусне две лодки – десеторка и двойка. 
За същото да се изпрати писмо. Агитпропчика докладва и 
управ. съвет реши да се издава стенен спортен в-к за клуба. 
Домакина, предложи че е изгодно за клуба, да се купи една 
волейболна мрежа за 6 000 лв. на две изплащания, което се 
възприе напълно. 

3. Увеличение заплатата на пом. домакина на 4 000 лв. 
По доклад на домакина, управ. съвет реши да се увеличи 
месечната заплата на пом. домакина Шабу Берберян от 2 
000 лв. на 4 000 лв. за полагане на особени грижи и добър 
ред на спортните екипи в стаичката на клубното игрище. 

4. За организиране на Морското казино. Управ. съвет, 
натовари членовете на същия – Аршак Накашам и Дим. 
Костов да влязат в връзка с съдържателя на Морското ка-
зино, и ангажират една дата за клуба, като искания наем се 
намали от дадените от клуба 6 000 лв. на съдържателя като 
капаро за вечеринка през зимата, която не се е състояла. 

5. За писмо до Тошко Василев член на упр. съвет. Управ. 
съвет реши да се изпрати писмо до члена на същия Тодор 
Василев, да се яви на заседанието на клуба на 18 т. м. и да 
даде своя отчет на бившия сп. кл. „Владислав“ като длъж-
ностно лице. 

6. Прочитане кореспонденция. Прочетоха се следните 
получени писма: 

1. От Варн. град. съвет за физк. и спорт окр. № 167. 1) 
Относно порицаването на спорт. организации, които са се 
лошо представили за 1.VII., 2) за образуване на комитет от 
Зав. отделните дисциплини. 3) На излезлите от съвета пред-
став. на клуба Йор. Миланов и Б. Естержиян, да се опреде-
лят нови такива. 4) Иска се спорт. организации, да участват 
в предстоящия празник на 22.VII. на Руския Черномор. Флот, 
в плуване, скокове и гребане. 5) Предоставя се на управ. съ-
вет на клуба да разгледа и анкетира поведението на Генчо 
Гроздев, направено на 8.VII. на игрище Колодрума на мача 
с „Спартак“, на който е обидил рефера на състезанието. 6) 
От сп. кл. „Славия“ Бургас относно поканата им да гостуваме 
на футбол и волейбол. 7) От д-во „Левски“ физк. и спорт с. 
Синдел Провад. молят да им се дадат за ползуване, ако клу-
ба разполага с гащета, фланелки и стари обуща, които щели 
да поправят. 

7. Разглеждане и решения по кореспонденция. Управ. 
съвет посочи за представители на клуба, при градски съвет 
за спорт, Аршак Накашан и Д-р Цветан Димитров. Прави 
строго мъмрене на Генчо Грозев член на съвета и преду-
преждение, че ако същия повтори инцидента на игрището, 
ще бъде изключен от редовете на клуба. Същия си отчете 
грешката, като каза откровено, че не е можал да се въз-
държи. Реши се да се пише писмо, до с.к. „Левски“ Синдел 
Провад., че въпреки желанието не разполагаме с стар екип 
негоден. Също до с.к. „Славия“ Бургас, че нямаме дати сво-
бодни през юлий, за да гостуваме, ако имаме такава през 
август ще им съобщим.

Протокол № 20, гр. Варна, 18 юлий 1945 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 19, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Реши се да се изпрати писмо до Никола Калдаръмов 
член –състезател, да се яви в клуба и направи отчет по ин-
касирането на членски вноски и предаде кочана на касиера, 
тъй като се натоварват нови лица за инкасиране.

По искане на театралната трупа при клуба, реши се да 
се изпратят писма до председателите на Македонската и  
Тракийската организации, с молба да отпуснат костюми за 
предстоящото гостуване на агитпропа в някои селища из 
областта, с даване на пиесата „Майстори” от Р. Стоянов.

Управ. съвет реши да се отпусне от клуба сумата 20 000 
лв. която да се даде на театр. трупа при клуба за предсто-
ящото гостуване, срещу задължение сумата да се върне.

3.Приемат се за нови членове и състезатели при клуба: 
за агитпроп театър: Иван Кондов ул. „Ил. Макариополски“ 
16, Стамат Стаматов „Дун. лебед” 25, Христо В. Георгиев 
„Оборище” 60, Димитър К. Георгиев „Цар Борис 50”, Симеон 
Ив. Симеонов „м. Чоир 143”, Димитър М. Великов „Плевен 
9”, Иван Конгиагюлов „Пресиян 9”. Стоил Лилов Петков – 
член състезател с разрешително  № 72/17.VII.1945 г. от с.к. 
„Свобода”.

 Агитпропчика докладва, и управ. съвет реши да се 
изпрати техн. бригада от клуба, до с. Синдел – Провад. за 
29 юлий т. г. По организиране на това, се натовариха Стоил 
Илиев и Бедрос Ексерджиян.

4.Прочетоха се следните получени писма: 1) От Варн. 
град. съвет. за физк. и спорт, окр. 172, относно  отпразну-
ването на 22 юлий – деня на Руската черноморска флота 
– за вземане участие. 2) За изпращане на техн. труд. бри-
гада по възможност да се изпрати самостоятелно от всяка 
организация. 3) По изключване за 3 м. на състезателя Стоил 
Петков и др. 4) От с.к. „Спортклуб“ – Пловдив, молят да гос-
туват на 5.VIII и 12. VIII за две състезания на футбол и волей-
бол. Натовари се д-р Цв. Димитров да влезе в връзка с тях 
за уговаряне на среща. 5) От Д-во за физк. и спорт „Ген. Б. 
Копчев” гр. Свищов, искат да гостуват за 5 или 12. VIII. 6) От 
с.к. „Свобода” тук, дават разрешително на състезателя си 
Стоил Петков да премине към клуба. 7) Реши се да се изпра-
ти писмо, до с.к. „Ген. Б. Копчев” -  гр. Свищов, че не разпола-
гаме с свободни дати и така също и до с.к. „Победа“ с. Банкя 
– Софийско, че клуба не разполага с свободни дати.

Протокол № 21, гр. Варна, 25 юлий 1945 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 20, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Доклади длъжностни лица. Касиера направи след-
ния доклад в приход и разход по произведените федера-
тивни състезания за първенство: 1. „Тича-Владислав“ 
-„Спартак“ на 27.V. т. г. а) Общ. приход – 100 120 лв. б) Общ 
разход – 23 664 лв. в) Общо за поделяне – 76 456 лв. г) Чисто 
за клуба – 38 228 лв. 2. „Тича-Владислав“ – „Спартак“ на 
8.VII. т. г. а) Общ. приход – 106 380 лв. б) Общ разход – 17 
312 лв. в) Общо за поделяне – 89 068 лв. г) Чисто за клуба – 
44 534 лв. 3. „Тича-Владислав“ – „Свобода“ на 20.V. т. г. а) 
Общ. приход – 46 980 лв. б) Общ разход – 8 384 лв. в) Общо за 
поделяне – 38 596 лв. г) Чисто за клуба – 19 298 лв. 4. „Тича-
Владислав“ – „Свобода“ на 22.VII. т. г. а) Общ. приход – 35 
720 лв. б) Общ разход – 6 390 лв. в) Общо за поделяне – 29 
330 лв. г) Чисто за клуба – 14 665 лв. 5. „Тича-Владислав“ – 
„Аспарух“ на а) Общ. приход – 14 480 лв. б) Общ разход – 2 
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340 лв. в) Общо за поделяне – 12 140 лв. г) Чисто за клуба – 6 
070 лв. Агитпропчика докладва, че техн. бригада определе-
на за 29.VII. т. г. от клуба, в с. Синдел – Провадийско, по техн. 
причини да се отложи за 5.VII. т. г. Управ. съвет, възприе това. 

3. По гостуването на „Локомотив“ София. По гостуване-
то на нар. сп.кл. „Локомотив“ София, за 11 и 12.VIII. реши се 
да се изпрати писмо до Варн. гр. съвет за фк и спорт, за ан-
гажиране на датата. 

4. Четене на кореспонд. Прочетоха се следните получе-
ни писма ; 

1) От Варн. Обл. съвет за фк. спорт окр. 8, относно дава-
не сведения до 15.VIII. до Центр. спорт. съвет, по колко члена 
има всяка организация като представи в местните и окол. 
съвети, общата им дейност, каква е материалната мощ на 
организациите и др. 

2) От Варн. гр. съвет. окр. 178, относно новия състав на 
Варн. гр. съвет за фк. и спорт. Да се върнат взетите кочани 
лотар. билети и се отчетат продадените билети. 

Опрощава наложеното наказание на Стоил Петков 
(Перника) с строго мъмрене и предупреждение да бъде 
дисциплиниран. Съветът щял да заплати надниците на игра-
чите в Русе. От същия, разрешава на прогрес. арм. органи-
зация „Ереван“ да проведе едно футболно състезание с до-
бришката такава на игрище „Тича-Владислав“. За сведение 
на управ. съвет на същия. 

3) От нар. сп. кл. „Скобелев-Победа 39“ предлагат вза-
имно гостуване на 29.VII. в Варна и на 16.Х. в Плевен. Да се 
изпрати писмо, че не разполагаме с свободни дати. 

5. Приемане нови членове и състезатели. Приеха се 
следните членове: 1) Добри М. Байчев „К. Стоилов 16“ 
2) Тодор Ив. Дяков „Х. Шкорпил 9“ 3) Цанко Черноводов 
„Ген. Паренсов“ 4) Кръстю Тони Петров „Кн. Александър 
41“ 5) Панайот Н. Георгиев „Баба Рада 39“ 6) Вълчо Дим. 
Вълчев „Л. Каравелов 10“ 7) Петър Г. Саралиев „Русе 19“ 8) 
Атанас П. Димитров „Рила 5“ 

Протокол № 22 гр. Варна, 1 август 1945 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ. 
съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 21, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Доклади длъжностни лица. Домакина докладва, че се 
налага да се иска от о.с.п. за електросн. около 20 м. електр. 
жица нужна за стаичката на игрището. Реши се да се изпрати 
писмо. Зав. футбола, докладва, че агитпропа при клуба, е на-
правил своеволна грешка, че е дал разрешение да се даде 
екип, без да иска одобрението на управ. съвет, за което има 
проток. решение. Управ. съвет, реши за 19 т. м. Да се орга-
низира техн. бригада от клуба за с. Синдел – Провадийско. 
Натовариха се следните отговорници. 

Шивачи – Георги Тодоров, Дърводелци – Ив. Цветков, 
Обущари – Гарабед Гарабедов 

Бръснари – Димитър Димитров, Часовникари – Гарабед 
Зарпанелов, Зъболекари – Д-р Цв. Димитров, Медиц. лекари 
– Д-р Н. Василев 

4. Предизборен комитет. Управ. съвет избра следния 
предизборен комитет: 

Д-р Н. Василев, Аршак Накашан, Ив. Цветков, Андрей 
Иванов, Гарабед Гарабедов, Оник Куюмджиев и Д-р Цв. 
Димитров. 

5. Заплащане 600 лв. на Илия Апостолов. Реши се, да се 
плати 600 лв. на Илия Апостолов играч, за направените 
разноски от него, при повикването му от селата за два мача, 
в гр. Силистра и гр. Провадия. 

6. За масажите на играчите. Реши се, за в бъдеще всички 
играчи при контузване и масажи да се отнасят до държ. бол-

ница при предс. Д-р Василев. 
7. Прочитане кореспонденция. Прочетоха се следните 

получени писма: 1) Варн. Обл. съвет за физк. и спорт окр. 13. 
Относно участието на физкултурниците в изборната кампа-
ния, излъчване представители в квартал. предизб. комите-
ти. 2) От В. Г. С. за ф.к. и спорт – окр. 179. За вземане участие 
в митинга на 5 т. м. на който ще се говори Ген. Вл. Стойчев 
командващ I-ва бълг. армия. Освобождава датата 11 и 12 т. 
м. за Т.В.45 за предстоящата среща с Локомотив София. От 
същия, изпраща насрочената програма на „Б“ тимовете. 3) 
От Б.Н.С.Ф. Комит. за игри с ръчна топка: За приключване 
на обл. първенства най-късно 25.VIII. т. г. 4) От нар. сп. кл. 
„Локомотив“ София молят за гостуване в Варна на 11 и 12 
т. м. 

8. Решение за гостуване на Локомотив София за 11 и 
12.VIII. Управ. съвет, реши да приеме поканата при предла-
ганите условия на нар. сп. кл. „Локомотив“ София за гостува-
не в Варна 11 и 12 т. м. 

9. Писмо от с.к. Славия 45 София. От нар. сп. кл. „Славия 
45“ София молят, да им се изпратят имената и категориите 
на състезателите боксьори при клуба. Които ще върнат ви-
зитата при урежданите от тях боксови състезания. 

10. Приемане нови членове. Приеха се следните члено-
ве:1. Спас Йов. Спасов „ул. В. Друмев 24”

11. По организацията с Локомотив София на 11 и 12 т. 
м. Управ. съвет натовари члена на същия Аршак Накашан 
за отговорник за агитация и пропаганда за предстоящото 
гостуване на „Локомотив” София за 11 и 12 т. м. Същия се на-
товари за вечеринката в казиното.

Протокол № 23 гр. Варна, 8 август 1945 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ. 
съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 22, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 

От агитпропа – отечествен фронт София. Съобщават, 
че разполагат с излезлия от печат руски спортен роман 
„Вратарят на републиката“. 

3. За купуване романа „Вратарят на републиката“ Реши 
се да се купи руският спортен роман „Вратарят на републи-
ката“ в 20 броя. 

4. За купуване на обуща за играчите. След като се из-
казаха повечето от членовете на управ. съвет, за голямата 
нужда от купуване на обуща за играчите, които при негодни 
обуща се състезават и не може да продължава повече, реши 
се да се намери начин за бързото им намиране, като се има 
предвид и предстоящия държавен шампионат. 

5. Писмо до Б.Н.С.Ф. Реши се да се изпрати писмо до 
Б.Н.С.Ф. с което да се иска да се изпратят до клуба картони и 
списъци за картотека. 

6. Писмо до В.Н.С.С. Реши се да се изпрати писмо до 
Варн. Гр. Спорт. Съвет, относно нередовността на тенис 
клуб, по играното състезание на баскетбол с Т.В.45. 

Протокол № 24 гр. Варна, 15.VIII. 1945 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ. 
съвет при следния дневен ред: 

1. Прочитане протокола. Прочете се протокол № 23, от 
миналото заседание, който се одобри и прие без измене-
ние. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1. От нар. съюз за гимнастика и спорт София 
окр. № 1, относно пълното обединение на д-во „Юнак“, 
Б.Н.С.Ф. и Шахм. съюз с ново име нар. съюз за гимнас-
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тика и спорт в България за свикване на предизборни събра-
ния и др. 2. От Варн. град. съвет за физк. и спорт окр. 184, 
относно участието на предизбор. спортен митинг на 19 т. м. 
на игр. „Колодрума“. 

3. Областна инспекция пропагандата тук. Искат да се 
представят до 14 т. м. Книгите с фашистко съдържание. 

3. Доклади на длъж. лица. Зав. футбола, докладва за 
загубите по приятелските състезания със Свобода на 11 
т. м. и с Локомотив София на 12 т. м. Между другото из-
тъкна, за късното съобщение на играчите, за мача със 
Свобода където се излезли с три резерви, липсата на 
добри обувки и др. 

4. За стенния вестник. Реши се, като се натовари агит-
пропчика Илиев, да постави стенен в-к за пред 26 т. м. и да 
се свика предизборно събрание. 

5. За отговорниците за футбола. Управ. съвет натовари 
за отговорници по футбола Гарабед Гарабедов и Д-р Цветан 
Димитров, които имат единствено това право като отговор-
ници. 

6. Приемане нови членове. Приеха се следните нови 
членове: 1) Енчо Щерев състезател боксьор ул. Ивац 2 2) 
Никола Ангелов също – ул. Рибен буквар № 1. 

Протокол № 25 гр. Варна, 22.VIII. 1945 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ. 
съвет при следния дневен ред: 

1. Прочитане протокола. Прочете се протокол № 24, от 
миналото заседание, който се одобри и прие без измене-
ние. 

2. Доклади длъжн. лица. Зав. юношите докладва, че 
юношите не идват редовно на тренировки, не слушали, не 
се държали добре и др. Препоръча, ако е възможно пред-
седателя да ги повика и говори, за изправяне на горни-
те произволи. Зав. атлетиката, докладва, че подготовката 
върви добре. Отговорника на турската секция докладва за 
нуждата от екипи за трениране и определяне ден за трени-
ровка. Натовариха се, от упр. съвет, членовете на същия, Н. 
Миовски и Б. Ексерджиян и Др. Драгиев да направят оценка 
на инвентар. вещи. Аршак Накашам и Ил. Митев за урежда-
не на касовите книги, до следующото заседание. Управ. съ-
вет, реши да се даде бюфета при клуба под наем считано от 
1.IX. т. г. при условия 3 000 лв. наем към клуба, включително 
отопление, вода и електричество от бюфетчика, който да 
се грижи и за вътрешния ред. За даване обява във в-к „Нар. 
дело“. Управ. съвет, след като изслуша доклада на отговор-
ника, на театрал. агитка, за слабия успех при представянето 
на пиесата „Майстори“ от Р. Стоянов във Варна от страна на 
посещение, реши да насърчи театр. трупа, като поема ан-
гажимент да ангажира подходящ салон като „Ранков“ и да 
пласира предварителна продажба на билети. Отговорника 
на бокса, се натовари да намери загубените вещи гащета 
при произвежданите боксови състезания. Реши се, да се из-
прати писмо, до Н-ка на т.п. станция тук, за в бъдеще всички 
писма идващи за клуба, да се изпращат на адрес – до клуба 
– бул. Сливница.

3.Приеха се следните нови членове:1) Христо Гр. 
Христов ул. П. Каравелов 6, 2) Петър Д. Петров ул. Екзарх 22. 
3) Боян Петров Морско у-ще 4) Димитър П. Георгиев „6-ти 
септ. 3”

Протокол № 26 гр. Варна, 29 август 1945 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на уп-
рав. съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене протокола.  Прочете се протокол № 25, от 
миналото заседание, който се одобри и прие със следно-

то пропуснато допълнение: за решението да се изпра-

ти писмо за контестиране на баскетболното състезание за 
първенството между клуба и „тенис-клуб”.

2. Прочитане кореспонденция. Прочетоха се следните 
получени телеграми; От Бургас с.к. Левски-Ботев предлагат 
клуба да гостува на 2.IX. т. г. и от „Спартак” Добрич за същата 
дата. Реши се да не се гостува, предвид предложението на 
с.к. Бенковски София.

3. Доклади на длъж. лица. Председателя говори за 
нуждата от дисциплина на всички състезатели, за другар-
ството което трябва да имат по между си, за да може да се 
очакват по големи успехи. Даде думата на зав. футбола др. 
Гарабед Гарабедов и др. Д-р Цв. Димитров, да се изка-
жат и обяснят как се дойде до последните поражения, 
мерките които трябва да се вземат и станалия инцидент 
на тренировъчния мач между „А” и „Б” тимове между 
Стефан Калъчев и Атанас Христов. След като изтък-
наха обширно, за не доброто прилагане на новата ду-
бълвеем система, поради липса на подходящи играчи, 
те порицаха станалия инцидент от страна на Стефан 
Калъчев и апелираха за дисциплина и взаимно уваже-
ние по между си. След това, председателя даде думата 
на състезателя Илия Апостолов, който осъди постъпка-
та на Стефан Калъчев и го помоли за в бъдеще да бъде 
внимателен спрямо своите другари. На края думата бе 
дадена на състезателя Стеф. Калъчев, който даде свои-
те обяснения на зададените въпроси от председателя. 
Той призна своята вина, че бил крайно възбуден нервен 
от играта, особено от състезателя Ат. Христов, който не 
влагал желание да бъде деен. След това се реши, да се съ-
берат на конференция за петък 31.VIII. всички играчи, пред-
седат. и Зав. футбола.

4. Даване бюфета при клуба под наем Управ. съвет, при 
пълно болшинство отдаде под наем бюфета при клуба на 
Шабу Берберян като отговорник и при помощник Андрей 
Иванов, считано от 1 септември т. г. при следното решение; 
30  000 лв. годишен наем с отопление и осветление, да се 
грижи за чистотата и изпълнява вътрешния ред на клуба.

5. Писмо до с.к. Свобода. Реши се да се изпрати писмо, 
до с.к. Свобода, тук, да върне техния състезател боксьор 
Атанас Янев взетите срещу разписка от клуба два чифта га-
щета.

6. Писма до Варн. Гр. съвет и Н.С.Г.С. София. Реши се да 
изпратят писма до Варн. Гр. съвет за физкултура и спорт, 
да дадат отпуснатия американ за направа на гащета, които 
бяха загубени на мача в гр. Русе, и до Нар. съюз за гимн. и 
спорт – централен футболен комитет, при евентуално оти-
ване в Пловдив в II рунд за държ. първенство, да ни се плати 
дневни вместо два дни, за четири дни предвид че се пътува 
два дни.

7. Назначаване на втори агитпропчик. Управ. съвет, на-
значи за втори агитпропчик Димитър Павлов.

8. Приемане нови членове. Приеха се следните нови 
членове: 1) Щерю Коев Митев „ул. Сан Стефано 42” и Манол 
Кост. Манолов – Бриг. артилер. полк.

Протокол № 27 гр. Варна, 5 септември 1945 г. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управ. съвет, при следния дневен ред: 

1.Прочете се протокол № 26, от миналото заседание, 
който се одобри и прие със следното изменение към точ-
ка 7, че се приема оставката на агитпропчика Стоил Илиев, 
до представяне на новоназначения агитпропчик Димитър 
Павлов. 

2.Управ. съвет, се занима с отиването на първия тим 
в гр. Попово за 9.IX. т. г. за участието му в първия рунд за 
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държавното първенство на футбол за 1945 г. с тамошния 
с.к. „Ст. Костов”. Реши се, да се замине в Попово на 8.IX в 2 ч. 
сл. об. Натовариха се Зав. футбола Гар. Гарабедов и Д-р Цв. 
Димитров, да уредят въпроса със състезателя Ст. Калъчев. 
Реши се, да се излезе масово на всички дисциплини, по слу-
чай празника 9.IX.

3.Прочетоха се следните получени писма: Ст. Нар. Съюз 
за гимнастика и спорт – София окр. № 4, относно отпразну-
ването на 9.IX. От Варн. гр. съв. за физк. и спорт, окр. 196, 
за свикване на всички юноши на важно събрание на 6.IX. в 
6:30 ч. веч. в клуба на „Т.В.45” за отлагане на атлетическите 
състезания за 15 и 16 т. м. и вземане масово участие на 8.IX. 
на заря, и на 9.IX. пр. об.

Протокол № 28 гр. Варна, 12 септември 1945 г. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управ. съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 27, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение.

2.Доклади длъж. лица. Зав. футбола, като водач на 
тима докладва за играния мач за държ. п-во на 9.IX. т. г. в гр. 
Попово. Зав. бокса докладва за предстоящото гостуване на 
боксовата секция в София на 16 т. м. на нар. сп. кл. „Славия 
45”. Управ. съвет, реши за в бъдеще от следующото заседа-
ние да започва в 7:30 ч. Реши се, до като траят заседанията 
на управ. съвет, никой от членовете на същия, няма право 
да напуща. Управ. съвет, след като размени мисли по неявя-
ването на заседание на зав. дамската секция г-ца Пенкова, 
същия реши да се изпрати писмо за явяване на следующо-
то заседание и даде своите обяснения за отсътствията си. 
Реши се, да се изпрати писмо до с.к. Свобода тук относно 
неизпълненото си задължение по даване на обувки вре-
менно, за държ. п-во, срещу нашето изпълнено задължение, 
игрането на тима на 2.IX. срещу с.к. Бенковски София, без да 
получи клуба каквато и да е сума, съгласно взаимното спо-
разумение. Реши се, да се свика управ. съвет на кратко засе-
дание, относно предстоящето даване на пиесата „Майстори” 
от агитпропа. 

3.Прочетоха се следните получени писма: от Славия 45 
София, уведомяват, че уговорените състезания ще се състо-
ят на 18 т.м. в София между боксовите секции. З а в . 
туриск. секция, докладва, че им предстои среща на футбол 
на 16 т. м. с гр. Провадия, моли да им се даде стари обуща с 
екип. Управ. съвет, реши да им се отпусне.

Протокол № 29 гр. Варна, 19 септември 1945 г. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управ. съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 28, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение.

2. Доклади на длъж. лица. Зав. бокса, докладва, като во-
дач на боксьорите състезатели за срещата им в София на 16 т. 
м. срещу „Славия 45” София, за доброто посрещане, грижи и 
получените добри успехи от състезанията. Реши се да се из-
прати до „Славия 45” благодарствено писмо. Председателя 
от свое име и от това на управ. съвет, изказа благодарност в 
лицето на зав. бокса за постигнатите добри успехи. Водача 
на първия футболен тим, докладва за гостуването в 
Пловдив на с.к. С.П.45, в II рунд за държ. п-во. Изтъкна, 
никакво посрещане, грижи и груби прояви от играчите 
на С.П.45. Реши се, да се изпрати протестно писмо. Зав. 
атлетиката, докладва за отличното представяне на състеза-
телите атлети и за спечелването им на високата титла „Варн. 
областен атлетически първенец”. За 1945 г. състояли се на 
15 и 16.IX. Управ. съвет, изказа похвала на зав. атлетиката, 
за достойно представяне на клуба. Реши се да се изпрати 

напомнящо писмо до Н.С.Г.С. София, по повод изпратеното 
такова, за отпущане на спортни пособия и материал. сред-
ства за довършване игрището.

3.Прочетоха се следните получени писма: 1) От Нар. 
съюз за гимн. и спорт окр. № 3 относно да се изготвят про-
грами за футболни състезания, за определяне на предста-
вителя на областта „за участието им в турнира за спечелва-
не на купата подарена от червената армия”. 2) Варн. Град, 
съвет за физкултура и спорт шахм. отдел относно провеж-
дането на градско първенство на шах на 23.IX. т. г.

4.Приеха се следните нови членове: 1. Михаил Б. 
Шишков „ул. Ниш 13”. 2. Недко Н. Люцканов „Рила 15”, 3. 
Николай Лазаров „Л. Каравелов 46”, 4. Димитър Пенчев „Л. 
Каравелов 13”, 5. Ив. Дим. Иванов „Оборище 29”, 6. Георги 
П. Иванов „Македония 55”, 7. Панайот Балгиев „Сливница 8”, 
8. Ив. Ст. Стефанов „Св. Никола 12”, 9. Николай Д. Декингов 
„Добрич 92”, 10. Георги М. Гуджиев ул. Сан Стефанов 14. 11. 
Паруш Г. Радев „Л. Каравелов 6“, 12. Захари Т. Балчев „Хар. 
Ангелов 25“, 13. Емил Б. Велев „Сливница 43“, 14. Васил Сл. 
Ковачев „Арх. Филаред 4“, 15. Нишан О. Ахабабиян „6-ти 
септември 3“, 16. Марин Инис К. Станоев „Сливница 43“, 17. 
Димитър Бор. Димитров „Х. Димитър 24“, 18. Ив. Андрн. 
Казаков „Съборна 8“, 19. Ив. Кир. Иванов „Ив. Драсов 20“, 
20. Николай М. Данев „М. Луйза 27“, 21. Георги А. Николов 
„Д-р Аршин 13“, 22. Любен А. Кръстев „Македония 65“, 23. 
Николай А. Спиров „Бр. Миладинов 134“, 24. Кирил Бисов „6-
ти септември 1“, 25. Георги Петров Кандиларов ул. Одрин 7, 
и 26. Белин Н. Панайотов „Караджа 11“ 

Протокол № 30 гр. Варна, 16 септември 1945 г. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управ. съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 29, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: от Нар. съюз за Гимн. и Спорт окр. № 3, за 
отпускане на гимнастици-спортисти плат за направа на 
униформено игрално облекло. От Варн. гр. съвет за физк. и 
спорт. окр. 213, относно явяването на Б тимовете на състе-
занията им задължително, и състезанията за п-во на ръчна 
топка ще се явят отборите на Т.В.45.

3. Представяне Майстори. Пристъпи се към подготов-
ка по организиране на предстоящото представяне от театр. 
трупа на пиесата „Майстори”, за продажба на билети, полу-
чаване на костюми, реквизит и др.

4. Приемане нови членове. Приеха се следните нови 
членове:1. Божидар П. Николов ул. Шар № , 2. Иван Васил. 
Титев с. Голата – Варн., 3. Петър Д. Медникаров „Ат. Георг. 
51”, 4. Стефан Г. Бенев „Пирин 7”, 5. Петър П. Кръстев „Ген. 
Столипин 11”, 6. Удварт А. Серопян „Г. х. Иванов № 6”, 7. 
Димитър П. Буюклиев „Радецки 15”.

Протокол № 31 гр. Варна, 3 окт. 1945 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ. 
съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 30, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма:1. От Н.С.Г.С. центр. комит. за игрите с ръчна 
топка окр. № 2, относно програмата за държ. п-во на волей-
бол и баскетбол. 2. От Варн. гр. съвет – зав. футбола, изпра-
щат програмата за излъчване на първенец за представяне 
в борбата за спечелване на Купата подарена от Червената 
армия. 3. Взе се решение да се даде разрешение на играча 
Жечо Петков от гр. Провадия. 4. Представители за област. 
съвет за физкулт. и спорт се избра: Р. Русенов, а в народ. 
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спорт. обл. Д-р Цв. Димитров и Б. Бохозов. 5. Натовари се Д-р 
Василев и Аршак Накашан да ангажират дати за вечеринки 
в казиното, и Д-р Цветан Димитров и Аршак Накашан да 
направят договора на клуба. 6. Взе се решение за бедните 
играчи да се купи по ½ тон дърва. 7. Взе се решение на иг-
рачите от първия тим Ив. Моканов, Панайот Желязков и на 
секретаря на клуба Ив. Рашев да се купят подаръци по слу-
чай венчалния им обряд, като за подаръци се отпуснат по 
5 000 лв. – 15 000 лв. и се натовариха Генчо Гроздев, Бедрос 
Бохозов и Дим. Костов да купят подаръците.

Протокол № 32 гр. Варна, 10.Х.1945 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ. 
съвет при следния дневен ред:

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 31, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Доклади длъжностни лица. По доклад на Аршак 
Накашам, взе се решение всяка неделя да се дават танцови 
забави в казиното от 4 ч. сл. об. до 11 ч. веч., при наем 7 000 
лв. 

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма:1. От Българо-Съвет. д-во, за приемане на 
клуба за колективен член, прие се с общо одобрение. 2. От 
Н.С.Г.С. центр. ком. игри с ръчна топка № 240. Съобщават, че 
състезанията за п-во на волейбол и баскетбол са насрочени 
на 14.XI. с. с. Т.В.45 в Русе и Търново. 

4. Натоварва се зав. футбола Гар. Гарабедов за водач на 
първия тим за мача в гр. Провадия. 

5. Взе се решение представ. тимове на Волейбол и 
Баскетбол да заминат за Русе и В. Търново за да участват за 
държ. п-во, като клуба се задължава да плати по ¼ разноски 
за по 7 души до Русе и Търново. 

6. Приеха се следните нови членове: 1) Дончо Б. Янков 
„Одрин 4“, 2) Георги Илиев „Хр. Попович 14“, 3) Ханна Б. 
Шабсис „Ст. Стамболов 31“, 5) Паскал Д. Паскалев „Цар Борис 
44“

Протокол № 33гр. Варна, 17 окт. 1945 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ. 
съвет при следния дневен ред:

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 32, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2.Натоварва се, Аршак Накашам и Стоил Илиев; да от-
говорят от името на клуба в дописка до в-к „Народно 
дело“ като отговор на поместената дописка в същия в-к 
от Стефан Куртев от с.к. „Спартак“ по нападките му сре-
щу състезателя Стефан Калъчев и до подронване прес-
тижа на клуба.

3. Назначиха се: Йор. Миленов, Г. Лазаров, Б. Бохозов, Д. 
Драгиев и Анг. Ковачев, които да представят клуба с право 
на глас в околийск. физкултурна конференция, която ще се 
състои в Варна на 21.X. т. г. Взе се решение, да се даде екип 
на играчите ученици, които ще участват в състезанията в гр. 
София, между учениците от всички области. Зав. атлетиката, 
докладва за добрите резултати постигнати от волейболния 
и баскетболния тимове при срещите им за държ. п-во в Русе 
и Търново на 14 т. м. Също изтъкна добрия прием и внима-
ние от с.к. Етър“ и „Ан. Кънчев-Левски“. Реши се да се изпра-
тят благодарствени писма до с.к. Етър Търново и АК-Левски 
Русе.

4.Прочетоха се следните получени писма: 1) От сп. кл. 
П.С.К. Левски София, молят за една среща между боксовите 
секциите на двата клуба. Взе се решение да се приеме пред-
ложението – при следните условия: срещата да се състои 
след 28 т. м. в София. Трима боксьори и един водач 25 000 
лв. За същото се изпрати писмо. 2) От II-ра Варн. мъжка гим-

назия, предлагат гимназията да стане секция на клуба. 

Взе се решение да се приеме предложението им, при усло-
вие: Да се представи списък на желаещите ученици от гим-
назията, които да бъдат най-малко 100-150 души, нечленове 
в други спортни организации, след което ще бъдат при-
ети, като секция на клуба. Взе се решение, за играча Тодор 
Павлов да се даде разрешително за преминаването му към 
с.к. Спартак Добрич.

5.Приеха се следните нови членове: 1. Титко Здр. Митев 
ул. „Хр. Данов 6“

Протокол № 34гр. Варна, 25 окт. 1945 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ. 
съвет при следния дневен ред:

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 33, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2.Доклади длъжностни лица. Зав. атлетиката, докладва 
за постигнатите успехи от волейболния тим в държ. п-во и 
за предстоящето му участие в София на финал на 28.Х. т. г. 
с П.С.К. Левски, управ. съвет реши, да се дадат 7 200 лв. на 
тима за гостуването му в София. Реши се, да се пише писмо 
държ. сигурност, за искане разрешение за даване на забава 
в неделя 28 т. м. в Морското казино. За мача за „Червената 
купа“ с „Спартак“ в неделя 28 т. м. се натовари за организа-
тор Бедрос Бохозов. Реши се да се дадат 40 гратиса на иг-
рачите.

3.Приеха се следните нови членове: 1. Петър П. 
Несторов „Хр. Попович 41“ 2. Георги П. Попов „Бабадал 17“ 3. 
Борис К. Ковачев „Ген. Цимерман 53“ 4. Никола Ан. Христов 
„Ген. Скобелев“ 5. Иван Лаз. Дичев „Драгоман 36“ 6. Христо х. 
Николов „Ивайло 9“ 7. Емил А. Василев „Цар Асен 1“ 8. Рашко 
Д. Славов „Раковски 90“ 9. Кирил П. Христов „Ботев 6“ 10. 
Тодор Г. Тодоров „В. Христов 41“ 11. Иван Н. Лазаров „Мил. 
Камък 9“ 12. Георги Ив. Дремжиев „П. Харитон 26“ 13. Петър 
Д. Каранджиев „Л. Каравелов 25“ 14. Симеон А. Панчев 
„27 юлий 12“ 15. Христо Н. Христофоров „Напредък 8“ 16. 
Начо Р. Михов „К. Стоилов 16“ 17. Надка Ст. Гайтанджиева 
„Брегалница 12“ 18. Жеко Хр. Тузсузов „Миладинови 77“

Протокол № 35 гр. Варна, 31октомври 1945 г. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управ. съвет при следния дневен ред:

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 34, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Доклади длъжностни лица. Зав. атлетиката, докладва 
за финалната среща в София на 28.Х. т. г. На волейбол меж-
ду нашия клуб и Софийския П.С.К. Левски, изтъкна, че загу-
бата на тима се дължи, за късното съобщение от София по 
насрочване на състезанията, за което е и било причината 
недоброто трениране на състезателите. Порица се недоб-
рото държане на състезателя Борис Пирински, за който се 
реши да се повика на следующото заседание да даде своите 
обяснения. 

3. Четене кореспонденция. Прочетох се следните по-
лучени писма: 1. От народна област за гимнастика и спорт 
–футболния комитет – тук, изпращат програмата за състе-
занията на „Б“ тимовете и „А“ тимовете за останалите със-
тезания не произведени, за купата на червената армия, и 
за явяване на играчи от клубовете за тренировка за про-
ектоградския тим, за предстоящето състезание с Руския 
тим „Торпедо“. 2. От Варн. нар. сп. кл. „Аспарух“, молят 
да се даде разрешение на играчите Димитър Вангелов 
и Никола Тодоров да преминат по собствено желание 
към клуба им. 

4. За забавата в казиното. За забавата в морското кази-
но на 4.XI. се натовариха за организатор Дим. Рандев и каси-
ер Йор. Миланов. 
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5. За заседанията на клуба. Взе се решение следующото 
заседание на управ. съвет да започва от 6:30 ч. веч.

6. Приемане нови членове. Приеха се следните нови 
членове: 1. Иван Тод. Иванов ул. Кавала № 3 и 2. Димитър Г. 
Свещаров „Македония 55“

Протокол № 36 гр. Варна, 21 ноември 1945 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред:

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 35, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха следните полу-
чени писма: 1. От нар. съюз за гимн. и спорт – центр. атлет. 
комитет –искат да се върне купата, която се дава на държ. 
п-ц на крос-кънтри. 2. От същия съюз –централ. комит. За 
плуване относно организиране на плувния спорт за бъдещи 
състезания. 3. От Варн. нар. спорт. за назначаване на спорт. 
милиция от 5 души сериозни възмъжали членове на д-ва-
та, каква разяснителна работа са направили д-вата между 
членовете си след произвеждане на изборите за народ. 
представители. Клуба се глобява с по 500 лв. за лошо орга-
низиране и липса на спортна милиция на състезанието си с 
„Аспарух“. 4. От същата област, до 27 т. м. д-вата да съобщят 
по колко плондера са получили от изпратените от нар. съюз 
за гимнастика и спорт, и прави се мъмрене на играчите 
Борис Христов от „Спартак“ и Григор Аргиров от „Свобода“ 
за несериозна игра в град. тим и неявяване на тренировки. 
5. От същата област, изпращат състава на новоизбрания 
управ. съвет. 6. От футб. рефер. секция тук, изпращат също 
новоизбраното ръководство. Управ. съвет, натовари Стоил 
Илиев да даде дописка по обширна за „Народ. спорт“ относ-
но излизането на Т.В.45 като първенец на футбол за купата 
на червената армия, първенец на атлетиката, на волейбол 
и баскетбол. Реши се, да се пише благодарствено писмо до 
члена на клуба Щерю Савов, за положения от него труд, по 
намиране гьон за нуждите на клуба. 

3.Приеха следните нови членове:1. Виолета Ал. 
Келешева „ул. Дебър 10“, 2. Веска Кр. Димитрова „Р. Жинзифов 
17“, 3. Живка Д. Маркова „Ян. Войвода 25“ 4. Анна Г. Лазарова 
„Левски 2“, 5. Георги Л. Ганчев „Левски 2“, 6. Михаил Ян. 
Трендафилов „Г. Живков 13“ 7. Данаил Манолов „Раковски 
18“, 8. Благой П. Илиев „Ген. Колев 3“ 9. Иван Кир. Иванов 
„Ив. Драсов 20“, 10. Петър Д. Масторов „Ив. Аксаков 3“ 11. 
Марин Ал. Громов „Ген. Попов 22“ 12. Атанас Ив. Атанасов 
„Баба Рада 2“

Протокол № 37 гр. Варна, 28 ноември 1945 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 36, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха следните получе-
ни писма: 1. От Варн. Нар. сп. област – футб. комит. Относно 
насрочване на турнир от 9.XII. до 23.XII. за зимната помощ-
на акция. 2. От същата – насрочва тренировъчно състеза-
ние на проекто градския отбор на 30.XI. срещу „Локомотив“. 
3. От същата, от приключилите се състезания за купата на 
червената армия за представител на Варна в крайната бор-
ба се провъзгласява тима на „Тича-Владислав“ 4. От същата, 
относно провеждане на турнир между първите футболни 
тимове за зимната помощна акция. До 5.XII. да се предста-
вят по трима члена, за следване на курс за даване на първа 
медицинска помощ. До края на м. дек. всички състезатели 
от всички видове спортни дисциплини, трябва да се явят 
на медицин. преглед при Д-р П. Василев. 5. От нар. сп. кл. 
„Спартак“, за сведение съобщават, че за недисциплинира-
ност изключват до общото годишно събрание следните иг-

рачи от „А“ тима Мих. Томов, Бор. Парушев и Ник. Йовчев. 
Зав. атлетиката, докладва един навременен въпрос, за тре-
ниране на всички състезатели през зимния период в юнаш-
кия салон. Определиха се следните трима членове: 1. Иван 
Саръбеев, 2. Цоню Чокоев и 3. Оник Куюмджиян, които ще 
следват специален курс при Варн. нар. сп. област, за дава-
не първа медицин. помощ. Управ. съвет реши, за в бъдеще 
клуба да е отворен до 8 часа вечерта, а посещението му за 
ученици да бъде до 5:30 ч. веч. Взе се решение, на играча 
от първия тим Илия Апостолов да се купи подарък на стой-
ност от 5 000 лв. по случай венчалния му обряд. Управ. съ-
вет, одобрява купуването на две табла славянско единство 
по 100 лв. – 200 лв. 

Реши се да се изпрати писмо до Варн. сп. нар. област, 
за играча от „А“ тима Александър Йорданов, за сведение, 
че същия е не добре с здравето си, относно викането му за 
проекто градския тим срещу „Торпедо“ Москва и за осво-
бождаване на играча от „А“ тима Георги Радев за трениров-
ка на 30.XI. за същия тим. 

3.Приеха се следните нови членове:  1. Георги Ф. 
Малинов „ул. Крали Марко 23“, 2. Христов С. Попов „Раковски 
95“ 3. Нубар Бастезар „Хр. Самсаров № 11“ 4. Станка Д. 
Коларова „Каблешков 17“ 

Протокол № 38 гр. Варна, 5 декември 1945 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 37, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха следните полу-
чени писма: 1. От Ж.С.К. „Локомотив“ тук, относно запитва-
нето от Нар. съюз за гимнастика и спорт – центр. атлетик. 
комитет за купата на крос-кънтри, която искат да им се 
повърне, за да се поднесе на т. г. победител. 2. От същото, 
молят да се посети вечеринката им уреждана на 8.XII. т. г. в 
салона на популярна банка. 3. От „Аспарух“ тук, изпращат 
едно заявление на Никола Тод. Желев досегашен играч 
на клуба, с което молят да им се даде разрешение на съ-
щия. 4. От Манчо Рачев състезател от „А“ тима, моли да 
му се даде разрешение да премине към с. к. „Свобода“. 

3.Натоварват се Гарабед Гарабедов, Цоню Чокоев и 
Бедрос Бохозов които да участват в комисия за събиране на 
предмети за томболата. 

4.Управ. съвет при размяна на мисли, изключи при 
пълно единодушие състезателя от „А“ тима Никола Тодор. 
Желев за (6) шест месеца. Реши се, клуба да даде забава в 
неделя 9.XII. в салона на Морското казино. По организа-
цията се натовариха Ат. Аврамов, Оник Куюмджиян и Дим. 
Рандев. Подпредс. Йор. Миланов докладва, че е получил су-
мата от 37 300 лв. от Варн. Нар. община, обезщетение за за-
грабените клубни вещи от стаичката при игрището, на 9.IX. 
м. г. от руските войски. 

Управ. съвет, реши, да не се дава разрешение на състе-
зателя Манчо Рачев придържайки се на проток. решение и 
намира, че изложените в молбата мотиви са неоснователни. 

Протокол № 39 гр. Варна, 12 декември 1945 г. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управ. съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокола. Прочете се протокол № 38, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха следните полу-
чени писма: 1. От Областна физкултурна служба – тук. Искат 
сведение – относно състоянията на игрищата и нуждата от 
материал. средства. Реши се да се изпрати писмо. Управ. съ-
вет въз основа на окр. № 6 от Нар. съюз за гимнастика 
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и спорт – София реши да се свика на 23.XII. т. г. в 9 ч. пр. об. 
Общо годишно събрание. Реши се да се изпрати благодар-
ствено писмо до Петър Желев сие „магазин палма“ за пода-
рените от него на клуба 2 кълбета и ½ кг. пап. Натовариха се 
Д-р Цв. Димитров, да влезе в връзка с стопаните на казино-
то и „Одесус” за наемане от клуба за вечеринка. Управ. съ-
вет, реши сумата от 3 550 лв. останала от стари борчове, да 
се смята ликвидирана за сметка на клуба. По доклад на зав. 
футбола, управ. съвет реши да се отпуснат сумата от 5 000 
лв. на състезателя Димитър Калъчев за подпомагането му 
като болен в болница. Реши  се да се отпусне сумата от 500 
лв. за купуването на 5 билета по 100 лв. на играчи, за мача с 
„Торпедо” Москва.

Протокол № 40 гр. Варна, 19 декември 1945 г. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управ. съвет при следния дневен ред: 

1.Четене протокола. Прочете се протокол № 39, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 
Управ. съвет, реши, наново да се насрочи общо годишно 
събрание за 30.XII. т.г. в 9 ч. пр. об. Управ. съвет, назначи за 
инкасатори на клуба членовете на същия: Атанас Аврамов 
и Ончо Куюмджиев. Натовариха се, Оник Куюмджиян, 
Димитър Рандев и Бедрос Бохозов, за комисия която да 
обходи през другата седмица, членовете на клуба, за но-
вогодишната томбола, която урежда клуба. Реши се да има 
1 външна и 2 вътрешни томболи итал. и алегри. По доклад 
на Д-р Цв. Димитров, който бе натоварен с ангажиране 
на салона „Одесус” се постигна, следното споразумение: 
Срещу нова година 20 000 лв. на 7 януари-коледа 15 000 лв. 
Карнавална вечер – 20  000 лв. и всяка седмица забава по 
1 500 лв. през 1946 г.

Протокол № 41 гр. Варна, 26 декември 1945 г. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управ. съвет при следния дневен ред: 

1.Четене протокола. Прочете се протокол № 40, от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение. 
Тъй като годишното  събрание се отложи наново, остави 
се окончателната дата да се определи на следующото за-
седание. Управ. съвет, за новогодишната вечеринка на 31 
т.м. в Салона на Одесус по организацията назначи следните 
лица: касиер: Гарабед Гарабедов, контрола: Иван Цветков, 
отговорник по предметите – Бедрос Бохозов. Отговорник 
по продажбите на томболни билети – 500 такива – 1 до 200 
Д-р Цв. Димитров. Вход за дами 100 лв. за кавалери 150 лв. 
Ангажирване предварително – първи маси 250 лв. Капитан 
на вечеринката – Д-р Цв. Димитров. При направен бас, 
Д-р Цветан Димитров парично гарантира, че прихода от 
новогодишната вечеринка ще бъде до 40 000 лв., а Аршак 
Накашан парично гарантира още 20 000 лв. ако се получи 
приход до 40 000 лв.

Входящъ дневникъ НДГС „Тича-Владиславъ“ 1945 г.
Февруарий 1945 г. 
№ по редъ; Денъ на регистрирането; № и дата на писмо-

то; Отъ кого е писмото и вкратце съдържанието му;
1; 28; 11; От Варн. обл. сп. съвет, относно сливането на 

сродните сп. организации в града. 
2; 28; 12; От същия, относно решенията, които са взели 

на 30.I. и 6.II. т.г. – за сведение и изпълнение. 
Месецъ Март 1945 г. 
3; 31; 236; От Б.Н.С.Ф., одобряват обединението ни и ис-

кат заверен списък на Упр. съв. от О.Ф.
4; 31; 77; От Центр. сп. съв. в България, ред. на „Народен 

спорт“ благодари за изпратените им 3 000 лева.
5; 31; 3; От футб. съд. секция В.О.С.С., че на 4.III.т.г. са 

избрали нов. управ. съвет и др. тяхни решения.
6; 31; 13; От Центр. спорт. съв. Б.Н.С.Ф., че конференция-

та определена за 25.III. се отлага за 1 и 2 апр. т. година.
7; 31; 18; От Народ. гвардия – Варна, молят за 1 топка за 

волейбол и една мрежа за временно ползуване.
8; 31; 14; От В.О.С.С. с програмата за насрочените със-

тезания за пролетния сезон на 1945 г. за сведение и изпъл-
нение. 

9; 31; 23; От Поделение 96416 – фронта, молят да им из-
пратим една топка.

10; 31; 24; От Б.Н.С.Ф. с уверение за намалено пътуване 
по Б.Д.Ж. за конференцията на 1 и 2 апр. т.г.

11; 31; 28; От В.О.С. Съвет, нареждане за отпразнуването 
на 1 май.

12; 31; 28; От същия, известяват ни състава на новоиз-
брания управителен съвет.

Месецъ Април 1945 г.
13; 30; 3; От К-ра Бр. Арт. полк. – Варна, че по здра-

вословни причини не разрешава на фелф. школ. Васил 
Стоянов Василев да членува в клуба.

14; 30; 6; От сп. кл. „Аспарух“ – Варна, кани ни за мач на 
8.IV.т.г. в кв. „Аспарухово“.

15; 30; 6; От В.О.С. Съвет – до 1 май да отпуснат екип за 
съвет. войници и да отваряме стаичката.

16; 30; 6; От Първа нар. мъж. гимназия, молят за фланел-
ки и гащета и чорапи за мача с Технич. у-ще.

17; 30; 7; От Ф. Юношки ком. В.О.С.С., с програмата за 
състезанията на „А“ и „Б“ юношки тимове.

18; 30; 7; От футб. комитет В.О.С.С., с програмата за със-
тезанията на А, Б и В тимове – за сведение и изпълнение.

19; 30; 9; От Червен кръст –с. Здравец – Варн., молят за 
една футболна топка.

20; 30; 11; От В.О.С. Съвет – че изключват състезателя 
Ламбо Сераф. Чакъров от спортуване и членство за где-
то е преминал от „Спартак“ в „Т.В.45“.

21; 30; 13; От В.О.С. Съвет – с имената на играчите от 
клуба, който ще играят на Градския тим при откриването 
сезона на 15 т.м.

22; 30; 13; От футб. ком. при В.В.О.Съв., за 15 т.м. ние да 
представим екипи за 11 души.

23; 30; 14; От В.О.С. Съвет, да внесем по 40 000 лв. за на-
правата на 45 нови памучни фланелки.

24; 30; 14; От футб. съд. секция при В.О.С.С., че всяко 
едно състезание ще се заплаща по 300 лв. за рефер и се вна-
сят предварително.

25; 30; 18; От футб. юношки ком. В.О.С.С., съобщават до-
пълнително, че юношите играли в А и Б възр. тимове по-
вече от два пъти губят правото да играят в юношеските 
тимове.

26; 30; 18; От сп. кл. „Свобода“ молят да дадем разреше-
ние на юношите Лефтер Лефт. Георгиев, Сотир Лефт. Сотиров 
и Петър Госп. Воденичаров.

27; 30; 18; От В.О.С. Съвет, съобщават ни за сведение ня-
кои решения.

28; 30; 12; Окръжно от Центр. Спорт. съв. при Б.Н.С.Ф. с 
нареждания относно отпразнуването на 1 май.

До тук книгата е водена от секретаря Тодор Анестев, 
който сдаде длъжноста на новоназначения за такъв Иван 
Симеонов Рашев.

Месецъ Май 1945 г. 
29; 3; 418; От Централ. Спорт. съвет в България, Б.Н.С.Ф. 

Съобщават в отговор на телеграмите на клуба, че състеза-
телите Ив. Андр. Христов и Димитър Ст. Димитров са ре-
довни.

30; 3; 445; Центр. спорт. съвет – Б.Н.С.Ф. Изпращат карти-
те за състезатели и несъстез.
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31; 4; 442; От същия, изпращат картите за състезатели 
черв. карт. списъци подл. завер.

32; 12; 21; Работн. сп. кл. Свобода, тук – изказват събо-
лезнованията, за претърпяната загуба члена на клуба, заги-
ването на фронта на подпол. Тодор Д. Тодоров.

33; 15; Молба от Стоил Лилов член състез. от с.к. 
Свобода тук, моли да бъде приет за член на клуба.

34; 18; 517; Центр. спорт. съв. Б.Н.С.Ф. Изпращат карто-
теч. списък надлежно зав. кв. 354/ за 30 лв.

35; 23; 117; Варн. област. съвет, за мрежите на клуба, 
да се предоставят на В.О.С.О. за ползуване, да се подготвят 
всички състезатели за предст. среща с Русе и др.

36; 23; 8; Проф. група на служ. при Б.Н.Б., молят за фут. 
тим на банката да се отпусне един екип.

37; 23; 115; Варн. обл. спорт. съвет, относно инцидента 
– между Андрей Иванов и Кир. Гарофалов, последния се на-
казва с строго мъмрене а клуба да накаже първия.

38; 25; 9; Сп. кл. „Доростол“ гр. Силистра. Приемат клуба 
да гостува на 24 и 25.V.

39; 29; 122;Варн. обл. сп. съвет, окр. Искат да се предста-
ви списък за броя на членовете соц. светов. и с същите и др.

40; 30; 208; II нар. мъж. Гимназия, искат да им се отпусне 
24 екипа фланелки и гащета.

41; 30; 5; Юнош. комитет при В.О.С.С. поради Ботевия 
ден, юнош. състез. се отлагат.

42; 30; Антиф. орг. при държ. търг. гимназия. Тук искат 
екип за 2.VI. фанел. гащ. и обуща.

43; 31; 3; Варн. нар. гр. съв. физк. спорт. за представяне 
списък на А, Б и В тимове.

44; 2; 4;От същия явяване на състезатели за град. фут. 
тим за срещата на 10 т.м. с Русе.

45; 4; Държ. търг. гимназия тук искат фут. екипи за учи-
лището.

46; 4; 1; Б.Н.С.Ф. центр. ком. за юношите по доброто ор-
ганизиране на юношите.

47; 6; 127; Варн. обл. сп. съвет, да се започне подготовка-
та за спорт. ден 1 юлий и др.

48; 6; 23; Сп. кл. Спартак – тук поканват клуба да почете 
венч. обред на играча Борис Парушев на 10.VI.в Колодрума.

49; 12; 24; с.к. Доростол Силистра, съгласни са да прием-
ат клуба на гостуване на 24 и 25 т.м.

Месецъ Юний 1945 г.
50; 14; 143;Варн. съв. за физк. и спорт запитват, има ли 

при клуба картотек. играч. Васко К. Йорданов от с. Пордим 
– Плевенско и др.

51; 13; 141; От същия, по изготвените писма протести за 
лошото държание на русен. публика на мача с Варна и др. 
изказват благодарност на варн. състез.

52; 14; 26; Футбол. Комит. При Варн. Нар. съв. за физ. и 
сп. Отлагат всички насрочени състезания за 17 и 18.VI.

53; 15; 7; Юнош. фут. ком. тук отлагат всички юнош.със-
тез. за 17 и 18.VI.

54; 20; 148; Варн. съв. физк. и спорт, относно подготов-
ката за състезанията за 1.VII.

55; 20; Сп. кл. „Славия“ Бургас предлагат състезание на 
футбол и волейбол на 29.VI.

56; 20; Варн. съв. физк. и сп., за даване сведения за пред 
... (не се чете)

57; 27; 9;Юнош. Комит. при Варн. съв. за физ. сп. 
Изпращат списък на насрочените юнош. състезания за 1.VI.

58; 27; 21; Нар. морски съюз – Варна искат за 1.VI. 9 бр. 
фанелки и гащета. 

Месецъ Юлий 1945 г.
59; 6; Сп. кл. Славия – Бургас – предлагат среща вместо 

на 15.VII. за 22.VII.
60; 10; 2; Сп. кл. Левски – с. Синдел – Провад. Молят за 

д-вото им да се услужи с стари екип (гащета, фанелки и обу-
ща). 

61; 11; 49; Сп. кл. „Ген. Б. Копчев“ гр. Свищов. Предлагат 
да гостуват на 5 или 12.VIII.

62; 11; 167; Варн. гр. съв. физк. спорт, по изнасянето на 
1.VII. – Критика за недобрата връзка между съвета и члено-
вете. 

63; 13; 169; От същия, желающите морски състезатели 
да участват в празника Бълг. Черн. флот да изпратя списъци 
за 22.VII.

64; 11; 724; Сп. кл. Спортклуб – Пловдив предлагат гос-
туване на 5 и 12.VIII.т.г.

65; 12; 6; Футб. ком. при Варн. Гр. сп. съвет пренасочват 
федер. състезания на А и Б тимове. 

66; 15; 170; Варн. гр. съв. физ. спорт за участието на клу-
ба в морските състезания устройвани от Бълг. Черномор. 
флот.

67; 17; 10; От същия, юнош. комитет, съобщават че са 
пренасочени отменен. юн. състезания. 

68; 18; 172; Варн. Гр. Съв. физк. и спорт, за явяване на ма-
нифестацията на 22.VII. по случай празн. на Рус. Черн. флот. 

69; 18; 35; Бъл. Рус. Д-во съобщават че клуба е приет за 
колективен член. 

70; 20; 35; Сп. кл. „Скобелев-Победа 39“ Плевен предла-
гат среща за 29.VII. и 16.IX.

71; 21; В.О.С.С. изпращат в препис писмо 786/21.VII.45 г. 
от Б.Н.С.Ф. игри ръч. топка за подготовка за обл. първ. на 
волей и баскетбол. 

72; 24; 8; Варн. физк. и спорт – окр. – за изпращане све-
дение за дейността на клуба до сега. 

73; 25;178; От същия, изпращат списък за състава на 
град. съвет и др. 

74; 25; От същия, разрешава на арм. орг. „Ереван“ да 
произведе състезание на игр. „Т.В.45“ засведение. 

75; 26;13; Варн. обл. сп. съв. за физк. и спорт. Окр. клуба 
да вземе участие в изб. кампания. 

76; 26; Зав. фут. при Варн. гр. съвет. Насрочват се някои 
от отложените състезания за I-во на А и Б тимове. 

77; 27; 87; Сп. кл. Славия 45 София. Искат имената и кате-
гориите на боксьорите при клуба за срещата на 1.VIII.

78; 30; Сп. кл. Локомотив –София. Предлагат среща на 
11 и 12.VIII. т.г.

месецъАвгуст 1945 г.
79; 1; 179; Варн. град. съв. физк. и спорт за излизане на 

клуба да посрещане на Ген. Стойчев к-р на Iа бълг. армия.
80; 1; О.Ф. агитпр. София, предлагат на клубове желаю-

щи да купят книгата „Вратарът“ спорт. роман.
81; 8; 11; Нар. съв. за гимн. и спорт за участие в предизб. 

комисия. 
82; 11; 597; Обл. Инспекция на пропагандата тук. 

Искат да се изпратят книгите с фашистко съдържание. 
83; 14; 184; Варн. гр. съв. за физк. и спорт. За участието 

на клуба на 19.VIII. на предизб. физк. митинг в Колодрума. 
84; 16; 42; Сп. кл. Спартак – тук искат да се разреши на 

боксьора Никола Ангелов да участва в техн. състезания в 
Добрич. 

85; 20; Варн. гр. съв. за физк. и спорт отговор. футбола 
изпращат програмата за държ. фут. първенство. 

86; 29; 190; Варн. Гр. съв. за физк. и спорт. За сведение 
на членовете на учред. събрание на 2.IX. на бълг. Нар. Кон. 
Съюз и др. 

87; 30; Варн. Гр. съв. шахм. отдел – за провеждане състе-
зание в клуба, за участие в държ. I-во. 

88; 30; 804; Сп. кл. Славия 45 София молят да се съобщи 
пристигането на клубн. боксьори в София за 16.IX.

89; 30; 48;Варн. обл. съв. физк. испорт. Клуба да съ-
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общи, от колко тона дърва има нужда за предст. зима. 
90; 31; 87; Нар. съюз. за гимн. и спорт София. Съобщават, 

че състезанията за купата подарена от червената армия (б. 
а. К.С.А.) да започнат от 15.IX. а финала 1946 г. 

91; 31; 89; От същия, за участието на клубовете за 9.IX. 
за тържествата. 

92; 31; 40; Турист. д-во „Черноморец“ тук, може молят за 
участието на клуба в морското състезание Варна. Галата на 
2.IX.

месецъсептември 1945 г. 
93; 4; 101; Нар. съюз.гимн. и спорт София. Изпращат уве-

рение от Б.Д.Ж. за пътуване с намаление за държ. I-во. 
94; 4; 196; Варн. гр. съв. за физк. и спорт. Всички юноши 

от клубовете се канят на събрание на 6.IX. и др. 
95; 7; От същия, поканват се членовете да присъстват 

при пристигането на колоездачите на 9.IX. от Триест – Варна. 
96; 12; 1; От същия, отгов. по гимнастиката по решение 

на нац. конференция, всички унив. клубове следва да застъ-
пят задължително и гимнастика. 

97; 12; 202; От същия, окр. отменя първото си решение 
за неиграене на русенски терен. 

98; 17;  От същия – шахм. отдел да се явят всички излъ-
чени клубни първенци, за участието им в град. I-во на 23.IX.

99; 20; 145; Нар. съюз. за гимн. и спорт София. Съобщават 
че се отпуска плат за мъже и жени гимнастици. 

100; 26; 213; Варн. Гр. съв. физк. и спорт окр. Заявление 
на Б тимовете на състезанията, предстои насрочване състе-
занията за Купата на черв. армия. 

месецъ октомври 1945 г. 
101; 3; От същия. Зав. футбола. Изпращат програмата за 

състезанията за Купата на черв. армия.
102; 3; 210; Н.С.Г.С. центр. Комит. игри с ръч. топка окр. 

2 Изпращат програмата за държ. I-во на волей и баскетбол. 
103; 6; 187;П.С.К. Левски София. Предлагат среща на 

бокс. 
104; 8; 240;Н.С.Б.С. Игри с ръчна топка. Съобщават, че е 

насрочено на 14.X. в Търново среща на баскетбол. 
105; 8; 240; От същия, за същото на 14.X. на волейбол в 

гр. Русе. 
106; 10; 227;Варн. обл. съв. гимн. и спорт. За избягване 

на разни инциденти на игрището, всички посетители ще бъ-
дат зад тъч линиите. 

107; 10; 223; От същия, за даване от наличния плат едни 
за гащета. 

108; 29; 65; Сп. кл.„Аспарух“ тук искат разрешение за 
играча Ник. Желев. 

109; 29; 64; От същия за Димитър Вангелов. 
110; 31; 1; Футб. комит. Варн. Нар. област.Изпращат про-

грама за насрочени състезания за Б тимове и да се подготви 
град. тим. за предст. среща с Торпедо. 

110; 31; 379; Н.С.Г.С. центр. комит. за плуване. За органи-
зиране на водния спорт. 

месецъ ноември 1945 г. 
112; 14; 6; Варн. нар. сп. област. Следпроизв. на избори-

те да се представи сведение какви работи са завършили и 
др. 

113; 14; 5; Варн. нар. обл. гимн. и спорт. Представят но-
воизбраният съвет. 

114; 15; 22; Футб. рефер. секция тук. Изпращат новоиз-
браното ръководство. 

115; 16; 414; Н.С.Г.С. София, искат до 25 т.м. да им се из-
прати купата на крос кънтри спечелена м.г. от Ив. Титев. 

116; 21; 9;Варн. нар. обл. за гимн. и спорт за зав. водн. 
спорт е назначен Павел Н. Асланов и др. 

117; 23; 103; Сп. кл. Спартак – тук. Ръков. изключва до 
общото год. събрание играчите Мих. Томов, Б. Парушев 

и Н. Йовчев. 
118; 28; 3; Варн. нар. обл. гимн. и спорт футб. комитет. 

От произведените състезания за купата на червената 
армия за първенец – представител се провъзгласява 
„Тича-Владислав“. 

119; 28; 5; Футб. Комит. Варн. нар. обл. за явяване на 
играчи за проектоградскиятим за предстоящата среща с 
Торпедо. 

120; 28; 4; От същия, за зимната помощна акция, се на-
срочват състезания на 9, 16 и 23.XII. т.г.

121; 28; 10; От същия, за представяне на трима членове 
за следване курса за даване първа медиц. помощ.

122; 29; 70; Сп. кл. „Аспарух“ тук изпращат заявление на 
Никола Желев играч за даване разрешение. 

Месецъ Декември 1945 г. 
123; 1; 70; Манчо Рачев – молба да премине към сп. 

кл. „Свобода“. 
124; 11; 1; Обл. физк. служба тук. Какви игрища има клу-

ба и какви матер. възможности за даване Сведения до 20.XII.
месецъноември 1945 г. 
125; 30; Сп. кл. Локомотив тук, молят за присъствието на 

клубни членове на вечеринката на 8.XII.
126; 30; От същия. запитват относно искането на Н.С.Г.С. 

София на купата за крос кънтри. 
127; 28; 557; Н.С.Г.С. Центр. плув. Комитет окр. 2. За дава-

не сведения в какво състояние се намират плувните секции. 
128; 28; 554; Н.С.Г.С. Центр. ски Комитет за организиране 

на ски спорта. 
До тук секретар Иван Рашев. 

Изходящъ дневникъ НДГС „Тича-Владиславъ“
 
Месецъ февруарий 1945 год. 
№ по редъ; Денъ на регистрирането; До кого е писмото 

и вкратце съдържанието му;
1; 22; Тук – Н-ка държ. сигурн. и Завед. радио Варна, че 

се урежда на 21 т. м. в клубното помещение сказка по-слу-
чай 27 годишнината на Червената армия. 

2; 22; Тук – В.О.С. Съвет, съобщаваме за сведение реше-
нията на упр. ни съвет взети на 21 т. м.

3; 23; София – Б.Н.С.Ф. и Тук – В.О.С.С., че на 18.II.1945 
г. се постигна обединението между „Тича и „Владислав“ 
под името Нар. сп. кл. „Тича-Владислав“.

4; 23; Тук – Т.П. Станция и Варн. Поп. Банка за внасянето 
и тегленето на суми за клуба „Тича-Владислав“. 

5; 23; Тук – Упр. съв. В.О.С.С., че за спортния полуденъ 
на 25 т. м. Определяме градинката при църквата св. Никола 
и Д-р Шишков. 

6; 23; Тук – Упр. съв. В.О.С.С., че за представител в съвета 
изпращаме члена ни Петър Ст. Бобев, който се упълномоща-
ва да заангажирва клуба в известни случаи. 

7; 23; София – Ред. на в. „Народ. спорт“, че им изпращаме 
като първа помощ (3 000)  три хиляди лева. 

8; 23; Тук – Дир. Варн. мъжка гимн. да се дава пълно съ-
действие и подкрепа на учителя Петър Апостолов, който е 
избран за Зав. на спорта. 

9; 23; Тук – До Дир. Варн. девич. гимн. за същото за г-ца 
Мария Пенкова. 

10; 24; Тук – Дир. кооп. „Димят“, че ще ги посетим за съ-
биране на предмети за вечеринката на 3.III.т.г.

11; 24; Тук – Дир. А. Д-во „Вулкан“ – за същото. 
12; 24; Тук – Георги Владимиров – за същото.
13; 27; Тук – В.О.С. Съвета, с еднообразни списъци на 

членовете от управ. съвет на „Т.В.45“, които да се предста-
вят на О.Ф. комитет за одобрение и публикува в пресата – за 
сведение.
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Месецъ Мартъ 1945 год.
14; 1; Тук – Н-ка Народ. милиция, че отстъпваме датата 

3.III. т.г. за тях за вечеринка, а да ни запазят 24.III. т.г. в салона 
на Морското казино.

15; 6; Тук – В.О.С. Съвет, с препис от протокол на учреди-
телното събрание на „Т.В.45“ – за сведение.

16; 7; София – Б.Н.С.Ф. – със същия протокол за одобре-
ние.

17; 9; Тук – В.О.С. Съвет, с решенията на упр. ни съвет от 
7 т. м. относно повдигнати въпроси от същия.

18; 12; Тук – В.О.С. Съвет, с решенията на упр. ни съвет от 
7 т. м. относно повдигнати въпроси от същия.

19; 16; Тук – Бр. Арт. полк., да разреши на фелдф. шк. 
Васил Стоян. Василев да членува като член в клуба ни.

20; 22; Тук – Дир. обл. дир. на пропагандата с списък на 
упр. ни съвет в 1 екземпляр за одобрение и оповестяване.

21; 24; Добрич – Упр. съв. сп. кл. „Спартак“ да ни гостуват 
на 1 апр. т. г. за един мач срещу 13 000 – лева.

22; 24; Тук – В.О.С. Съвет – че избрахме за представители 
в същия: Йорд. Миланов, Михаил Костов и Б. Ексерджиян.

23; 24; Тук – В.О.С. Съвет – че не сме доволни от насроче-
ния мач на 25 т. м. Понеже времето е доста студено.

24; 27; Тук – В.О.С. Съвет – да ни разрешат да играем мач 
на 1.IV. т.г. с сп. кл. „Спартак“ – гр. Добрич.

25; 29; Пълномощно на Стоил Илиев Ангелов, че е из-
бран за делегат на клуба за конференцията на Б.Н.С.Ф. за 1 
и 2 април т. год.

26; 29; София – Б.Н.С.Ф. – картотека с 105 лв. за 7 чл. к. и 
7 марки на юноши състезателите.

27; 30; Тук – Коменд. Народ. милиция, да ни изпратят ня-
колко милиционери за мача на 1 апр. т.г.

28; 31; София – Б.Н.С.Ф. – че им изпращаме 235 лв. за 
преминаване на играча Ламбо Серафимов Чакъров – от 
„Спартак“ – в „Т.В.45“. 

29; 31; Тук – футб. съдийска секция да ни назначат ре-
фер за мача на 1.IV.т.г. с „Спартак“ – гр. Добрич. 

30; 31; Тук – К-ра III. отд. армия, каним войската на мача 
за 1.IV.т.г. с сп. кл. „Спартак“ – гр. Добрич. 

Месецъ Април 1945 год.
31; 4; Тук – Н-ка Нар. Милиция, че на 23.III.т.г. са ни отря-

зали външната електрическа жица при игрището дълга 70 
метра. 

32; 4; Тук – В.О.С. Съвет, поздравяваме новоизбраното 
им управ. тяло.

33; 4; Тук – Н-ка Народната милиция, че в вилата на 
ген. Савов са видяни 2 фланелки от откраднатите ни 
след 9 септ. 1944 година. 

34; 24; Тук – г. Антон Г. Антонов, предлагаме му да при-
еме длъжността „Секретар“ на упр. съв. на мястото на по-
далия си доброволно оставката досегашен такъв Тодор 
Анестев.

35; 24; Тук – В.О.С. Съвет, че сме недоволни от решение-
то им по опрощаване наказанието на изключения играч 
Ламбо Серафимов Чакъров. 

36; 25; Тук – Дир. на I, II мъжки гимназ. и Девич. гимн. 
да дадат съдействие на учителите Апостолова и Пенкова за 
избиране ученици за 1 май. 

37; 25; Тук – К. Шотов благодарим му за подарените ни 
ментешета за стаичката при игрището. 

До тук дневника се води от секретаря Тодор Анестев и 
на 25 април 1945 година същия сдаде длъжността на ново-
избрания секретар г. Иван Симеонов Рашев. 

Писмата са предадени и подредени в класификатора. 
Месецъ Май 1945 год.
38; 1; София – Б.Н.С.Ф. – Картотека Приложена из-

праща им се сумата 30 лв. съставляваща за картотеки-

рането на члена състезател Ст. Калъчев. 
39; 5; Тук – Областния Ком. на Работн. партия с мол-

ба, да освободят за тренировки и мачове състезателя 
Панайот Желязков, служител при Обл. Ком. Раб. Партия. 

40; 15; Тук – Управ. съвет на Обл. спорт. съвет за даване 
на мрежите на клубовете срещу заплащане от 300 лв. 

41; 15; До същия, съобщаваме им, че цвета на фор-
мата на фут. тим е решено на учредит. събрание на 
18.II.т.г. червен и бял. 

42; 15; Тук. Директорите на II мъж. гимназия и Девич. 
гимназия с молба да разгласят между учениците, на желаю-
щи да се запишат за членове на клуба. 

43; 15; Тук, Нар. сп. кл. Свобода – копие Спорт. об-
ласт – Съобщаваме им, че е постъпила молба от Стоил 
Лилов състезател за преминаване към клуба. Да опре-
делят лицата за споразумение. 

44; 18; До Благой Давидов – тук С молба да приеме пос-
та Зав. атлетиката.

45; 18; До Упр. съвет на с. к. Хр. Ботев Н. Пазар. 
Съобщаваме им, че клуба приема с „Б“ тима да гостува в Н. 
Пазар на 24. т.м. 

46; 22; Тук – Упр. съв. на обл. сп. съвет Относно станалия 
инцидент на мача на 13.V.т.г. между бившия играч на клу-
ба Андрей Иванов (Дядката) с Кирил Гаруфалов от обл. сп. 
съвет. 

Месецъ Юний 1945 год.
48; 5; До Упр. съв. В.О.С.С. Тук – относно за наложеното 

наказание на Кирил Гаруфалов, упр. съвет счита, че е мини-
мално иска по строгото му наказание. 

49; 5; Уредника Нар. библиотека тук с молба да ос-
вобождава служителя Дим. Страков за тренировки. 

50; 5; Упр. съвет на В.О.С.С. тук относно отпущане един 
чифт мрежи, срещу правилно стопанисване. 

51; 5; Упр. съвет с.к. Спартак – тук поканват се на състе-
зания по волейбол и баскетбол. 

52; 5; Упр. съвет с.к. Доростол Силистра. Приема се по-
каната им за гостуване на „А“ тима на 24 и 25.V.т.г.

53; 18; Едуард Тозбейкян – тук. Изказа се благодарност, 
за направеното дарение към клуба от сумата 10 000 лв. 

54; 18; К-ра техн. рота кв. Аспарухово тук. С молба за ос-
вобождаване на тренировки Енчо Щерев боксьор. 

55; 18; Предс. Бълг. Съв. д-во – тук, за приемане на ко-
лективен член. 

56; 19; Б.Н.С.Ф. – редакц. Нар. спорт – Русен. физ. съв. 
Копие Варн. физ. съв. – Относно инцидентите станали в Русе 
на мача с Варна. 

56а; 19; Ръков. спорт. морски отряд – тук с молба, да от-
пуснат една лодка шесторна за тренировки на състезатели-
те ни. 

57; 21; Варн. съв. за физк. и спорт, представят се имената 
на морските състезатели които ще участват на 1.VII.

58; 21; Кмета – Директ. памуч. ф-ка, общ. осигур. Попул. 
Банка, мъж. гимназия тук. С молба да дадат отпуск на със-
тезателите: Ст. Калъчев, Н. Калдаръмов, Ив. Сарайдаров, 
Г. Радев, Хр. Конаков, Н. Желев и Ил. Апостолов, за гос-
туването на тима в Силистра. 

Месецъ Юлий 1945 год.
59; 1; Упр. съвет с.к. Славия – Бургас. Приема се пока-

ната им за гостуване не на предложената дата 29, а на 
15.VII.т.г.

60; 4; С.К. Доростол – Силистра, изказва се благодар-
ност за добрия прием на „А“ тима. 

61; 4; Кмета – тук, с молба да отпусне 4 кола за направа 
на баскетболно игрище. 

62; 4; Упр. съв. на „Тенис клуб“ с молба да приемат да 
станат колективен член. 
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63; 18; Комисаря – тук, с молба да отпусне за нуждите на 
клуба по 2 кг. сапун ежемесечно. 

64; 18; Тодор Захариев – тук да се яви на заседанието 18 
т.м. и даде своя отчет. 

65; 18; Директора Нар. театър – тук,  с молба да се отпус-
не за Театр. Трупа костюми реквизит. 

66; 18; Варн. гр. съв. за физк. и спорт. Съобщава им се за 
сведение, че члена на упр. съв. Генчо Гроздев, който е оби-
дил рефера, е наказан с строго мъмрене пред вид призна-
нието му. 

67; 19; Предс. Тракийск. организация – тук. С молба 
да отпусне за театр. трупа нужните костюми за пиесата 
„Майстори“. 

68; 19; Предс. Македон. организация – тук. За същото. 
69; 19; Уверение – на Анг. Ковачев, че е назначен от упр. 

съвет за отговорник в представящата обиколка на театр. 
трупа из областта, за представяне на „Майстори“. 

70; 26; Варн. гр. съв. за физк. и спорт, за ангажира-
не на датите 11 и 12 авг. по предстоящето гостуване на 
„Локомотив“ – Соф. 

71; 31; Ник. Калдаръмов, Поп. банка тук. Съобщава му 
се, да отчете кочана по събиране на членски вноски на ка-
сиера. 

72; 31; С.К. „ген. Б. Копчев“ – Свищов. Съобщава им се, 
че няма свободни дати, за гостуването на тима им в Варна. 

73; 31; Нар. с.к. „Победа“ с. Банкя – Софийско. Съобщава 
им се, че клуба не разполага с свободни дати, за гостуването 
на фут. тим. 

74; 31; „Скобелев-Победа 39“ Плевен за същото. 
75; 31; „Славия“ Бургас – за същото. 
76; 31; „Левски „ с. Синдел Провадийско. Съобщава им 

се, че клуба не разполага с стари негодни фланелки, гащета 
и др. 

Месецъ Август 1945 год.
77; 20; К-ра техн. рота – кв. Аспар. тук с молба да осво-

бождава за тренировки Янчо Щерев бокьор – за предсто-
ящата среща с „Славия 45“ София. 

78; 20; С.К. Славия – София – изпраща им се списък на 
имената и категориите на състезателите боксьори, които ще 
гостуват в София. 

79; 22; Упр. съвет Юнак тук – предлага им се за при-
съединяването към клуба. 

80; 22; Центр. Спорт. съвет – София за нуждите на клуба 
от различни пособия за игрището и др. 

81; 28; Упр. съв. за физк. и спорт – тук. Съобщава им се, 
че клуба контестирва като нередовно произведеното със-
тезание на баскетбол с „Тенис клуб“. 

Месецъ Септември 1945 год.
82; 3; Директора О.С.П. за електросн. тук. С молба да се 

отпуснете за нуждите на клуба електр. жица от 75 м. 
83; 3; Н-ка Т.П. станция – тук. Съобщава им се, че за в бъ-

деще да се изпраща получената кореспонденция на клуба 
до същия на Бул. „Сливница“. 

84: 3; Н.С.Г.С. отдел картотека с молба да изпратят, кар-
тони и списъци за картотека. 

85; 3; С.К. „Свобода“ тук, с молба да съобщят на състе-
зателя им бокьор Ат. Янев, да върне на клуба, взетите два 
чифта гащета. 

86; 3; Комисаря снабдяването тук за отпускане за нуж-
дите на клуба 8 бурии и 3 кривола. 

87; 3; Упр. съв. за физк. и спорт – тук. С молба, да отпус-
нат американ за направа на едни гащета, загубени в Русе 
при срещата на тима на Русе. 

88: 3; Н.С.Г.С. Центр. футб. комитет – София. С молба, да 
се уважи искането за гостуването на „А“ тима в Пловдив за 

държ. п-во, да се заплати вместо за два дни да бъде за 

четири по 600 лв.
89; 4; Бъл. Общо Застр. Д-во „Орел“ София. Изпраща им 

се опис на инвентара на клуба към дата 1.IX. т.г. с оценката 
им. 

90; 4; Н-ка Ш.З.О. Горна баня Софийско. С молба да пусне 
в отпуск атлета Панко Маринов, за предстоящите областни 
атлетич. състезания в Варна на 8 и 9.IX.

91; 4; К-ра 8-и пех. полк – тук по същото за атлетите 
Георги К. Георгиев и др. 

92; 8; Н-ка Инст. за Общ. осигуровки тук. С молба 
да разреши 3 дни отпуск на състезателя Ст. Калъчев за 
държ. I-во. 

93; 8; Директора Попул. банка тук за същото за 
Никола Калдаръмов. 

94; 13; Директора Попул. Банка тук за Никола 
Калдаръмов за 3 дни отпуск за II рунд държ. I-во 
Пловдив. 

95; 13; До Н-ка Инст. общ. осигуровки тук. С молба да 
разреши три дни отпуск на състезателя Ст. Калъчев за 
държ. I-во. 

96; 13; Директора О.С.П. за Електросн. тук за разреше-
ние на два дни отпуск на Ник. Ангелов състезател боксьор. 

97; 13; Управ. съвет на С.К. Спартак – тук за разрешение 
на състезателя им Хр. Колев боксьор да участва в нашата 
боксова секция за срещата в София с Славия 45.

98; 13; Н-ка дан. у-ние – тук за разрешение на 3 дни 
отпуск на състезателя Илия Апостолов за държ. п-во. 

99; 13; К-ра 8-и пех. примор. полк – тук. С молба да раз-
реши отпуск на атлетите Георги Киров, Рачо Бъчваров и 
Дим. Буюклиев за атлет. обл. състез. на 15.IX.

100; 21; До Дирекцията на разпределението тук, за 
отпущане на материал за направа на футболни обуща. 

101; 25; Центр. Спорт. Съвет – София, за отпущане на ма-
териал. средства и спортни пособия. 

102; 25; Управ. съвет с.к. Славия 45 София. Изказва им се 
благодарност за добрия прием, който са оказали на нашите 
боксьори. 

103; 25; Мария Пенкова – учителка девич. гимн. тук. За 
даване обяснения за последните отсъствия от заседанията 
на упр. съвет като член – зав. дамската секция. 

104; 26; Упр. съв. „Спартак“, „Свобода“, „Юнак“, турист. 
„Черноморец“, „Тенис клуб“, Колоезд. ловно д-во „Сокол“. 
Изпращат им се билети за предстоящата пиеса „Майстори“ 
битова от Р. Стоянов. Която клуба ни ще даде в театър 
„Ранков“. 

105; 26; До същите – по същото. 
106; 27; Комисаря Разпределението – тук, за отпущане 

материали за обувки. 
Месецъ Октомври 1945 год.
107; 22; Упр. съвет С.К. А. Кънчев-Левски – Русе. Изказва 

се благодарност, за добрия прием, който са оказали към на-
шия волейболен тим при срещата в Русе. 

108; 22; Упр. съвет С.К. П.С.К. „Левски“ София. Приема се 
предложението за гостуването на нашата боксова секция в 
София. 

109; 20; Упр. съв. с.к. „Етър“ Търново. Изказа се благо-
дарност, за добрия прием, който са оказали към нашите 
представители на баскетбол в Търново. 

110; 27; Н-ка държ. сигурност – тук за разрешение на 
даване за всяка неделя за дневна забава в Морското казино. 

Месецъ Ноември 1945 год.
111; 3; Н-ка държ. сигурност – тук за разрешение забава 

4.XI. от 6 ч. в Казино. 
112; 10; Н-ка държ. сигурност – тук за разрешение заба-

ва 11.XI. в Казино. 
113; 10; 7-а пътна строителна секция – тук управ. съвет 
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удостоверява, че е получил от горната секция – за нуждите 
на клуба – конска кожа гокир. по 140 лв. нормирана цена 
всичко 2  800 лв. съгласно писмо 6965/9.XI. Варн. комисар-
ство.

114; 10; Упр. съв. с.к. „Аспарух“ – тук за исканията на 
Н. Желев и Дим. Вангелов, да представят писмено изло-
жение. 

115; 26; Упр. съв. Нар. обл. гимн. и сп. тук. Относно за 
игрището, изборите за труд. ден на игрището. 

116; 26; Упр. съв. Нар. обл. Гимн. и спорт - тук. Съобщава 
се, че клуба е получил 6 календара по окр. № 9.

117; 26; Центр. Съюз за Гимн. и Спорт центр. атлет. 
Комитет. Съобщава им се, че купата за крос кънтри не се на-
мира в клуба. 

118; 26; Щерю Савов – „Търново 18“ тук. Изказва се бла-
годарност за положения труд по намиране кожа нужна за 
обувките на играчите. 

119; 28; Нар. обл. за гимн. и сп. футб. комит. тук. Съобщава 
им се, че състезателя от „А“ тима Александър Йорданов е 
болен и не може да участва в Град. тим.

Месецъ Декември 1945 год.
120; 4; Упр. съв. варн. нар. сп. обл. за гимн. и спорт – тук. 

Представя им се списъка на лицата Ив. Сърабеев, Цоню 
Чокоев, Ан. Куюмджиян които ще посещават курса за дава-
не мед. помощ.

121; 8; Н-ка Държ. сигурност – тук за разрешаване на 
9.XII. т.г. за даване на забава в Мор. казино.

122; 19; Петър Желев и сие Мач. Палма тук. Изказва се 
благодарност за подарените на клуба две кълбета и ½ кг. 
пам. 

123; 21; Н-ка обл. физк. служба – тук. Относно в какво 
състояние се намира игрището и нуждата от нови. 

124; 24; Ант. Киряков, Ив. Горчев, Ив. Русанов, Кочо 
Шотов, Пан. Димев и др. Съобщава им се, че наша комисия 
ще ги посети за новогод. томбола. С молба да бъдат щедри. 

125; 29; Н-ка държ. сигурност – тук. Разрешение за за-
бавата на 31 т. м.

126; 29; Н-ка Информ. и изкуство – тук. За одобряване 
на програмата за новогод. вечеринка в салона на „Одесус“. 

127; 29; Акцизния Н-к тук. За даване разрешително за 
продаване на спиртни напитки на Новогод. вечеринка. 

128; 5; Акцизния Началник тук, за даване на разреши-
телно за продаване на спиртни напитки за 7 и 8.I. т.г. в сало-
на „Одесус“. 

129; 5; Н-ка Държ. сигурност -тук. С молба да разреши 
да се даде забава – вечеринка на 7.I. в салона на „Одесус“. 

130; 5; Н-ка Информ. и изкуст. тук. С молба да одобри 
програмата за вечеринката на 7.I. в „Одесус“. 

131; 11; Коменданта Народ. милиция тук. С молба да 
разреши на нашата плувна секция, да участва в традиц. мор-
ски богоявленски тържества. 

132; 12; Н-ка държ. сигурност – тук. С молба да разреши 
забавата на 13.I. в „Одесус“. 

133; 12; Акцизния началник – тук. За разрешение за 
продаване на спиртни напитки на забавата на 13.I.

134; 15: Варн. обл. съв. за физк. и спорт – тук. Представя 
им се списък на лицата от плув. секция, които ще участват на 
19.I. в улавянето на кръста. 

1946 г.
Протокол № 42 гр. Варна, 2 януари 1946 г. Днес в 

клубното помещение се състоя редовното заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред: 

1.Прочете се протокол № 41, от миналото заседание, 
който се одобри и прие без изменение, като точка 2 от ми-
налото заседание се изменя с станалата малка промяна, 
относно цените на билетите при входа на новогодишна-

та вечеринка, от 100 лв. на 160 лв. и от 150 лв. на 200 лв. 
Касиера докладва следния получен приход от Н.Г. вечерин-
ка. От вход – 53 360 лв. – Итал. томбола 18 910 лв. От томбола 
алегри – 20 000 лв. – томбола – 20 000 лв. от маси – 10 690 
лв. За предстоящата вечеринка на 7.I. т. г. за организирането 
и бяха избрани: Дим. Костов за касиер, Б. Бохозов, Цветан 
Димитров и Оник Куюмджиян.

2.Прочетоха се следните получени писма: 1. От Нар. 
съюз за гимн. и спорт – центр. плувен комитет – окр. № 2, от-
носно и неговата подготовка. 2. От същия съюз – центр. ски 
комитет – по същото. Молба от Димитър Н. Калъчев – играч 
на клуба, моли да бъде назначен за бюфетчик при клубното 
помещение.

Протокол № 43 гр. Варна, 11 .I. 1946 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управ. 
съвет при следния дневен ред: 

1.Прочете се протокол № 42, от миналото заседание, 
който се одобри и прие без изменение.

2.Прочетоха следните получени писма: 1. От Варн. 
обл. съвет за физк. и спорт искат списък на плувците, кои-
то ще се състезават от името на клуба, на традиц. празник 
Богоявление 19 т. м. 2. От Варн. обл. с-ба за надзор върху 
физкултурата и спорт, за същото, плувците да се явят на 
медицински преглед на 17 т. м. в болницата. 3. От същата, 
искат общи сведения за клуба – местонахождение (район) 
на дружеството. Членска маса, спортуващи общ брой, иг-
рища, екипировка, ръков. техн. кадър, администрация, 
по кои дисциплини се участва в обл. първенство култур. 
просв. дейност и др. 4. От Варн. Популярна банка, относно 
желанието да се запишат за членове. Касиера докладва, за 
следния получен приход на вечеринката на 7.I. в салона 
„Одесус”. От вход 26 220 лв. ангаж. на маси 9 700 лв. От итал. 
томбола 19 370 лв. Управ. съвет, реши общото годишно съ-
брание да се насрочи за 16.I. в 6:30 ч. в. при следния дне-
вен ред:1. Отчет на управ. съвет. 2. Отчет на контол. съвет. 3. 
Освобождаване от отговорност. 4. Избиране нов управ. съ-
вет. 5. Избиране делегати за когреса. 6. Доклад от конгреса 
на съветите. 7. Разни.

 Зав. футбола, докладва за констатирани неред-
ности в клубното помещение от страна на наемателите на 
бюфета. Управ. съвет на същите направи мъмрене. Управ. 
съвет, назначи комисия в състав – секретаря, касиера и 
домакина за даване отговор на писмото получено от Варн. 
обл. с-ба за надзор върху физ. култ. и спорт.

Протокол на общото годишно събрание В изпълне-
ние протоколното решение на Управителния съвет прот. № 
43 от 11 януарий 1946 година, на 16 януарий 1946 година 
в салона на дружеството ни се състоя общо годишно съ-
брание при следния дневен ред: 1. Отчет на Управителния 
съвет; 2. Доклад на контролния съвет; 3. Освобождаване 
от длъжност и отговорност на членове от съветите; 4. 
Избиране на нови Упр. и контр. съвети; 5. Избиране делега-
ти за конгреса; 6. Разни;

На събранието присътствуваха болшинството от карто-
текираните членове. Същото се откри от досегашния пред-
седател на Дружеството ни г. Д-р Николай Василев, който 
с кратко и ясно слово изказа благодарността си от постиг-
натите резултати, които дружеството ни е зарегистрирало 
през отчетния период от 18 февр. 1945 год. До 16 януарий 
1946 година включително, които се дължат изключително 
на съзнателната дисциплина между играчите и разбира-
телството между Управата и състезателите. Благодарение 
на това класирането ни по футбол и др. дисциплини е по-
вече от отлично. С тия няколко думи говорившият по-
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жела да бъдем винаги така съзнателни и дисциплинирани 
за да можем да изведем дружеството ни на още по завид-
но положение. След обединението на бившите два клуба 
в един докара един напредък на сегашното ни дружество, 
което може да ни радва. След това г-н председателя пред-
ложи да се продължи заседанието по точките на дневния 
ред. За правилното ръководене на заседанието по уставно 
изложение избра се Изборно бюро в състав: Председател 
г. Здравко Здравков, секретар г-н Тодор Анестев и член 
г. Русин Русинов. Досегашните членове на Упр. и контр. 
Съвети се оттеглиха на страна и бюрото си зае мястото.

Пристъпи се веднага, към дневния ред. 
Председателсвуващия събранието даде думата на досегаш-
ния секретар на Упр. съвет г. Иван Рашев, който от името на 
съвета прочете

1. Отчет на Управител. съвет на дружеството за периода 
18.II.1945 г. до днес. За да може всички длъжностни лица да 
направят докладите реши се същите да си прочетат докла-
дите и след това да се дебатира по тях.

Даде се думата на касиера г. Димитър Костов, който 
подробно прочете приходите и разходите на дружеството. 
Домакина г. Драгия Драгиев не даде писмен отчет за дома-
кинската служба, понеже инвентаря е подробно вписан в 
инвентарната книга, която подробно води след обедине-
нието на двата клуба.

2. Доклад на контролния съвет направи председателя 
на същия г. Аршак Накашам, който изтъкна слабите страни 
на някои от длъжностните лица, като помоли след изслуш-
ването на доклада му и дебатите по отчета и доклада, съ-
щите да бъдат освободени от длъжност и отговорност, като 
пожела новоизбраните членове в

Управата си вземат бележки от всичко изложено от кон-
трол. съвет, и заработят от сърдце за дружеството ни.

Започнаха дебатите. Даде се думата на отделни члено-
ве да се изкажат по отчета и доклада. г. Стефан Попов след 
като изказа благодарност на г. председателя за умелото 
ръководство на д-вото, но направи забележка по отчета 
на секретаря, че следваше да бъде по-подробен и да се за-
стъпят разните отдели. Повдигна въпроса за домакинската 
част. Запита дали се води инвентарната книга за членовете, 
как стои въпроса за библиотеката и облигациите от „Заема 
на свободата“ къде се пазят и как са записани. г. Никола 
Калдаръмов помоли за в бъдеще отделните разходни па-
раграфи да се изнасят по-подробно. По доклада на касиера 
направи забележка по разходното перо Помощи. Вижда 
му се че е голям разхода. г. Стефан Калъчев подигна въ-
прос и забеляза че раходните пера Пране на екипи и 
Лекуване на играчи са доста големи. Поиска да му се 
изброят разходите по лекуването. Разходите за пране-
то били големи в сравнение на играните мачове. г. Русин 
Русинов забеляза, че секретаря трябваше да бъде по-под-
робен в отчета си, като е пропуснал да отбележи движение-
то на числения състав на дружеството. По възможност за в 
бъдеще отчета и доклада да се отпечатват в няколко екзем-
пляра като предварително се раздадат между членовете 
за проучване и за по-правилно разглеждане от събитието, 
или пък ако нямаме възможност приходите и разходите да 
се пишат на черна дъска. По доклада на Контролния съвет 
намира, че е доста едностранчив и пресилен. Трябва да се 
съобразяваме с времето и условията, защото най-лесната 
работа е да се укорява известна личност натоварена да из-
пълнява дадена длъжност, но мъчно е да се привличат на 
работа и да се намерят подходящи хора. С това приключиха 
дебатите. Даде се думата на длъжностните лица да отгова-
рят на следните въпроси. Касиера г. Димитър Костов, каза, 

че въпреки, че е зает извънредно много в службата си 

като чиновник, се е стреми да бъде винаги полезен на дру-
жеството. Приход от членски внос е малък, защото мъчно 
се събира, тъй като няма подходящи инкасатори. Именна 
книга има само за членовете на бившия клуб „Тича“, а спи-
съците на „Владислав“ са загубени. Сега ще изготви нови 
такива. По „Доброволните пожертвувания“ каза, че най-го-
ляма сума е внесъл г. Иван Филипов. По този параграф се 
препоръча да се справим с устава и тези членове, които 
внасят големи суми да бъдат провъзгласени за почетни 
членове. По параграфа „Помощи“ – наново се прочетоха су-
мите, като тук са записани помощта на югославските деца 
за в. Народен флот, за женените играчи – купуваме подаръ-
ци. А колкото „За пране на екипите“ въпреки, че на някои 
членове им се вижда, че са разходвани големи суми, трябва 
да вярват, защото се хаби сапун след всеки мач, и труда се 
заплаща скъпо. Секретаря Иван Рашев е крайно недоволен 
от доклада на Контролния съвет, който го упреква съвсем 
неоснователно затуй защото не му е правена никаква реви-
зия. Председателя на Контролния съвет г. Аршак Накашам 
отговори на секретаря за последните няколко неизпълне-
ния относно взети решения на Управ. съвет за забави, вече-
ринки и че не е разгласил навреме за днешното събрание г. 
Стоил Илиев сам се упрекна, че като Зав. Агитиране при дру-
жеството не е направил за културно просветното издигане 
на същото. Това трябва да се отбележи от Контр. съвет. Даже 
не е издал нито един стенвестник. И той забеляза че отчета 
на секретаря, е едностранчив, като посочва само хубавите 
страни на дейността на Управ. съвет. Одобрява доклада на 
Контролния съвет и помоли секретаря да не реагира а да си 
вземе добра бележка от всичко. Предлага членовете, които 
са внесли големи суми и които са работили за издигането 
на дружеството да бъдат провъзгласени за почетни такива. 
Препоръча се новия съвет да прегледа наново списъка на 
членовете и да направи необходимото за това. г. Здравко 
Здравков председателсвуваш събранието забеляза и пре-
поръча за в бъдеще да се изготвя подробна таблица за 
приходите и разходите. По Контролния съвет забеляза, че 
в момента в състава му влиза само председателя на същото 
Аршак Накашам, подпомогнат от подпредседателя Йордан 
Миланов, което положение е противоуставно. За в бъдеще 
предлага отчета на Управ. съвет и Доклада на Контр. съвет 
да се представят в пълен вид на Упр. съвет за преглеждане и 
преподписване. Трябва да имаме предвид, че сме едно уни-
версално д-во. Последен взе думата г. Д-р Николай Василев. 
По упрека на секретаря и касиера от страна на контролния 
съвет не е напълно съгласен, понеже секретаря е работил 
много, въпреки, че е бил зает служебно и семейно. Също 
така касиера и другите длъжностни лица са работили спо-
ред силите си. Препоръча за в бъдеще да се изготвят по-
подробени сведения. Като каза, че трябва да се съобразява-
ме с възможностите и условията при които живеем, покани 
присътствуващите с повече усилия и истинско другарско 
чувство да заработим за издигането на д-вото. Помоли така 
прочетените отчет на Упр. съвет и доклад на контр. съвет да 
бъдат приети и одобрени от събитието.

3. Освобождава от длъжност и отговорност членове от 
съветите. Събранието одобри и прие отчета и доклада, като 
освободи от длъжност и отговорност досегашните членове 
на двата съвета.

Пристъпи се към най-важната точка от дневния ред
4. Избиране на нови Упр. и контр. съвети
Съгласно устава гласуването беше явно. Даде се ду-

мата на желаещите да се изкажат предварително по из-
бора, за да могат да посочат хора подходящи за съветите. 
Запита се бившия упр. съвет дали има съставена някаква 
писта. Отговори се че има такава. Тогава се даде думата на 
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г. Владимир Пинзов, който каза, че желае още да спортува, 
за това помоли да не го туряме в състава на съвета. След 
като се размениха мисли по избора, прочете се съставената 
писта от бившия управителен съвет, която се одобряваше 
по-отделно за всяка длъжност. При бурни ръкопляскания и 
одобрение от страна на събранието състава на новата уп-
рава е следния:

I. Управителен съвет: 1. Председател – г. Д-р 
Николай Василев 2. Подпредседател – г. Русин Русинов 3. 
Подпредседател – г. Д-р Цветан Димитров 4. Подпредседател 
– г. Кочо Шотов 5. Секретар – г. Тодор Анестев 6. Касиер – г. 
Димитър Костов 7. Домакин – г. Драгия Драгиев 8. Зав. фут-
бола – г. Вили Петков 9. Организатор – г. Исак М. Зилберман 
10. Зав. юношите – г. Богомил Янков 11. Зав. юношите – г. 
Онник Куюмджиев 12. Зав. юношите – г. Атанас Аврамов 13. 
Водна секция – г. корабника Георги Лазаров 14. Зав. спец. 
спорт. – г. Илия Капитанов 15. Зав. спец. спорт. – г. Благой 
Давидов 16. Зав. спец. спорт. – г. Мичм. Iр. Петър Силянов 
17. Медицински съветник – г. Д-р Петър Ради Василев 18. 
Орган. на секциите – г. Бедрос Ексерджиян 19. Зав. шах сек-
цията – г. Михаил Манолов 20. Зав. гимнастиката – г. 21. Култ. 
просв. комитет – г. Стоил Илиев 22. Култ. просв. комитет – г. 
Димитър Рандев

Строителен комитет: 1. г. Здравко Здравков 2. г. Йордан 
Миланов 3. г. Стоил Илиев 4. г. Васил Конаков 5. г. Никола 
Миовски 6. г. Генчо Гроздев 7. г. инж. Валентин Иванов 
Завежд. боксовата секция – Енчо Щерев Библиотекар – 
Ставри Георгиев Парения

Съветници: 1. Иван Саръбеев 2. Христо Григоров 
Христов 3. Георги Тодоров 4. Нестор Несторов

II. Контролен съвет: 1. Йордан Миланов 2. Димитър 
Пантев 3. Аршах Накашам и подгласник Димитър Димитров. 
Предложи се на свободната длъжност „Зав. гимнастиката“ 
да се покани учителя г. Крум Черноводов, като най-подхо-
дящ за такъв. Така попълнена управата с преизбрания пред-
седател г. Д-р Н. Василев се одобри

5. Избиране делегати за конгреса. Реши се за конгреса 
на Спортния съюз, който ще се състои на 19, 20 и 21 яну-
арий т. год. В София, на клубни разноски, да се изпратят 
двама делегати. За такива се посочиха г-дата Стоил Илиев и 
Аршак Накашам, които да се снабдят с  пълномощно и пола-
гаемите суми за пътни и дневни, колкото са определени от 
Областния спортен съвет. Касиера да има грижата за това и 
за разходите докладва на Упр. Съвет. Понеже клубът ни има 
право на осем делегата, желателно е да се приготвят пълно-
мощни и за някои от членовете ни, които са в София, за да 
бъдем представени с повече делегати. 

6. Разни. По тази точка се изказаха мнозина членове, по 
въпроси, които са от значение за клуба. Така например се 
повдигна въпроса за съставянето на приходо-разходен бю-
джет за правилното ръководене дружеството в финансово 
отношение. Да се уредят всички финансови въпроси. Освен 
това да се издирят всички почетни членове и новата упра-
ва направи необходимото. На края се подигна въпроса за 
възнаграждаване на секретаря, понеже същия е постоянно 
зает с дружествени работи. Тъй като този въпрос различ-
но започна да се тълкува от някои членове г. Д-р Николай 
Василев взе думата и след като увери събранието, че новия 
съвет ще изработи проект за приходо-разходен бюджет и 
ще прецени дали работата на секретаря е тежка и следва 
ли да бъде възнаграден ще се докладва на първото три-
месечно отчетно заседание. Той също така декларира, че 
ще изпълнява до край поръченията на общото годишно 
събрание, за да можем тая година пак да зарегистрираме 
големи успехи и да излезем не само първенци в Варна, но 
и в цяла България. Накрая благодари за доверието, кое-

то му се указа от цялото събрание с преизбирането му за 
председател. Председателствуващия събранието г. Здравко 
Здравков пожела ползотворна дейност на новата управа 
и поради изчерпване на дневния ред закри събранието. 
Като неразделна част към настоящия протокол се прила-
га отчета на Управителния съвет и доклада на Контролния 
съвет. Същите се запазват и към архивата на дружеството. 
Преписи от настоящия протокол в три екземпляра да се из-
пратят до Областния спортен съвет – Варна за разпращане 
до съответните места.

Протокол № 1, 23 януарий 1946 год. гр. Варна Днес 
23.I.1946 год. В дружественото помещение се състоя редов-
ното заседание на Управителния съвет при следния дневен 
ред:

1.Секретаря прочете съставения протокол за Общото 
годишно събрание състояло се на 16 януарий 1946 год. 
Същия се допълни с длъжността: Заведующ боксовата 
секция; понеже беше пропуснато да се назначи длъжност-
но лице. За такъв се назначи г. Енчо Щерев; Същия да се 
впише в протокола за год. събрание. Освен това думата 
почетни да се замени с благодетелни членове. За изработ-
ването на бюджето-проекта е необходимо да се приведе в 
известност общия списък на членовете. До изработването 
на новия типов устав членовете да се презаписват с стари-
те декларации. Назначените двама инкасатори да побързат 
с презаписването и събирането на членските вноски, като 
касиера докладва в едно от идните заседания за резултата. 
Наложително е по-скорошното съставяне на списъка, за да 
може да се изготви и годишната картотека. Касиера помоли 
да му се разреши да си поръча 1 книга за членовете. Реши се 
да се поръча веднага. За да можем да използуваме артисти-
те от Варн. Народен театър при изнасянето на вечеринки и 
забави, г. председателя предложи на Културно-просветния 
комитет да им вземе имената и състави един списък и при 
нужда се обръщаме към тях. Натовари се за изпълнението 
г. Димитър Рандев който да докладва за резултата, По този 
начин ще се разнообразят програмите.

2.По домакинската част а) Подпредседателя г. Цветан 
Димитров предложи да се пише писмо до Тодор Василев 
с което да се покани за последен път. Да донесе седемтях 
фланели, останалите да ни предаде от дадената му поръчка, 
в противен случай ще действуваме по друг начин. б) За да 
може да се започне изработването на обущата за игра-
чите Домакина помоли да се купят дърва за стаичката. 
Упр. съвет прие това, като държи, че членът ни Гарабед 
Гарабедов заедно с помощника си са обещали, че в вто-
рата половина на м. февруарий т.г. обущата ще бъдат 
привършени и по този начин ще бъдем готови за сезо-
на. в) За игрището. Налага се да уредим трудови дни, за 
да можем да оползотворим сумата от  200 хиляди лева, 
която ще ни се отпусне в най-скоро време от Спортния 
съвет. г) Реши се да се преустановят изнасянето на забави-
те, понеже нямаме задоволителни приходи. Да се пише до 
съдържателя на бирхале „Одесус”, като ангажираме датата 
за карнавала. Да се отпечатат около 300 бр. покани за целта, 
които ще се раздадат между членовете за разпродаване.

3.По финансовата част. 1) Одобрява се разхода от 
(7 000) седем хиляди лв., броени на делегата г. Стоил Илиев, 
който беше изпратен на конгреса на Спортния съюз. 2) 
Разрешава се на касиера да прави разходи до (1 000) хиля-
да лева, като всички документи се визират от съответния 
подпредседател. За в бъдеще ше се протоколират всички 
разходи, които са над (1 000) хиляда лева. 3) Да се побърза 
с купуването на сватбените подаръци на бившия секре-
тар Иван Рашев и на играчите: Иван Моканов, Панайот 
Желязков и Илия Апостолов. Желателно е да се видят 
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нуждите им. Назначи се комисия в състав: Димитър Костов, 
Аршак Накашам, Ангел Ковачев и Атанас Аврамов, като за 
резултата докладват.

4.По водния спорт. Зав. Водната секция Корабника 
Георги Лазаров намира, че сега е най-удобния момент 
да изискаме за временно ползуване две гребни лодки от 
Българския морски отряд, за да можем да ги стегнем и бъ-
дат готови за сезона. Да се пише писмо, като се укаже, че 
ремонтът ще бъде за наша сметка и ние ще ги съхраняваме.

5.По дисциплината. Зав. юношите Богомил Костов до-
ложи, че напоследък се чувствува едно разхлабване на 
дисциплината между учащите се. За да може да се запази 
реда в дружественото помещение, възлага се на бюфетчи-
ци да следят за държанието на учениците, които са в клуба, 
като след 18 часа всички са длъжни да си отидат в къщи. 
Особено да се следи за пушенето на цигари. По този начин 
ние ще улесним и училищните власти. Вменява са в дълг на 
всички възрастни членове. Да се съблюдават с общите на-
реждания.

6.Турнир „Пинг-понг” г. Стефан Калъчев предложи да се 
удовлетвори желанието на членовете, които играят „Пинг-
понг”, като дружеството уреди турнир за всички членове, 
които са редовно отчетени за излъчването на дружествен 
първенец, като след това вече подготвени участвуваме в 
градското и Държавното първенства. Тази идея се възприе, 
като се възложи на подпредседателя Д-р Цветан Димитров 
да организира турнира, като на следното състезание докла-
два резултатите.

7.Доклад от конгреса Към края на заседанието пристиг-
на идващ от София – делегата ни г. Стоил Илиев. Той пред-
ложи вместо да прави доклад само пред нас, който е много 
дълъг да се съгласим да направи такъв пред всички пред-
ставители на отделните Дружества, като се съберат на едно 
общо събрание в Юнашкия салон. По начало сме съгласни 
с това предложение, обаче, ние искаме да ни направи до-
клад специално за дружеството ни. Понеже времето беше 
доста напреднало той цитира най-важното решение от-
носно членовете, т. е. дружеството, което до 15.III. т. г. не 
картотекира 300 души възрастни членове и 100 души 
юноши не може да съществува. Таксите, които ще се за-
плащат годишно са: 45 лв. за възрастни и 25 лв. за юно-
ши. Подробности ще ни се съобщят от София. Уставите 
и правилниците също са приети и на конференцията ще се 
разяснят. Най-радостното за нас, е че са обещали да ни 
отпуснат двеста хиляди лева за игрището. Всички тряб-
ва да се заемат с записването на членове и събирането на 
членски вноски.

8.За културно просветния комитет г. Стоил Илиев поис-
ка да му се направи една дъска за стенвестника, за което да 
има грижата домакина на д-вото. Дневен ред за събранието: 
За да може по-правилно да се ръководи идущото събрание, 
изработи се следния дневен ред: 1) Четене протокол; 2) 
Доклад на длъжностни лица; 3) Доклад на делегата от кон-
греса; 4.) Четене кореспонденция; 5) Разни.

9.За играчите: Докладва се, че напоследък някои чле-
нове от спортното дружество „Локомотив” са отишли при 
наши играчи да им предлагат специални условия да ги 
назначат на работа по тяхното ведомство. По този начин, 
който е противоуставен, те ще привличат наши играчи за 
които сме правили толкова разноски. За да не се отива до 
това нежелано положение, реши се да се пише писмо до 
Областния спортен съвет да вземат предвид всичко това, 
като се представи на играчите, кой където желае да членува 
и „Локомотив” да се откаже от тая си привичка, защото както 
те искат да съществуват, така и ние се борим. Ние смятаме 

че сме прави, защото в този случай „Локомотив” се явя-

ва като професионално д-во.
Протокол № 2, гр. Варна 30 януарий 1946 год. Днес 

30 януарий 1946 год. в клуба на дружеството се състоя ре-
довното заседание на управителния съвет под председа-
телството на г. Русин Русинов, при следния дневен ред:

1.Четене протокол № 1 Секретаря прочете протокол  № 
1 от миналото заседание на управи. съвет, който се прие без 
изменение и подписа от всички присътствуващи.

2.Доклад на длъжностните лица а) Подпредседателя г. 
Д-р Цветан Димитров докладва, че е уредил турнира за из-
лъчване първенците на пинг-понг в дружеството ни, като 
тоя за възрастните състезатели свършва на 2.II. т.г., а на 3 т. м. 
започват юношите, като крайния резултат ще ни докладва 
след приключване на турнира  б) Касиера г. Димитър Костов 
докладва, че през седмицата инкасото е слабо. Реши се в по-
мощ на същия за сега да бъдат двамата инкасатори Ангел 
Ковачев и Атанас Аврамов, като първия да събира член-
ските вноски от членовете на бившия „Владислав”, а вто-
рия от тия на бившия „Тича”, с предложение в най-скоро 
време да привършат с инкасирането за да изготвим 
годишната картотека и да може да изготвим бюджета. 
Предоставя се на касиера да определи датата за отчитане-
то. Одобряват се разхода от (3 000) три хиляди лева, броени 
за отпечатване на книга за касиера в) Домакина г. Драгия 
Драгиев докладва, че поради наближаване откриването на 
спортния сезон трябва да се постегне инвентара, и поиска 
да се закупят топки разни, американ за гащета за състеза-
телите на различните дисциплини, тъй като наличните са 
недостатъчни. Освен това се докладва, че нямаме атлетиче-
ски прибори. Подпредседателя г. Кочо Шотов пое ангажи-
мента да направи два броя гюлета. Реши се да се използува 
заминаването за София на нашия член г. Илия Капитанов, 
който да закупи 2 копия, 6 футболни топки, 3 топки за во-
лейбол и баскетбол, като на същия се препоръча да обходи 
спортните магазини в София, дори да иска съдействието от 
Спортния съюз, и ако може да намери материал за гащета и 
фланелки да го закупи. За целта касиера на д-вото да снабди 
същия с необходимата сума, като след покупката, касиера 
докладва за разхода за одобрение, а домакина докладва – 
за да се впишат материалите в инвентарната книга. Да се по-
дирят материали за направата на 25 чифта гащета 24 броя 
разни фланелки и две фланелки вратарски. Докладва се, че 
електричеството в стаичката е повредено, понеже външна-
та жица е открадната, г. Кочо Шотов пое грижата за набавя-
нето на необходимата жица и свързването стаичката с елек-
трическата мрежа. Счупените стъкла на прозорците при 
стаичката да се поправят. За всичко сторено домакина да 
докладва. Комисията натоварена за купуването на подаръ-
ци за младоженцита да побърза, с ликвидирането на въпро-
са г)  Заведующ секциите – Бедрос Ексерджиян предложи 
да се изработят правилници за отделните секции. Назначи 
се комисия в състав: Д-р Цветан Димитров, Стоил Илиев и 
Бедрос Ексерджиян, която да изработи правилниците, кои-
то да бъдат представени на Упр. съвет за одобрение.

3.Четене кореспонденция г. Стоил Илиев съобщи съ-
държанието на окръжно № 40 от Областния спортен съвет, 
което не се получи в д-вото, и с което се иска до 4 т. м. да из-
пратим списък на осем души младежи, които желаят да след-
ват гимнастическия курс, който ще трае от 11.II до 14.IV.1946 
год. Всеки понеделник, сряда и петък от 18 до 21 часа, като в 
същия могат да участват младежи на възраст 16-25 години. 
Понеже нашите юноши са ученици следва предварително 
да се иска разрешение за движението на същите след 18 
часа до когато им е разрешено. Да се иска изменение на го-
дишната възраст за да могат да вземат участие и от първия 
тим. Натоварва се Атанас Аврамов да издири желаещите за 
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да се изпрати списъка на време. Освен това се иска да пред-
стави списък на хората от гимнастическата чета, която ще 
има на разположение салона на първа Средищна прогим-
назия – три пъти седмично. За сега не можем да изпълним и  
това понеже нямаме назначен Заведующ гимнастиката. Това 
окръжно да се прочете наново на идущото заседание, за да 
се попълнят и другите точки.

4.Приемане членове. Приемат се за редовни членове 
следните лица подали декларации: 1) Живка Панайотова 
Желязкова на възраст 1. ден. – ул. Лозенград  № 7 2) 
Веско Атанасов Димитров 20 год. - ученик – ул. Никола 
Михайловски 5

5.Другарска среща. Размениха се мисли за изнасяне на 
забава или вечеринка. Тъй като нямаме приготвена лите-
ратурна част реши се да не се дават такива. Предложи се 
по-случай годишнината от Обединението на дружеството 
ни на 17 срещу 18 т. м. да се поканят членовете и привър-
жениците на д-вото на другарска среща в един от градските 
салони. Натовариха се другарите Исак Зилберман и Христо 
Григоров да влязат в връзка за някой салон, като на следва-
щото заседание се докладва за резултата, за да има време 
да обявим в пресата и по радиото за предварително запис-
ване.

6.Разни Натоварват се Т. Анестев, Драгия Драгиев и Иван 
Саръбеев да са на венчавката на члена ни Оник Куюмджиев 
и да го поздравят от името на Управителния съвет.

7.Доклад на делегата от конгреса Понеже времето 
доста напредна реши се доклада на делегата ни др. Стоил 
Илиев да се изнесе пред извънредното събрание, което се 
насрочва за 5 т. м. вторник в 18 ½ часа. Желателно е да при-
сътствуват повече членове. 

8.Дневен ред за идущото заседание : 1) Четене прото-
кола; 2) Доклад на длъжностните лица за направеното през 
седмицата; 3) Четене кореспонденция; 4) За другарската 
среща на 17 срещу 18 т. м. по случай Обединението 5) Разни. 
Желателно щото за в бъдеще да се водим по точно опреде-
ления дневен ред, за да може по този начин да свършваме 
заседанието на време.

Протокол № 3, 6 февуарий 1946 год. Варна 
Председателствувано от Цветан Димитров. Днес в канце-
ларията на дружеството управителния съвет на същото се 
събра на редовно заседание при следния дневен ред:

1.Четене протокол № 2 Секретаря прочете протокол 
№ 2 от миналото заседание, който се прие без изменение и 
подписа от всички присътствуващи .

2.Доклади за направеното през седмицата а) 
Подпредседател г. Кочо Шотов докладва, че през идущата 
седмица двете гюлета ще бъдат готови и електричеството 
при стаичката ще бъде свързано с градската мрежа б) Члена 
на юношеския комитет докладва, че за гимнастическия курс 
не може да намери желающи юноши, понеже вечерно време 
не им е разрешено да се движат до късно. Освен това док-
ладва, че е купен сватбен подарък на бившия секретар Иван 
Рашев и му е поднесен с писмо № 8 т. г., като  се прочете пред 
Упр. съв. се отговори на Областния съвет, че не можем вед-
нага да се отзовем на поканата им за гимнастическия курс, 
поради краткото време. в) Домакина докладва, че в най-ско-
ро време футболните обуща ще бъдат готови. Другаря 
Гарабед Гарабедов е отделил по-запазените от старите 
обуща от които ще изкара материал за новите. В първо 
време ще направи обуща за състезателите от първия 
тим, понеже материала е малко. Понеже в града няма 
гвоздейчета, да се пише до фабрика „Жити” - Русе, да ни из-
пратят с наложен платеж 3 кг. гвоздеи лимини. За да можем 
да купим още материал г. Кочо Шотов пое ангажимента да 
потърси гьон и кожа. Тъй като сме в навечерието на сезона, 

наложително е да се изперат всички екипи, за което е необ-
ходим повече такъв. Понеже не разполагаме с такъв, реши 
се да се пише писмо Комисаря по продоволствието и да се 
поиска разрешение да закупим 5 кг. памук, който домакина 
да има грижата да го получи, а касиера да го плати. Касиера 
докладва, че постъпленията от членски внос са много слаби 
и е наложително инкасаторите да побързат с инкасото, тъй 
като срока за картотеката наближава. Одобрява се разхода 
от (5  000) пет хиляди лева за сватбения подарък на Иван 
Рашев. Реши се да се изплати задължението на д-вото към г. 
Владимир Пинзов да се изплати незабавно, за което да има 
грижата касиера. Общата сума е (6 000) шест хиляди лева.

4.За другарската среща по случай Обединението ни на 
17 срещу 18 т. м. се реши да се чака отговора от Общинския 
стол и тогава да се действува и да се пусне подписка-
та. 

5.Четене кореспонденция. Прочете се полученото от 
нар. д-во „Спартак” писмо, с което молят да се разреши на 
тримата наши членове Атанас Аврамов, Димитър Рандев и 
Енчо Щерев да бъдат в журито при боксовите състезания, 
които ще се произведат на 10 т. м. Разрешава се.

6.Приемане членове и презаписване такива Да се за-
пишат в книгата на членовете следните презаписани нови 
членове: 1) Презаписва се г. Димитър Николов Пантев – ад-
вокат, ул. „Ген. Столетов”  № 39 – на 33 години; 2) Нов член 
Николай Димитров Калъчев – 2 год. – ул. „Христо Попович” 
№ 27 3) Нова членка Миланка Димитрова Калъчева – на 1 
ден; ул. „Христо Попович” № 27 4) Жираир Ов. Кеворков – 30 
год. – тенекеджия – ул. „Дебър” 34 5) Позант Арт. Хазариян 
– 38 год. обущар – ул. „Рила” № 2. На всички да се съберат 
установените такси и се картотекират.

7.Разни: а) Реши се да се свикат играчите на конферен-
ция, която да се състои на 10 т. м. в дружествения салон, 
на която да се разменят мисли за тренировките по слу-
чай настоящия спортен сезон; б) Докладва се, че нар. д-во 
„Спартак” проектирало да ни покани за една съвместна ве-
черинка, като от нас ще искат организирането, а от тяхна 
страна ангажиране „Морското казино” и литературната част. 
По принцип сме съгласни, но ще чакаме предложението им. 
Назначи се комисия в състав: Иван Димитров и Стоил Илиев, 
които да влязат в връзка с представителите на „Спартак”. в) 
За театралното представление се реши, председателя на 
д-вото да влезе в връзка с директора на театъра да иска 
отпускането на декора и костюми и след това се намери и 
салона, в който ще се даде представлението. Освен това да 
се пише писмо до клубовете и се поиска да върнат дадените 
им билети. г)  За сватбените подаръци се размениха мисли, 
като се реши до Общото годишно събрание за всеки случай 
Упр. съвет да се занимава отделно и ако намира, че трябва 
да се купуват такива ще взема и съответно решение. д)  На 
идущото заседание да се докладва от Упр. съвет изработе-
ните правилници за секциите

Протокол № 4, 13 февуарий 1946 година Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред:

1.Четене протокол Секретаря прочете протокол № 3 от 
миналото заседание, който се прие без изменение и подпи-
са от всички присътствуващи.

2.Доклади длъжностни лица Направиха се доклади от 
длъжностните лица за направеното през седмицата, като 
докладваха: а) Подпредседателя г. К. Шотов, че намерил 1½ 
кг. гьон, който ако искаме да го купим, да идем при него; б) 
Касиера и домакина – нямат нищо (б.а. за казване) в) Зав. 
Футбола – че определя дни за тренировките – вторник и 
петък – след обед, като моли секретаря да пише писма 
за освобождаването на следните играчи: 1) Младен 
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Джуров – 8-и п.п. – лечебницата 2) Димитър Стракиев – 
библиотеката 3) Александър Николов – Черноморски 
флот Секретаря да има грижата за написване на писмата, 
за да могат тия играчи да излизат редовно на тренировките. 
г) Зав. спец. спортове г. Илия Капитанов, докладва, че е ку-
пил топки, копия и др. като на следното заседание касиера 
и домакина да докладват подробно, за да се впишат мате-
риалите в инвентарната книга и протоколират разходите. 
д) Зав. Културно-просветния комитет, помоли бюфетчика да 
има грижата да разлепи типовия устав на д-вото за проуч-
ване от всички членове. Също да се постави на дъската за 
стенвестника в клуба. е) Прие се предложението на подпре-
дседателя К. Шотов за поставянето на електрически бойлер 
в стаичката на игрището, като ако е на сметка да се купи вед-
нага. Да се докладва на идното заседание. Това се налага за 
да се икономисат и дърва.

3.Четене и писане кореспонденция Прочетоха се след-
ните писма и окр.: а) От Нар. обл. за гимнастика и спорт 
– Варна, че гимнастическия курс ще започне на 18 т. м., а 
откриването ще стане тържествено 17 т. м. в 10 часа пр. 
обед. Записаните младежи да се явят до 16 т. м. сл. обед за 
предварителен медиц. преглед, водени от Атанас Аврамов. 
Бюфетчика Димитър Калъчев да съобщи това на всички 
записали се младежи, като на 15 т. м. се явят в клуба за да-
ване обяснения. Секретаря да пише писмо до областта, че 
в курса ще участват следните младежи: 1) Веско Атанасов 
Димитров 2) Янаки Димитров Георгиев 3) Анастас Иванов 
Анастасов 4) Михаил Николов Михайлов 5) Кирил Бисов 
Исамлов 6) Титко Здравков Титев 7) Димитър Георгиев 
Лазаров 8) Димитър Георгиев Мошлев 9) Петър Димитров 
Майсторов 10) Веселин Стефанов Лефеджиев б) Покана за 
венчавката на играча ни Георги Георгиев. Да присътствуват 
и представители на дружеството. в) Окръжно № 2/т. г. от 
Нар. съюз за гимн. и спорт – отностно картотеката на чле-
новете за 1946 г., че крайния срок е 15.III.1946 г. г) От съдър-
жание на рестор. Морско око – г. Петър Пенев – наемодател 
на клубното помещение, моли да се нареди на бюфетчика 
да прави економия в електрическата енергия, като за в бъ-
деще същата се заплаща от бюфетчика. За уреждане на въ-
проса, натоварва се комисията по уговаряне условията за 
наема. Морско око – за другарска вечеря да има грижата 
да говори по този въпрос, като се настоява да не плащаме 
енергия, а бюфетчика да прави по възможност по-голяма 
економия. д) От Нар. д-во „Аспарух” Варна молят за раз-
решение на играча Никола Тодоров Желев (Карата). Да 
им се отговори, че той е изключен от клуба и за сега не 
можем да сторим това. е) Прочете се окр. № 1/т. г. от Нар. 
съюз за гимн. и спорт, с което се нарежда до д-вата, които 
още не са си свикали общите годишни събрания, да сто-
рят това в най-скоро време, при определения дневен ред. 
Понеже д-вото ни имаше вече редовно годишно събрание, 
на 16.I. т. г., реши се да се вика извънредно общо год. събра-
ние, което да се състои на 20 февруарий 1946 г. в 18 часа при 
следния дневен ред: 1).  Проучване конгресната резолюция; 
2). Приемане типовия дружествен устав; 3). Избор за деле-
гат за Окол. Събрание; 4). Приемане бюджета на д-вото; 5). 
Приемане типовия правилник на секторите; За разгласява-
нето на същото по пресата и радиото да има грижата др. Ст. 
Илиев, а секретаря да постави на видно място в клуба – по-
кана с дневен ред. В случай, че на определените дата и вре-
ме, няма достатъчно членове, тогава събранието се отлага 
за един час и ще започне точно в 19 часа на същото място.

4.Приемане на членове. Приеха се за редовни члено-
ве следните лица: 1) Петър Ж. Боев – 34 год. Обущар – ул. 
„Воден” № 3; 2) Борис Кост. Тинчев – 37 г. стругар – ул. „Хр. 

Самсаров” № 34; 3) Ганчо Дим. Карагьозов – 22 г. студент 

- ул. „Хр. Самсаров” № 1; 4) Слави Пинков – 23 г. – търговец 
– ул. „Ц. Симеон” № 7. Същите да бъдат редовно картотеки-
рани.

5.Разни: 1) Зав. футбола - Вили Петков докладва, че 
трябва да се купят дърва за стаичката, понеже трениров-
ките вече започнаха. Освен това да се потърсят топки, 
като желателно е такива да се купят от Цариград където 
се намирали и са били доброкачествени. Предостави 
се той да говори с човек, който ходи до Цариград, и ако 
топките са на сметка да поръча. Предложи да се пише 
писмо до г. Генчо Генчев – ул. „Бедек” № 2 – Габрово, като му 
се благодари за снимките, които е подарил на играчите и 
вниманието което указва на дружеството ни. 2) За другар-
ската среща по случай обединението на дружеството ни, 
да се влезе в връзка с съдържателя на „Морско око”. Избра 
се комисия в състав г-дата: Д-р Цветан Димитров, Русин 
Русинов, Исак Зилберман и Бедрос Ексерджиян, като угово-
рят и за електр. енергия в клуба и на следващото заседание 
докладват.

Протокол № 5, 20 февуарий 1946 год. Днес, 20 февру-
арий 1946 година в клубното помещение с прот. решение 
№ 4, от 13 т. м., бе решено да се свика извънредно общо съ-
брание, обаче, поради това, че същото не беше разгласено 
чрез пресата не бе и задоволително посетено, затова по-
дпредседателя г-н Русинов предложи същото да се отложи 
за 27 т. м. при същия дневен ред, като предложение се прие 
да се помоли др. Илиев да даде на всяка цена съобщение по 
радиото и пресата. Тъй като имаше въпроси за разглеждане 
реши се веднага да започне заседанието на упр. Съвет, при 
следния дневен ред:

1.За карн. среща. Натовари се комисията в състав: Исак 
Зилберман; Стоил Илиев, Ив. Саръбеев и Аршак Накашам да 
организират изнасянето на карнавалната среща на 2.III. т. г. 
в салон „Одесус”, който е капариран и нает предварително; 
Освен това комисията да има грижата за разиграването на 
една предметна томбола от 500 билета х (б.а. по) 40 лв., коя-
то да се тегли на 2 март т. г. Трябва да се побърза с съби-
рането на предметите. За прихода и разхода от срещата и 
томболата да се състави приходо-разходен протокол, който 
на следното заседание се докладва за одобрение.

2.Другарската вечеря Реши  се другарската вечеря по 
случай обединението да се състои на 22 т. м. в ресторант 
„Морското око”. За резултата да се докладва на следното 
заседание.

3.Делегати за Окол. Събрание Понеже извънр. общо 
год. събрание се отложи, а въпроса за избиране на делегати 
за Областното събрание е спешен и се отнася за 24.II. т. г. 
Реши се да се проверят картотечните списъци при обл. съ-
вет и за делегати – хората да се посочат преди вечерята на 
22 т. м. като секретаря да има грижата да ги снабди с пълно-
мощни.

4.Доклади длъж. лица за купени вещи. Касиера, домаки-
на и зав. Специалните спортове докладва за купени матери-
али както следва: 1) 1 брой баскетболна топка – 3 432 лева 
2) 2 броя волейболни топки – 2 500 лева 3) 2 броя футболни 
топки – 7  400 лева 4) 4 броя футболни топки „Екстра” – 20 
000 лева 5) 2 броя копия – 2  690 лева 6) За носене на съ-
щите – 300 лева, всичко 36 322 лева. Същите да се впишат 
в инвентарната книга. Одобрява се разхода от 2824 лева за 
купените ½ тон дърва за стаичката.

5.Четене и писане кореспонд. Прочетоха се следните 
писма: а) Окръжно от нар. обл. – да изпратим 5 души деле-
гати за Окол. събрание на 27 т. м. Преди това да се прове-
ри картотеката. б) От н. д. г. с. „Спартак” – Варна съобщава 
за сведение новата си управа; в) От Зав. футбола Вили 
Петков, с което моли поради семейни и служебни при-
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чини, да бъде освободен от тоя пост, понеже не може 
редовно да посещава заседанията. За сега този въпрос 
не се разгледа и се остави за другото заседание. Понеже 
тренировките започнаха, натоварва се подпредседате-
ля Цв. Димитров да има грижата за тима до избиране 
друг зав. футбола. г) От нар. обл. Варна, че на 27 т. м. ще се 
състои годишното събрание и да изпратим делегати. Да се 
пишат писма до: а) Тодор Василев – да се яви на следващо-
то заседание за даване обяснение за фанелите; б) Никола 
Ангелов – ул. „Рибен буквар” Варна – да върне веднага бок-
сьорските ръкавици. в) На д-во „Локомотив”, че разре-
шение за играча Михаил Т. Рачев (Манчо) не може да се 
даде, а въпроса да го отнесат до Контролния съвет на 
нар. област.

6.Приемане на членове: Приеха се за редовни чле-
нове: 1) Оник Аврамов Ованезов – 39 г. – ул. „Иларион 
Макариополски” 7; 2) Вангел Христов Проданов – 36 г. – 
Народ. милиция; 3) Иван Сим. Главанов – 34 г. – чиновник 
– ул. „Ст. Богориди” – 3; 4) Георги Андонов Николов – 15 год. 
– ученик – ул. „Д-р Аршинков” – 13; 5) Веско Ат. Димитров – 
17 год. – ученик – ул. „Н. Михайловски” – 5; 6) Георги Христов 
Попов – 19 год. – стругар – местност „Чаир” 78; 7) Михаил 
Тодоров Данев – 17 год. – ученик – ул. „Ген. Попов” - № 7

7.Разни 1) Предостави се Ст. Илиев и Бедрос Ексерджиян 
да отидат при сектора в турската махала и да видят какво 
става там и има ли почва да образуват такъв като на след-
ното заседание докладват резултата. 2) За картотеката да 
се побърза с записването на членове. Помолиха се чле-
нове на управителния съвет да запишат по възможност 
повече членове, тъй като срока наближава, а трябва да 
картотекираме 300 възрастни и 100 юноши членове. За 
да може дневния ред на заседанието да се провежда, пра-
вилно, налага се щото всяко длъжностно лице да си взема 
бележка от решенията и на следващото заседание докладва 
за всичко сторено.

Протокол № 6, 6 февуарий (б.а. март – грешка) 1946 
година Днес в клубното помещение на дружеството ни се 
състоя редовното заседание на управителния съвет при 
следния дневен ред:

1.Четене протоколи Секретаря прочете последова-
телно протоколи № 4 и № 5 на управителния съвет и този 
на извънредното общо годишно събрание състояло се 
на 27.II.1946 година. 1) По протокол № 4 – члена Аршак 
Накашам, докладва, че е невъзможно да купим футбол-
ни топки от Цариград, понеже ще трябва плащането да 
стане в турски лири и има големи формалности. Понеже 
се налага да се купят такива, препоръча се на Упр. съ-
вет да се обърне към Бълг. Съветското д-во в града ни 
и да помоли те да влязат в връзка с сп. Клуб „Торпедо” 
– Москва, от където да поискаме да ни пратят няколко 
футболни топки на компенсационни начала. Каквито те 
намеря за добре. Бълг. Съвет. д-во  Управ. съвет реши дру-
жеството ни да се запише като колективен член на Бълг. 
Съвет. д-во Варна, като определи годишна вноска за 1946 
год. сумата (6  000) шест хиляди лв. което решение писме-
но се съобщи на Бълг. Съвет. д-во. Касиера да има грижата 
да внесе сумата. Упр. съвет препоръчва на всички членове, 
особено на играчите да се запишат по отделно за членове 
на същото дружество, като членските вноски на послед-
ните се плащат от дружеството. Касиера да има грижата и 
следи колко души от играчите са се записали и редовно да 
им плаща вноските. Подпредседателя г. Кочо Шотов каза че 
казана, който служи за затопляне на вода при стаичката ще 
трябва да се занесе още утре при него за да се приспособи 
за бойлер. За това домакина да нареди пом. домакина да из-

пълни това решение, 2) По протокол № 5 да се докладва от 
Бедрос Ексерджиян за посещението им при младежите от 
турското малцинство и за съставения учредителен прото-
кол за образуването на физкултурен сектор, който се про-
чете и одобри от упр. съвет. Името на сектора е „Иълдъз” 
– „Звезда”. Касиера да има грижата за събирането и отчита-
нето на членските и др. вноски, като сектора от своя стра-
на си назначи и упр. съвет в следния състав: Председател: 
Исмаил Рифатов, Секретар-касиер – Хюсеин Керимов, дома-
кин – Али Хасанов; съветници: Ибрахим Мустафов, Хикмет 
Хасанова, Зейнеп Зекериянева. 3) Играча Стефан Калъчев, 
подигна въпроса, относно слуховете, че той организирал 
играчите да не присътствуват на другарската вечер която 
Упр. съвет устроил на 22.II.1946 г. в „Морско око”, което той 
напълно отрича. Председателя го помоли да цитира имена-
та на членовете, които са пуснали тия слухове. Калъчев, каза 
че това е говорено от Драгия Драгиев – който присъстству-
ва на заседанието и Димитър Пантев отсътствуващ. Запитан 
Драгиев дали доложеното отговаря на истината, той отрече, 
че е говорил подобни думи. Д-р Цветан Димитров, намира, 
че в случая няма нищо за саботиране, а играчите от финан-
сова гледна точка не са дошли на вечерята. Председателя 
помоли за в бъдеще да не се пущат слухове и да не се по-
даваме на такива, като на тия които пущат неверни слухо-
ве ще им се налага най-строгото наказание. Даде се думата 
на члена Аршак Накашам, който искрено и чистосърдечно 
каза, че за всичко е виновен само г. Стоил Илиев. Понеже 
Стоил Илиев отсътствуваше, председателя предложи съ-
щия писмено да се покани за следното заседание и тогава 
наново да се разгледа въпроса относно обвинението му от 
страна на Аршак Накашам. 4) По протокола за извънред-
ното общо годишно събрание, да се поправи редакцията 
за Аршак Накашам в следния вид: За Аршак Накашам при 
гласуване се реши да си остане член, като лично той се от-
каза от Контр. Съвет, като чужд поданик. По този протокол 
относно изключването на членове, се изказаха членовете 
от Упр. съвет и намират, че Стоил Илиев говорил по радиото 
много пресилено с което излага дружеството ни. И този въ-
прос остана за разглеждане на следното заседание когато 
ще присътствува и Ст. Илиев.

2.Делегати за Окол. Събрание Преди започването на 
другарската вечер на 22.II.1946 г. членовете на Упр. съ-
вет се съвещаваха относно посочването на 5 члена, кои-
то да представляват д-вото ни на Годишното събрание на 
Околийското ръководство, свикано за 27.II.1946 година. За 
такива се посочиха: Д-р Цветан Димитров, Исак Зилберман, 
Георги Тодоров, Русин Русинов и Бедрос Б. Ексерджиян, 
които да бъдат снабдени с пълномощни и на време се явят 
на събранието.

3.Кореспонденция. Четене и писане кореспонденция: 
Прочетоха се следните писма: а) От Мор. съюз – Варна, да 
пратим 1 делегат за откриването на курсовете за ръководи-
тели по водния спорт. Такъв не изпратихме, понеже хората 
ни бяха заети с изнасянето на карн. вечер – 2.III.46 г. б) От 
застр. д-во „Орел” – да внесем премията за 1946 г. 1 260 лв. 
за застраховката на инвентара. Касиера да уреди плащане-
то. в) От директора на Варн. Народна библиотека, че не 
може да пуща играча Димитър Стракиев – за трениров-
ки, понеже е необходим в библиотеката. Да му се пише 
повторно, като му се изтъкне, че на 7.IV. т. г. ни предстои 
мача за „Червената купа” (б.а. КСА) и че нямаме в момента 
играч който да го замести. г) От Окол. Ръководство – Варна, 
съобщава новия състав на управата и някои решения на 
Общото годишно събрания. д) От дирекцията за физкулт. 
И спорт, че ни изпращат 5 бр. „Правилник за ски състеза-
ния”. Понеже ние получихме от Обл. служба за физкулт., 
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реши се да се върнат обратно, понеже Варна не е център 
за ски-състезания. Касиера да върне книжките, а секретаря 
пише писмото. е) От Обл. съвет – изпраща 5 бр. от списание 
„Физкултура и  спорт”. Същите да се продадат между чле-
новете и сумата се отчете от касиера. ж) От Тенис комитета 
при Н.С.Г.С. относно разни решения; з) От Центр. Шахматен 
комитет, също с разни решения; и) От М.С.Г.С., че картоте-
ката се отлага за 31.III.1946 година. Да се искат картотечни 
книжа. к) От Председ. На Контр. съв. г. Йордан Миланов. Тъй 
като същия отсъствува реши се за следното заседание да се 
докладва писмото наново, а на същия да се пише писмо, и 
се покани лично да даде обяснение за оставката си. л) От 
члена Ангел Йорданов Ковачев относно предложението на 
Стоил Илиев, за изключване на членове от дружеството ни. 
И този въпрос се оставя за следното заседание, като писме-
но и двамата се поканят да присътствуват и дадат обясне-
ния като подсъдим и обвиняем.

4.По домакинската част. Записват се (2) два чифта бок-
сьорски ръкавици, които да се впишат в инвентарната кни-
га.

5.Библиотеката. Всички книги и списания, които се по-
лучават да се вписват редовно в библиотечната книга. Прави 
впечатление, че напоследък библиотекаря Партениев не се 
явява на заседанията ни. В случай, че не желае да съобщи 
това, за да се назначи друг библиотекар.

6.За тренировките. Предложи се на подпред. Д-р 
Цветан Димитров – вр. изпълняващ длъжността „Зав. спор-
та” – да влезе връзка с „Спартак” за уговаряне на съвместни 
тренировки в Юнашкия салон, понеже времето още е лошо, 
и не може да се излиза на игрището.

7.За строит. комитет. Д-р Цветан Димитров и Иван 
Георгиев Цвятков предложиха услугите си да бъдат в помощ 
на Строителния комитет, което предложение се прие. Д-р 
Цв. Димитров, докладва, че до края на м. април т. г.  ще се 
мъчи да довърши баскетболното и волейболното игрища, 
но за целта ще му са необходими около 20 000 лв.

8.За томболата. Обявената за 2.III. т. г. томбола на всяка 
цена ще трябва да се тегли към 13.III. т. г. За целта трябва да 
се съберат и предмети.

9.Приемане членове. Приеха се за редовни членове: 1) 
Веселин Ст. Лефеджиев; 2) Тодор Алекс. Тодоров; 3) Петър 
К. Стаматов; 4) Владимир П. Божилов; 5) Никола Милчев; 
6) Стефан Роков; 7) Петър Ангелов; 8) Алекси Алексиев; 9) 
Георги Петров; 10) Аврам Аврамов; 11) Борис Попов; 12) 
Александър Николов; 13) Иван Райчев; 14) Кирил Димитров

Протокол № 7, 13 март 1946 г., гр. Варна Днес в клуб-
ното помещение на дружеството се състоя редовното засе-
дание на управителния съвет при следния дневен ред:

1. Четене протокол.  Секретаря прочете протокол № 6 
от миналото заседание.  По него се изказаха както следва: а) 
По въпроса Ст. Илиев – Ангел Ковачев – Аршак Накашан се 
реши да се свика специално заседание при закрити врата 
и на което трябва непременно да присътствуват и тримата, 
като ако някой отсъствува, заседанието ще се състои на вся-
ка цена, за да се ликвидира с този въпрос. Определи се това 
заседание да се състои на 18 т. м. (понеделник) в 7 часа след 
обед.  б) По оставката на г. Йордан Миланов, председател 
на Контрол. съвет, който беше поканен да се яви лично за 
да даде обяснение за оставката си. Същия оттегли остав-
ката си, като каза: Аз оттеглям оставката си с задача да се 
боря в дружеството за изправяне на нередностите, понеже 
това е по-мъчно когато съм вън от него. в) За библиотеката. 
Натоварва се бюфетчика Калъчев, да каже на библиотекаря 

Партениев, че трябва да определи дни за отваряне на 

същата и раздаване на книги.
2. Доклади на длъжностните лица. а) За Зав. футбола 

д-р Цв. Димитров докладва, че тима се редовно тренира и 
е уговорил другарски мач (б.а. приятелски мач) за 17 т. м. с 
„Локомотив”, който ако не се състои ще играят нашите два 
тима. Освен това докладва, че намерил част от материала за 
волейболното и баскетболното игрища. Одобряват се раз-
ходи б) одобри се направения разход от 28 800 лв. за напра-
вата на 16 чифта нови обуща х 1 800 лв., като тия обуща до-
макина да запише в инвентарната книга, като употребените 
стари обуща които са употребени при направата на нови 
се представят на контр. съвет за изписване. в) Зав. Водния 
спорт Корабника Георги Лазаров, повдигна наново въпроса 
да искаме да ни отпуснат 1 или 2 гребни лодки от Морския 
съюз, които ние ще стопанисваме. Реши се да се пише вто-
ро писмо, което да се занесе лично в канцеларията от Исак 
Зилберман и Г. Лазаров които да настояват за това и на след-
ното заседание докладват за резултата. Освен това Зав. вод. 
спорт помоли да се постави една покана до членовете, като 
се поканят членовете желаещи да спортуват водния спорт, 
да се запишат при бюфетчика, за да им се състави и общия 
списък. Зав. юношите – Богомил Костов, доложи, че група 
ученици от I мъжка гимназия желаели да участват колек-
тивно в дружеството ни, като били съгласни да плащат по 
10 лева месечно членски внос, а срещу това искат за игра 
топка и за мачовете – екипи. По принцип сме съгласни да 
ги приемем като колективен член, като плащат по 20 лв. ме-
сечно. За това се натоварва Богомил Костов да се срещне с 
отговорниците на тази група и уговори условията при кои-
то сме съгласни да ги приемем като на следното заседание 
докладва за резултата.

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: а) От Обл. служба за физкултура – за дните определени 
за медицински преглед на играчите. За нашето дружество 
е определен всеки понеделник – след обяд, да се уведомят 
писмено – чрез съобщение в клуба – всички състезатели. б) 
От Обл. ръководство, до 18 т. м. да им съобщим дали сме 
свикали год. събрание и да пратим препис от протокола; в) 
От Юношкия комитет при Окол. рък. с което нарежда, на 15 
т. м. сл. обяд да изпратим наш представител за разменяне 
на мисли по съставяне на програмата. Натоварва се Атанас 
Аврамов. г) От Обл. служба за физкултура – че урежда 15 
дневен курс в гр. Шумен, за ръководители по волейбол и 
гимнастика. Натоварва се г. Владимир Пинзов да говори с 
Борис Чирпански дали е съгласен да замине, като в случай, 
че не може да замине понеже е войник, да съобщи на Упр. 
съвет, за да му издействуваме отпуск. д) От. Окол. ръковод-
ство, че имало сектори в селата, които желаели да станат 
сектори в някое д-во; е) От същото, относно вноските за 
картотеката – при Кирил Янков ж) От същото, че издръж-
ката на курсистите в Шумен се разделя по на половина за 
Околийското ръководство и София. з) От Окол. ръков. до 12 
т. м. да внесем стойността на 26 торби х 150 лв. които са били 
отпуснати от същото за гащета. Докладва се от касиера и до-
макина, че сме получили всичко 23 броя, като 20 се плащат, 
а трите са били отпуснати срещу загубени гащета за сметка 
на ръководството. Да се пише писмо в този дух и касиера 
се яви при касиера на Окол. ръков. и уреди сметката. и) От 
Окол. ръководство, че има закон за медицин. преглед на 
всички членове на дружествата; к) От същото – да им съоб-
щим до 16 т. м. в какви дисциплини ще вземем участие през 
настоящия сезон. Реши се д-вото ни да участвува; фут-
бол, игра с ръчна топка; атлетизъм, воден спорт, бокс и 
пинг-понг;

4. Разни. 1) Играча Стефан Калъчев предложи услу-
гите си, поради настъпването на спортния сезон да тре-
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нира тимът ни, но за това да се помолят състезателите 
да му съдействуват за по-правилно произвеждане на 
тренировките. Освен това моли да се направят вълнени 
чорапи на играчите. Иска да се приготвят около 50 кол-
чета необходими за тренировките около 5 топки. Да се 
поиска от въжената фабрика остатъци.

Да се пише писмо до играча Александър Йорданов 
Николов – София, да се тренира, понеже на 7.IV. т. г. ни 
предстои мач за Червената купа (б.а. КСА) в гр. Добрич.

Да се иска разрешение за преминаване на играча 
Тодор Иванов Павлов от д-во „Спартак” – Добрич в на-
шето д-во, за което да се пише писмо.

Също до д-во „Вихър” – Добрич за искане разреше-
ние за играча Паскал Димитров Паскалев.

Протокол № 8, 20 март 1946 г., гр. Варна Днес в клуб-
ното помещение на дружеството се състоя редовното засе-
дание на Управит. съвет при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 7 
от миналото заседание. Същия се прие без изменение и по 
него някои от длъжностните лица докладваха за направено-
то по възложените им задачи. а) Зав. водната секция, насто-
ява да се искат лодки от Мор. съюз, за които да се грижим 
ние, обаче, г. Исак Зилберман докладва, че Съюза е съгла-
сен да ни отпуща лодки през определени дни на седмицата. 
Това е по за предпочитане, понеже отговорността за клуба 
е по-малка, което се прие от Упр. съвет и се предоставят на 
Зав. секцията да определи за кой ден да искаме лодки. б) 
За колчетата за тренировките, се докладва, че няма от къде 
да се отсекат затова се натовари домакина Драгиев, да за-
купи незабавно 50 броя такива, без да се протака повече 
този въпрос. в) За въжетата, които се искат за тренировката, 
Георги Лазаров пое ангажимент да направи 5-6 броя. За в 
бъдеще е желанието при вземане на решение за доставката 
на някои инвентарни предмети да се посочват и длъжност-
ните лица, които се натоварват с съответна задача, за да се 
знае отговорника и да не става протакане на работата, като 
същите се задължават да се явят на следните заседания за 
да докладват за резултати, и така ще бъдем по-резултатни в 
решенията си

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: а) От играча Александър Йорданов Николов, с което 
изпраща състез. въпросник заедно с 2 снимки за карто-
теката, с молба след уволнението му от военна служба 
му дадем разрешението за преминаване в клуб в София 
– където живее, за което Упр. съвет е съгласен. Същия 
да се покани писмено за мача с „Свобода” на 30 т. м. и за 
тоя за „Червената купа” на 7 април т. г. в Добрич, като му 
заплатим разноските – пътни и дневни. б) От Дирекцията 
за физ. култура – София, за в бъдеще да не връщаме изпра-
тените ни прочетни книжки, правилници и прочие, а да ги 
пласираме между членовете. Д-вото ни да не купува такива 
от Областната служба, понеже те са длъжни да ги разпрода-
ват между техните членове. Това да се има за изпълнение от 
касиера ни. в) От Юношкия комитет при Ок. рък. за дисци-
плините, които трябва да приложим през сезона. Същото да 
се разгледа на следното заседание, когато Зав. юношите Бог. 
Янков докладва за групата от I мъжка гимназия. г) От Окол. 
ръководство – правят забележка гдето нашите представи-
тели Вл. Пинзов, Илия Капитанов, Георги Лазаров и Богомил 
Костов не са участвували на заседанието им, което спъва 
дейността им. Да се отговори, че първите двама понеже 
са заети много с работа не могат да бъдат в ръководството 
и на тяхно място се изберат хора от другите д-ва, а Георги 
Лазаров декларира, че ще се стреми да ходи. За Богомил 
Янков не се взе решение понеже отсътствуваше. По подроб-

но разглеждане на кореспонденцията се противопостави 
подпредседателя г. Кочо Шотов, като намира, че това е без-
мисленно, а да се предоставя на съответните подпредседа-
тели и длъж. лица да вземат решения и отговарят веднага, 
за да може по този начин да се съкращават заседанията на 
Управ. съвет. Това разбира се не се прие от съвета, който на-
мира, че всичко трябва да се разглежда от Управ. съвет за да 
се вземат съответните решения. Необяснимо защо подпре-
дседателя г. Кочо Шотов каза: „Тогава, моля, приемете ос-
тавката ми”, и след минути мълчание от негова страна, чрез 
което време председателя покани секретаря да продължи 
дневния ред, г. Шотов напусна заседанието, за което ще се 
даде обяснение в точка „Разни” – от настоящия протокол.

3.Разни. 1) Зав. физкултура Д-р Цв. Димитров док-
ладва, че имаме предложение за приятелски мач с 
„Аспарух” на игрище „ТВ45” или „Колодрума”. 2) Пинзов 
намира, че най-подходящ за следване курса в Шумен е чле-
нът ни Борис Чирпански, за когото моли да се пише писмо 
до К-ра на 8-и пех. полк, за пускането му в домашен отпуск 
от 30.III. до 18.IV. т. год., като в противен случай нямаме друг 
подходящ човек. 3) За зав. гимнастиката. Понеже на общото 
год. събрание. тая длъжност остана свободна, същото пре-
поръча на Упр. съвет да се погрижи да намери подходящ 
човек. Натовари се Владимир Пинзов да влезе в връзка с 
някой, който е добре запознат с тая дисциплина и на след-
ното заседание докладва. 4) Домакина докладва за вра-
тарските мрежи, като каза, че от Окол. ръководство са на-
редили да се дават на клубовете. Понеже с това Упр. съвет 
не е съгласен, натовари се Д-р Цв. Димитров да обясни на 
Окол. ръководство, че същите могат да се дават на клубо-
вете само срещу заплащане, като ги поискат предварител-
но писменно, а не отделни членове да влизат в разправия 
с нашия домакин и пом. домакин. Инвентарните предмети 
ще се дават само с бележка от Упр. съвет. На Окол. ръковод. 
мрежите ще се отпускат безплатно, но носенето до игрище-
то и обратно ще става от тяхен човек. Определи се д-вата 
да плащат за мрежите такса 500 лева, която се плаща в деня 
на мача. За всяка повреда отговарят клубовете, които са ги 
получили. 5) За членството в Бълг. Съв. д-во Касиера докла-
два, че дължим още 4 000 лева за миналата година, като се 
реши сумата да се внесе и ликвидира сметката. 6) Домакина 
повдигна въпроса за чистотата в клубното помещение. 
Намира че салона е много замърсен. Реши се този въпрос 
да се разгледа на следното заседание на упр. съвет. 7) По 
оставката на подпредседателя г. Кочо Шотов, председате-
ля намира, че постъпката му за дето така демонстративно 
напусна заседанието ни е осъдителна. Може би в момента 
се е почувствувал обиден за това, че не се прие предложе-
нието му относно дневния ни ред, за това въпроса се оставя 
за разглеждане на следното заседание, на което същия ако 
дойде ще се попита дали подържа за оставката си. 8) Реши 
се за в бъдеще заседанията за започват в 7 ч. сл. обед, като 
се държи сметка за отсътвуващите и на следното заседания 
се иска обяснение за отсътствието.

Протокол № 9, гр. Варна 22 март 1946 год.  Днес в 
клубното помещение се състоя извънредно заседание на 
управителния съвет при закрити врата при следния дневен 
ред:

1.Положението за бюфета. Председателя г. Д-р Н. 
Василев, покани домакина на д-вото наново да повтори 
казаното на последното заседание на управителния съвет 
относно непорядките в клубното помещение. Той докладва, 
че въпреки забележките, които се правят на бюфетчиците 
по отношение на вътрешния ред, същите не изпълняват на-
режданията на управата и не подържат никаква чисто-
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та, която се налага, понеже влизат всекидневно многоброй-
ни посетители, изключително от учащата младеж. Освен 
това се допуснало да има сблъскване между ученици, което 
не трябва да се допуща в един клуб на спортно дружество. 
Каза се, че от както сме взели клуба и сме го дали на тези 
бюфетчици не е измит нито един път. Наложително е това 
да става, защото при една проверка от страна на властите 
при такова подържане на клуба, ще се забрани на ученици-
те да го посещават, а с това ще страда и интереса на д-вото. 
Драгиев докладва, че е наредил за подово масло, но бюфет-
чиците не са го искали.

Даде се думата на бюфетчика Андрей (Дядката). Той не 
е съгласен с посоченото от домакина. Напротив той вина-
ги се е стремил да изпълнява нарежданията на управата, 
отностно дисциплината в клуба. Не е допущал пререкания 
в същия. Колкото за чистотата, до сега не са измили поме-
щението понеже са им искали голяма сума, а това ще стори 
при стопляне на времето. След това се изказа и бюфетчи-
ка Димитър Калъчев, който също не е съгласен с казаното 
от домакина. Той каза, че през негово време не е донесено 
подово масло. А колкото за спречквания, никога не е допу-
щал такива и е пъдил младежите опитващи се да се бият или 
карат, като  след това не ги е допущал вече в клуба. Но за 
това, че не са измили досега помещението го признава, но 
това не са сторили понеже искали голяма сума, а това ще 
направят, както каза и Дядката при стопляне на времето. 
Съвета намира, че е необходимо за всичко това да се из-
работи Правилник за вътрешния ред в клуба. Изказаха се 
някои членове на управата, които намират, че дисципли-
ната се е следила, обаче за чистотата не. Подържането на 
последната е наложително понеже нашите всекидневни по-
сетители са учениците. На въпроса дали са обещали че ще 
плащат, по 100 лв. дневно на Шабу Берберян, бюфетчиците 
отговориха одобрително, обаче, същия трябвало да идва 
през деня в клуба, а той не е вършил това, като намират, че 
при това положение те не са съгласни да му заплащат, за-
щото и без това приходите са незадоволителни. Съвета на-
мира, че ако действително Шабуто не е идвал, не заслужава 
за възнаграждението. Направи се упрек на бюфетчиците 
защо до сега не са взели мерки за поправката на ролетката, 
Изложените причини не са оправдателни. Те са длъжни да я 
поправят, защото може да осъмнем в нежелано положение 
в клуба. А колкото за всички непорядки, домакина трябва 
да следи и докладва за вземане на съответните мерки от 
страна на управата. Аршак Накашан, Андрей (Дядото) и  
Дим. Калъчев бяха поканени да напуснат заседанието и ос-
танаха само членовете на Упр. съвет.

Председателя упрекна бюфетчиците, че не подържат 
чистотата в клуба, а освен това и не е доволен от сбиването 
между учениците. По адрес на бюфетчиците се каза, че от 
отговорно място се съобщавали, че Дим. Калъчев е бил 
телохранител на ген. Христов и не е подходящ да бъде 
член и бюфетчик. Това се потвърди и от члена Христо 
Григоров, който каза, че е виждал, как при всяко изли-
зане на ген. Христов е бил охраняван от лица между кои-
то и Димитър Калъчев. Упрекнати бяха и за това, че не са 
дали определена сума на Шабу Берберян. При едно такова 
недоразумение между двамата в работата си, съвета нами-
ра, че е по-добре бюфета да се даде на търг, като същия се 
даде само на едно лице, което да отговаря за непорядките.

Реши се бюфета да се даде на търг, за което се избра ко-
мисия в състав: Д-р Цв. Димитров, Зилберман, Дим. Костов и 
Драгия Драгиев, които предварително да изготвят наемни-
те условия и да се изработи Правилника за вътрешния ред 
и тогава се обяви в пресата, като ще има предпочитание за 

тези, които са наши членове. Всичко да се докладва на 

следното заседание.
2.Конфликта Стоил Илиев - Накашан. Пристъпи се 

към точка 2, от дневния ред. Разглеждаме конфликта 
между Аршак Накашан, Ангел Ковачев и Стоил Илиев. 
Предварително се прочете  писмото от Ангел Ковачев, че 
бил болен и моли въпроса да се отложи за друго заседа-
ние. Това не се прие и се реши заседанието да разгледа въ-
проса и вземе решение по него. Даде се думата на Аршак 
Накашан, който в присъствието на Стоил Илиев трябваше 
да докаже упреците против него, относно това, че той е 
само вреден за клуба. Започна с записването му за редо-
вен член в д-вото ни, за това гдето се е противопоставил на 
името на д-вото ни, при обединението и предлагаше имена 
на които не се съгласявахме, и за това гдето се изказа, че 
се записва при нас само за хатъра на Д-р Н. Василев, и ще 
членува докато последния е при нас. Освен това не е напра-
вил, нищо до сега въпреки многото му обещания особено 
подчерта, че в Областта където да защитава името на д-во-
то, той излага д-вото ни. Случаят за мача „Спартак” - „ТВ45”, 
като подържал че сме длъжни да играем защото сме били 
голям клуб. До сега не е казал нищо хубаво за д-вото, споме-
на за обединението „ТВ45” – „Юнак”. По нататък го упрекна 
за мача „ТВ45” – Пловдив, когато е трябвало да защити името 
на д-вото чрез пресата, а той е писал много малко, а когато 
се касае нещо за „Спартак” – дава голяма гласност, въпре-
ки че не е присътствувал на състезанията им. Също така не 
изпълни възложената му длъжност „Агитпропчик”, като не е 
зарегистрирал успех. Като такъв не се е заинтересувал ни-
как за репетициите на театралната ни трупа. Стенвестника 
е в мъртво положение. Упрекнаха го за гдето не е потър-
сил нашите членове в София за да ги покани на конгреса. 
Независимо от това той не е направил нищо за д-вото ни 
пред конгреса в София. Не е посещавал игрището ни. Не 
трябва да мисли, че като са го избрали да ръководи кон-
греса, че е голям спортист, а това са го направили понеже 
е представител на такова голямо д-во, но все пак нищо не е 
успял да направи. Ако той знае малко историята на д-вото 
нямаше да предлага да се изключат хората, които са дали 
доста за същото. Даже Аршак Накашан каза, че на това за-
седание има хора които не са дошли, само за това, че щял 
да се разглежда неговия въпрос, а не искали да става това. 
Председателя протестира, защото не е верно, че щяло да се 
разгледа по партийна линия. Поиска от съвета Накашан да 
цитира имената на тия, които мислят така. Отрича, че е па-
раван на тоз или онзи, защото не е поканил Ангелсон с зла 
умисъл или пък е имал намерение да съставя упр. съвет от 
опозиционери. Подчертано твърди, че не е опозиционер. 
Цитира казаните думи от пред. на Контролната комисия – 
Миланов, който е казал: „Значи, че той (Илиев) те излъгал, 
че има нареждане от партията за изключването на въпрос-
ните членове; но се указа, че нямало нареждане. Казаното 
не отговаря на истината. Думите казани за Стоил Илиев се 
въздържа да каже. Намира, че неправилно е говорено за 
изключването на Божидар Бянов, който не е знаел нищо за 
поканването на Ангелсон на срещата. Намира, че Ст. Илиев 
е имал възможност да защити името на д-вото и членовете 
където стане нужда, но изглежда, че не желае да стори това. 
Каза по-нататък, че Капитанов не е дошъл понеже намира, 
че заседанията зачестиха и закъснява, въпреки твърдение-
то на Накашан, че въпроса няма да се разглежда партийно. 
Председателя намира, че в д-вото няма място за тия, които 
разглеждат въпросите по партийна линия защото ние сме 
спортна организация. Това за мотивите по обвинението на 
Стоил Илиев от страна на Аршак Накашам.

Даде се думата на Стоил Илиев да отговори по казаното 
от Аршак Накашам, по точки, както следва: 1). По името на 
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д-вото. Признава, че е предложил „Спартак”, но това е само 
негово предложение; 2). За членуването, че е само за Д-р 
Василев, но независимо, ще се стреми да даде нещо за д-
вото; 3). За мача „ТВ45” – „Спартак” – не си спомня да е го-
ворил против дружеството, но стремежа му е да действува 
за доброто на същото; 4). За дадената обява по радиото 
за изключването на Ангелсон. Прочете текста на обява-
та и намира, че за това не следва да бъде упрекнат; 5). 
По обединението с „Юнак” намира, че управата на д-вото е 
забавила преговорите; 6). По мача с Пловдив е направил не-
обходимото и е изпратил дописка против рефера, но София 
е променила и намалила текста; 7). За агитпропа признава, 
че не е направил абсолютно нищо, но отрича да е чел сказка 
в „Спартак” но намира, че в д-вото ни не може да се четат 
реферати понеже събранията се посещават слабо; 8). За те-
атралната трупа е направил според силите си; 9). За стенве-
стника е дал материал на Бедрос Ексерджиян, но той го по-
губва но общо взето е в жалко положение. 10). За членовете 
в София за конгреса се е помъчил да ги намери, но не се ви-
дял с тях понеже не се оказали там. 11). За клуба в конгреса 
не е сторил нищо, понеже е било неудобно; 12). Признава за 
направеното на игрището от страна на членовете, но са го 
направили с времето; 13). За изключването на Ангелсон, 
намира че е напълно прав, но колкото за твърдението, че 
Аршак Накашам го довел на срещата си взема обвинението 
назад, като Накашам остава виновен за това, че го е поканил 
на същата; 14). За казани те думи от Миланов ще се срещне 
с него и обяснят.  От всичко до тук казано Ст. Илиев, нами-
ра, че е направил всичко възможно за съществуването на 
дружеството ни като обществена организация. Взема си бе-
лежка за пропуските. Никога не е говорил лично с Накашам 
и нямаше да направи въпрос за изключването му, ако беше 
признал грешката относно поканването на Ангелсон на дру-
гарската вечер на 22.II.1946 г.  По въпроса се изказаха почти 
всички, Зилберман запита Накашам дали е знаел два дена 
преди вечерята за идването на Ангелсон. От обяснения-
та, които даде Б. Ексерджиян стана ясно, че Ангелсон 
е поканен от Дядката. Понеже въпроса беше назрял 
Зилберман и Георги Тодоров упрекнаха секретаря, че не е 
протоколирал решението относно кой може да присътству-
ва на вечерята, на които упрек секретаря отговори, че по 
въпроса нямаме конкретно решение, а се размениха само 
мисли и помоли за в бъдеще да се вземат винаги крайни ре-
шения и тогава да се упреква секретаря. Г. Тодоров намира, 
че има виновност от страна на Накашам и предлага да му 
се наложи наказание. Подпредседателя Цветан Димитров 
за ликвидиране на въпроса направи предложение да не 
се налага наказание нито на единия нито на другия, като 
Накашам да се извини за стореното, като неволно е пока-
нил Ангелсон. Председателя заяви, че индивидите разпрос-
траняващи неверни слухове и които делят дружеството на 
партии и убеждения ще бъдат най-строго наказвани. Стоил 
Илиев каза че ако Накашам се признае за виновен се самок-
ритикува за дейността си и си подава оставката като Зав. 
културно-просветния комитет при клуба и остава само като 
редовен член при нас, който предложи двамата да отметнат 
самокритиките си и ги поставят на дъската в клуба. Това се 
прие от Накашам, който призна виновността си. Съвета при-
ключи разглеждането на въпроса между двамата, които и за 
в бъдеще си остават редовни членове. 

Конфликта Ст. Илиев – Анг. Ковачев.  По писмата пода-
дени от страна на Ангел Ковачев против Ст. Илиев самия 
Илиев намира, че този въпрос е по-скоро да се разгледа на 
личната амбиция, отколкото да се занимава съвета. Намира 
че това е излишно. Подпредседателя Цв. Димитров предло-
жи Ангел Ковачев да бъде член до първо тримесечно събра-

ние и тогава да му се уреди положението, което се прие от 
съвета. 

3.По одобряване на съвета. Пристъпи се към т. 3 от 
дневния ред. Председателя още в началото на заседание-
то предупреди, че тази точка ще се разглежда само между 
Упр. съвет. Същия каза, че освен отказването на Накашам 
от Контр. съвет, който не се одобряваше от властта от отго-
ворно място се съобщило, че е трябвало да излязат и други 
лица, без обаче да съобщи имената им, като каза, че ще гле-
да да направи всичко възможно да се одобри управата ни 
без друг да излиза от нея, но в случай, че не се съгласят да 
отстъпят, тогава в името на доброто на дружеството ни, тия 
двама трима неизвестни, на които имената се прикриват, ще 
трябва доброволно да се откажат от съвета, само и само да 
се запази името на дружеството. Те ще трябва да си подадат 
оставката по разни домашни причини, но всичко трябва да 
мине и се понесе безболезнено.

Протокол  № 10, 27 март 1946 год., Варна Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 8 от 
по-миналото заседание на Управител. съвет. По него се из-
казаха по разните въпроси както следва: а). Председателя 
заяви, че е докладвал пред отговорно място, че за в бъде-
ще няма да се повтарят случаи подобни на тоя с Ангелсон и 
настоявал за по-скорошното одобрение на съвета и допъл-
нително ще съобщи резултата. Предупреждава ни да бъдем 
по-внимателни при разговорите си, като по този начин ще 
запазим името на клубът ни. Относно оставката на подпре-
дседателя Кочо Шотов, каза, че е желателно лично да се яви 
на едно от заседанията и както намери за добре, така да се 
уреди въпроса. б). За вратарските мрежи. Независимо как-
во мисли Окол. Ръководство, съвета твърдо държи на реше-
нието си, че клубовете следва да плащат по 500 лв. На мач, а 
на Обл. ръков и Обл. съвет ще се дават безплатно. Да им се 
пише писмо с условията. в). За колчетата да се побърза да се 
купят от общинския склад. На следното заседание домаки-
на Драгиев да докладва. 

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: 1) От Юношеския комитет при Окол. ръковод-
ство относно участниците за шахматния турнир и за „пинг-
понг“ 2) Прочете се програмата за футболните състезания 
пролетния сезон между „А“ и „Б“ тимовете. В нея не се вижда 
на кое игрище ще се състоят състезанията. Да се запита фут-
болния комит. При Окол. Рък. И да се поиска отмяна на на-
срочените ни мачове, понеже ние участвуваме за „Червената 
купа“, като в случай, че бъдем елиминирани ще продължим 
изпълнението на програмата 3) Да се пише писмо до К-ра 
на 8 п. полк да освободи играча Младен Джуров за 
30.III. т. г. 4) Да се обяви, че в неделя 31.III. т. г. се урежда 
трудов полуден за изравняване на баскетболното и волей-
болно игрища. Да се докладва. 5) От играча Александър 
Йорданов, моли да му се даде разрешение за премина-
ване в „Славия“ – София. По този въпрос имаме реше-
ние и ще чакаме резултата от мача за „Червената купа“. 
6) Прочетоха се двете самокритики от Стоил Илиев и Аршак 
Накашам, които да се поставят на черната дъска. 7) От Обл. 
съв. за гимнастика и спорт относно първомайския комитет. 
Назначи се комисия в състав: Зилберман, Дим. Пандев, Хр. 
Григоров, Аршак Накашам, Ив. Цветанов, Драгиев, Георги 
Тодоров и Ат. Аврамов, която да изработи плана за 1 май от 
страна на д-вото. Натоварва се Зилберман да отиде в Обл. 
съвет на 1 април т. г. За получаване директиви и на следно-
то заседание докладва. 8) Програмата за откриване сезона 
на 14.IV. т. г. Напълно я възприемаме по дисциплините и ще 
наредим всичко, но да молим да ни се отмени мача за 
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„Червената купа“; като в случай че бъдем елиминирани на 
7.IV. т. г. в Добрич ще играем. 

3.За играчите: Зав. футбола В. Петков докладва, че 
не всички състезатели са се фотографирали и още има 
които не са прегледани от лекар. С това те забавят го-
дишната картотека. За мача на 30.III.1946 г. За организатор 
на мача „Тича-Вл“ – Свобода на 30.III.1946 г. за първен-
ство се назначи Бедрос Ексерджиян, който да влезе в връз-
ка с хората на „Свобода“. За касиери се назначиха: I каса – 
Анестев за II каса Хр. Григоров. Касиера да има грижата за 
билетите. Да се пише писмо за милиционери. 

4.За мача за „Червената купа“. Играча Ст. Калъчев пов-
дига въпроса, че му се налага веднага след мача да се 
завърне в Варна, понеже има служебна работа. За това 
е наложително да се намерят превозни средства за връща-
не при разни часове. Натоварва се Зилберман да влезе в 
връзка с някоя автомобилна агенция и уговори за условия-
та при които ще пътуваме и да докладва. Да се пише писмо 
до Командира на 8 п. полк за освобождаването на Младен 
Джуров за да играе на този мач.

5.Приемане членове. Приемат се за редовни членове: 
1). Йордан Тасев Гоцев 2). Георги Янчев Марков 3). Георги 
М. Георгиев 4). Паруш Костов Парушев 5). Георги Янакиев 
6). Нейко Златинов, за които касиера да събере вноските 
от Георги Тодоров. За картотеката 1946 год. Да се побърза 
с записването на членове, за да може на време да се уреди 
картотеката.

Протокол  № 11, гр. Варна 2 април 1946 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на Упр. 
съвет при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 10 
от миналото заседание. По него дадоха обяснения някои 
от длъжностните лица, които бяха натоварени да свършат 
известна работа. а) Колчета за тренировките още се тър-
сят. Натоварва се г. Исак Зилберман заедно с Калъчев да 
подирят чрез общината. б) Трудовия полуден на 31.III. т. г. 
не се състоя, понеже юношите имаха мач. в) За омнибуса 
за Добрич – няма резултат. г) За групата в I мъжка гимназия 
докладва Богомил Янков, който обеща до 6 т. м. да предста-
ви списък на учениците. д) Списъците за състезателите на 
14 т. м. да се представят до 7 т. м.

2. Доклад за мача 30.III.1946 г. Организатора на мача „ТВ-
45” – „Свобода” на 30 март т. г. докладва, че организацията е 
била слаба. За в бъдеще се налага Упр. съвет да посочва не 
само касиерите, а и хората които  ще се грижат за охрана-
та. Освен това и противната страна да изпраща съответния 
брой хора, като в противен случай за тяхна сметка ще назна-
чаваме хора. Наложително е винаги да се назначава спорт-
на милиция, като пом. домакина да има грижата да изпраща 
лентите. Раненият (контузения) ни играч Тодор Иванов 
Павлов, веднага да се закара с файтон до държавната 
болница за преглед и ако има нужда ще му се направи 
и рентгенова снимка. В случай, че се наложи лекуване в 
болницата, секретаря да му изготви съответните книжа 
за безплатно лекуване. Резултата от мача е 2:0 за „ТВ45”. 
Чистата печалба от 6 164 лв. е разделена по равно 3 082 лв., 
която е внесена на касиера с/ кас. квит. № 0042/30.III.46 г. 
Одобряват се направените разходи от наша страна по този 
мач, а именно: а). за храна на играчите – 500 лв. б). за файтон 
на контузения играч Павлов – 500 лв. и за разни др. разходи 
1 000 лв., за които касиера предостави съответните оправ-
дателни документи. Освен това има направени разходи 
по извикването на играча Александър Йорданов, които 
се сумират след мача в Добрич.

2.Доклад на длъжн. лица. а) Касиера докладва, 

че към днешна дата касата има наличност към 40  000 лв. 
Постъпленията са слаби. Инкасатора Ангел Ковачев има да 
отчита суми от членски вноски и трябва да побърза с вна-
сянето. Одобряват се направените разходи както следва: За 
годишната картотека 18 930 лв. За снимки на играчите 6 000 
лв. б) За домакин. част – Наложително е да се побърза с на-
правата на къси чорапи за играчите.

Бедрос Ексерджиян докладва, че от Окол. ръководство 
искат да се прати наш представител, който да преговаря 
за вратар. мрежи независимо от подаденото наше писмо. 
Натоварва се домакина Драгия Драгиев, като му се каза, че 
съвета ни държи на условията упоменати в писмото. Същия 
да докладва за резултата. в) По специалните спортове: Зав. 
тези дисциплини Владимир Пинзов докладва, че е наложи-
телно да се избърза с довършването на волейболното игри-
ще, и да се потърсят греди. Иска фланелки. За необходимите 
суми да се споразумеят с Цв. Димитров, като използуват от 
разрешените за игрището 20 000 лв. Налага се по-скорош-
ното организиране на учениците. За гимнастически ръко-
водител ще ни посочат в най-скоро време. Одобрен разход. 
Одобрява се разхода на 1  200 лв. за направата на 1 чифт 
шпайкове направени с материала на Кордон, Същите ще се 
използуват и от другите атлети и ще се пазят в стаичката, 
но няма да се записват по книгите. Пинзов да представи до 
7 т. м. списък на атлетите за крос на 14 т. м. Започнали са 
тренировките по баскетбола. д) От турския сектор „Звезда” 
се явиха представите, които помолиха в първо време да им 
отпуснем за тренировка една футболна топка, понеже не 
могат да идват на игрището. Приема се това, като домакина 
има грижата, за предаването срещу разписка. Ако в стаичка-
та има и обуща могат да им се дадат, за които да имат грижа-
та да ги поправят. Съгласни са да внасят напълно членските 
вноски в общата каса, което по начало се прие от съвета, 
обаче, Организ. на секторите Бедрос Ексерджиян, се обяви 
против това предложение, понеже те сами ще трябва да се 
борят за снабдяването на инвентара си, както гласи и пра-
вилника за секторите, а ние само ще ги подпомагаме. Молят 
да се обърне внимание на Бедрос Ексерджиян, че трябва да 
води някои от членовете които чрез беседи да обясняват 
разните дисциплини, а лично той редовно да посещава съ-
бранията им. До 7 т. м. се задължават да представят списък 
на атлетите за 14 т. м.

3.Четене кореспонденция. Прочетоха се писмата от 1) 
Варн. гр. община (съдебно отн.) с което искат сведение за 
дадените вечеринки и забави в Морското казино през 1945 
и 1946 г. Касиера да даде сведение на секретаря. 2) От Обл. 
съв. за физкултура е взето нареждане да се назначи стро-
ителен комитет и им съобщим какво ще работим на игри-
щето. Натоварва се Михаил Манолов да влезе в връзка с 
строит. одел при Окол. ръков. 3) Окт. за медиц. прегледи на 
нуждающи се членове – състезатели.

4.За мача за „Червената купа” За водач на тима за мача 
на 7.IV. т. г. в гр. Добрич се назначава председателя Д-р 
Н. Василев. Да се подсигури превоза на играчите, като 
Зилберман има грижата за омнибуса. Ако има повече пре-
возни средства, да се уреди екскурзия. Заминават за клубни 
разноски 13 души.

5.За предмайското съревнование. Прочете се израбо-
тената програма за съревнованието, която по начало се 
прие, но на следното заседание наново ще се прочете и ще 
се реши дали да обявим съревнование и на другите друже-
ства.

6.Разни. Секретаря помоли за в бъдеще след прочитане 
протоколите всички длъжностни лица да се подписват сво-
евременно, като преглеждат поотделно протоколите.
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Протокол  № 12, гр. Варна, 10 април 1946 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на Упр. 
съвет при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 11 
от миналото заседание. Докладва се че почти всичко, кое-
то беше възложено на длъжностните лица е изпълнено. 
Председателя Д-р Василев докладва, че е ходил в Окл. ръ-
ководство по уреждане на въпроса за вратарските мрежи, 
като каза от ръководството молят да се дадат за използува-
не единия комплект вратарски мрежи, като те ще имат гри-
жата за подържането им. Това предложение се прие от съ-
вета и да се пише писмо до Окол. ръков. с което да се пока-
ни да внесат (5 000) пет хиляди лева глобална сума, която да 
се внесе в нашата каса и ще служи за ремонтиране на мре-
жите, като в края на сезона, ако от тая сума остане неизраз-
ходвана ще се върне на Окол. ръков. Те се задължават след 
всеки мач да прибират мрежите, които да се пазят в стаич-
ката при „Колодрума”, като ние си запазваме правата да си 
приберем мрежите в случай, че не се стопанисват добре. 
Това решение е валидно до изтичане мандата на Управ. ни 
съвет, а мрежите Окол. ръков. се задължава да ни ги върне 
в пълна изправност след привършване на футболния сезон. 
В случай, че депозираната сума не стигне за подържането 
на мрежите, Окол. ръков. ще трябва да доплати горницата. 
Пинзов е написал номерата за атлетите и е наложително да 
представи списък на атлетите за 14 т. м.

Същия докладва, че е ходил в Сестринското училище, 
където всички курсистки са пожелали да членуват при нас 
като колективен член, като искат да изпратим наш човек за 
направата на игрището, като им се дадат и обяснения за иг-
рата.

2.Доклад за мача за „Червената купа” За мача игран 
на 7.IV.1946 година в гр. Добрич за „Червената купа” с 
тамошния представител „Спартак”, докладва водача Д-р 
Н. Василев. Личните негови впечатления, са че нашите 
играчи са играли добре, но загубата се дължи изключи-
телно на малкия шанс. Резултата е 1:0 за „Спартак”. Ние 
сме елиминирани. Изтъкнаха се слабите страни на тима 
и от Зав. футбола г. Цветан Димитров. Налага се игра-
чите да вземат под внимание всички критики. Касиера 
докладва за финансовата част от този мач. Приходо-разхода 
е следния: I Приход: 1). Получена глобална сума от „Спартак” 
– Добрич 28  800 лв. 2) От гостите в омнибуса 12  350 лв. – 
41 150 лв. II Разход: 1). Глобална сума за омнибуса – 20 000 
лв. 2). Дневни на играчите – 13 200 лв. 3). Дневни пом. дома-
кина – 600 лв. 4). Дневни за водача – 600 лв. 5). За хотел на 
играчите – 1 000 лв. 6). За пътни на вратаря – Пров.-Варна 
и обр. – 400 лв. 7). Доплатено връщане Калъчев – 600 лв. - 
36 400 лв. Или остават 4 750 лв., за които касиера да издаде 
касова квитанция.

3.Доклади на длъжностните лица. а). Секретаря помоли 
да се побърза с предоставянето на списъците и снимките на 
състезателите. б). Касиера докладва, че е направил следни-
те разходи: 1). За чл. внос на Бълг. съвет д-во за 1945 г. – 4 000 
лв. 2). За поправка на обуща – 1 200 лв. От чл. вноски са съ-
брани чрез инкасатора Ангел Ковачев 23 280 лв. Броени на 
инкасатора 4 656 лв. в). Домакина докладва, че за поправ-
ката на часовника в клубното помещение са нужни 500 лв., 
които да се заплатят от касиера.

4. Четене на кореспонденция. Прочетоха се следните 
получени писма: а). От Юбилейния ком. по отпразнуване 
25 г. театрална дейност на артиста от Варн. Нар. театър г. 
Никола Икономов. Да му се изпрати телеграма. б). От Н.С.Г.С. 
окръжно № 1 по отпразнуване на 14 април – откриване на 
спортния сезон. Бюфетчиците да имат грижата по украсата 
на клуба. Да се купят портрети на заслужили български дей-

ци. Ангел Ковачев предлага зеленина, но да отиде някой да 
я вземе. в). Заявление от пом. домакина Шабу Берберян, с 
което си дава оставката, понеже заплатата му е малка а ос-
вен това и обещаната сума от по 100 лв. дневно бюфетчици-
те не са му я давали. За да може да се разберат истинските 
причини по оставката му се натоварва домакина Драгиев 
заедно с г. Русинов да влязат в връзка с двете страни и на 
следващото заседание докладват. г). От. Обл. съвет, с 1 отчет, 
за попълване с данни за дейността ни през първото чети-
римесечие (I, II, III, IV.) включ. и 1 май т. г., който до 10 май 
т. г. се върне попълнено. Секретаря да има грижата да го 
изготви.д). От Н.С.Г.С. – Ц. футб. комитет, общи нареждания, 
относно излизането на игрището и попълването на тимови-
те листи.

5.Първомайско съревнование. Съвета реши да обявим 
съревнование по всички точки от програмата на Н.Д.Г.С. 
„Спартак”- Варна, като се уведоми и Окол. ръководство, за 
да назначат комисия за произнасяне по съревнованието. 
Освен това обявяваме индивидуално съревнование между 
нашите членове, като резултатите ще се видят след 1.V.1946 
г.

6.Възнаграждение на секретаря. В изпълнение реше-
нието на Общото год. събрание на дружеството от 16.I. и 
27.II.1946 год. отностно възнаграждението на секретаря, 
Упр. съвет определи да му се изплати сумата 22  000 лева, 
колкото остава по сумата – възнаграждение от бюджета 
1946 год. след като от цялата гласувана сума от 70 000 лв. се 
приспаднат 48 000 лв. за пом. домакина. Сумата 22 000 лв. да 
се разпредели на равни части за 1 година и да се изплаща 
всеки месец, от касиера.

7.Разни. а). За в бъдеще санитарната чанта да бъде 
попълнена с медикаменти и необходимите лекарства. б). 
Присъствието на всички членове за манифестацията на 14 
т. м. е желателно.

8. Приемане на членове. За редовни членове се приеха: 
1). Боянка П. Георгиева – 19 год. – своб. 2). Керка К. Савова 
– 18 год. – учен. 3). Георги Славчев – 47 год. – учител 4). 
Хараламби Тош. Ламбов – 16 год. – ученик 5). Димитър Никол. 
Кривски – 16 год. – ученик 6). Миладин Влад. Миланов – 16 
год. – ученик 7). Никола Кирилов Пойов – 16 год. – ученик 8). 
Петър Методиев Петров – 16 год. – ученик

Извънредно общо год. събрание. Реши се на 25.IV.1946 
год. в 7 ½ часа в клубното помещение да се свика извънред-
но общо годишно събрание по случай 1 май. Да се поканят 
членовете и съмишлениците, чрез пресата и радиото.

Протокол  № 13, 17 април 1946 год., гр. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управ. съвет при следния дневен ред: 

1.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: а). От Обл. служба за физкултура № 122 с което 
ни съобщават, че Дирекцията за физическа култура и спорт 
ни отпуща безплатно: едно дамско копие; един дамски диск; 
една волейболна мрежа и една волейболна топка за които 
следва да изпратим приемчик с подпечатана и подписана 
разписка да ги получи. Реши се домакина на д-вото Драгиев 
да отиде и ги получи, като на следващите заседания докла-
два; б). От О.Р.П.С. Мест. Синдик. съвет, молят да им отпуснат 
безплатно вратарските мрежи за втория ден на Великден. 
Реши се да им се дадат. в). От Окол. шах комитет, за излъчва-
не на първенец при д-вото, околията и областта; Натоварва 
се Зав. шах секцията Михаил Манолов да има грижата за из-
пълнение на програмата.

2. Искане разрешения. а). Постъпило е заявление 
от играча ни Александър Йорданов Николов, който 
моли да му дадем разрешение за преминаване в 
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„Раковски-ФК13” – София. Съвета отхвърли това иска-
не, като се придържа строго към старото си решение, 
че такова ще му се даде веднага след уволнението му от 
редовна военна служба. За сега да му се пише да трени-
ра, понеже ни предстоят сериозни мачове. б). Разгледа 
се и подаденото заявление на играча Кирил Желев Кирязов. 
Съвета е съгласен да му дадем разрешение, но трябва да по-
даде фирмено заявление.

3. Доклад за 14.IV.1946 г. Доклада, който се направи от 
председателя и някой други членове стана ясно, че орга-
низацията на 14.IV.1946 г. откриването на спортния сезон 
е била много слаба. Клубът ни се представи с малка група 
на манифестацията. За в бъдеще не трябва да се допуска 
това, понеже се излагаме. 1) За 1 май. За да имаме по-го-
лям брой членове на манифестацията, съвета реши да се 
отпечатат двойни покани, които да се изпращат по пощата 
до всички картотекирани членове, с които да се поканят да 
вземат участие. Освен това да се направят постъпки пред 
Първомайския комитет да наредят до всички учреждения 
за освобождаването на членовете при спортните друже-
ства. Натоварва се Христо Григоров да поиска няколко пла-
карди от Отеч. фронт, за написването на разни надписи, за 
което се натоварва Владимир Пинзов.

3.За съревнованието. За разнообразие в обявеното 
съревнование „А”- тим предлага футболен мач на „Б” – 
тим, който да се състои на 25 т. м. четвъртък след обед 
на игрище „ТВ45”. Същия след обед е обявен и за трудов 
полуден, в който са поканени да вземат участие всички чле-
нове и съмишленици. Това да се обяви в клубното помеще-
ние като всички дойдат с кирки и лопати. Да се покани за 
футболен съдия Димитър Топалов.

Домакина да нареди за екипите и по възможност игри-
щето да се начертае.

4.Разни. а). Реши се веднага да се издадат две карти за 
свободен вход на всички състезания, които се устройват от 
д-вото на през 1946 година на г-н Поручик Карамихайлов 
и г-жа Свобода Н. Ралчева. За в бъдеще нашия касиер да 
има пред вид картите и при представяне да им се дава съ-
действие. Когато играем с клуб от Варна, тогава на същите 
ще се късат билети за сметка на дружеството ни. Тия карти 
се паднаха на италианската томбола на другар. вечеря на 
22.II.1946 г.

Протокол на извънредното общо год. събрание, гр. 
Варна, 26 април 1946 год.  Днес в клубното помещение се 
състоя насроченото от Управителният извънредно общо 
годишно събрание при следния дневен ред с единствена 
точка: Разменяне мисли по представянето ни на първомай-
ската манифестация и вземане мерки за измислянето на 
обявеното съревнование. Събранието  бе посетено много 
слабо, въпреки, че беше оповестено чрез пресата и радио-
то. Независимо от всичко това, то се състоя. тъй като няма 
време за отлагане, а въпросите, които предстояха да се раз-
глеждат бяха спешни. Същото се откри от председателя на 
Упр. съвет г. Д-р Николай Василев, който на кратко обясни 
значението на 1 май и съревнованието, което сме обявили. 
Той каза, че на всяка цена д-вото ни трябва да се предста-
ви добре на първомайската манифестация, за която трябва 
да се подготвим от сега, за да покажем пред гражданство-
то нашата мощ и единство. За всичко това всеки един от 
присътствуващите ще трябва да вземе присърце възложе-
ната му работа, за да имаме добър резултат. Прочетоха се 
постъпилите писма отнасящи се за първи май – едното от 
Морския съюз, с което ни обявяват съревнование на разни 
точки и второто от Варнен. областен съвет – разни нарежда-

ния също за първи май. По обявеното на съревнование 

от Мор. съюз се реши да го приемем, въпреки, че срока е 
малък, но точките са като това което обявихме на „Спартак”. 
Съревнованието ще го спечелим само тогава, когато всички 
ни дадат своето съдействие. Украсата на клубното помеще-
ние и стаичката при игрището да се извърши след като се 
получи зеленината, за която да имат грижата бюфетчиците и 
всички желающи младежи, които посещават клуба. За отго-
ворник по украсата се назначава домакина Драгиев. В слу-
чай, че зеленина не ни се отпусне от областта, тогава наши 
хора да отидат с каруца да донесат такава, като г. Ст. Илиев 
поеме грижата за позволителното, Георги Лазаров за кару-
цата, а Иван Цветков за донасянето на зеленината. Украсата 
трябва да привърши до 29.IV. т. г. вечерта, понеже на 30.IV. т. 
г. ще мине комисия по преглеждането на клубовете. Всичко 
възможно трябва да се направи, но зеленина да се намери. 
Всичко ще се постигне, но с повече труд. За това е наложи-
телно да уредим повече трудови дни. За 28.IV. т. г. се насроч-
ва трудов полуден в който се налага да вземат участие поне 
100 души, за да се привърши започнатото волейболно игри-
ще и да изпълним нареждането на Обл. съвет за 50 трудо-
дни за почистването на игрището. За отговорник се назна-
чава г. Цветан Димитров. Понеже клубното помещение се 
нуждае от изчистване и подреждане реши се да се боядиса 
за което да се купят необходимите бояджийски материали. 
Съгласиха се доброволно да го боядисат нашите членове: 
Иван Саръбеев и Кацаров, които ще привлекат още един 
бояджия. Тъй като има нужда от материали, които не се на-
мират на пазара, някой от присътствуващите си предложи-
ха услугите, като поеха ангажимент да дадат сапун, туткал и 
безир. Всичко ще се предаде на бюфетчика и на 28.IV. т. г. да 
се боядиса клуба за да има време първомайската комисия 
да украси същия на 29. т. м. Първомайската комисия да има 
грижата за пълната украса на клуба и стаичката. За разходи-
те да се представят оправдателни документи. За манифеста-
цията на 1 май да се изготви подробен план. Ще вземат учас-
тие всички членове на упр. и контр. съвети заедно с игра-
чите облечени в униформи (спортни). Освен това и всички 
секции. Турската секция ще вземе участие с малцинството. 
Учениците също така ще вземат участие в нашата група но 
за тях ще трябва да се пишат писма до I и II мъжка гимназии 
и до Търгов. гимназия, за да бъдат извинени, като на присът-
ствуващите ще им се дадат извинителни. Домакина да наре-
ди всички екипи да се донесат в клуба където ще се облекат 
играчите. В манифестацията ще се носят всички купи и зна-
менца, начело на д-веното знаме. Да се побърза с написва-
нето на плакатите и поставянето на стенвестниците. Клуба 
да се украси с подходящи картини, портрети и снимки, но на 
всяка цена да бъде готов на 30.IV. т. г. За отговорник на гру-
пата ни се назначава Георги Тодоров. На края се разгледа 
писмото от Нар. д-во за гимнастика и спорт „Христо Ботев” 
– гр. Нови Пазар, което ни кани на другарско състезание за 
1.V. т. г. Събранието приема поканата и натоварва подпре-
дседателя г. Цветан Димитров да нареди тим и да съобщи 
на „Нови Пазар” – че ще отидем. Тъй като това събрание е 
последно до първи май, председателя помоли всички лица 
натоварени с известна работа да я свършат на време, за да 
бъдем напълно готови за 1 май и подкани всички да вземат 
участие в манифестацията, като на първото заседание след 
1 май длъжностните лица докладват за стореното. Поради 
изчерпване на дневния ред събранието се закри точно в 20 
часа и 30 минути.

Протокол  № 14, гр. Варна 8 май 1946 година Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на упра-
вителния съвет при следния дневен ред: 

1.Доклади. Подпредседателя Цв. Димитров докла-
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два за мача в Нови Пазар на 1 май т. г. където са били 
посрещнати добре от страна на сп. кл. „Хр. Ботев”. 
Резултата е 5:1 за Т.В.45. Тъй като времето беше доста на-
преднало, управата реши докладите на длъжностните лица 
да се прекратят, а на това заседание да се разгледат, само 
спешните въпроси. Пристъпи се към точка 2-ра.

2.За мача с „Спартак” на 12.V.1946 г. Понеже този 
мач е един от най-сериозните за д-вото ни за организатор 
се назначи г. Димитър Пантев с помощник Атанас Аврамов, 
касиери: Иван Сим. Главанов и Йордан Миланов, Спортна 
милиция: Драгиев, Дим. Калъчев, Коста Янев, Атанас Илиев, 
Цоню Чокоев, Ив. Илиев и др. които са длъжностни лица 
следва да се явят на време в Колодрума където ще им се 
определи къде какво ще правят. Тимът да излезе с червена 
форма. Всички състезатели от „А” и „Б” тимове навреме да 
бъдат по местата си. За цените на билетите, даваме  гратиси, 
които да бъдат най-много по 50 на двата клуба и по 11 на 
останалите три клуба и за милицията по охрана на игрище-
то нашия организатор Пантев да влезе в връзка с предста-
вителите на „Спартак” и с тях да уговори всичко подробно. 
След като се играе мача на първото наше заседание да се 
докладва за всичко направено от съответните длъжност-
ни лица. Заседанието продължи, като се повдигна въпроса 
за състава на двата ни тима и непорядките в тях. Така на-
пример, запита се зав. футбола, защо в мача „ТВ45” – 
„Локомотив” нашия „Б” тим беше непълен и е излязъл 
само с 8 играчи, като с това се изложи името на клуба. 
От обясненията които се дадоха от Цв. Димитров се раз-
бра, че двамата играчи са били вън от града, а третия 
– Дим. Страков – не е играл понеже е бил неразположен, 
но по всичко личи, че не е искал да играе в „Б” тима. За в 
бъдеще се нареди състава на тима да бъде обявен на черна-
та дъска за да се знае предварително от играчите от които 
в случай, че не се явят на време ще им се иска обяснение и 
ще се налагат наказания. Само заради тази незаинтересо-
ваност ние се изложихме и загубихме мача за който ще се 
докладва на следното заседание.

Осен това се разгледа и състава на „А” – тим, кой-
то се разкритикува по-подробно от желающите прис-
тъствуващи и по-надълго от Гарабед Гарабедов, който 
в кратце обрисува нашите последни загуби на терена, 
което говори лошо за д-вото ни. По-специално се спря 
по мача с „Локомотив”, с който тим излязохме наравно  
и губим една ценна точка. Той намира, че ние предва-
рително сме подценили противника, а освен това съ-
щия ден преди обяд играча Стефан Калъчев е бил на 
тренировка в квартал Аспарухово, където тренирал 
тима на „Аспарух” и се завърнал изморен за нашия мач. 
Умората му се почувствувала особено през второто по-
лувреме, което разбира се е отразила и върху цялата 
игра на тима. Той намира, че Калъчев като знае, че има 
да играе мач няма защо да ходи на друг мач или трени-
ровка да се мори.

Освен това Цв. Димитров докладва, че Калъчев се 
сърдил гдето го напада, че ходил да тренира срещу за-
плащане и бил обиден от него, че е казал „Ако Муната 
беше дошъл при мене щях да му дам не 500, а 1 000 лв. 
С това разбира се не е съгласен никой от управата ни.

Докладва се също така, че за мача на 12 т. м. срещу 
„Спартак” – Калъчев няма да играе. Също така се док-
ладва, че е бил груб спрямо играчите, когато играят, че 
е говорил против тима ни и против управата. Той пред-
варително е предсказал нашата загуба по този мач, с 
което уронва престижа на д-вото и играчите. Срещал се 
е с играчи от „Спартак” и им казал, че той няма да играе 
и победата е сигурно тяхна. Всичко това което се док-

ладва особенно много възмути председателя на упр. 
съвет Д-р Василев, който изказа накратко възмущение-
то си, като между друго каза: „Значи до сега ние имаме 
загуба не за друго, а защото имаме нещо гнило в самия 
тим, което се налага на всяка цена да намерим и изхвър-
лим”. Тия критики се направиха в присъствието на обви-
няемия член-състезател Стефан Калъчев, който поиска 
думата, за да даде своите обяснения по обвиненията 
срещу него. Верно е, че на 12 т. м. няма да играя на мача 
срещу „Спартак”, понеже вече реших по семейни за-
дължения и понеже се чувствувам уморен да се откажа 
от спортуване, но не е верно, че съм говорил с член от 
„Спартак”, както докладва Цв. Димитров, и моля за очна 
ставка още в момента или да се назначи комисия да ан-
кетира случая, но въпреки това, Цв. Димитров държи, 
че е говорил против д-вото. Че е отишъл да тренира в 
„Аспарухово” си е чисто негова работа, понеже като 
спортист знае кога да ходи на тренинг и как да излиза 
на мач. Че второто полувреме се е изморил не е по него-
ва вина. Колкото за заплащането, знаете, че аз държа да 
бъда платен, защото съм чиновник и не ми стига запла-
тата. Даже, въпреки, че за 12 т. м. се отказвам да играя, 
ако сега Ви кажа, че ще играя но при условие, че ще ми 
заплатите Вие пак ще приемете моето предложение. Че 
нагрубявам играчите, се дължи на това, че през време 
на играта се нервирам, но не мога да търпя критиките 
на играчите. Всичко това, което отговори Калъчев въз-
мути управителния съвет и понеже въпроса е спешен за 
разрешение, управата реши да продължи заседанието 
при закрити врата, като председателя помоли всички 
останали членове да напуснат заседанието, като след 
това ще им съобщим резултата.

Започна се наново разглеждането поведението 
на играча Калъчев. Даде се думата последователно на 
всички желающи. Цв. Димитров държи, че Калъчев 
е говорил с Стойчо Ковачев по адрес на д-вото и със-
тава на тима като казал, че сигурно ТВ45 ще загуби, и 
че действително е казал изнесеното по заплащането. 
Гарабедов потвърди в кратце за говореното по-преди, 
Дим. Пантев каза, че Калъчев е говорил с своите прияте-
ли от „Спартак” че няма да играе, Саръбеев също така се 
възмутил от говореното  в кръчма от страна на Калъчев, 
но независимо всичко това Вили Петков моли за сега да 
оставим разглеждането на този въпрос, като за неделя 
Калъчев трябва да играе.

Преди да напусне салона Калъчев каза: „Независимо 
от всичко което съм казал, само за амбиция аз моля 
упр. съвет да ми разреши на всяка цена да играя на 12 
т. м., като ще дам много-повече от това което съм дал, 
за да Ви докажа, че не съм говорил нищо лошо за клуба 
и тима.

Гарабедов е възмутен гдето Калъчев ни напуща в 
надвечерието на най-важния мач. Пинзов намира, че 
всичко е говорил в формата на шега. Не трябва да се 
допуща отделни играчи да се налагат над управата. В 
клуба трябва да останат хората, които желаят да спор-
туват. От всичко, което се каза и от обясненията дадени 
от Стефан Калъчев пролича, че той е виновен и за да не 
се протака повече, председателя предложи да се напра-
вят конкретни предложения, по въпроса. Направиха 
се следните предложения: 1). Да се изключи до общото 
год. събрание, с предложение да бъде изключен за ви-
наги от д-вото; 2). Да играе и да остане член; 3). Да играе 
в неделя на 12 т. м. и на първото общо събрание да се 
занимаем с него. При болшинство (8:5) се реши:

Затова, че Стефан Калъчев е нарушил дружест-
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вения устав относно дисциплината, управителния съв. 
присъди да бъде наказан по чл. 49 т. II. Отстраняване от 
членство в д-вото ни до първото общо годишно събра-
ние считано от днес (9 т.м.), като Упр. съвет ще внесе за 
разглеждане от същото, поведението му, с мнение да 
бъде изключен за винаги от д-вото. Това решение да 
се съобщи на Ст. Калъчев, Н.С.Г.С. и Окол. ръководство, 
като в 10 дневен срок може да го обжалва пред двете 
инстанции.

Относно състава на тима за 12 т. м. Вили Петков, по-
моли да вземат участие Гарабедов и Цв. Димитров.

3.Четене кореспонденция. Прочете се окр. № 29 от 
Околийс. ръков. с което нареждат да вземем участие с пър-
вия си отбор в блиц турнира, който се урежда на 9 май т. г. от 
Н-ка на Гарнизона, като прихода ще бъде за фонда „Музеи, 
паметници и гробове” при М-вото на войната. Реши се да 
участвуваме, като Зав. футбола разгласи между играчите. 
Домакина да нареди отварянето на стаичката и приготвя-
нето на екипа. След привършване на блицтурнира всички 
играчи да се съберат на определено място от Зав. футбола, 
за да им се говори за мача на 12 т. м. и да се разменят мисли 
за него.

4.Попълване Упр. съвет. Съвета реши до свикването на 
общото годишно събрание на свободните длъжности да се 
назначат: 1). За подпредседател – г. Иван Симеонов Главанов 
и 2). За Зав. футбола – Гарабед Саркизов Гарабедов, 
които от следното заседание следва редовно да при-
сътствуват на заседанието. При гласуването за изключ-
ването на играча Стефан Калъчев гласуваха и двамата. 
Четенето на протоколите от двете минали заседания ще се 
прочетат на идното заседание. За да имаме последовател-
ност налага се за всички решения, които се вземат, длъж-
ностните лица да си вземат бележки и докладват, за да не се 
протакат изпълненията им, като по този начин ще се съкра-
тява и времетраенето на заседанията.

4.За тримесечното събрание. Тъй като е време да се 
свика тримесечното общо събрание, на следното заседание 
да се определи датата и дневния ред.

Протокол  № 15, гр. Варна 11 май 1946 год. Днес в 
клубното помещение се състоя свиканото по спешност за-
седание на Упр. съвет, на което присътствуваха всички иг-
рачи и някои други наши членове.

Заседанието се откри от председателя на д-вото Д-р 
Василев. След като се видя, че на заседанието присътству-
ват доста голям брой членове, освен играчите и члено-
ве от управата, и след като се съвещаваха председателя с 
подпредседателя Цв. Димитров, поканиха се да останат 
само управата и играчите, за да може по-лесно и бързо да 
свърши заседанието, а останалите членове да напуснат 
заседанието. Това не се прие като предложение на пред-
седателя и управата реши заседанието да започне в при-
съствието на всички. Цв. Димитров помоли да не се обви-
нява Д-р Василев, понеже той е направил предложение да 
останат само играчите и управата. Всички заеха местата си. 
Председателя обяви, че днешното заседание по-спешност и 
дневния му ред се състои само от една точка:

1.Разглеждането постъпило писмо от играча Стефан 
Николов Калъчев от което моли да играе аз 12 т. м. 

За да може по-правилно да се разреши повдигнатия 
въпрос за Калъчев след като се прочете писмото му, ще се 
даде думата на членовете от управата и играчите. На това 
заседание направи лошо впечатление заканителния тон и 
език, който държеше спрямо председател членът ни Аршак 
Накашан който, като се направи предложение обикнове-

ните членове да напуснат заседанието се обърна към 

председателя с думите: Вие не можете да правите такова 
предложение без управата и за това ние няма да си излезем 
и утре ще събера подписи от членовете за свикване на съ-
брание и ще Ви бламираме. Това положение, разбира се, се 
оправи, като управата както се каза, реши всички да останат 
на заседанието. Понеже председателя пожела на това засе-
дание да присътствува и Ст. Калъчев, отидоха да го повикат 
и времето до неговото идване го използува и каза няколко 
думи за режима на играчите преди състезанията, като ги 
помоли да не употребяват алкохол. За да запознае всички 
присътствуващи с въпроса за изключването на Калъчев, на 
кратко преповтори думите казани от него за резултата от 
мача с „Спартак”, че лично той бил в състояние да направи 
това, като пожелае. За тормоза над играчите през време 
на играта. Това всичко действува върху морала на играчи-
те. Ние се усъмняваме, че има нещо уговорено с членовете 
на „Спартак” не поел никакъв ангажимент. Обаче за всичко, 
което било говорено особено казаното на Цв. Димитров се 
доказа, че не било верно, и ние (управата) сме били подве-
дени, Цв. Димитров, каза че по начало той е виновен, поне-
же не е верно, че Стойчо Ковачев му е говорил, казаното в 
миналото заседание, но от някой друг за когото не си спом-
ня, обаче, не вярва Калъчев да е говорил това. Секретаря 
постъпилото писмо от Стефан Калъчев от 11.V. т. г. с което 
казва, че не е доволен от решението на упр. съв. за изключ-
ването му, като моли на всяка цена да му се разреши да иг-
рае на 12 т. м. в мача срещу „Спартак”, а въпроса за поведе-
нието му да го разгледаме на общо год. събрание.

За да може да се види мнението на всеки член, даде 
се последователно думата на отделните играчи. Пръв взе 
думата играча Атанас Ковачев който каза: „Въпреки, че 
ние играчите му знаем маниерите (на Калъчев), но нало-
жително е на всяка цена да играе на 12 т. м. Той е добър 
техник и тима се нуждае от него. Г. Радев – също така 
настоява да бъде турен в тима, въпреки, че обижда но 
това се дължи на неговата нервност. Недков, Желязков, 
Конаков, Георгиев, Димитров и Манчо, намират, че на 
всяка цена Калъчев ще трябва да играе на 12 т. м. В този 
мач тимът ни трябва да се представи в пълния си със-
тав.

 В този момент, когато трябваше да се изкажат и 
Зав. футбола Гарабедов, същия напусна заседанието демон-
стративно, за което на следното заседание да му се иска 
обяснение, за причините. Миовски запита дали ще бъде 
законно ако променим решението и дали ще можем да съ-
общим на време до местата гдето трябва. Стефан Калъчев 
пристигна и председателя му даде думата да се изкаже по 
въпроса. Същия настоява на всяка цена да играе срещу 
„Спартак”. Държи на това, че не е говорил това което се 
изнесе на миналото заседание. Поиска му се да ни отгово-
ри дали ще продължи да играе, на което отговори: „Аз без 
спорт не мога”. Цв. Димитров се извинява гдето е подвел 
председателя, че уж Стойчо Ковачев е говорил нещо, а то не 
е вярно, като не си спомня кой му е говорил според което 
излиза, че Калъчев не се е срещал с Стойчо Ковачев.

 Подпредседателя Русинов предложи да се при-
ключи въпроса, като направи предложение: „Да се от-
мени решението на Упр. съв. прот. № 14/т.г. по изключва-
нето на Ст. Калъчев и да му се разреши да играе на 12 т. 
м. срещу „Спартак”. Цв. Димитров посъветва Калъчев да си 
поправи поведението. Бедрос Ексерджиян намира, че чле-
новете трябва да говорят повече в заседанията, а не на мес-
та гдето може да се изложи д-вото ни. Саръбеев преповтори 
чутото вън от клуба. Пантев – държи на това, че Калъчев има 
морален ангажимент пред „Спартак”. Председателя наново 
се изказа по въпроса и каза, че при предишната светлина са 
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се взели погрешни решения. Цв. Димитров моли да се про-
токолира, че той е заблудил Упр. съвет с казаните думи от 
Стойчо Ковачев и взема думите по обвинението за неверни 
и следва да се отмени наложеното наказание. Опрощава 
се Калъчев. Като заключение председателя каза, че човек 
без грешка няма. Управата е взела това решение въз основа 
докладването на 8 т. м., но сега, когато всичко се изясни от 
допълнителните сведения събрани по въпроса с Калъчев и 
стана ясно, че ние действително сме били заблудени, помо-
ли да отменим решението си по изключването му като не-
основателно, и му се възвръщат правата на редовен член. 
Същия играч декларира, че ще бъде строго дисциплиниран 
и въздържан. Калъчев помоли да се избърза и съобщи теле-
графически до съответните места, за да не направят някак-
ва спънка за в неделя 12 т. м. Секретаря да има грижата да 
уведоми по-висшите инстанции.

По дописките.Освен това на края на заседанието се по-
дигна въпроса, кой е дал право на дописника на „Нар. спорт” 
и радио Варна, да изнася и съобщава сведения за живота в 
д-вото ни, без за това да има нашето съгласие и дали трябва 
да му се направи забележка. За в бъдеще всичко трябва да 
се печата в „Нар. спорт” и радиото, само след като се одобри 
от секретаря и председателя на д-вото ни. Това да се съоб-
щи на Стоил Илиев.

Протокол  № 16, 16 май 1946 год. гр. Варна Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управ. съвет, при следния дневен ред:

1.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма, по които се взеха съответните решения: а). 
От Коменд. Народната милиция – с което молят да им от-
пуснем фланелки и гащета за щафетното надбягване на 17 
т. м. – Реши се да им се дадат, но при условие да ги върнат в 
събота понеже имаме мач.

Домакина да има грижата да им се предадат срещу раз-
писка. б). От О.Р.Г.С. искат да им съобщим какъв цвят имаме 
зарегистриран в устава. Да им се отговори – червен и бял. 
в). От О.Р.Г.С. съобщават, че за в бъдеще всички мачове ще 
се играят в града на игрище „Колодрума”. г). От О.Р.Г.С. – да 
изпратим наш човек да отиде и уреди въпроса с торбите. 
Натовари се касиера Дим. Костов д). От О.Р.Г.С. – че волей-
болните състезания започват на 26 т. м. при същата про-
грама изработена от Юнош. комитет. Зав. спец. спортове – 
Пинзов да има грижата. Запитват дали имаме добре подгот-
вени членове за волейбол, за да бъдат назначени за рефери 
на същите състезания. Да им се отговори че такива са: 1). 
Илия Капитанов и 2). Благой Божимиров Давидов е). Окр. № 
37/ т. г. от О.Р.Г.С., с което ни съобщават, че за груба игра 
изключват двамата ни члена: Стефан Калъчев – за 6 ме-
сеца и Недко Недев – за 1 месец, считано от 16 май 1946 
год. Съвета недоволствува. Цв. Димитров докладва, че Обл. 
дежурен и рефера  не са съгласни с това решение и в знак 
на протест същия се отказва от Председат. на Окол. ръко-
водство. Телеграфически поискал анкета от О.Р.Г.С. Същата 
да се потвърди и с писмо. Да се направи протестно писмо до 
Окол. ръководство, понеже наказанията са крайно неспра-
ведливи. ж). От Окл. ръководство, да им съобщим състава на 
комитета за гимнастика програмата за д-вените състезания 
и в какво положение се намират гимнастическите уреди на 
д-вото ни. Да им се отговори, че по начало ние не сме ос-
новали такава секция въпреки, че по устав сме задължени 
да имаме, понеже докато в града ни съществува юнашкото 
д-во и докато се оттеглиха всички учители по физич. възпи-
тание, наложително е да потърсим платени ръководители. 
От нашите изпратени десет члена да следват открития курс 
по гимнастика от О.Р.Г.С. не можаха да завършат, поради 

преждевременното му закриване, а ние се надявахме, че от 
тях може да се назначи някой за ръководител на юнаш. чета. 
С гимнастически уреди не разполагаме, понеже тази дисци-
плина тепърва се прокарва в д-вото ни. з). От О.Р.Г.С. – запит-
ват, дали имаме картотекирано лице ма име Стоян Боранов. 
Да се отговори, че нямаме, а освен това и ние сме заинтере-
совани, понеже е нападнал наш играч. и). От „Аспарух” – че 
са изключили играча си Георги Пантелеев Тодоров. к). От 
О.Р.Г.С. – че год. събрание ще се състои на 26 т. м. в юнаш. са-
лон. Съвета ни на ново ще се занимае с въпроса на следното 
заседание, ще определи хората за делегати, процентно на 
картотекираните членове и ще им дадем пълномощни. л). 
От Н-ка на Варнен. гарнизон – благодари на играчите за 
участието им на благотворителния турнир на 9 май т. г. 
в който турнир нашия тим победи с 2:1 „Спартак”.

2. Доклад на касиера. Касиера докладва приходите и 
разходите за минало време; както следва: 1). За карнавална-
та среща с томболата – Приход – 47 880 лв., Разход – 29 390 
лв., Чист приход – 18 490 лв., който е вписан редовно в ка-
совата книга. 2). Мача на 28.IV.1946 год. с „Локомотив” 
– Приход – 29  160 лв., Разход – 7  906 лв., Чист приход – 
21 258 лв. 3). Мача на 12.V.1946 год. с „Спартак” – Приход 
– 212 300 лв., Разход – 27 290 лв. За разпределение – 185 010 
– или на д-во се падат по 92 505 лв., за която сума е издал 
касова квитанция. Одобряват се разходите. Направени са 
следните разходи: 1). За вечеря на играчите на 12.V.1946 
год. – 10  400 лв. 2). За сватбен подарък на играчите Илия 
Апостолов и Атанас Ковачев 2 х 5 000 лв. – 10 000 лв.

3. Приемат се членове. Приемат се за членове подали-
те декларации и списъци, както следва: 1). От Сестрин. у-ще 
– 69 души 2). От Акушер. у-ще – 32 души 3). От разни лица 
– 30 души, Всичко – 131 души, за които да се изготви редов-
на картотека. 4). Приема се за редовен член – състезател 
Янко Иванов Абаджиев, който веднага да се картотеки-
ра.

4. За мача с „Аспарух”. За организатор на мача с „Аспарух”, 
който ще се играе на 18 т. м. се назначава Атанас Илиев. За 
касиер – Певеца. На следното заседание да се докладва ре-
зултата.  Да се пише за милиция.

5. Разни. 1). Цв. Димитров докладва, че е занесал сума-
та от 10 000 лв. на раненият играч на „Спартак” – Анчето, за 
което много благодари. Сумата е събрана измежду члено-
вете на д-вото ни. 2). Предложи се и се одобри купуването 
сватбен подарък на членът ни Атанас Аврамов, като грижа-
та за това да има секретаря Анестев. На следното заседание 
да се докладва разхода. 3). Понеже е вече време за свиква-
не на Извънредно общо год. събрание, на следното заседа-
ние да се реши и определи датата и дневния ред. До тогава 
длъжностните лица да приготвят докладите си писмено и 
ги предадат на секретаря за приготовление на отчета на 
Управит. съвет.

Протокол  № 17, гр. Варна, 22 май 1946 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управителния съвет, при следния дневен ред:

1.Насрочване общо събрание. Реши се на 29 т. м. в сря-
да в 7 часа сл. обяд да се свика извънредно общо год. съ-
брание при следния дневен ред: 1). Отчет за дейността на 
Управ. съвет и доклад на контролната комисия за времето 
от 16.I.1946 год. до деня на събранието; 2). Попълване на 
Управит. съвет; 3). Разглеждане поведението на членове и 
4). Критика и самокритика. При липса на определеното вре-
ме събранието се отлага за след един час и решенията му 
ще бъдат законни, независимо от числото присътствуващи-
те. Също да се разгласи по радиото и пресата, като се поста-
ви и покана на видно място в клуба.
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2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните 
получени писма: 1). От О.Р.Г.С. – Варна с което ни канят на 
извънредното годишно събрание за 26 май т. г. и искам 
да посочим делегати, като на 50 души възрастни членове 
пратим 1 делегат. Понеже ние имаме право на 10 делега-
ти избрахме следните лица: Русин Русинов, Иван Главанов, 
Тодор Анестев, Христо Григоров, Георги Тодоров, Стефан 
Коков, Никола Миовски, Генчо Гроздев, Ташко Иванов и 
Гарабед Гарабедов. Секретаря да изготви пълномощно и да 
го представи на Окол. ръководство. На следното заседание 
делегатите да докладват за събранието. 2). От Окол. ръко-
водство – да изпратим на 26 т. м. пр. об. Илия Капитанов за 
ръководене (баскет) волейболното състезание „Спартак” 
– „Приморец” на игрище „Приморец”, което е съобщено на 
Капитанов. 3). От Окол. ръководство, че на 26 т. м. имаме 
волейболно състезание с „Черн. юнак”. 4). От футб. комитет, 
че на 27 т. м. се насрочва мача „Аспарух” – Т.В.45. За орга-
низатор се назначи Бедрос Ексерджиян, който да поиска и 
милиция и направи всичко необходимо за мача. Касиери: 
Атанас Ковачев и Генчо Гроздев Контрола: Йордан Миланов 
и Г. Лазаров. Да се вземат 2 платени контрольори. За билети 
– Натоварва се Аврамов да получи билетите. Цени на биле-
тите: 100 и 60 лв. Гратиси – да се дадат по 50 билета на двата 
клуба и на останалите три по 12 гратиса. 5). От Окол. ръко-
водство – да им отговорим за звездообразната щафета дали 
сме взели участие. Не сме участвували с тим, но изпратихме 
атлет „секция при Нар. мил.”

3.Доклади на длъжностни лица.  Зав. спец. спортове 
– Влад. Пинзов докладва, че стълбовете за волейболното 
игрище още не са готови, а игрището е необходимо за тре-
нировки и състезания. Моли, строителния комитет да има 
грижата за това; Също така че нямаме гюллета; Иска да се 
привлекат хора за спец. спортове. Докладва, че г. Никола 
Абаджиев – ф-ка „Триколор” – е подарил на клуба 50 м. фи-
тил. Да му се изкаже писмена благодарност. 1). Разреши 
се на Зав. юношите да направи разход в размер на 1  500 
лв. за пътни и закуска на юношите за мача на 26.V.1946 г. в 
квартал „Аспарухово”. За разхода да се представи документ. 
2). Касиера докладва, че има неотчетена сума 3  224 лв. от 
Бедрос Ексерджиян, произхождащи от неотчетени томбол-
ни билети от новогодишната вечеринка дадени на разни 
лица. Бедрос поясни, че въпреки да са му обещавали не са 
сторили това и пое ангажимента да ги покани да се явят при 
подпредседателя Русинов. 3). Одобряват се разходите за 
отиването и връщането на Бедрос Ексерджиян в София по 
дружествена работа, но за същите да представи документ 
за протоколиране. 4). Докладва се, че е направен опит да 
се разбие единия прозорец на стаичката при игрището. Тъй 
като инвентара при същата е застрахован наложително е да 
се подсили вратата или прозореца с железни решетки или 
пък да се затворят единия прозорец и едната вътрешна с 
тухлена зидария. Освен това се докладва, че клозета е доста 
разрушен и трябва да се измаже. Понеже не разполагаме с 
големи суми, реши се в първо време да се ремонтира клозе-
та, зазидат вратата и прозореца поправи вътрешната стъл-
ба и изкърти вътрешната мазилка в стаичката, като за това 
се натоварва секретаря Тодор Анестиев, който да намери 
човек за ремонта и представи сметка за работата. Това да 
стане в най-скоро време. Постъпили дарения. а). Членът ни 
Георги Кацаров подари на дружеството ни 1 лодка. Русалка, 
която по негово желание се наименова „12 май”. Същата да 
се впише в инвентарната книга. Да му се изкаже писмена 
благодарност. б). Членът ни г. Христо Григоров внесе в дру-
жествената каса сумата (5 000) пет хиляди лева. Да му се из-
каже писмена благодарност.

4.Приемане членове. Приеха се за редовни члено-

ве: Подпоручик Кръстю Великов Васев и Ташко Иванов.
5.Разни. а). Председателя помоли Рандев да отиде в 

Сестринското училище и да види от какво се нуждаят на-
шите членки – относно играта с ръчна топка. б). Повдига се 
въпроса, че аптечката се нуждае от медикаменти. Стефан 
Калъчев поема ангажимента да даде някои от необходими-
те такива, като Атанас Аврамов се натоварва да занесе ши-
шенца. в). За да се запази стаичката на игрището от щети, 
да се пише писмо до Нар. милиция – отд. Криминален, като 
се изтъкне последния опит за разбиване на прозореца. 
Натоварените длъжностни лица на следното заседание да 
докладват. Изказва се благодарност. Да се изкаже благо-
дарност на бояджиите – декоратори Иван Сарабеев, Георги 
Кацаров и Нико за гдето боядисаха клубното помещение за 
1 май т. г.

Протокол №18, 5 юний 1946 год., Варна. Днес 5 юний 
1946 год. в клубното помещение се състоя редовно засе-
дание на управителния съвет под председателството на г. 
Русин Русинов при следния дневен ред:

1.Четене и писане на кореспонденция. Прочетох се 
следните получени писма: 1) Окръжни № 844, 845, 873, 874, 
875, 927, 976, 1041, 1043, от Н.С.Г.С. – разни комитети, от 
които с по-интересно съдържание са:№ 976 – относно ут-
върждаване устава на д-вото, с което искаш протокола от 
общото събрание с който е приет устава два списъка на уп-
рав. и контр. съвети заверено от Местния О. Ф. комитет. 2) 
Молба с 100 лв. фондови марки за общ. подпомагане и 10 
лв. герб и списък на учредителите, като тая книга се пред-
ставят в М-вото на Вътрешните работи чрез Н.С.Г.С – София. 
Всичко това да се изготви от секретаря. Същия да отговори 
на всички окръжни с които се искат отговори. 3) Писмо № 
964/27.V.1946 г. От Н.С.Г.С с което одобряват промяната в 
Управ. съвет. 4) От Н.Д.Г.С. „Спартак“ – благодари за внесе-
ната сума 10 000 лв. – помощ на контузения играч Стефан 
Конст. Желев (Анчето). 5) От Обл. съв. физк. и спорт – Варна 
обявява ни строго мъмрене, за гдето не сме взели мерки за 
изкореняването на клубния шовинизъм, и че за всяка проя-
ва на недисциплинираност ще държи отговорен упр. съвет. 
Съвета ни, намира, че в дружеството ни никога не сме рабо-
тили и не сме проагитирвали клубния шовинизъм. Да им се 
благодари за съвета и им се отговори в тоя смисъл. 6) Окр. № 
52, 55, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69 и 72. От тях с по-интересно 
съдържание са: а). За прегледа на играчите ще се извършва 
от Д-р Кирил Кръстев в у-ще „Цар Симеон“ б). Решението на 
Общото год. събрание на Окол. ръков. да внесат – 5 000 лв. 
За поддръжка на колодрума. в). За спортен дописник, кой-
то да дава съобщения за клуба се назначи Димитър Рандев, 
който материала да го изпраща на Стоил Илиев. г). Че на 9.VI. 
т. г. ще се състои Олимпийска щафета, за което да има гри-
жата Зав. Спец. спортове Владимир Пинзов и на следното 
заседание докладва за резултата. д). Одобрява се формата 
ни червени фланелки и бели гащета. е). Че ни се отпущат 2 
плондера и да внесем на Окол. рък. 340 лв. ж). Да се пише 
благодарствено писмо до Местния Занаятчийски комитет за 
отпуснатите ½ кг. гвоздеи и 2 кг. гьон парчета.

2. За мача с Кюстенджа. Понеже на 8 и 9.VI. т. г. в Добрич 
ще гостува един тим от Кюстенджа, желателно е, ако ни 
предложат да приемем един мач. Тъй като времето е дос-
та напреднало, натоварва се Арш. Накашам да преговаря с 
Добрич при какви условия биха ни гостували и какво ние 
можем да броим. Дадоха се и препоръки на Накашам в рам-
ките на които да преговаря от името на дружеството ни. Ако 
се наложи управата да се събере.

3. Завед. Гимнастиката.За Зав. гимнастиката при д-вото 
се предложи лицето Иван Костов Желязков – бивш член на 
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„Юнак“, който да се покани на следното заседание от каси-
ера Паскалев.

4. Доклади. а). Зав. спец. спортове Влад. Пинзов моли да 
се побърза с направата волейболно игрище. Натоварва се 
заедно с Калъчев да влязат в връзка с Кораловаг, за направа 
на стълбове. Нашия волейболен тим редовно се явявал на 
насрочените волейболни състезания, обаче, противника не 
се явява. Наложително е да се направят фланелки за атле-
тите, Аршак да вземе разрешително за Габрово от комисар-
ството. Всички атлети и др. състезатели да се фотографират 
при „Алфа“, като д-вото заплати снимките. б). Зав. водния 
спорт – Да се изиска 1 лодка от Нар. Мор. съюз за трениров-
ка за сряда и петък за 6 ч. сл. об. и неделя преди обяд. –Да се 
използува лодката „12 май“ освен това домакина да отпусне 
от по износените фланелки – 7-8 броя за водния спорт. в). 
Домакина Драгиев, докладва че нямаме футболни топки. Да 
се даде кожа и се направи 1 нова топка. Да се купи боя за 
обувки и смазка за топките. За клуба да се купят 15 обик-
новени стола. Купени са ½ кг. гвоздеи и 2 кг. гьон (парчета) 
за общата – 455 лв. г). Зав. футбола –Гарабедов. Настоява да 
се да купят обуща. Натоварва се заедно с касиера Паскалев 
да отидат в Добрич, където можели да намерят такива, като 
уговорят за цената и на следното заседание докладват. 
Моли за 8 т. м. да се освободят някои от играчите и след 
мача да се заплатят надниците им. д). Касиера докладва, 
че е броил 21  500 лв. за ремонт стаичката при игрището, 
който разход се одобрява. е). Зав. секторите – моли да се 
купят волейболни мрежи за секторите. Съвета натоварва Б. 
Ексерджиян да ги поръча. На сектора при Нар. милиция да 
се даде волейболна топка. ж). Отпечатани са 10 000 броя 
марки фонд игрище Тича-Владислав по 20 лв. – 200 000 
лв.за разпродаване. Одобрява се разхода по напечатва-
нето им от 11 000 лв., които касиера да заплати веднага. 
Марките да се пуснат в продажба след проверка от Контрол. 
комисия. Касиера Паскалев да уреди въпроса за получени-
те торби от Окол. ръковод. като заедно с Дим. Костов сторят 
това.

5. За мача на 8.VI. т. г. За организатор на мача „ТВ45“– 
„Локомотив“ се назначава г. Ис. Зилберман, като има 
помощник Ат. Аврамов, Касиери: Георги Лазаров и 
Иван Илиев, билетите и др. да се приготвят от касиера. 
Организация съвместна с „Локомотив“. Да се докладва на 
следното заседание.

6. За международни мачове. Направи се предложение 
да се поканят клубове от Югославия – „Червена звезда“, 
от Румъния –„ЧФР“ и от С.С.С.Р. – тим от Одеса – чрез 
Бълг. Съвет. д-во, като се изготвят писмата от секретаря 
и се дадат на Вили Петков за написване на френски. Да 
се поканят за м. авг. 1946 г. Поради напредналото време 
заседанието се закри и се реши в петък 7 т. м. да се състои 
извънредно такова за разглеждане писмото на Ш. Берберян.

Протокол № 19, 13 юний 1946 год., гр. Варна.  Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на Упр. 
съвет, председателствувано от подпредседателя Иван Сим. 
Главанов при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 18 
от миналото заседание, който се прие и подписа от присът-
ствуващите без изменение. 

2.Доклади. Касиера докладва за приход и разхода по 
мача на 8.VI.1946 год. с „Локомотив“ за Окол. първенство, 
както следва: Бруто приход – 28  440 лв., Бруто разход – 
7 561 лв., Чист приход – 20 879 лв. който се разделя по равно 
между двете д-ва по 10 439 лв. за които е издадена касова 
квитанция и вписана в касовата книга. 2.Организатора по-
моли за в бъдеще всички членове от Упр. съвет които имат 

възможност, да се явят на всеки мач, за да помагат при ох-
раната на игрището. На този мач охраната е била незадо-
волителна и за това прохода е слаб. Стремежа ни трябва да 
бъде за добра организация. 3.За волейболните състезания 
на 9.VI.1946 год. Нашите са се явили редовно – от възраст-
ните. Юношите не са се явили, понеже имало футболен мач 
и от същите състезатели не могли да се явят и на волейбо-
ла. 4.За олимпийската щафета на 9.VI.1946 г.се докладва, че 
сме класирани на четвърто място, понеже са липсвали ат-
летите, които бяха набелязани да вземат участие. За да си 
задържим атлетите и волейболистите наложително е да си 
направим волейболно игрище. 5. За международния мач, 
който се игра на 12.VI.1946 год. между нашия тим и тоя 
на спортен клуб „Дезробирия“ Кюстенджа, докладва 
Аршак Накашам, който беше натоварен да преговаря 
за условията. Стигнало се споразумение да им запла-
тим глобалната сума 40 000 лв. без каквито и да е дру-
ги задължения. Мача се произведе напълно редовно и 
при добро посещение. Организатора Зилберман имаше 
грижата за уредбата му. Направиха се постъпки пред 
Обл. директор и Н-ка на III армия да освободят жела-
ещите чиновници да посетят мача, което разрешение 
получихме понеже беше делничен ден. Мача завърши 
при резултат 3:0 за нас. Вечерта се сервира вечеря на 
гостите и нашите играчи. Приходо-разходния протокол 
ще се докладва на идното заседание. Гостите ни пока-
ниха да им гостуваме в Кюстенджа през м. юлий т. г. 6. 
За гимнастиката. За Зав. гимнастиката при д-вото се избра 
г. Иван Костов Желязков, който да се покани на идното за-
седание, за да приеме длъжността и получи някои настав-
ления от съвета. 

3.Доставка спортни прибори. Прочете се получения 
ценоразпис за спортни артикули от „Дерби-спорт-мода“. 
Съвета прие да се направи писмена поръчка, като се нато-
вари организатора Зилберман да има грижата да се изпрати 
писмо и сумата и сумата по куриера. Поръчаха се: 1) 5 во-
лейболни топки х 1 260 лв. – 6 300 лв 2)  волейболна топка 
х 3 010 лв. -  3 010 лв.  3) 3 бр. Гюллета от 3 вида –3 328 лв. 
12  638 лв.  Освен това да се запита дали има волейболни 
мрежи. Да ни изпратят една футболна топка и ако ни се ха-
реса ще направим поръчка. В случай, че артикулите запаз-
ваме си правото да ги върнем обратно (б.а. протоколиста е 
пропуснал няколко думи – идеята е била ако не им харесат 
артикулите да ги върнат обратно). След получаването на 
волейболните мрежи ще се разпределят между секторите. 
4) Зав. футбола Гарабедов е ходил в гр. Добрич за да 
провери за футб. обуща. След проверката, която напра-
вил споразумял се с 1 работилница, която ще приготви 
два чифта обуща х 7 000 лв. и ще ги донесат за мостра. 
Ако ги харесаме ще направим поръчката си, като оста-
налите Обуща ще ни ги приготвят в срок от десет дни – 
Съвета е съгласен. 5) Одобряват се разходите. Одобряват 
се следните разходи: 1)За покупката на 15 стола – 4 050 лв., 
които домакина ги впише в инвентар. книга. 2) За 26 торби 
х 150 лв. за направата на гащета – 3 900 лв. 3) За 1 чифт фут-
болни обуща 8 000 лв. – които да се впишат в инвентарната 
книга. Всички инвентарни предмети, които се купуват, ре-
довно да се вписват в инвентарната книга. 

4.За мача с „Спартак“. Организацията на мача, който 
имаме да играем на 15 т. м. за градското първенство с 
„Спартак“ –се представя на организатора Зилберман, 
който да влезе в връзка с организатора на „Спартак“ 
и уговарят условията. Да се вземат платени портиери и 
касиери. Също да се изиска милиция. Касиера да пригот-
ви билети. Да се обяви в пресата и радиото. За мача да се 
освободят играчите от „А“ тим Янко Ив. Абаджиев, 
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като се пише писмо до К-ра на Дун. флот – Русе и от „Б“ 
тим Кузман Марков Атанасов работник при „Кораловаг“ 
– Варна и от „Б“ тим Атанас Георгиев Антонов чиновник 
кооперация „Димят“ – Варна. На следното заседание да се 
докладва подробно за мача. 

5.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: 1) От Обл. физкулт. служба – Варна за спортната 
възпоменат. марка „Балкански игри 1946 год. х 100 лв. Реши 
се обяви между членовете и желаещите да се запишат при 
бюфетчика до 19 т. м. Клуба да запише 200 марки, като съ-
щите се разпределят между записалите се, за което да има 
грижата организатора Зилберман. Списъка да се представи 
на службата до 20 т. м.  2) От Окол. ръков. –че за юноши със-
тезатели се считат родените след 1.III.1928 г. 3) От същото, че 
непрегледани състезатели не могат да се поставят в тима. 4) 
От същото, че ни глобяват с 500 лв. за гдето на време не сме 
внесли стойността на получените 26 торби за гащета. 5) От 
същото, че намаляват наказанието на играча ни Стефан 
Калъчев от 6 на 2 месеца, а на Недко Недков (б.а. Недев) 
остава 1 мес. 6) От същото, че за в бъдеще за учениците, 
който ще трябва да вземат участие в мачове или тържества 
ще трябва предварително да се иска разрешение от дирек-
тора или клас. наставник. 7) От същото, че на 9.VI. т.г.имаме 
волейболно състезание с „Спартак“. 8. От същото, до 18 т.м. 
Да им съобщим имената на желаещите членове за съдии по 
баскетбол. За това да има грижа Зав. спец. спортове. а) От 
същото, че вместо за 26 торби да внесем стабилността на 23 
торби, колкото в същност сме получили. Касиера да уреди 
сметката. б) От същото, с програми за провеждане трени-
ровките по лека атлетика и футбол. в) От Окол. ръковод. за 
наложени наказания на играчи от „Свобода“. г) От същото, 
че на 27 и 28.VII. т. год. и на 3 и 4.VIII. т. г. ще се проведат леко-
атлетическите състезания за окол. първенство. Да имат гри-
жата Зав. спец. спортове и Зав. юношите. д)_ От същото, че 
разрешат на Калъчев и Недков (б.а. Недев) да играят срещу 
„Дезробирия“ Кюстенджа.е) От същото, дали сме готови да 
вземем участие в Баскетболното първенство. Зав. специал-
ните спортове да докладва. ж) От същото, искат сведение 
за членът ни Георги Тодоров Георгиев. з) От Обл. физкулт. 
служба –Варна да измолим окръжно директива № 16 от 
Централния съвет за физкултура и спорт за изнасянето на 
7 юлий денят на физкултурата. Съвета реши да почакаме 
нареждането от Окол. ръководство и след това да пристъ-
пи към приготовлението.и) От Н.С.Г.С до Окол. ръководство 
копие до нас, искат обяснения по изключването на играчите 
Калъчев и Недков (б.а. Недев). к) Молба от играча ни Стоил 
П. Лилов, с която моли да му се даде разрешение за пре-
минаване в друго д-во. Реши се да се покани на следно-
то заседание лично да даде обяснение за причините, 
които го карат да напусне д-вото ни. л) Понеже е наложи-
телно да се направи волейболно игрище, да се вземат ка-
лъпите за стълбовете от д-во „Балкан“ и се предадат на ф-ка 
„Лорм“ – където ще ни ги направят безплатно. На следното 
заседание да се докладва за стореното. На заседанието при-
сътвува другаря Въжаров от Н.С.Г.С, който в кратце обясни 
какво се иска от отделите дружества. 

Протокол № 20, 19 юний 1946 год., гр. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управ. съвет, при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Прочете се протокол № 19 от мина-
лото заседание, който се прие без изменение. Да се пише до 
Околийското ръководство, че ще вземем участие в баскет-
болното първенство през този сезон.

2.Доклади. а) Зав. водния спорт Георги Лазаров, че по-
лага грижи за вземане лодка от Морския съюз. б) Зав. 

футбола Г. Гарабедов – за мача с „Спартак”, че бил при-
нуден да тури в първия тим – играча от юношкия тим 
Конаков, понеже в последния момент за мача не се яви-
ха Тодор Павлов, понеже бил болен и Абаджиев, поне-
же не дойде от Русе. Това стана причина тима ни да пре-
търпи промяна и да се представи зле срещу „Спартак” и  
да загубим с 2:1. в) Организатора докладва, че мача е бил 
предварително добре рекламиран и направено за доброто 
му посещение. Също в деня на мача игрището е било много 
добре охранявано, за което де се пише благодарствено пис-
мо до К-ра на милиционерското училище. Докладва се при-
ходо-разходния протокол от мача, както следва: Приход – 
бруто – 192 980 лв., Разход – 39 396 лв., За подялба – 153 584 
лв., като на клуб се падат по 76 792 лв. за която сума е изда-
дена касова квитанция и вписана в касовата книга. г) Зав. 
юношите Аврамов недоволствува за гдето Гарабедов е 
взел Конаков на което се дължи и загубата на юношкия 
тим срещу „Спартак”. Председателя намира, че тимове-
те трябва да си съдействуват. д) Председ. Д-р Василев 
докладва, че играча ни Манчо има нужда от почивка и 
силна храна за възстановяване на здравето и ако стане 
нужда да го пратим на лечение. В първо време съвета 
реши да му се отпусне помощ в размер на (10 000) де-
сет хиляди лв. Същия наново да се яви в диспансера за 
преглед и искаме отпуск, и да вземе медицинско свиде-
телство. е) За Г. Радев да си прегледа крака и представи 
документи за разхода. За в бъдеще всеки играч, който 
се нуждае от прегледи да върши това своевременно, 
за да не се протака лекуването. ж) Домакина – да се ку-
пят още 15 стола и се впишат в инвентарната книга. з) Зав, 
гимнастиката – да организира юнашка чета от младежи-
те. Управата по-късно ще поиска отпущането на Юнашкия 
салон. Желателно е всички юноши да вземат участие при 
упражненията. и) Зав. шах-мата – да се да се картотекира 
първенеца на клуба за вземане участие в областното пър-
венство, което започва от 1.VII.1946 год. Същия да предста-
ви името на състезателя за да се картотекира, ако това не е 
сторено до сега.

3.За фонд игрище. Отпечатаните 10 000 марки х 20 лв. 
да се проверят от Контр. комитет и пуснат за продажба. За 
това да се натовари едно лице, което да има грижата за от-
читането, което да стане най-скоро време, понеже имаме 
нужда от пари за игрището.

4.Агитационна седмица. Съвета реши д-вото ни да про-
веде агитационна седмица от 24 до 30 т. м. като се избра 
комисия в състав: Цв. Димитров, Анестев, Георги Тодоров, 
Христо Григоров и Зилберман, която да изработи програма 
за същата, като се съобщи до държавната сигурност, Н.С.Г.С., 
Обл. съвет и Окол. ръководство. Да се иска разрешение за 
отпечатване лозунги, апели и др. от Обл. инспекция на про-
пагандата. Също така се поиска разрешение за отпечатване-
то на лентички, които ще бъдат окачвани на гражданството, 
приходите от които ще бъде за фонд „Игрище”.Прихода от 
всичко това ще бъде за горния фонд. Да се поиска отпуща-
нето на 1 филм от Н.С.Г.С. за прожектиране пред граждан-
ството. Освен това през седмицата да се изнесе сказка в 
клуба, по радиото, пресата и в събота на 29 т. м. сл. обед да 
се уреди състезание на футбол, атлетика и колоездене, като 
на следното заседание се реши по-подробно. На 30 т. м. да 
се уреди екскурзия с моторна лодка до Балчик. Комисията 
на следното заседание да докладва за стореното. На всяка 
цена да се пласират марките.

5.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: 1) От Окол. ръковод. да представим списък на юношите 
и възрастните състезатели с по 1 снимка за издаване карти 
за свободен вход. Да имат грижата Зав. футбола и Зав. юно-
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шите. След 1.VII. т. г. в игрището няма да се пускат безплатно 
никой от състезателите. 2) От О.Р.Г.С. - с грамота на отличили 
се атлети. 3) От О.Р.Г.С. – че д-вата не отговарят на време на 
кореспонденцията. 4) От О.Р.Г.С. – с плана – директива по 
отпразнуването на деня на физкултурата – 7 юлий. Излъчи 
се комисия в състав Цв. Димитров, Асен Карамихайлов и 
Бедрос Ексерджиян, която да има грижата за правилно-
то провеждане на програмата. За трудовия ден на 30.VI. т. 
г. да се изпратят 30 души на игрище „Колодрума”, за което 
да имат грижата Цв. Димитров и Аврамов. 5) От Н.Д.Г.С. 
„Бенковски” – Провадия – молят да приемем техния „Б” тим 
за мач с нашия, преди мача на „А” тимовете, като им запла-
тим пътните. Да им се отговори, че не можем да ги приемем, 
понеже нашия тим е ангажиран. 6) От Центр. плувен ком. 
Н.С.Г.С. до 15.VII. т. г. да съобщим дали ще вземем участие в 
държавното първенство на 9, 10 и 11 VIII. т. г. по плуване. Да 
се покани Коста Попов за да докладва дали имаме състеза-
тели. 7) От. Обл. физкултурна служба да им съобщим кога 
правим тренировките – футбол и атлетика. 8) От Центр. плу-
вен комитет Н.С.Г.С. че устройват 12 дневен курс и искат от 
Окол. ръковод. да изпрати 3 души. 9) От Н.С.Г.С. – окръжно 
за 7 юлий. 10) От Варн. обл съв. да внесем 10% от прихода 
с „Дезробия” – за Областта. 11) От същия, съвета одобрява 
промените в Управит. съвет.

6.За мача „Бенковски”. За мача за областното пър-
венство с „Бенковски” – Провадия на 23.VI.1946 год. 
се назначават: Организатор Зилберман с помощник 
Аврамов и всичко членове от управата в помощ на съ-
щия, касиери: Георги Тодоров и Коста Ставрев, Контрола: 
Апостол Антонов и Троцки. На членовете билети с нама-
ление с предварителна продажба. Цени 100, 80 и 60 лв. На 
следното заседание длъжностните лица да докладват за 
стореното

7.Разни. 1). За чорапи – да се купят 20 чифта къси чора-
пи за играчите; 2). За турската секция – Да им се дадат екипи 
за мача на 23 т. м. 3). За в бъдеще заседанията да започват 
точно в 20 часа. 4). За значките – Детелината да бъде 
светла. 5). За марки от Бъл. съв. д-во, да се запишем за 30 
серии х 200 лв. 6). За радиото – Да се уговори с бай Петър; 
7). За Шабу Берберян – Цв. Димитров да се срещне и говори 
по неговия въпрос. 8). Да се пише до Окол. ръковод. да ни 
запазят 2 дати през м. юлий и август.

Протокол № 21, гр. Варна, 26 юний 1946 год.  Днес 
в клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управ. съвет, при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретарят прочете протокол № 20 
от миналото заседание, който се прие без изменение. За 12 
дневния курс който се урежда от Центр. плувен комитет при 
Н.С.Г.С. се посочи нашия член Ганчо Дим. Карагьозов, което 
да се съобщи на окол. ръководство. Подпредсед. Главанов 
обясни, защото не ни се разреши да пуснем лентички по 
случай агитационната седмица. Такива са разрешени само 
за „Червен кръст” д-во на слепите.

2.Доклади. 1). Подпред. Цв. Димитров за радиото в 
клуба. Наемодателя Петър Пенев си дава съгласието за пу-
щането, като се задължаваме да плащаме една определе-
на сума за електричеството. Реши се да плащаме годишно 
5 000 лв., като 2 500 лв. за сметка на д-вото и 2 500  лв. за 
сметка на бюфетчиците. Сумата да се внася на части при 
плащане на наема, считано от 1.VII.1946 г. 2). За пом. дома-
кина Шабу Берберян, който подаде молба, с която иска уве-
личение на възнаграждението се реши, да му се увеличи 
възнаграждението от 4  000 на 5  000 лв. месечно, считано 
от 1.VII.1946 година, като отделно му се заплаща за пране-
то: 20 лв. за гащета и фланели и 10 лв. за чорапи и кърпи. 

Освен това същия винаги на време да отваря стаичката, да 
снабдява играчите с екипи без да им прави спънки, и да по-
сещава заседанията на упр. съвет, като няма право на въз-
награждение от бюфетчиците. 3). Организацията на мача 
с „Бенковски” на 23.VI. т. г. много слаба, понеже нямаме 
милиция, тъй като в у-щето за милиционери е имало из-
пити. Подпредс. Главанов докладва че за в бъдеще ще 
имаме добра охрана и ще ни изпращат достатъчно ми-
лиционери. Приходо-разходния протокол ще се докладва 
на следното заседание. Желателно е за в бъдеще касиера 
своевременно да изготвя писмените си доклади. 4). Зав. 
спец. спортове докладва, че на волейболните състезания – 
юношкия ни тим победи, като на същите следва да им се из-
каже благодарност. Също така и големите са класирани на 
първо място. Трябва да се побърза с направата на игрище-
то, за да можем редовно да правим тренировки. За сега Вл. 
Пинзов да влезе в връзка с „Приморец” за да уговорим вре-
менно да използваме тяхното игрище. Колкото за фланелки 
наложително е да се иска наряд. Аршак Накашам да има гри-
жата за екипа. Да се купят 2 копия мъжки, 1 диск за мъже и 2 
волейболни мрежи от „Дерби”, спорт. магазин – София, чрез 
пътника, като се представят документи за протоколиране. 
Да се пише до „Кораловаг” – Варна да ни направят стълбове 
за волейболното и баскетболното игрище. 5). Зав. футбола 
Гарабедов докладва, че мача с „Бенковски” Провадия е 
бил много слаб. Играчите ни не даваха очакваната игра, 
което се забелязали и самите те. Резултата 2:0 за нас.

3.За мача в Шумен. За насрочения мач за Обл. първен-
ство в гр. Шумен на 30 юний т. г, се реши тима да замине 
на 30.VI. т. г. сутринта с влака, като съгл. писмо № 22 от 
Обл. физкулт. служба Шумен ще ни заплати за 2 дни х 
600 лв. на играч. Хотела ще се заплати от клуба. За вода-
чи се назначават Гарабед Гарабедов и Христо Григоров. 
На последния и Цв. Димитров клуба ще заплати раз-
носките им. На следното заседание да се докладва под-
робно за мача. Бедрос да съобщи да се запазят места в 
хотела. През време на заседанието председателствуващия 
същото предупреди Бедрос Ексерджиян да се подчинява и 
да не говори когато няма думата.

Протокол № 22, 3 юлий 1946 год., гр. Варна Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на Упр. 
Съвет при единствена точка на дневен ред:

1.За 7 юлий. Разменяне мисли по отпразнуването на 
денят на физкултурата – 7 юлий. Секретаря прочете окр. 
№ 120/19.VI.1946 г. от Окол. ръковод., и двете окръжни от 
Варненския комитет по отпразнуването на 7 юлий, които 
се разгледаха точка по точка и се взеха съответните реше-
ния, както следва: 1) Относно участието ни в манифестаци-
ята, да се проагитира лично между членовете и играчите, 
независимо от пуснатите покани и да се държи сметка за 
отсътствуващите; 2) За дисциплината – Констатирано е, че 
напоследък заседанията и събранията не се посещават до-
бре. Особено се забелязва, че играчите с малки изключения 
не се вестяват в клуба. Зав. юношите и Зав. футбола, тряб-
ва да си вземат бележка от решенията на управата и да ги 
съобщават на играчите за изпълнение; Трябва да се вземат 
мерки за юношите и за затягане на спортната дисциплина; 
3) За членския внос – да се възложи на членовете от Управ. 
съвет, като им се разпределят по 10-15 души членове с по 1 
отговорник, които да бъдат снабдени с списъци и да се гри-
жат за тях, като ги уведомяват за всичко интересуващо ги, 
и винаги бъдат в връзка с тях. По този начин, ще се избяг-
ва изпращането на покани. Отчитането на членски внос ще 
става пред касиера на д-вото. 4) Д-вото ни застъпва разни 
дисциплини, но трябва да се вземат мерки за доброто им 
застъпване. 5) За стенвестника – до сега не е направено 
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нищо. Богомил Костов да има грижата за съставянето му и 
на 8 т .м. да се представи в Обл. съвет. 6) За трудовата дей-
ност – направа на волейболното и баскетболното игрища да 
имат грижата Зав. спец. спортове Пинзов и Карамихайлов. 
Докладва се, че имало дървени греди при Аршак Накашан, 
който да се заплатят от касиера и се отнесат на игрището. 
7) За трудовия ден на 30.VI. т. г. бил посетен много слабо и 
затова Окол. ръковод. ще наложи глоба за отсътствуващи-
те. За в бъдеще нарежданията трябва да се изпълняват на 
време. 8) Аврамов да има грижата за светкавичния юноше-
ски блицтурнир на 7 т. м.  9) За гуменките, които се отпускат 
на д-вото, се натоварват Главанов и Миовски да ги получат 
като носят и 35 000 лв. Същите след получаването ще бъдат 
записани по книгите. 10) За събиране зеленина на 4.VII. т. г. 
се излъчиха 3 члена, които се явят в Юнашкия салон; 11) За 
знамената – да имат грижата Драгиев и Карамихайлов 12) 
Касиера и помощниците в комисията на фееричната вече-
ринка на 6.VII. т. г. се избраха: Ив. Цвятков, Паскалев, Манчо 
и Михайлов, които за инструкции се явят в Юнашкия салон. 
13) Отговорник за 7 юлий се назначава Георги Лазаров. 14) 
Участие на манифестацията а). За фееричната вечер. – плу-
вците Ганчо Карагьозов и Полименов; б). За манифестаци-
ята – 1 тим големи, 2 тима юноши, 12 души атлети, волей-
болисти. Да се изготвят макети от Иван Цвятков, като му се 
занесат материали, а Ив. Саръбеев ги боядиса. в). Андрей 
Иванов (Дядката) срещу подпис да покани  всички шахма-
тисти да се явят на манифестацията г). Също да се поканят 
секциите. Грижа за това да има Зав. секциите Б. Ексерджиян. 
15)  Лозунги – да се напишат от Дим. Калъчев, като касиера 
има грижата да се закупят мукавите Ив. Саръбеев дава боя 
и четки; 16) Украсата на клуба да се извърши от комисията 
в състав: Цв. Димитров, Драгиев, Ив. Саръбеев, Г. Тодоров и 
Карамихайлов. Дружеството ни трябва да направи всичко 
възможно, за да се представи добре на манифестацията на 
7 юлий т. г.

Протокол № 23, 10 юлий 1946 год., гр. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управ. съвет, при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретарят прочете протоколи № 
21 и № 22. – По първия протокол, Цв. Димитров се отказа 
от разноските до Шумен и обратно за в полза на д-вото. По 
втория протокол – относно манифестацията се докладва, че 
сме били слабо представени. Да се занесе стенвестника в 
Обл. съвет. Грижа да има Анд. Иванов (Дядката). Гуменките 
още не са пристигнали. За шахматната секция, Андрей 
Иванов не си е изпълнил поетия ангажимент и не е съоб-
щил на младежите да дойдат на манифестацията. Зав. фут-
бола докладва, че въпреки, че е съобщил на играчите да се 
явят, за да вземат участие, същите не са дошли и за това сме 
се представили добре. Също така и юношите не ни дават ни-
какво съдействие. Намери се че в случая има виновност и 
управата. Не трябва да се пращат покани с остро съдържа-
ние, понеже страничните членове ни трябват за подпома-
гане. Организацията ни е масова и свободна, обаче, жела-
телно е членовете да присътствуват на подобни тържества.

2.Доклади. 1) Докладва се за мача в Шумен за обл. 
първенство игран на 30.VI.1946 год. Резултат 3:1 за 
„ТВ45”. Приходо-разхода не се докладва, и следва на след-
ното заседание да се докладва. Да се пише писмо до Обл. 
съвет, че Шуменци не ни платиха за 2 дни дневни, като се по-
иска на всяка цена да ни доплатят за втория ден, за 15 души 
х 600 лв. – 9 000 лв. 2) За мача с Попово на 14.VII. който ще се 
играе в Варна, се натовари ръководител Никола Миовски. 
Той да има грижата за касиера и портиера – платени 4 души. 

За пропускатели на I врата Бедрос, а за II врата – Хр. 

Григоров. Касиера да приготви билетите. Цени на местата: 
120 лв. и 80 лв. За милицията да има грижата – Главанов, 
за афишите – Бедрос. Да се дадат 25 гратиси на гостите. 
Играчите на клубовете ще влизат само срещу представяне 
на карти за свободен вход. Организатора да има грижата за 
посрещането на гостите и направи букет. За следното засе-
дание касиера да изготви приходо-разходен протокол 

3.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: а). От О.Р.Г.С. – насрочват за 13.VII. т. г. финално състеза-
ние на баскетбол с „Приморец”. Понеже не е спазен срока 
за мача да им се отговори, че няма да се явим на мача б). 
От Н.Д.Г.С. „Спартак” – Добрич, че се натоварва Щерю 
Савов да преговаря за мача с екстимовете на 14 т. м. 
По начало сме напълно съгласни с предложението им, 
и да ни отговорят за условията. Водач Г. Тодоров. в). 
Телеграма от Н.Д.Г.С. „Славия-45” – София, предлагат ни 
за 1 мач на 28 т. м. в Варна срещу заплащане на глобална 
сума 60 000 лв. Да им се съобщи, че сме съгласни. г). Да се 
пише на О.Р.Г.С. за горния мач и да ни запазят датата 28.VII. 
т. г. д). От физкултур. служба – Варна, да им отговорим с 
колко плондери разполагаме и колко са ни необходими. – 
Имаме 10 – искаме 5. е). От О.Р.Г.С. - че се издават карти за 
свободен вход на всички играчи и състави на О.Р.Г.С. и обл. 
съвет за свободно влизане на всичко състезания, като без 
такива няма да се допускат в игрището. На нас ни дават 50 
карти и искат списък на които се издават. ж). От пом. дома-
кина Шабу Берберян, съобщава, че бил зает в друга работа 
и моли да бъде освободен от заеманата длъжност. Приема 
се оставката му, от датата на сдаване длъжността. На не-
гово място се назначава Атанас Аврамов, като месечно 
ще му се заплащат 5 000 лв. възнаграждение плюс по 20 лв. 
за пране на гащета и фланелки и по 10 лв. на чорапи и кър-
пи. При приемането да присътствува домакина и член от 
контролния съвет. През свободното Аврамов да се явява в 
клуба за вършене на някоя належаща дружествена работа. 
За фондовите марки. Натоварва се касиера К. Паскалев да 
има грижата за отчитането на пуснатите за продажба 10 000 
марки х 20 лв. – за 200 000 лв. за фонд „Игрище” – Същите да 
се дават по списък за продан и в най-скоро време да се от-
читат, понеже имаме нужда от пари за игрището. з). Прочете 
се протокола от футб. съд. секция при О.Р.Г.С. за резултата от 
подадената контестация от Н.Д.Г.С. „ЮБВ” Шумен, разрешена 
в наша полза. Същите са контестирали пред Ц.Ф.С. София;

4.Разни. 1) Турската секция да върне взетите екипи. 
Грижа за това да има Бедрос. 2) За значките – да запитаме 
кога ще ни ги изпратят; 3) На следното заседание да се зани-
маем с вътрешния ред в д-вото ни.

Протокол № 24, 17 юлий 1946 год., гр. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Упр. съвет, при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретарят прочете протоколи 
№ 23 от миналото заседание. По него се изказаха членове 
по въпросите: 1). Относно събиране волни пожертвувания 
чрез Андрей Иванов. За това си е дал съгласието касиера; 
2). Христо Григоров не иска да му се заплащат разноските 
до Шумен, с изключение само пътните до Шумен; 3). За сега 
марките фонд „Игрище” – остават да се продават  от секрета-
ря Анестев, понеже касиера често отсътствува от града; 4). 
Сдаването и приемането на инвентара на игрището от Шабу 
Берберян на Ат. Аврамов да стане в присъствието на член от 
Контр. съвет и домакина.

2.По мача с Шумен. За уясняване положението за кон-
тестирания мач от страна на „ЮБВ” Шумен натоварва се 
секретаря на Обл. съв. Стоил Илиев да замине за София на 
наши разноски, като същия направи изложение от името 
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на д-вото ни в което да се изложат всички факти от играния 
мач на 30.VI.1946 год. Ние ще чакаме писмо от Обл. съвет с 
което да ни наредят да играем втория мач.

3.За мача с Попово. Насрочения за 18.VII. т. г. мач с 
представителния тим на гр. Попово, ще се играе в Варна. 
За ръководител (организатор) се натоварва Н. Миовски, с 
желающи членове, които ще бъдат на вратата, като касиери 
и контрольори. При посрещането да отиде организатора и 
членове. Да се приготви и 1 букет, който да им се поднесе 
на игрището. Вечерта да се даде другарска вечеря, на коя-
то да присътствуват играчите от 2-та тима с съпругите си и 
гостите. Организатор на вечерята Ив. Главанов. Могат да 
присътствуват и членове на Упр. съвет с съпругите си, като 
си заплатят съответната сума. Разрешава се да се изразход-
ват 20-25 хиляди лева. На следното заседание да се докла-
два за всичко направено. За милицията – грижа да има Ив. 
Главанов Цени – I каса – 100 лв. - II каса – 60 лв. Касиера да 
приготви билетите и изготви приходо-разходния протокол. 
На следното заседание да се докладва прихохо-разходните 
протоколи за играните мачове.

Водача на екс-тима – Георги Тодоров, който игра на 
14.VII. т. г. с екс-тима на „Спартак” в Добрич, докладва в 
кратце за мача и призна били посрещнати добре. Даден 
им бил банкет, за който е заплатено от нашите състе-
затели 10 500 – което накара да има едно недоволство 
между същите, понеже не им се обяснило от капитана 
на тима Щерю Савов, че ще се заплаща. За това се реши 
капитана да представи писмен доклад за следното за-
седание. Резултат 3:2 за Добрич. Следва и ние да ги по-
каним при същите условия, т. е. да им заплатим сумата 
22 000 лева.

Протокол № 25, гр. Варна 25.VII.1946 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на Управ. 
съвет при следния дневен ред :

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 24 
от миналото заседание, който се прие и подписа без изме-
нение.

2. Доклади. а) Домакина Драгиев докладва, че сдаване-
то на стаичката от Шабу Берберян на Атанас Аврамов не е 
извършено, понеже трябва да присътствува някой член от 
Контр. съвет. Това трябва да стане в най-скоро време. До 
уреждане на този въпрос на Зав. атлетите да се дадат ня-
колко шпайкове за тренировка на атлетите. б) Уредника на 
другарската вечеря след мача с Попово – др. Ив. Главанов 
докладва, че е направил всичко възможно на вечерта да се 
сервира достатъчно, за 71 човека като от нашите са при-
сътствували 30 души. Прави лошо впечатление неучастие-
то на някои от нашите играчи, въпреки, че всички са били 
предварително уведомени. Трябва да се разследва защо не 
са присътствували. Някои обясниха, че предварително още 
преди мача са се уговорили да се съберат в къщата на ня-
кои от играчите. За вечерята са изразходвани всичко 20 000 
лв. които се одобряват. в) Организатора на последните два 
мача др. Никола Миовски, докладва, че не всички членове, 
които поеха ангажимент по уреждане на мача са изпълнили 
добросъвестно възложената им работа. Не са се явили на 
време и рано са напущали касата с което се уврежда на ка-
сата. Организиране на мачове. Реши се за в бъдеще за мачо-
вете да се назначават платени касиери и портиери заедно с 
милиционери. Безплатно да влизат в Колодрума секретаря, 
касиера, домакина и Зав. футбола. Всички останали члено-
ве, които не са ангажирани в организацията на мача си за-
плащат входа по намалената тарифа. Състезателите, влизат 
както е наредено от О.Р.Г.С. срещу представяне картата за 
свободен вход. За в бъдеще на играчите от първия тим да 

се дават по 2 гратиса за нашите състезания. г) Зав. футбола 
др. Гарабедов докладва за мача срещу Попово игран в 
Варна на 18.VII.1946 г. който завършил 5:1 за нас. На съ-
щия не е взел участие играча Манчо, под претекст, че е 
бил болен. Да се покани писмено този играч да се яви 
и даде обяснения. Междувременно той се яви в заседа-
нието и на въпроса, защо не е играл изложи причини 
неоснователни, които накараха управата да се занимае 
по-сериозно, като реши да бъде строго мъмрен и при 
втори удобен случай бъде по-строго наказан. За вто-
рия мач с Попово на 21.VII.т.г. намира, че имало доста 
слаби играчи и се чувствували много изтощени. Късно 
са пристигнали в Попово, поради закъснението на вла-
ка. Резултата 4:1 за нас. Посрещането им било лошо. След 
тази победа тимът ни продължава да играе с другите пред-
ставители на другите области. За това се налага играчите да 
се постегнат.

3. За мача с „Славия“. Мача, който ни се предложи от сп. 
клуб „Славия“ – София и трябваше да се играе на 27 и 28 т.м., 
поради отказа от същите няма да се състои. Тъй като датите 
са запазени следва да играем мач с някой друг клуб. Понеже 
времето напредна остана да преговаряме с „Спартак“ 
Добрич и „Чавдар“ София, които е на летуване в Варна. По 
начало решихме да играем с Добрич – два мача а в случай, 
че не приемат да играем един мач с „Чавдар“ – като им за-
платим най-много 60  000 лева. Да се направи протестно 
писмо до Ц.Ф.С. – София, за гдето „Славия“ ни разиграва. За 
организатор на мача се назначи секретаря Анестев, който 
да си намери подходящи хора за касата и портиери срещу 
заплащане. Цени 160, 120 и 80 лева. В случай, че уредим 2 
мача – съботния да го дадем на „Аспарух“, като ний ще иг-
раем един за тяхна сметка на 4.VIII.т.г. Да им се дадат 20 гра-
тиса. Ако се нареди да играем с Добрич, да се покани и екс 
тима на „Спартак“. Почивка за играчите. Понеже мачовете 
за първенство в Варнен. област завършиха и др. мачове за 
първенство ще започнат на 11.VIII.1946 год. управата на-
мира, че това време трябва да се употреби за почивка на 
играчите. Размениха се мисли по този въпрос. Дойде се до 
заключение, че те трябва да излязат вън от града – в някое 
село. Посочи се с. Момино. Трябва да се побърза, като игра-
чите следва да си издействуват отпуски. За водач на групата 
се назначава Зав. футбола Гарабедов.

4. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) От сп. кл. „Ч.Ф.Р.“ Букурещ, - че могат да 
ни гостуват за два мача на 10 и 11. VIII.1946 г., като искат 
300 000 лв. до румънска граница и разноските в България. 
Условията са неприемливи и отказваме да ги посрещнем, 
още повече, че щели да дойдат с непълен първи тим. 2) От 
Бургас – сп. кл. „Л.Б.С.“ канят ни за два мача на 3 и 4.VIII.т.г. 
Ще чакат условията. Да им се отговори, че можем да оти-
дем с „Б“ тима, като ни заплатят пътни, дневни и хотел. 3) От 
сп. кл. „Левски“ – с. Арчар, дали играча Христо Цанков е 
редовен при нас. Да се отговори, че не е редовен. 4) От 
сп. кл. „Славия“ – София, че по непреодолими причини не 
могат да дойдат за 28 т.м. 5) От Н.С.Г.С. –Комитет Туризъм, 
относно дейността която трябва да развием в този отдел и 
съобщават Упр. съвет. 6) От Н.С.Г.С. –Центр. юнош. Комитет 
относно юнош. футб. първенство и относно състезанията по 
лека атлетика и игри с ръчна топка Карамихайлов и Кордон 
да имат грижата за нашия състав. Като наши застъпници се 
натоварват Благой Давидов и Божидар Максимов. Да се да-
дат срещу разписка на атлет. комитет някои от нашите уре-
ди за временно ползуване, като всичко счупено се заменя 
с ново за сметка на Окол. ръков. На следното заседание да 
се докладва. г) От Юношкия комитет при О.Р.Г.С. с което мо-
лят да наредим нашия юношки тим да се яви на 9 т.м. 
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за да играят понеже футболните съдии ще полагат изпити. 
Това не можем да сторим понеже нямаме екип. д) План за 
работата на Обл. съвет през м. VII, VIII и IX.1946 год., който 
ще трябва да се разгледа по-подробно за правилното му 
изпълнение. Същия да се разгледа като точка втора на след-
ното заседание. 

5. Благотворителен мач. Направи се предложение в 
най-скоро време да играем мач за подпомагане борещи-
ят се испански народ, като поканим Силистренския тим 
„Доростол“, който си даде съгласието за това. Да се иска от 
Окол. ръководство да ни даде една дата, като желателно 
е 18 т.м. Главанов да говори с колоездачите за отстъпване 
горната дата. Ще искаме съдействие от гражд. и военни вла-
сти. 

6. Доклад за мача „Чавдар“ на 28.VII.46 г. Организатора 
Анестев докладва, че всичко е минало при пълен ред, по-
желателно е на вратата на игрището освен милиционери 
и пропускателя да има и член от Упр. съвет, който познава 
състезателите от другите д-ва. Приходо-разхода е следния: 
1) Приход – 158  000 2) Разход – 81  298 или чист приход – 
76 702 лева която сума е записана в касовата книга. 

7.За мача на 11.8.1946 г. За насрочения мач за държав-
ното първенство „Т.В.45“ срещу „Ю.Б.С.“ – Михайловград – 
представител на Врачан. област който ще се играе на 11 т.м. 
в Варна назначава се секретаря Анестев за организатор и 
да има грижата за доброто организиране, като наеме плате-
ни касиери и портиери. Цени на билетите: 120 и 80 лв., като 
две деца влизат с 1 билет. За гостите да се поръча 1 букет. 
За да можем да върнем визитата на „Спартак“ – Добрич, да 
се покани екс тимът им за 1 мач преди горния, като им за-
платим глобална сума 22 000 лв. Да им се пише и да се вле-
зе в телефонна връзка. Афишите да се поръчат от Бедрос 
Ексерджиян, като също така се предаде по високопредава-
теля

8. Направени разходи. Одобрява се разхода от 1 500 лв. 
за един чифт шпайкове, които да се впишат в инвентарната 
книга. 

9. Разни. Повдигна се въпроса за юбилеен мач за два-
мата наши играчи: Моканов и Калъчев, който въпрос се 
предостави на Околийското ръководство от където ще 
се избере комитет, за изработване на програмата. Това 
наше желание се предаде на секретаря Окол. ръков. др. Ст. 
Илиев, който обеща че ще направи всичко необходимо за 
да може този мач да се играе в най-скоро време и то докато 
имаме курортисти в града. 

Протокол № 26, 7.VIII.1946 г. гр. Варна Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на Управ. 
съвет при следния дневен ред :

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 25 
от миналото заседание, който се прие без изменение.

2. Доклади. Подпредседателя Цв. Димитров докла-
два за играния приятелски мач с „Спортист“ София 
на 4.VIII.1946 год. спечелен от противника ни с 6:3. 
Причините са: слабият вратар - Стоил Лилов, който за в 
бъдеще не трябва да се поставя, понеже е много нервен 
и непостоянния състав на тима. Също така и постоянното 
разместване на състезателите. Специално за този мач игра-
ча Илия Апостолов (Оптячката) закъсня и не игра пър-
вото полувреме. Второто полувреме влязъл без раз-
решението на Зав. футбола. По този въпрос се изказаха 
доста от присътствуващите и се реши да се поканят всички 
играчи за 9.VIII.т.г. като им се обясни добре това свикване и 
неговото значение за тима ни. Хранене играчите. 

За да могат играчите да бъдат задоволени в храната, по 
предложение на Зав. футбола, реши се играчите които 

ще вземат участие в мача на 11 т.м. да се хранят два пъти 
дневно на 8, 9 и 10 в някой ресторант за сметка на д-вото. 
Управата натовари Зав. футбола да предаде на играчите, че 
искаме да бъдат строго изпълнителни и всички редовно да 
се явяват на тренировки и мачове. 

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се получените 
писма: а) От Окол. ръков. окръжно с решенията и по-специ-
ално за плувните състезания в София на 9, 10 и 11 като се 
реши от д-вото ни да участвува Младен Джуров, който 
да замине веднага. В същото се съобщава, че нашите пред-
ставители Богомил Костов и Георги Тодоров, не ходили ре-
довно на заседанията на Окол. ръков. Да им се предпише да 
бъдат редовни. б) Окръжно № 2 от Центр. комитет за стро-
ежи при Н.С.Г.С. – за всички строежи да се допитваме до тях.  
в) Окр. от атлет. комитет О.Р.Г.С. за атлетич. състезания на 10 
и 11.VIII.т.г. Възлага се на Зав. спец. спортове Пинзов.

Протокол № 27, 14 август 1946 г. гр. Варна Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управит. съвет при следния дневен ред :

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 26 
от миналото заседание. След прочитането на протокола 
се констатира, че секретаря е пропуснал да протоколира 
следните решения от миналото заседание, които следва 
да се впишат в настоящия протокол. Въпроса за касиера 
Паскалев. 1) Подпредседателя Главанов повдигна въпроса 
за касиера, като помоли да се запита същия, дали ще може 
да идва редовно на заседанията и да изпълнява възложена-
та работа, като в противен случай да си търсим друг касиер, 
понеже д-вото ни не може без касиер, като на следното за-
седание се докладва. 2) Също така се повдигна въпроса за 
членовете на бившето д-во „Черноморски юнак“, от каквото 
имаме нужда. Да се влезе във връзка с тях и се привлекат в 
нашето д-во за ръководители. Мрежа и топка Сестр. учили-
ще. 3) По предложение на председателя д-р Василев, реши 
се да дадат на дамския сектор при Сестринското у-ще една 
волейболна топка и една мрежа, които да се занесат от пом. 
дом. Ат. Аврамов и предадат срещу разписка. 

3. Приемане членове. От подадените декларации при-
еха се за редовни членове следните лица: 1) Константин 
Алексиев Константинов 2) Елена Стайкова Младенова 4. 
Основаване сектор „Рупи“. Понеже група младежи от мест-
ността „Рупи“ изявяват желание да основат сектор, натовар-
ва се Зав. секторите да проучи въпроса и докладва на Упр. 
съвет. По начало ние сме съгласни с предложението. На съ-
щите да се дадат декларации и състезателни въпросници. 

5. Относно заседанията. 1) Тъй като напоследък зачес-
тиха да отсъствуват безпричинно някои членове от Упр. 
съвет, реши се за в бъдеще начиная от идното заседание 
да се приложи точното изпълнение на устава, като тия чле-
нове, които не дойдат на три последователни заседания 
без да имат уважителни причини за това, същите ще бъ-
дат отстранени от длъжност и заменени от подгласниците 
си. За изпълнението на това решение се натоварва секре-
таря на д-вото да следи за посещението на заседанията и 
докладва. При вписването на тия решения протокола се 
попълни и прие от присътствуващите. Пристъпи се към 
дневния ред на днешното заседание. За в бъдеще да не се 
редактира благотворителен, а за подпомагане мач. 2) За 
мача с „Септември“. Управата реши да подпомогне акцион-
ния комитет за помощ на боряща се Испания, като играем 
един мач на 17 т.м. събота с „Септемврий“ – Силистра, като 
д-р Калчишков съобщи на „Септемврий“ – като чистия при-
ход се внесе изцяло на комитета. От д-вото да се дадат би-
летите. За организатор се назначава Анестев с пом. Бедрос 
Ексерджиян. Да се влезе във връзка с хората на Акц. коми-
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тет. Д-вото ни ще даде само футб. си тим, а за всичко друго 
ще има грижа комитета, като за по-добър приход се пусне 
предварителна продажба на билети. Да се инсталира висо-
копредавател на игрището и изнесе сказка за Испания, като 
се покани кап. лейт. Дончев. Желателно, след мача тима-
гост, нашите играчи и офиц. лица да се поканят на другарска 
вечеря, като Главанов се натоварва да уреди тоя въпрос. 3) 
Сказка за Испания. В изпълнение нареждането на Обл. съв. 
относно свикването на заседания и събрания, реши се да се 
покани кап. лейт. Дойчев на следното заседание да изнесе 
сказка за Испанския народ – преди започването на заседа-
нието, Анестев да се срещне със сказчика. На заседанието 
и сказката да се поканят повече членове. 4) За референду-
ма. Да се организират събрания, на които да дойдат масово 
всички членове. Секторите също да се явяват на тях. Да се 
назначат сказчици измежду членовете. За дамската секция 
да се уреди отделно събрание. Да започне украсата на клу-
ба и до 8.IX. да се проведе всичко което се иска по плана 
на Обл. съвет. За по правилното прилагане на същия избра 
се комисия в състав: Цв. Димитров, Карамихайлов, Пинзов, 
Главанов и Гарабед Гарабедов, която да се събере на 15 т.м. 
и на следното заседание докладва. Трябва да се работи за 
здравата организация на членската маса. Да се избърза със 
приготовлението на членските карти. 

6.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма и се взеха решения по тях, както следва: 1) 
От физкулт. д-во „Червена звезда“ – Белград, че не могат 
до 25 т.м. да ни гостуват за футболни състезания, понеже 
играчите им са разпуснати, а могат да ни гостуват за атлет. 
състезания през септемврий, като ще искат да им платим 
за храна и хотел. Да се пише до Центр. съв. за физкултура и 
спорт – София, че искаме да играем 2 мача на 9 и 10 септем. 
1946 год.  2) Окр. № 152 от Окол. ръков. разни решения, като 
между всички се иска да изпратим представител за конфе-
ренцията на демократичната младеж. За такъв се посочи 
Иван Цвятков. 3) Окр. № 15 от Н.С.Г.С. относно ангажирва-
нето на треньори, че трябва да се внимава да не бъдат 
фашисти или легионери. 4) Окр.№ 1 от Центр. културно 
просветен комитет при Н.С.Г.С. относно образуването на 
културно просветни комитети в дружествата където няма. 
5) Окр. № 4 от Центр. фут. комитет с програмата за атлет. със-
тезания за държавното първенство. 6) Окр. № 7 от Центр. 
футб. комитет с програмата за футбол. състезания за дър-
жавно първенство. 7) От същия за Съюзен дежурен за мача 
„Т.В.45“ – „Ю.Б.В.“ Михайловград, на 11.VIII.т.г. се назначава 
Антон Денев. 8) Молба от играча Тодор Иванов Павлов, 
с която моли да му се даде разрешение за преминаване 
в „Спартак“ – гр. Добрич. Реши се на следното заседа-
ние лично се яви и даде обяснение. 9) Писмено доклад 
от капитана на екс тима – Щерю Савов за играния мач 
на 14.VII.1945 г. В Добрич между „Т.В.45“ – „Спартак“ – 
Добрич. От него ясно се вижда, че у него се намират още 
1 500 лв. които се реши да се дадат на Иван Цвятков, който е 
поправил счупената пейка в камиона. 

7. Доклади. а) Понеже турския сектор има мач реши се 
да им се дадат екип – чорапи и гащета. б) Зав. спец. спор-
тове Владимир Пинзов докладва за произведените 10, 11 и 
12.VIII.т.г. атлетически състезания за Окол. ръков. на които 
нашия тим е класиран на първо място. Моли да се обърне 
по-сериозно внимание. Да се благодари на братята Кордон, 
които взеха участие почти в всички дисциплини. Предложи 
се при заминаването им за София, да им се броят двойни 
дневни пари, понеже е много скъпо. За Обл. състезания на 
17 и 18 да се назначат хора – представители на клуба. За 
стенвестника да се събере материал, като се вмъкнат име-
ната на атлетите бр. Кордон, Шабу Берберян. Да се направят 

постъпки лично пред г. генерала за да се освобождават иг-
рачите. в) Докладва се че играча Зебрата бил тежко болен, 
Ат. Аврамов да го посети. 

Протокол № 28, 21 август 1946 год., гр. Варна Днес в 
клубното помещение на д-вото се състоя редовното заседа-
ние на Упр. съвет при следния дневен ред:

1. Беседа за Републиката. Понеже поканения сказчик 
др. Капитан Дойчев, по важни причини не дойда да си из-
несе сказката за Испанския народ – даде се думата на др. 
Стоил Илиев да говори на тема: „Народната република и 
физкултурата“, като в кратце обясни защо искаме Народна 
република и какви злини и нещастия ни донесе монархията. 
Ток покани присътствуващите да гласуват на 8.IX.1946 г. за 
Нар. република. 

2. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 27 
от миналото заседание. Същия се прие и подписа от всички 
присътствуващи. Между другото се повдигна въпроса за ре-
довността на членовете от Упр. съв в заседанията и по спе-
циално за касиера. Понеже последния започна непрекъс-
нато да отсътствува от града и не може да идва редовно на 
заседанията, а сега имаме най-голяма нужда от него, реши 
се да се покани писмено да се яви на 28 т.м. на заседанието 
за да даде обяснение, и дали ще има възможност да идва на 
заседанията. В противен случай ще се наложи да си назна-
чим друг касиер. Подалите младежи декларации за сектор 
„Рупи“ се приемат за членове и да се побърза с тяхното кар-
тотекиране.Зав. секторите да се погрижи за снабдяването 
им с топка и мрежа за волейбол. Също така да назначи чо-
век от сектора за събирането на членските вноски. Организ. 
събрания. Реши се до 8.IX. т.г. да се проведат най-малко 2 
организ. събрания за Републиката, като се определи първо-
то да се състои на 30 т.м. петък в 8 ч. сл. обяд. Комитета, да 
има грижата за радиото и пресата. За сказчик се определи 
председателя Д-р Василев. Да се поканят повече гости, а 
присътствието на членовете и състезателите е наложител-
но. До днес комитета още не е направил нищо, обаче налага 
се да започна работа. Да изготви стенвестника. На 17 т.м. 
се играе мач за подпомагане Боряща се Испания, за който 
мач се грижеше специален Акционен комитет. За контрол-
ния съвет и попълването му. Председателя на Контролния 
съвет, докладва че последния е крайно недеен понеже до 
днес е направил много малко. Особено напоследък, когато 
при провеждане на състезанията съвета трябва да контро-
лира същите, той бездействува. Напоследък члена на съ-
щия съвет Димитър Пантев –адвокат от Варна се обяви 
против О.Ф. власт, като се е присъединил към група ад-
вокати, които са искали освобождаването на съденият 
Кръстю Пастухов. Подпредседателя Иван Главанов, който 
председателствуваше заседанието намира, че такъв човек 
не може да бъде член в Отечественофронтовска органи-
зация каквато сме ние, а освен това Димитър Пантев е въ-
дворен на ново местожителството, и направи предложение 
същия да бъде отстранен от Контролния съвет и да бъде 
изключен до първото годишно събрание с мнение същото 
да го изключи завинаги от дружеството. Това предложение 
се прие от съвета и на мястото на Димитър Пантев се избра 
подгласника му Петър Желев Бонев – обущар – ул. Ц. Борис 
– Варна, който в момента присътствуваше на заседанието. 
Покани се председ. Контр. съв. Миланов да свика съвета и 
започне по-дейна работа. 

3. Доклади. а) Домакина Драгиев докладва, че еки-
па е съвършено износен и трябва да се помисли за обу-
ща, гащета и фланелки. Да се пише писмо до Дирекцията 
на Главното разпределение – София с копие до местния 
Комисар по снабдяването – да ни отпуснат 20 кг. гьон и 
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500 дум. кожа. Писмото да го занесе Главанов или Накашам. 
Предложи се да се купи 1 вол само за кожата, а месото да 
се даде на комисарството. Да се иска отпущането на аме-
рикан за гащета – около 30 метра. б) Зав. Водния спорт Г. 
Лазаров, докладва, че Мор. съюз не може да ни отпусне 
лодка за гребане и искали да се запишем за членове, за 
да може да се ползуват. Тогава се докладва, че лодката на 
бившето Юнашко д-во – Варна е свободна и се намира в  
Окол. ръков. за гимнастика и спорт и можем да я ползуваме, 
като се грижим за стопанисването ѝ. Да се пише до ръковод-
ството да ни я дадат. 

4. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните 
писма: а) Окр. № 155 от Окол. ръков. с което ни съобщават 
взетите решения на 20 т.м. По т. 1 –украса Дома на физкулту-
рата, натоварва се Ат. Аврамов да изпрати исканите юноши 
по украсата. По т. 2 комитета по референдума ще изготви 
стенвестник, апел и лозунги. Също така ще се украси клу-
ба. По т. 4 се реши на 28 т.м. юношкия тим се изпрати в с. 
Аксаково с водач Ат. Аврамов за футболно състезание. „За 
Републиката“, като сказчик ще се изпрати от Обл. съвет. Тима 
ще бъде превозен с камион. По т. 9 се препоръча всички 
членове да посетят фотоизложбата физкултурата в С.С.С.Р. 
открита в Бълг. съвет. Дружество. 2) Окр. № 156 от Окол. 
ръков. – да им отговорим защо нашия атлетич. отбор не се 
явил на обл. състезания по атлетика. Зав. спец. спортове 
обясни, че на тия състезания сме се явили, но си отидохме 
преди започването понеже не са дошли отборите на други-
те околии от областта и произвеждането им е безинтересно 
за Варна, тъй като сме класирани за Окол. първенец. Няма 
никаква умисъл в това. Да се пише до Окол. ръководство 
в горния дух. С същото окр. ни пращат плана за култур-
но-просветния отдел, който се даде на Тодор Главанов за 
изпълнение от комитета. 3) Писмо № 41 от Обл. спортно-
технич. Комитет, с което съобщават програмата за Обл. със-
тез. по баскетбол и волейбол. Нас ни очудва факта, защо не 
сме класирани по баскетбол, а „Приморец“ е определен да 
играе, без да се е срещал с нашия отбор. Реши се да се пише 
писмо, като се иска незабавното насрочване на състезание 
между „Т.В.45“ – „Приморец“ за да се определи първенеца. 
4) От Обл. спорт. техн. комитет искат да внесем 10% от при-
ходите на 2 мача с: „Стамо Костов“ и „Ю.Б.В.“. За изпълнение 
да се има от касиера Кирил Паскалев. Даде се думата на 
Тодор Иван. Павлов (Тончо) относно молбата му за пре-
минаване в „Спартак“ – Добрич. Той настоява да му се 
даде разрешение, понеже не е полезен за нашия тим, и 
предоставя на упр. съв. да се произнесе. Понеже има-
ме решение да не даваме разрешение, за това молбата 
остава без последствие, до другото заседание когато ще 
присътствува и Цв. Димитров, който му е обещал, че ще му 
даде разрешение. Повдигна се въпроса за играча Манчо, 
който напоследък поглежда много несериозно на игра-
та и по този начин тима ни страда. Зав. футбола да го 
посъветва и му внуши, че той е длъжна да изпълнява 
нарежданията на Управ. съвет. 

5. За мача на 25.8. т.г. с „Локомотив“. За мача, който ще 
играем на 25 т.м. за държавното първенство с „Локомотив“ 
– София, налага се съставянето на тима още от днес, за да 
могат играчите да си починат. През седмицата 19-25 т.м. 
да се сервира усилена храна на играчите, а за събота и не-
деля двойно меню. Препоръча се на играчите да почиват. 
Организатор на мача се назначава Т. Анестев, който да си 
назначи касиери и портиери – платени. Главанов – за мили-
цията, Бедрос за афишите. Да се поканят официални лица, 
Драгия Драгиев – да се грижи за столовете, а другите чле-
нове да се назначават за разпоредители. Организатора да 

се погрижи за добрия ред на игрището. Цени: 200, 140 

и 80 лева. Деца до 10 год. безплатно. На следното заседание 
да се докладва резултата и приходо-разходния протокол 
за одобрение. Да се пише писмо за освобождаването на 
играча Младен Джуров, от 22 до 26 т.м. за да може да 
си почине до мача и бъде подложен на общия режим 
за играчите. Веднага да започне рекламирането на мача, 
като всички си изпълним доблестно възложените работи. 
Поради напредналото време заседанието се закри точно в 
24 часа. Забележка: В протокола е пропуснато да се отбе-
лежи, че председателя на Контр. съвет Миланов повдигна 
въпроса за автоматичните машинки които са поставени от 
Исак Зилберман. Той предложи, че от прихода който се дели 
между собственика и бюфетчиците, известен процент да се 
отделя и за клуба ни. Решение по въпроса не се взе. 

Протокол № 29, 4 септемврий1946 г. Варна Днес 4 
септ.1946 год. се състоя редовното заседание на Управ. съ-
вет при следния дневен ред :

1. Приемане на нови членове: Разгледа се подаденото 
заявление от Никола Иванов Николов – ул. „Трапезица“ 
№ 3 – Варна, досегашен член-състезател на Н.С.Г.С. 
„Локомотив“ – Варна, който по собствено желание пре-
минава в „Т.В.45“. Реши се същия да се приеме за член, 
като заявлението му бъде пратено на „Локомотив“ – за дава-
не на разрешение и след това картотекира в Н.С.Г.С. 

Протокол № 30, 6 септ. 1946 год. гр. Варна. Днес в 
клубното помещение на д-вото се състоя редовното заседа-
ние на Упр. съвет при следния дневен ред :

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 
28, който се прие и подписа без изменение и допълнение. 
Всички възложени задачи на длъжн. лица са изпълнени. 
Остава комитета по референдума да довърши възложената 
работа до 8.IX.1946 г. – до изборите. Да се отпечатат и лозун-
ги за случая. На следното заседание да се докладва всичко. 

2. Доклади: а) Зав. юношите Аврамов докладва, че юно-
шите са играчи в с. Аксаково Варн. мач с тамошния тим. 
Резултат 6:0 за нас, „За Републиката“. Били са посрещани 
много добре. Играча ни Енчо Енчев е говорил „За република-
та“. б) За играния мач на 25.VIII. т.г. за държавно първенство 
с „Локомотив“ – като ние сме елиминирани за по-нататъш-
на борба за държавно първенство. Организатора на мача 
докладва, че същия бил добре разгласен и се проведе при 
пълен ред като се получи следния приход и разход: Приход 
– 401 400 лв./Разход – 142 021 лв./Чист приход – 259 379 лв., 
която сума е внесена в касата. Съставен е и съответния про-
токол препис от който е изпратен на Н.С.Г.С. – София, като 
им преведохме и съответния 10% върху чистата печалба – 
28 820 лв. 

3. Четене кореспонд. Прочетоха се следните получени 
писма по които се взеха и съответните решения: 1) От Обл. 
физкулт. служба – Варна, да им съобщим какво ще строим 
и какви материали са ни необходими за строежа, да им се 
съобщи, че искаме да се загради игрището, направи една 
стаичка и ни са необходими 50 торби цимент. 2) От Окол. 
съв. за физк. и спорт, с отчет за четиримесечието V, VI, VII, 
и VII. т.г. за попълване и изпращане. 3) Окр. от О.Р.Г.С. с ре-
шения от 27.VIII. т.г. за сведения и изпълнение. Одобрява 
изключването на Дим. Пантев; Лодката на О.Р.Г.С. да бъде 
предадена на нашия зав. вод. спорт – Г. Лазаров. Възлага на 
комитета И.Р.Т. (б. а. игри с ръчна топка) да насрочи в най 
скоро време състезание по баскетбол между „Приморец“ 
и „Т.В.45“; Датата 29.IX. т.г. ни се дава за юбилеен мач, като 
комитета се излъчи от О.Р.Г.С. и други общи нареждания за 
8.IX.1946 година. 4) От О.Р.Г.С. за Блиц-турнира на 9.IX. т.г. в 
който ще участвуват всички тимове. С същото ни съобща-
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ват програмата за „Червената купа“, като Зав. футбола има 
грижата за тима. Първия мач е между „Т.В.45“– „Аспарух“, и 
ще се играе на 15 т.м. на игрище „Т.В.45“. 5) От О.Р.Г.С. – окр. 
с решения от 3.IX. т.г. за сведения и изпълнение; В това ок-
ръжно интересно решение, е че искат да се изясни списъка 
на поставените в клуба два автомата (играчки), които в най-
скоро време да се махнат. Съвета реши веднага собственика 
на същите да си ги вземе. 6) От О.Р.Г.С. с решения на култур. 
просвет. отдел относно украсяване на клубовете по случай 
предстоящите избори „За републиката“; Предоставя се на 
комитета да побърза с украсата. От лозунгите да се изпратят 
в ръководството. 7) От О.Р.Г.С. – че ни отпущат лодката на 
бившия „Юнак“ – и при искане да се дава на другите друже-
ства. 8) От същото, нарежда да замине юношкия ни тим за с. 
Новградец и играем на 1.IX. т.г. 9) От Обл. съв. относно по-
пълването на Окол. ръков. да дадем съдействието си. 10) От 
Военния комендант – Варна за в бъдеще да не се отправяме 
за наши искания направо до Н-ка на Гарнизона, а чрез Обл. 
комитет на О.Ф. 11) От Юнош. ком. при О.Р.Г.С. насрочват от-
ложени мачове. 

4. За касиера. Реши се да се покани касиера Кирил 
Паскалев да дойде и докладва дали ще може да изпълнява 
длъжността си, или пък да изберем друг такъв. 

5. Разни. а) Зав. футбола и юношите да има грижата за 
събиране на играчите на 9 т.м. за манифестацията. Същите 
да бъдат облечени в спортна униформа. б) Радиото в клу-
ба да се поправи незабавно и пуска, когато има новини и 
музика. Разрешават се 1 500 лв. разход. в) Докладва се, че 
невинаги бюфетчиците са на поста си в клуба. Много чес-
то в клуба са оставяни малки деца. Когато има насрочени 
митинги и др. тържества клуба да бъде затварян. Поканиха 
се членове масово да посетят митинга на демократичната 
младеж на 7.IX. т.г. за Републиката. 

Протокол № 31, гр. Варна 11 септем. 1946 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управит. съвет при следния дневен ред:

1. Четене протокол. Секретаря прочете протоколи № 29 
и № 30, които се приеха без изменение и допълнение. 

2. Даване разрешение. Прочетоха се подадените писма 
от члена-състезател Жечо Петков Пенев и от Н.Д.Ф.С. 
„Бойчо Желев“ – Провадия, с който молят да се даде 
разрешение за преминаване от нашето в тяхното д-во, 
понеже Жечо Петков си мени местожителството, която 
причина съвета за основателна и реши да му се даде иска-
ното разрешение, считано от 10 т.м., което да се съобщи на 
О.Р.Г.С., Н.С.Г.С. и Н.Д.Г.С. „Бойчо Желев“, а на Жечо Петков 
да се изкаже писмена благодарност, за досегашната 
му спортна дейност и съдействието което ни е давал в 
продължение на дълги години и се представи за стро-
го дисциплиниран, като за напущането може само да се 
съжалява. 

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма по които се взеха и съответните решения: 1) 
От Обл. Сп. технич. комитет – Варна, да внесем 10% от мачо-
вете с Шумен и Попово. Реши се да се внесат срещу разпис-
ка 12 000 лв. до предоставяне на приходо-разходните про-
токоли от касиера. 2) Окр. от боксовия ком. при О.Р.Г.С., че 
се уреждат окол. и областни боксови състезания, като искат 
до 25 т.м. да представим списък на желающите участници, 
които трябва да са редовно картотекирани. Натоварва се 
Аврамов да има грижата. 3) От Обл. физкулт. служба, че имат 
разни правилници и ни подканят да купим за библиотека-
та. 4) От Юнош. комитет, че насроченото за 13 т.м. юношко 
състезание ще се играе на игрище „Т.В.45“. 5) Окр. от О.Р.Г.С. 

– разни решения от 10 т.м. с което се иска от нас: 1. до 1.X. т.г. 
да дадем списък на желающите да следват съдийските кур-
сове по разните дисциплини, като могат да бъдат и лектори 
по някоя дисциплина. Да се обяви на дъската и желающите 
се запишат до 25 т.м. при бюфетчика. 2. Освен това се иска 
да им изпратим грамотата и правилника за атлетическата 
купа. 6) От Нар. Мор. съюз, кани ни да присътствуваме на об-
щобългарските състезания по гребане и плуване на 13, 14 и 
15. IX. от д-вото ни няма желающи да вземат участие. 7) От 
Н.С.Г.С. – Центр. атл. комитет, относно партизанския марш, 
държ. първенство на „крос-кънтри“ и „Десетобой“. От д-вото 
ни няма да се пращат участници. 8) Молба от Никола Ст. 
Калдаръмов, бивш наш състезател, моли да бъде вклю-
чен в юбилейния мач на 29 т.м. понеже има 15 годишна 
спортна дейност. Вземаме под внимание молбата му и 
при втория юбилеен мач, който ще се играе след извест-
но време ще бъде включен в числото на юбилярите. 

4. За юбилейния мач на 29.IX.1946 г. За юбилейния 
мач на 29.IX.1946 г., който ще се играе по случай 15 
год. спортна дейност на играчите ни: Стефан Калъчев и 
Иван Моканов се назначи комитет в състав: Цв. Димитров, 
Ив. Главанов, Т. Анестев, Г. Гарабедов, Арш. Накашам, Влад. 
Пинзов, Н. Миовски и Русин Русинов, която да има грижата 
за доброто провеждане на мача. Да се покани за партньор 
тима на „Спартак“ – Варна, като им се иска отговор до 18 т.м. 
в противен случай ще поканим външен тим „Локомотив“ – 
София или „Левски“ – София. Да се помоли Ст. Илиев да има 
грижата да съобщи по радиото. Секретаря да изготви про-
грамата при която ще се проведе това спортно тържество. 

5. За междуградски мач. Понеже на 22 т.м. тимът ни е сво-
боден и няма да има мач в Варна по случай общоградските 
състезания, реши се да предложим на „Левски“ – София, за 
един мач на горната дата при условия да ни заплатят: пътни 
отиване и връщане, храна и хотел – за 16 души за 3 дни и им 
искаме да ни отговорят до 18 т.м., като освен на тях се пише 
до „Локомотив“ – Русе. На следното заседание наново да се 
разгледа този въпрос. 

6. Изказва се благодарност. Управата изказва благо-
дарност на играча Иван Цвятков, който е дал отлична 
игра в мача на 9.IX. т.г. от „Б“ тима в град Провадия, като 
е отбелязал 3 гола. 

7. Поведение на членове. Понеже члена-състезател 
Стоил Лилов със своите цинизми и неспортменско дър-
жание е станал нетърпим, управителния съвет реши 
за това му непристойно държание като спортист на 
игрището, клуба и улицата с което дава лош пример 
на страничните около него, и го изключва от спортен 
живот до първото общо годишно събрание в което ще 
се дооформи решението. Това решение да се съобщи до 
Н.С.Г.С., О.Р.Г.С. и лично на състезателя. Съвета намира, че 
през време на състезанията има хора от публиката, които се 
дължат крайно недисциплинирано и със своето държане и 
дюдюканията тормозят и нервират отделните играчи, а това 
трябва да се отстрани. Наложително е Обл. съвет и О.Р.Г.С. 
да подканят чрез разни беседи и статии в пресата посетите-
лите да имат спортменско държание. 

8. Доклади. Зав. футбола Г. Гарабедов докладва, че не 
всички играчи определени за манифестацията на 9.IX. т.г. са 
се явили на същата. Съвета намира, че същите са виновни 
и реши да им се отнемат картите за свободен вход на срок 
един месец, считано от днес. Картите да се съберат и след 
изтичане на срока да им се раздадат. Желателно е състеза-
телите да изпълняват нарежданията на Управ. съвет. Това 
решение да се съобщи на О.Р.Г.С. За в бъдеще всички напи-
сани плакати да се пазят, като домакина има грижата пре-
ди разните манифестации да ги преглежда. Д-вото ни 
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трябва винаги достойно да се представя на разните търже-
ства. 

9. За мача на 15.IX. т.г. за Черв. купа. За насрочения мач 
на 15.IX. т.г. на игрище „Т.В.45“ с Н.Д.Г.С. „Аспарух“, се назна-
чиха: организатор Т. Анестев, за чертане игрището Аврамов, 
за милиция Главанов. Реши се цените на билетите да бъде 
80 лв., като на членовете на двете дружества и на О.Р.П.С. се 
ползуват с 50% намаление. Тия решения да се съобщат на 
представителите на „Аспарух“. На О.Р.П.С. да се пише, че на 
всички мачове организирани от д-вото ни членовете ни ще 
се ползуват с 50% намаление, като чрез афишите ще им се 
съобщава и цената. На следното заседание да се докладва 
резултата. 

10. Разни. а) По доклад на Зав. култ. просвет. комитет Б. 
Костов, реши се да се отпусне сумата (6 000)  шест хиляди 
лева за купуване цигари и грозде за групата ранени бой-
ци, които са на летуване във Варна, като им се поднесат в 
най-скоро време от Б. Костов и играчите след една от след-
ващите тренировки. Да се докладва за стореното. Богомил 
Костов да ги поздрави от името на д-вото ни. б) Да се из-
прати лекар да прегледа болния играч Георги Радев 
(Калфата). 

Протокол № 32, 18 септемврий 1946 г. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управителния съвет, при следния дневен ред :

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 31 
от миналото заседание, който се прие и подписа без изме-
нение и допълнение.

2. Доклади. Последователно длъжностните лица напра-
виха своите доклади, както следва: а) Зав. спец. спортове Вл. 
Пинзов, за атлет. състезания за държавно първенство със-
тояли се на 30, 31.VIII. и 1.IX.т. година, на които сме се пред-
ставили с 8 души, броени са по 2 600 лв. за пътни – отиване и 
връщане и дневни х 700 лв. Одобряват се направените раз-
ходи за атлетите възлизащи на 35 500 лв. Срещу разходите 
получени са 12  300 лв. за нашите състезатели. Освен това 
одобрява се разхода от 2  500 лв. за един чифт шпайкове, 
които домакина да впише в инвентарната си книга. Същия 
докладва, че сме излезли първенец на волейбол и на 22 т.м. 
ще ходим в Добрич за мач за първенство. Разрешава се на 
зав. спец. спортове да пътува с играчите с лека кола, като 
горницата в пътните се заплатят от д-вото. б) Зав. футбо-
ла – Гарабедов, докладва, че мача за „Червената купа“ 
(б. а. КСА – Купата на съветската армия) на 15 т.м. срещу 
„Аспарух“, се е провел добре и завършил при резултат 
4:0 за нас. Поради дъждовното време мача се игра II по-
лувреме на 18 т.м. – сряда. Приходо-разходния протокол 
ще се докладва допълнително след като се гледа сметката 
с „Аспарух“. в) Зав. юношите – Аврамов, че нашия юношки 
тим излиза като втори представител на Варна и ще започнат 
състезания за юношко първенство, като на 29 т.м. имаме да 
играем в гр. Добрич. Одобрява се разход: г) Домакина док-
ладва, че през седмицата са купени 2 нови футболни топки 
х 6 000 лв. = 12 000 лв., като разхода се одобрява от съвета. 
Същите да се впишат в инвентарната книга. д) Зав. водния 
спорт Г. Лазаров, ще направи изчисления, колко ще ни стру-
ва ремонта на лодката на О.Р.Г.С. и тогава ще решим дали 
ще я ползуваме. е) Докладва се, че група юнаци от бившия 
„Юнак“, желаели да се запишат при нас, но се интересували 
дали ще им дадем и осигурим гимнастически уреди и са-
лон. Същите могат да се запишат и образуват юнашка чета, 
която в определени дни ще ходи в Дома на физкултурата. 
ж) Секретаря докладва, че при бай Петър от „Морско око“ – 
има една наша масичка за пишущата машина. Натовариха се 

бюфетчиците да я вземат. Разрешава се да се купи една 

канцеларска чанта за книжата на секретаря. 
3. Четене кореспонд. Прочетоха се следните получени 

писма: 1) Окр. № 169 от О.Р.Г.С. с разни решения от 17 т.м. от 
които по-важни за нас са: а) Че О.Р.Г.С. не желае да насроч-
ва състезания за „Атлет. купа“ понеже била подарена 
от фашист през фаш. минало и си остава купа на Т.В.45. 
б) Натоварват за Юбил. комитет на 29 т.м. футб. комитет в 
състав: Стойчо Ковачев (бел. т. нар. Солака от „Спартак“), 
Йосиф Айолов и Хампар Саркизов, който да влезе във връз-
ка с нашия такъв. в) За в бъдеще да се пускат в продажба на 
„Колодрума“ входни билети получени от банката. Забранява 
се пускането на други билети. г) За напред на всички редов-
ни картотекирани членове ще се дават билети с 50% нама-
ление при състезания устройвани от собствените им д-ва, 
ще се дават 50 билета с 50% намаление за раздаване на най-
активните членове. 2) Писмо-покана от Началника на Варн. 
военна област, кани всички членове да присътствуват на ар-
мейските физкултурни състезания на 21, 22, 23 и 24 т.м. Упр. 
съвет реши да се купи една награда за 5 000 лв., която да се 
поднесе на индивидуалния първенец на атлетическите със-
тезания. Натовари се комисия в състав: Цв. Димитров и Вл. 
Пинзов да купят наградата и я занесат на комисията. 

4. За юбил. мач. Понеже до днес нямаме никакъв от клу-
бовете, които сме поканили за юбилейния мач на 29 т.м. ще 
почакаме до 20 т.м. като, ако „Спартак“ откаже ще поканим 
„Локомотив“ – София. 

5. Разни. а) Понеже наближава зимния сезон наложи-
телно е да се ангажира „Морското казино“ за вечеринка. 
Натовари се комисия в състав: Миовски и Цв. Димитров и 
се срещнат със съдържателите за да уговорят условията 
и докладват. б) За в бъдеще заседанията на упр. съвет ще 
започват точно в 19 часа. в) Да се пише до касиера Кирил 
Паскалев, че на 22 т.м. неделя в 3 часа Контролния съвет ще 
му направи ревизия, като на определеното време се яви с 
приключена касова книга и оправдателни документи.

в) В случай, че за 22 т.м. когато сме свободни, не ни 
приеме „Левски“ – София или „Локомотив“ – Русе, тогава да 
предложим за един мач на „Спартак“ – Добрич, като се на-
товарва Владимир Пинзов да влезе във връзка със управа-
та на въпросния клуб. Понеже до тогава управата няма да 
заседава, в случай, че приемат поканата ни Зав. футбола да 
нареди тима.

Приема се член: Разгледа се подаденото заявление 
от члена-състезател Христо П. Дяков – от „Локомотив“  
Варна, който по собствено желание преминава в на-
шето дружество. Да се направят необходимите постъпки 
пред д-вото „Локомотив“ за даване разрешение. 

Протокол № 33, гр. Варна 25 септ. 1946 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управителния съвет при следния дневен ред :

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 32 
от миналото заседание, по който длъжностните лица нато-
варени с известна работа докладваха какво са направили. 
а) По мача с „Аспарух“ на 15 и 18.IX. т.г. Аврамов е направил 
разходи по чертането на 18 с.м. – 1 000 лв. които следва да 
се понесат по равно от двете страни, освен броените 1 000 
лв. за първото чертане. Наложи се да се чертае игрището 
2 пъти поради силния дъжд, който валя на 15.IX. т.м. б) Зав. 
спец. спортове – Пинзов, че състезанието по волейбол за 
държ. първенство, насрочено на 22.IX. т.г. се отложило за 28 
с.м. в гр. Добрич и победителя в Шумен – 29 с.м. Одобрява 
се разход: в) Секретаря докладва, че е купил 1 канцелар-
ска кожена чанта за 12  000 лв., който разход се одобрява. 
Домакина да я впише в инвентарната книга. г) За Мор. ка-
зино не е направено нищо. Наложително е да се избърза с 
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ангажирванетона една дата. Натоварва се Миовски да уре-
ди този въпрос, като на следното заседание докладва. д) За 
касиера К. Паскалев, че е намерен да му се връчи писмото 
за ревизията на 22.IX. т.г. Реши се да му се пише за последен 
път и се покани за ревизия на 29 т.м. в 3 ч. сл. об. Като в про-
тивен случай ще се действува по съдебен ред. Аврамов да 
го потърси и му връчи писмото. 

2. Четене кореспонденция. Секретаря прочете полу-
чените писма през седмицата. а) От „Спартак“ – Варна, че 
не приемат да играят за юбилейния мач – 29 т.м. б) От 
Обл. съв. – Варна, че са решили да не се проведе юбилейния 
мач на Калъчев и Моканов на 29 т.м. докато Н.С.Г.С. не даде 
разрешението за него, понеже сега се изготвял специален 
правилник за юбилейни състезания. в) Телеграма от Н.С.Г.С., 
че управ. съвет не дава разрешение за устройване на юби-
леен мач на 29 т.м. По трите писма, се изказаха мнозина от 
присътствуващите и се вижда, че има едно несъответствие, 
понеже това решение Обл. съв. го е взел много късно и го 
съобщава след като единия от юбилярите е направил вече 
доста разходи. Освен това и Окол. ръковод. назначи хора за 
юбилейния комитет, а преди една седмица в Добрич е ус-
троен юбилей на един играч Упр. съвет намира за неосно-
вателни причините, но при все това реши юбилейния мач да 
не се състои. Също така и Калъчев се отказа да му се прави 
юбилей. Понеже въпроса е предрешен от Обл. съвет, упра-
вата намери за добре да не се занимава с този въпрос. г) От 
П.С.К. „Левски“ – София, че не могат да ни приемат за 21 и 22 
т.м. Реши се да им пишем те да определят друга дата, дори и 
през седмицата. д) От Н.Д.Г.С. „Бойчо Желев“ – Провадия, 
благодарят за даденото разрешение на вратаря Жечо 
Петков Пенев; е) От същото, да им изпратим състезателна-
та карта на Жечо Петков. ж) От Н.С.Г.С. да върнем картата 
на вратаря Жечо Петков, който преминал в „Бойчо Желев“ 
– Провадия. з) От Обл. спорт. технич. комитет, че отсроче-
ното волейболно състезание с „Спартак“ – Добрич ще се 
състои на 28 т.м. в Добрич. и) От „Локомотив“ – Русе, че не 
могат да ни приемат за 22 т.м. понеже имат насрочен мач за 
„Червената купа“ (б. а. КСА); к) От О.Р.Г.С. – Юношки комитет, 
че се отсрочват мачовете на 29 т.м. за 10.XI. т.г. л) От Н.С.Г.С. 
– с 1 уверение за намалено пътуване юношите до Добрич за 
29 т.м. за мача за държавно първенство. м) От Обл. съв. за 
физк. и спорт – Варна съобщават, че са определили от д-во-
то ни да влязат в бъдащия състав на Окол. ръков. следните 
наши членове: Цв. Димитров, Бедрос Ексерджиян, Георги 
Тодоров и Атанас Аврамов, като освен тях управ. ни съвет 
посочи още трима души. За такива се посочиха: Никола 
Миовски, Гарабед Гарабедов и Цоню Чокоев, като на всички 
лично се съобщи да присътствуват на О.Р.Г.С. на 1.X.1946 год. 
н) От Обл. съв. – Варна, че атлетическата купа следва да се 
предаде на същия в петдневен срок, понеже не е собстве-
ност на „Т.В.45“. Анестев да даде обяснение за задържането 
ѝ. Реши се купата да не се връща докато не се изясни въ-
проса за същата като се извикат Анестев и Коларов заедно с 
представител на Обл. съв. за уреждане на този въпрос, тъй 
като ние имаме грамота и докато не се играе мач за купа-
та, същата не може да ни се вземе. Освен това тази купа не 
е подарена от Коларов – бивш председател на областта, а 
съвсем друга. Купата се намира в клуба. 

3. За юношк. държ. първ. Аврамов докладва, че на 29 т.м. 
в Добрич ще се играе юношкия мач за държавно първен-
ство. Състезателите които ще играят да носят кръщелните 
си свидетелства. Бедрос да провери кога ще се играе мача и 
дали на време ще се върнат състезателите, понеже мнозина 
имат работа на 30 т.м. За водачи се назначиха: Миовски и 
Аврамов. 

4. Доклади. Длъжностните лица последователно напра-

виха своите доклади. а) Секретаря, помоли всички членове, 
които са взели марки „фонд игрище“ на следното заседа-
ние да започнат отчитане. б) За волейболните състезания 
за държав. първенство на 28 и 29 т.м. Водач-отговорник – 
Пинзов. Пътуват 7 души. На следното заседание подробен 
доклад. в) Вл. Пинзов докладва, че наградата за армейските 
състезания на 21, 22, 23 и 24 т.м. от страна на д-вото ни е 
била една табакера, която се е поднесла на първенеца на 
високия скок войника Рачко Бъчваров, член на дружеството 
ни. Табакерата заедно с гравирането струва 5 400 лв., който 
разход се одобрява. Същия доклад, че са раздадени декла-
рации на желающите юнаци да членуват при нас. Желателно 
е д-вото ни да купи няколко табла от шперплат, останали от 
армейските състезания, понеже са ни необходими такива. 
Пинзов да уговори и закупи таблата. г) За членските карти. 
Секретаря докладва, че картите са готови но следва да се 
прегледат от упр. съвет и тогава да се раздадат. Това ще ста-
не на следното заседание. 

5. Заседание при закрити врата. Реши се на 2 окт. т.г. в 19 
часа в клубното помещение, да се състои редовно заседа-
ние на Управителния съвет при дневен ред, който ще се оп-
редели преди започването на същото. Заседанието ще бъде 
при закрити врата. Секретаря да пусне специална покана до 
членовете на управ. и контрол. съвети.

Протокол № 34, гр. Варна 2 окт. 1946 год. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на Управит. 
съвет при закрити врата както беше решено на миналото 
заседание. Поради отсъствието на титулярния председа-
тел същото се председателствуваше от подпредседателя г. 
Русинов. Преди започване на заседанието, играчите чрез 
своя капитан Калъчев, помолиха и те да имат свои пред-
ставители в това заседание. Управата намери, че те не са 
основателни в своите искания, затова отхвърли предложе-
нието им, защото управата защитава и техните права. При 
това положение заседание започна. Състави се следния 
дневен ред: 1)Четене протокол  № 33 2) Кореспонденция 3) 
Разглеждане състоянието на клуба и въпроси. 4) Доклади 5) 
Разглеждане на картотечния списък 

По точка 1. Секретаря прочете прот. № 33 от минало-
то заседание, който без изменение и допълнение се прие и 
подписа от всички присътствуващи. По протокола се докла-
два, че проверката на касиера К. Паскалев не е направена 
понеже е заминал за София. Това ще стане след завръща-
нето му. Въпроса за юнаците, които искат да се запишат в 
дружеството ни, се уредил, като желающите ще продадат 
отделни декларации, а ние ще се погрижим за салона за уп-
ражненията. 

По точка 2 – Кореспонденция. а) Телеграма от „Етър-
Юнак“ – В. Търново, че приемат уговорения чрез Миланов 
мач на 29 септ. 1946 г. в В. Търново, който вече афишира-
ли. Взе думата по въпроса – председателя на Контр. съв. – 
Миланов, който каза, че е обиден, за гдето нашия отбор не е 
заминал за В. Търново, с което той се изложил пред предста-
вителя на В. Търново. Смята, че в случая се саботира, въпре-
ки, че той предварително се е съвещавал с Цв. Димитров и е 
взел неговото мнение и след това е съобщил, че приемаме 
мача. Действително, че от до тук докладваното се вижда, че 
има виновност и виновни, обаче след като се изказа и по-
дпредседателя Цв. Димитров, който каза, че мача е уговорен 
много късно, като нямало време да се освободят играчите и 
да се намерят екипи, понеже тия които са обещали, че ще ни 
дадат са отказали да сторят това в навечерието на мача, на-
ложило се да откажем мача, като освен това на 29.IX. т.г. юно-
шите ни ще играят за държавно първенство и ще ангажират 
екипите на първия тим. При това положение, вместо да 
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се излага клуба, Цв. Димитров се съветвал с Зав. футбола 
Гар. Гарабедов и решават да не заминат. Същия намира, че в 
случая няма саботаж и излагане, а само запазване на името 
на клуба. Предлага да се пише писмо до „Етър-Юнак“, като се 
извиним за неизпълнението на обещанието си с обещание, 
че пръв удобен случай ще им гостуваме. Съгласни сме да 
понесем и направените разноски за афиширането, ако са 
направили такива. След изслушване обясненията на горни-
те лица съвета препоръча за в бъдеще да не се избърза с 
преговорите за мачове, докато не се провери дали ще мо-
жем да изпълним поет ангажимент, като се сондира мнение-
то на Управ. съвет. Ще се държат отговорни длъжн. лица не-
изпълнили поети ангажименти. Да се пише писмо до „Етър-
Юнак“, с което да се извиним. б) От „Левски“ – София, че не 
могат да ни приемат, понеже заминават за Полша. Йордан 
Миланов докладва, че същия клуб по телефона е получил 
предложение за един мач за 6 или 9.X. т.г. в София, при ус-
ловие – 17 души – разноски по определената тарифа за 3 
дни. Съвета намира, че в София се правят големи разноски 
за храна и хотел, затова реши да поиска глобалната сума от 
120 000 лв, като се задължават да ни върнат визитата при 
същите условия. Спираме се да играем в сряда 9 т.м. Водачи 
Цв. Димитров и Гарабедов и 14 играчи. Ако Цв. Димитров не 
може да замине ще бъде заместен от Н. Миовски. В случай, 
че на тима се направи предложение за друг мач водачите 
преговарят допълнително. Миланов да съобщи по телефо-
на, че приемаме мача при горните условия и да ги помоли 
да намерят хотел. в) Телеграма от „Вихър-Юнак“ Добрич, че 
мача на юношите за първенство ще започне в 2 часа и 30 
минути. г) От Н.С.Г.С., че за в бъдеще в приходо-разходни-
те протоколи не следва да се вписват разноските за пътни 
на отделни играчи. д) От „Юнак-Вихър“ – Добрич, с 20 фо-
тографии на техния играч-юбиляр Атанас Иванов Иванов 
(Ташо), на когото празнуват 15 год. юбилей, които струват 
500 лева. Касиера да им изпрати сумата, като снимките се 
разпродадат между членовете. е) От Обл. физкулт. служба, 
че на 4 т.м. се свиква конференция. Кани се да присътствува 
секретаря на д-вото. Съвета натовари секретаря Анестев да 
присътствува на същата и на следното заседание докладва. 
ж) От Обл. съв. за физкултура и спорт, съобщават състава на 
новото Окол. ръководство. От нашето д-во участвуват: Цв. 
Димитров, Бедр. Ексерджиян, М. Манолов, Атанас Аврамов 
и Георги Тодоров. з) От Окол. ръков. – футб. комитет, че ни 
насрочват мача с „Свобода“ на 5 т.м. и) От Н.С.Г.С., изпращат 
ни състез. карта на Георги Вълчев Георгиев (Мъката). к) 
Молба от Петко Лефтеров Петков кв. Аспарухово, моли 
да му се върне купата „Владислав –Варненчик“ която 
спечели при нарочно устроените за нея атлет. състеза-
ния. Съвета намира, че искането е неоснователно, поне-
же той е бягал от името на бившия клуб „Тича“ и купата 
е дадена на клуба, а на него му е поднесен часовник. 
Това му е било съобщено преди години от сп. кл. „Тича“. 

Точка 3 – Разглеждане състоянието на дружеството и 
въпроси. Повод за поставянето на тази точка в дневен ред 
ни даде самото положение в което се намира дружеството 
ни. В миналото заседание Зав. футбола Гарабедов подигна 
този въпрос и помоли същия да се разгледа при закрити 
врата, за да се изясни положението в което дошли и на как-
во се дължи това. Същия намира, че има много недисципли-
нирани членове, а даже и в Упр. съвет които пречат за пра-
вилното развитие на д-вото. Също така има незаинтересо-
ваност от членовете на Упр. съвет, като предоставят работа 
на 4-5 души. Освен това, въпреки, че винаги за разните ма-
нифестации на които сме задължени да присътствуваме и 
за които на време се съобщава не идват всички, като това е 

в ущърб на д-вото. На всички членове от управата нато-

варени с известна работа я вършат на време. Напоследък се 
констатира, че не може. Да  намерим екип и сме застрашени 
да останем съвсем без такъв и няма да можем да посрещ-
нем пролетния сезон. Забелязва се, че нямаме възмож-
ност да поддържаме в добър вид състава и екипа. Намира 
че е крайно време да се прикрепим към някое държавно 
предприятие, за да бъдем субсидирани. Това се вижда и е 
наложително, понеже няма да можем да съществуваме съ-
вършено самостоятелно за в бъдеще. Цв. Димитров намира, 
че докато не си подсигурим екипи ние няма да бъдем до-
бре. И той намира, че е наложително прикрепването. Петър 
Желев, че е ходил в Дирекцията на разпределението и са 
му казали, че трябва да се обърнем за обущарски матери-
али към Н.С.Г.С. и в Окол. ръков Варна. Помоли секретаря 
да напише съответното писмо. И той вижда, че докато сме 
самостоятелни няма да можем да се снабдяваме с матери-
али, което ще пречи за правилното развитие на д-вото ни. 
Йордан Миланов намира, че трябва да се избърза с 
прикрепването, понеже е мъчно съществуванието, като 
управата прецени към кое държавно предприятие да 
се прикрепим. Иван Главанов вижда, че положението на 
д-вото е лошо и е наложително прикрепването към някое 
предприятие, обаче намира, че не може да се избързва, 
като този въпрос се остави за следното заседание когато 
всеки член по отделно ще може да се изкаже и тогава се 
вземе решението към кое предприятие се прикрепим, като 
всичко се оформи и тогава се определи датата за общото 
годишно събрание. Настоява този въпрос по възможност 
да се разгледа на първото заседание след изборите, кога-
то вече ще бъдем по-свободни. При това положение след 
като се изказаха всички желающи по въпроса и се видя, 
че е наложително прикрепването ни, но не може да се 
определи точно кога да се разгледа този важен за д-во-
то ни въпрос, направиха се следните 2 предложения, които 
се дадоха на гласуване. Те са: 1) Цв. Димитров – предложи 
на това заседание да се вземе принципно решение „Да 
се прикрепим или не“ и на следващото заседание – сряда 
– 15 т.м. всеки член да дойде с оформено предложение и 
определим датата за годишното събрание. 2) Ив. Главанов 
– предложи същото, но въпроса да се разгледа на първото 
заседание след изборите, понеже преди изборите имаме 
доста работа, а въпроса е един от най-важните за наше-
то съществуване. При гласуването се възприе първото 
предложение – т. е. на Цв. Димитров, като по принцип сме 
за прикрепването и на следното заседание всички дойдат с 
оформени предложения, като тогава се определи датата за 
общото събрание. Ще трябва да се излъчи специална коми-
сия, която да влезе в досег с организацията (предприятие-
то) към което ще се прикрепим, за да уговорят условията и 
се подготвим за общото събрание. 

Точка 4 – Доклади. а) Ив. Главанов – подигна въпроса, 
че секретаря е изпратил четиримесечния доклад – V, VI, VII 
и VIII. т.г. до Централ. съвет за физкултура и спорт – София 
и до Окол. съв. за физк. и спорт – Варна, без да го е доклад-
вал на Управ. съв., като е допуснал в същия голяма грешка. 
В графата „Подпомага ли активно О.Ф.“ той е писал само за 
няколко члена, които влизат в разните партийни поделе-
ния на О.Ф., че подпомагат О.Ф., което упр. съвет намира, 
че не е правилно, понеже в момента всички подпомагаме 
О.Ф., за това след като се направи забележка на секрета-
ря, че за в бъдеще за такива случаи ще трябва да сондира 
мнението на управата, реши се да се пише до същите ин-
ституции и се помолят в същата графа срещу имената на 
всички да се отговори с „Да“ или ако е наложително да ни 
изпратят да попълним нови отчети. Секретаря в случая не 
е действувал умишлено, а просто е изпаднал в грешка при 
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отговорите. Бедрос Ексерджиян, намира, че за в бъдеще 
всички писма ще трябва да се разглеждат от Управ. съвет, а 
Георги Тодоров започва своите остри критики по адрес на 
секретаря, като каза, че не само този случай е пропуснат по-
грешно от секретаря, а има и много други. Какво искаше да 
каже не се разбра. Председателствуващия му направи забе-
лежка понеже в случая секретаря не реагира като в кратце 
обясни кое го е накарало погрешно да отговори в отчета 
и няма смисъл повече да се говори, обаче Георги Тодоров 
продължаваше да настоява, че секретаря е действувал сво-
бодно на своя глава, без да може с факти да докаже това. 
Тогава секретаря обиден от неоснователната критика на Г. 
Тодоров, му каза, че за момента той няма никаква умисъл, 
което в кратце обясни и като най-редовен на заседанията 
има и най-малко право толкова много да критикува, поло-
жение, което се изясни от управата. б) Зав. Спец. спортове 
Вл. Пинзов докладва за играните волейболни състезания на 
28 и 29.IX. т.г. в Добрич и Шумен, като нашия тим се класира 
победител и остава първенец на Варн. област и на 6.X. т.г. ще 
се срещне с „Локомотив“ Русе. Същия ден и „Приморец“ – ще 
се срещне на баскетбол с В. Търново. Същото д-во моли при-
хода да остане за тях, понеже финансово са зле. Управата 
прие това предложение, което да се съобщи на Пинзов. 
Поканиха се членовете на Упр. съв. да посетят масово този 
мач. в) За насрочения мач за „Червената купа“ на 5 т.м. 
с „Свобода“ се назначи организатор Никола Миовски, 
който да се срещне с хората на „Свобода“. Да назначи каси-
ери и портиери. Да се приготвят билети и изиска милиция. 
Бедрос да има грижата за освобождаването на играча 
Младен Джуров. На следното съобщение да се докладват 
резултатите. г) Зав. юношите – Аврамов, докладва че юно-
шите играли на 29.IX. т.г. в Добрич с „Ю.В.“ и победили с 3:2. 
Били посрещнати добре. Водача на тима Миовски е доволен 
и предложи да се пише благодарствено писмо, като се при-
бави и 1 сметко-разписка за 7 500 лв. За юношите освен ре-
довните разходи, които са им броени от „Ю.В.“ са направени 
следните разходи: 1. За файтон – Добрич – гарата 1 500 лв. 
2. За превоз 1 играч с омнибус 400 лв., които се одобряват. 
Миовски да представи документи. Между юношите 3 се по-
казали недисциплинирани, като Зав. юношите ги покани да 
се явят пред Упр. съв. за мъмрене. д) За казиното – Миовски 
се срещнал с съдържателите, обаче за сега същото не се 
дава, понеже го ремонтират. Допълнително ще се говори. 
За сега да се ангажира една дата в Военния клуб или „Грозд“ 
за вечеринка преди Нова-година. Назначиха се: Бедрос, 
Главанов, Андрей Иванов, Н. Миовски, Гарабедов, Аврамов, 
Г. Тодоров за събиране на предмети за томболата, като се 
разпределят на 2 комисии, които да започнат със събира-
нето. е) Зав. юношите да влезе в връзка с „Спартак“ за мача 
на 6 т.м. за държавно първенство. На следното заседание да 
докладва. ж) За радиото – Упр. съв. ще го предаде в пълна 
изправност на бюфетчиците и в такова ще го поиска при 
предаването. Сега да се заплати поставения електролит. От 
сега нататък д-вото няма да понася разходи по него. Това се 
съобщи лично на Андрей Иванов (Дядката). з) Да се пише 
писмо до Занаятч. сдружение, за 2 кг. гьон (парчета) за обу-
щата. д) Да се пише до Окол. ръков., че вратар. мрежи имат 
нужда от изкърпване и ги помолим да отпуснат сума за ре-
монта от разпределения кредит в размер на 10 000 лв., коя-
то сума държи на разположение в областния касиер. Освен 
това да се помолят да ни отговорят, какво стана със сумата 
2 000 лв., която внесохме срещу квитанция за покупката на 
входни билети. к) Понеже нямаме достатъчна обуща, реши 
се да се потърсят такива, като Главанов предложи да се от-
пуснат 10  000 лева за разноски на хората които да отидат 
вън от Варна, за да търсят готови или материал. Поради 

напредналото време дневния ред не можа да се привърши 
като точка 5 „Разглеждане на картотечния списък“ остана 
неразгледана. Наложително е да се прегледат картите и пус-
нат на членовете за да започне инкасиране на член. вноски. 

Протокол № 35, гр. Варна 16 октом. 1946 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управителния съвет, като преди започване на същото се 
реши, за в бъдеще на заседанията да присътствуват само 
членове на управата. Изработи се следния дневен ред: 1)
Четене протокол № 34. 2) Доклад на длъжностните лица. 3) 
Кореспонденция. 4) Насрочване на 3 мес. общо събрание. 5) 
Преглеждане на картот. списък. 

По точка 1. Секретаря прочете протокол № 34 от мина-
лото заседание, който се прие. По него се изказаха относно 
прикрепването на д-вото. Предложение има да се прикре-
пим към пощата и друго – към кооперациите. Изказаха се 
някои членове, като подпредседателя Главанов да не се 
избързва с този въпрос, като най-важен за нашето същест-
вуване, а да се избере една тричленна комисия, която да 
обходи разните големи организации и с оформено предло-
жение се яви на управит. съвет за доклад и одобрение. За 
комисията се посочиха и избраха: Иван Главанов, Йордан 
Миланов и Георги Тодоров. Препоръча се на комисията да 
внимава при подбора си. След като се съберат необходими-
те данни ще можем да свикаме и общо събрание. 

2. Доклади. а) Подпредседателя Цв. Димитров, като во-
дач на тима ни, докладва за играния другарски мач с П.С.К. 
„Левски“ – София на 9.Х. т.г. в София, за който мач сме 
получили от същия клуб 70  000 лв. и сме изразходва-
ли същата сума. Уговорено беше предварително за тая 
сума, като същите ще ни гостуват за един мач за съща-
та сума. Резултат 2:0 за „Левски“ – Мача е бил посетен 
много слабо. Одобряват се разходите направени за: 1. Една 
футболна топка – 4 500 лв. 2. Една футболна топка – 5 140 
лв. 3. 3 вътрешни х 1 000 = 3 000 лв. 4. 1 чифт футб. обуща 
– 5 000 лв. 5. 1 малка волейб. топка –500 лв. 6. За дневния 
на Илия Апостолов – 3  000 лв. Същия докладчик, намира, 
че сме в много лошо положение с обущата. Препоръча се 
да се търсят кожа и гьон, като се натоварва да пише пис-
мо за такива и на следното заседание докладва. Домакина 
да впише в инвен. книга купените инвентарни вещи. Също 
така да се зачислят в библиотечната книга: А) Физкулт. дви-
жение в С.С.С.Р. Б) Упътване за провеждане антропометрич-
ни и медицин. прегледи на физкултурниците за които са 
броени 55 лв. б) Зав. футбола – Гарабедов, докладва за 
мача игран на 5.Х.т.г. с „Свобода“ – за „Червената купа“ 
и е завършил при резултат 5:3 за нас. Същия докладва 
положението при което се намесил и влязъл в пререка-
ния с футболния съдия Д. Топалов за което окол. ръков. 
го наказва с отстранение на срок 3 месеца от спортен 
живот. От обясненията стана ясно, че ръководството е 
прибързало с наложеното наказание и реши въпроса да се 
разгледа наново, като се разпита и провинения Гарабедов, 
дори ако е наложително да се назначи анкета. В този дух да 
се пише до Окол. ръков. в) Зав. юношите Аврамов докладва 
за играния мач за юношите държ. първ. с „Спартак“, който 
губим с 2:0. Нашия тим се представил в слаб състав. Друг 
мач е игран с „Аспарух“ при резултат 2:1 за нас – за юношка-
та купа. Общото впечатление за юношкия тим е, че кадъра 
е малък и нямаме достатъчно юноши. Зав. юношите трябва 
да бъде по-сериозен и взискателен спрямо юношите и да 
привлича нови играчи. Да докладва по-често за състава, 
защото от юношите зависи и бъдащето на д-вото ни. Тия от 
юношите които не се подчиняват да се викат в управ. съвет 
за да им се прави мъмрене. г) Понеже титул. Зав. спец. 
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спортове Пинзов с волейболистите е в София, вместо него 
докладва Аршак Накашам за насрочените волейболни със-
тезания за светкавичния турнир, като каза, че на 16 т.м. не се 
е явил нашия партньор на волейбол, като мача го печелим 
с 3:0 административно. Това не трябва да ни радва а Окол. 
ръковод. трябва да нареди, като налага санкции на неяви-
лите се и се държи сметка за редовността. В този дух да се 
пише до Окол. ръков. д) За мача на турския сектор в Добрич. 
Пом. домакина да им даде гащета и фланелки. Да се пише 
до сп. кл. „Славия“ – че ще гостуват. е) За домакинската част. 
Докладва се, че след всяко завръщане на тимовете от про-
винцията почти винаги имало изгубени вещи от екипа, а не 
е докладвано за да се вземат своевременно мерки, а освен 
това имало такива у някои играчи. За да не страда интере-
са на д-вото, вменява се в дълг на домакина и помощника 
му, че за в бъдеще всяка изгубена вещ следва да се набавя 
веднага за сметка на този който я изгубил, а за целия ин-
вентар отговоря пом. домакина, понеже всичко му е преда-
дено по опис, в противен случай рискуваме да останем без 
екип. ж) Зам. касиера Анестев докладва, че е време всички 
лица у които има висящи суми или сметки от мачове и др. 
до следното заседание да се отчетат за да се оправи касата. 
Контролната комисия да види какво става с касиера поне-
же не може да се работи без него, а освен това има висящи 
сметки, които следва да се уредят. Ако касиера не може да 
идва, всичко което се намира у него да се вземе с протокол 
от Контр. съвет и се назначи друг такъв. Тия от длъжн. лица, 
които не уредят сметките ще се подведат под отговорност. 

3. Кореспонденция. Секретаря прочете получените 
писма: а) От сп. кл. „Славия“ – Добрич, канят за 20 т.м. тур-
ския сектор. Приемаме мача. б) Окр. № 6 от Н.С.Г.С. – Центр. 
атл. комитет, канят ни за състезания „Десетобой“ и „Крос 
кънтри“. Ние няма да вземем участие. От Предс. Контр. съ-
вет на д-вото ни, че канят касиера К. Паскалев за 20 т.м. да 
му направят ревизия. Упр. съв. се съгласява с това. г) От 
О.Р.Г.С. с решенията взети на 7.Х. т.г., като за нас е важна 
точка 5, в която се казва, че изключват членът ни Гарабед 
Гарабедовна срок от 3 месеца от спортен живот, за гдето 
е викал по футболния съдия при мача с „Свобода“ – на 5 
т.м. и го е наричал простак, идиот, хайванин и др. хулиган-
ски обръщения. Председателя намира, че в такова писмо не 
може да се употребяват такива думи, а освен както казахме 
по-напред в точка „Доклади“ – на настоящия протокол ние 
настоятелно молим въпроса да се разгледа наново, като се 
разпита и Гарабедов, а не решение да се вземе само въз ос-
нова доклада на футболния съдия, който има виновност. д) 
От О.Р.Г.С. – че за в бъдеще ние сами ще трябва да изискваме 
дежурен лекар от градския медицински лекар. Това да се 
има за сведение от организаторите. е) От О.Р.Г.С. с програ-
мата за волейболните състезания на 16, 17, 18, 19 и 20 т.м. 
Нашия тим да бъде готов и винаги на време да се явяват. 
Да се излъчи един съдия за ръководене на състезанията. ж) 
От О.Р.Г.С. – че са решили и молят да им отпуснем  заемо-
образно до 15.XI.1946 год. сумата (115 000) сто петнадесет 
хиляди лева и толкова от „Спартак“ – за закупуването на 
300 чифта гуменки за спортистите от Варна. Упр. съв. реши 
да се отпусне исканата сума на О.Р.Г.С. срещу разписка, до 
15.XI.1946 година заемообразно. з) От О.Р.Г.С. – до 25 т.м. да 
донесем с колко хора ще участвуваме за волейбол, баскет-
бол и хазена и с какви уреди разполагаме. Карамихайлов 
да се погрижи за хората, а домакина представи списък за 
наличните уреди. и) От О.Р.Г.С. – окр. с разни решения от 14 
т. М.  От които важно за нас е, че на 24 т.м. четвъртък ще 
има общо физкултурно предизборно събрание на което се 
канят да присътствуват всички желающи и че на 20 т.м. ще 

има безплатни физкултурни състезания на които ще се 

играе мач „Спартак“ – „Т.В.45“. Допълнително ще ни съобщат 
датите за къде ще изпратим тимове по случай Великото 
Народно събрание. к) Окр. за волейболните и баскетбол-
ните състезания за държ. първенство. Пинзов да ги има за 
изпълнение. л) Да се пише писмо до Комисарството за 5 кг. 
сапун. м) Прочетоха се декларациите за приемане членове 
и се приеха следните членове: 1) Любомир Нейчев Димов; 
2) Ненчо В. Цанев; 3) Драган Койчев Бояджиев; 4) Владимир 
Стоянов Карастоянов; 5) Димитър Янев Николов; 6) Николай 
Тодоров Дамев; 7) Иван Параскевов Петров; 8) Димитър 
Бор. Пенчев; 9) Димитър Б. Бабаеленов, които да се картоте-
кират. Съветника Г. Тодоров предложи на 23 т.м. сряда, да се 
свика предизборно събрание, на което да се покани някой 
член от Окол. рък. или другаде да говори за изборите. Това 
предложение се прие и се натовари същия да има грижата и 
потърси човек, като се обяви и до членовете. Избра се пре-
дизборен комитет в състав: Г. Тодоров, Г. Гарабедов, Бедрос, 
което да има грижа за украсата на клуба, печатаме апели и 
написване стенвестника. Към комитета влизат още Главанов 
– за апелите, Карамихайлов – за стенвестника и Димитър 
Калъчев за афишите. Направените разходи ще им се призна-
ят срещу редовни оправдателни документи. Нашия комитет 
да влезе в връзка с този на О.Р.Г.С. Бюфетчиците да помог-
нат при украсата на клуба. Помоли се Аршак Накашам, като 
бивш член на Контр. съвет да донесе всички намиращи се 
у него кочани от касови квитанции, да ги донесе на след-
ващото заседание за предаване на следващия такъв. н) Да 
се пише писмо до Центр. комитет за физкултура и спорт – 
София и поиска отпущането на сума за игрището. о) Да се 
купят дърва за клуба, като се постави печка. Бюфетчиците 
да имат грижата за това. Радиото да се вземе и постави в 
клуба. 

4.Преглеждане картотеч. списък. Понеже за преглежда-
нето на списъка на членовете е необходимо повече време и 
на Управата е невъзможно да стори това, избра се комисия 
в състав: Т. Анестев, Г. Гарабедов, Цв. Димитров и Бедрос, 
която да прегледа списъка, като за резултата докладва, за 
да можем навреме да пуснем членските карти. 

5.Насрочване 3 мес. общо събрание. Понеже е време за 
свикването 3 мес. общо год. събрание, управата намира, че 
трябва да се свика такова, обаче това да стане след избори-
те и след като се съберат данни за прикрепването. Датата 
ще се съобщи допълнително.

Протокол № 36, 23 октомврий 1946 год. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на Управ. 
съвет при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Вместо днешното заседание трябва-
ше да се състои предизборно събрание, както беше реше-
но от миналото заседание по случай изборите за народни 
представители за Великото Народно събрание, което след-
ва да се оповести от назначената предизборно комисия и 
същата да намери и сказчика. Това разбира се не стана, по-
неже нямаме достатъчно посещение и не дойде сказчик, а 
освен това отсътствуваше и отговорника, който пое ангажи-
мент за това – др. Георги Тодоров. Председателствуващия 
заседанието – подпредседателя Ив. Главанов предложи за-
седанието да започне при горния дневен ред, което се прие. 
На заседанието присътствуваше Н-ка на служба при Обл. 
физкултурна служба – г. Никола Димов (Гаруфалов) дошъл 
специално за това оповестено събрание, за да чуе доклада 
за направеното до сега за изборите и да се вземат съответ-
ните решения за тях. Преди всичко се прочете протокола от 
миналото заседание № 35. Даде се думата на желающите да 
се изкажат по него. а) Председателя на Контр. съвет е искал 
да отиде при касиера Кирил Паскалев, за да приеме касата, 
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обаче това не станало, понеже същия (касиера) не можал да 
го приеме, по причина, че имал тежък случай в къщи и ос-
тава за друг път. Мнението на Контр. съвет е, че касиера К. 
Паскалев трябва да се смени и председателя на същия – др. 
Йордан Миланов направи предложение за такъв да се на-
значи Димитър Костов, който преди няколко месеца беше 
такъв. Този въпрос ще се разгледа в отделна точка от днеш-
ното заседание. б) За десетобоя – Вл. Пинзов,че имаме до-
бър състезател, обаче не взехме участие понеже волейбол-
ния тим беше в София. в) За касовите квитанции – от Аршак 
Накашам ще ги получи Миланов и докладва; г) За избор. ко-
митет – Гарабедов каза, че са били написани лозунги, стен-
вестник и продължавали да работят. Ив. Главанов не знаел 
че е назначен в този комитет, иначе щял да се постарае да 
направи това, което му позволят силите. Понеже по този 
начин заседанието ще продължи много, а има да се раз-
глежда и въпроса за предстоящите избори, другаря Никола 
Димов (Гаруфалов) предложи да се прекрати за известно 
време дневния ред понеже въпроса за изборите е спешен. 
Същия каза, че намира, че не сме направили достатъчно за 
тези избори. Ние като физкултурници трябва да дадем дял в 
същите и да проагитираме значението им, като подкрепим 
О.Ф. Предложи всички наши членове да бъдат назначени в 
помощ на предизборният комитет. Никой не трябва да оста-
не вън от редовете и на всяка цена О.Ф. трябва да победи. 
Проектоконституцията предвижда и член за физкултура. 
До сега в разстояние на две години резултатите са цвету-
щи и физкултурата се развива при пълна свобода. Аршак 
Накашам намира, че хората от предизборния комитет нищо 
не са направили. Ив. Главанов в кратце говори за дело-
то на О.Ф., който се бори за благоденствието на България, 
като подкани всички да гласуват за кандидатите на О.Ф. и 
да не оставим нито един наш член да не гласува и то само 
за О.Ф. За да може всичко това да се проагитира на време, 
предложи се всички членове на управата да изпълнят из-
вестна задача, с което ще подпомогнат за делото на О.Ф. 1) 
Гарабед Гарабедов да има грижата да провери дали всич-
ки играчи са си получили избирателните карти. 2) Георги 
Лазаров – в Флота и ул. Колони 3) Аршак Накашам– райо-
на 27-и юли, Шипка и пресечките. 4) Ст. Калъчев – Военно-
инвалид. квартал. 5) П. Желязков – Тракийския квартал. 6) 
Б. Ексерджиян– кв. Дим. Попов. 7) Квартал „Рупи“ –Димитър 
Стефанов. 8) ул. Баба Рада – Иван Цвятков. 9) Дим. Калъчев 
– кв. Д-р Димитров. 10) Максим Янакиев – кв. „Приморски“. 
11) Троцки – кв. Бл. Касабов и обущари. 12) Кузов– ф-ка 
„Кораловаг“ и квартала. 13) Л. Панайотов –депото и „Авр. 
Гачев“. Главанов, Гарабедов и Вл. Пинзов всяка вечер да бъ-
дат в клуба, за да им се докладва за стореното. Гарабедов да 
получи апелите и ги даде на Главанов за раздаване. 

 2. Доклади. 1) Ив. Главанов докладва, че според него 
е по-добре да се прикрепим към кооперациите, но все пак 
намира, че е по-добре да не се избързва с това, а да го оста-
вим за разглеждане след изборите. За това ще трябва да съ-
берем точни данни. Йордан Миланов намира че е добре да 
се прикрепим към пощите. Въпроса не се разгледа обстой-
но понеже комитета натоварен да събере данни още не е 
сторил това. 2) Наново Йордан Миланов повдигна въпроса 
за длъжността Касиер, понеже сегашния такъв не може да я 
изпълнява и е наложително и е наложително да се назначи 
друг такъв, като намира, че най-подходящ е бившия касиер 
Димитър Костов, който, декларира че ще може да изпъл-
нява същата. Упр. съвет реши на мястото на досегашния 
касиер Кирил Паскалев да назначи Димитър Костов, като 
приемането и предаването се извърши в присъствието на 
Контр. съв., като се състави акт и се представи на Управата. 
Новоназначения касиер да приеме всички сметки и суми, 

като се постарае в най-скоро време да, впише висящите 
пера в касовата си книга. 

3. Кореспонденция. 1) Получената брошура от Н.С.Г.С. 
„Помощ за агитацията за Великото Народно събрание“ се 
предаде на Ив. Главанов. 2) Приемат се за редовни члено-
ве: Тодор Тодоров Тодоров и Душко Ант. Душев. Поради из-
черпване дневния ред заседанието се закри. 

Протокол № 37, гр. Варна 30 окт. 1946 год. Преди 
започване на заседанието даде се думата на дошлия член 
от Околийското ръководство – отдел гимнастикуване др. 
Чехларов, който да ни уведоми, че д-вото ни трябва задъл-
жително да изпратим хора за тази дисциплина, която е за-
дължителна, като до 10.XI. т.г. трябвада съобщим имената на 
желающите. Те ще ни определят ръководител и ден за гим-
настикуването в Дома физкултурата. Управата ще се зани-
мание по този въпрос. След това се пристъпи към дневния 
ред на заседанието, както следва:

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 36 
от миналото заседание, който се прие без допълнение и из-
менение. По него се изказаха: Председателя на Контр. съв. 
Миланов, че не можал да приеме нищо от бившия касиер 
Кирил Паскалев, понеже последния бил болен. Това ще ста-
не през следващите дни. Освен това наново се повдигна въ-
проса за прикрепването. 

2.По прикрепването. Миланов намира, че най-подходя-
що да се прикрепим към пощата и настоява още тази вечер 
да се оформи този въпрос и се свика извънредно общо го-
дишно събрание в най-скоро време. Цв. Димитров – напра-
ви предложение в сряда на 6 т.м. да се свика извънредно 
общо год. събрание, като всеки член от Управата дойде с 
оформено предложение пред същото. По въпроса се из-
казаха: Бедрос – предлага към просветните служители; 
противопоставя се към пощите; Г. Тодоров намира, че коо-
перациите са още в своето начало на организиране, но за 
в бъдеще ще бъдат добре. Понеже ние гледаме за момента 
къде е подходящо да се прикрепим той е съгласен – към 
пощата. За да се говори повече по този въпрос Миланов 
в кратце обясни в какво се състои преимуществото на по-
щите. След това продължиха предложенията и дебатите 
по въпроса. Хр. Григоров се присъединява към предло-
жението на Миланов; Бедрос, препоръчва да се внимава с 
прикрепването, за да не останем секция при сливането на 
д-вата при М-вата. Оттегля си предложението за прикреп-
ването към просветните служители – Гарабедов, Накашам, 
Георги Лазаров, Вл. Пинзов и др. са за прикрепването към 
пощите. От предложенията които се направиха се прие: 1) 
На 6.XI.1946 год. в 6 ч. сл. обяд в клубното помещение да 
се свика извънредно общо годишно събрание при дневен 
ред: Разглеждане положението на д-вото и въпроса относ-
но прикрепването. Мнението и предложението на Управата 
е да се прикрепим към пощата, като окончателно се реши 
на това общо събрание. В случай, че няма кворум на опре-
деленото време събранието се отлага за 7 часа същия ден и 
то ще бъде законно независимо колко члена присътствуват. 
Секретаря да пише до Н.С.Г.С., Обл. съвет за физк. и спорт и 
Окол. ръков. Да даде обява покана в. „Народно дело“ и по 
радио Варна. Освен да се поставят на видно място в клуба 
писмената покана, като се подканят някои членове от упр. 
съв. и др. да проагитират това събрание. 

3.Мача със „Спартак“. Насрочения мач с „Спартак“, който 
следваше да се играе на 2.XI.1946 год., допълнително беше 
пренасрочен от футболния комитет да се играе на 31.Х.1946 
год., като за това комитета не е спазил чл. 11 от футболния 
правилник и ни съобщиха 3 ½ дни преди мача, а трябваше 
това да стори преди 5 дни. Управата реши да не прие-
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мем мача, като уведомим футб. комитет, Окол. рък. и Центр. 
футб. ком. При Н.С.Г.С., че няма да се явим на състезанието, 
като ги помолим мача да се пренасрочи за друга дата. Мач 
с Провадия. Подпредседателя Цв. Димитров докладва, че 
Н.Д.Г.С. „Бойко Желев“ – Провадия, ни кани за другарски мач 
на 3.XI.1946 год., като ще ни заплатят пътните и дневни по 
600 лв. за 14 души. Зав. футбола да има грижата за съставяне 
тима. Да се уведоми д-вото, че приемаме мача с копие до 
Окол. ръков. за гимн. и спорт. 

4.Доклади. Последователно длъжностните лица напра-
виха своите доклади, както следва: 1) Зав. спец. спортове 
– Вл. Пинзов за всички играни волейболни състезания за 
държавното първенство. По специално се спря за полу-
финалните и финалното играна в София. Победили сме 
„Ф.К. Раковски“ с 2:0 за нас, но на финалното сме загубили 
от „Чавдар“ – за което намира, че рефера не бил добър. 
Предлага волейболния ни тим да вземе участие за купата 
„Средец“, за която ще се насрочат специални състезания. 
Управата е съгласна с това. Освен това моли, ако е възмож-
но при излизане на футболния тим да ходи и волейболния 
за разнообразяване програмата. Декларира, че всички во-
лейболисти през зимата ще излизат на тренировки в Дома 
на физкултурата. 

Приема се член-атлет. Същия представи декларацията 
на състезателя Димитър Георгиев Еленков, който премина-
ва от „Чавдар“ – София при нас. Следва да се направи не-
обходимото от страна на секретаря и същия да бъде кар-
тотекиран – Да се иска разрешение от „Чавдар“ – София. 
Волейболна купа. Прие се предложението за направата 
на 1 купа за волейболните състезания, за която ще бъдат 
поканени и другите клубове, като се изработи специален 
правилник. Разрешава се на Арш. Накашам да вземе от клу-
ба една стара купа за да я приготвя за целта. Одобряват се 
разходи. За провеждането на волейболните състезания за 
държавно първенство са направени разходи, които се одо-
бриха от упр. съвет както следва: 1. С „Локомотив“ – София 
–5 624 2. С „Търново“ – 3 800. 3. С „София“ – 2 състез. – 8 400. 
4. За Калъчев – спален ваг. – 1 250. 5. За допълн. в София – 
9 600. 6. Общи разходи – 820 7. В Шумен и Добрич – 5 150. 8. 
Афиши – 800. 9. Направа на детелини – 1 000. 10. Закуска 
на играчите – 2 250. Разноските за състезанията са разделе-
ни на 4, че ние сме поемали само ¼ от всичките. Общо взето 
за произвеждането на състезанията няма големи разходи. 
Наложително е по-голяма заинтересованост от страна на 
членовете и управителния съвет. 2) Гарабед Гарабедов док-
ладва, че с Калъчев ходил в турския сектор. Там членовете 
се оплаквали, че Зав. секторите Бедрос Ексерджиян не хо-
дил при тях и да им говори по организацията и да събира 
членски вноски. Молят да им отпуснем екипи за 8.XI.т.г., ко-
гато имат мач с Добрич. Упр. съв. натоварва Гарабедов да 
има грижа за сектора и да ходи по-често там, даже е нало-
жително да се намери човек да им говори за разните дис-
циплини. 3) Бедрос Ексерджиян докладва, че е ходил в сек-
тора, обаче никого не намирал. Той намира, че не си изпъл-
няват задълженията. Наложително е на нашите заседания 
да пращат свой представител. Сектор при Бълг. френ. д-во. 
4) Вили Петков – докладва, че при Българо-френското д-во 
имало желающи членове, които желаят да образуват сек-
тор. Упр. съв. е съгласен за това и приема предложението. 
Да подадат декларации и след това ще им определим ден 
за тренировки. От тяхна страна ще пращат представител в 
управата ни. 5) Цв. Димитров подигна въпроса за наста-
няването на членът ни Манчо, който е останал без рабо-
та и е наложително да му се намери такава. Препоръча 
се на членовете, които имат възможност да го настанят 

някъде, да се заинтересуват и попитат. Съветника 

Христо Григоров намира, че в най-скоро време ще може да 
го настани някъде. 6) Домакина моли да се потърси ширит 
за обуща, да се купят дърва, бурии и медикаменти. 

Протокол на извънредното общо год. събрание, гр. 
Варна 6 ноем. 1946 год. Днес в клубното помещение се 
състоя насроченото извънредно общо годишно събрание с 
протокол № 37 от 30.Х. т.г. на Управ. съвет на д-вото ни при 
следния дневен ред. А) Разглеждане положението на д-вото 
и въпроса за прикрепването. Б) Събранието бе оповестено 
да започна в 6 часа сл. об., но понеже нямаше кворум, също-
то започна един час по-късно независимо от това, че на съ-
щото присътвуваха само 60 члена, и съгласно устава реше-
нията са законни. Същото се откри от председателя на д-во-
то г. д-р Николай Василев, който с подходящи думи обясни 
на кратко целта на тазивечершното събрание и даде думата 
на желающите членове да се изкажат по въпроса, който 
вълнува членската ни маса. Не се избра специално бюро за 
ръководене на събранието. Даде се последователно думата 
на следните желающи членове: 1) Иван Лазаров – запитва 
дали ни се налага да се прикрепим. Предлага да не се бърза 
с този въпрос и да си останем свободно д-во. 2) Михаил 
Николов – Намира, че много прибърваме с разрешаването 
на този въпрос. За прикрепването следва да получим на-
реждане от Н.С.Г.С. Освен това ние трябва да търсим орга-
низация, която има многобройна членска маса. Колкото за 
слабата организация сме си виновни ние. Наложително е да 
намерим дейни хора за ръководството ни, които да се инте-
ресуват за дружествените работи. Изказа се против прик-
репването, понеже сме най-старото дружество и намира, че 
е по добре да останем свободно д-во, но наложително е да 
погледнем по-сериозно на този въпрос, а не да прибързва-
ме. 3) Здравко Здравков, намира, че щом Управ. съвет се е 
занимал с въпроса за прикрепването, то той е назрял и е 
наложително да се погледне по-сериозно за неговото 
разглеждане и че няма опасност от прикрепването, по-
неже д-вото ще си запази своята цялост. Предлага да се 
прикрепим към пощите от където ще имаме големи обла-
ги, независимо, че членската маса не е много голяма. Ще 
могат да настаняват някои наши безработни играчи. 
Освен това ще могат да ни изпратят и ръководители. Имат 
специален параграф за физкултурата. 4) Иван Главанов – 
Намира че решението на Упр. съвет не е непременно да се 
прикрепим към пощите, и че не трябва да се бърза толкова. 
Упр. съвет е на мнение за прикрепването към пощите, но с 
предложение да се внесе за крайно и окончателно решение 
от общото годишно събрание, каквото е тазивечершното 
събрание. Въпроса за прикрепването трябва да се обмисли 
добре. Препоръчва да се увеличи членската маса и същата в 
пощите е много малка. Предлага да се гласува доверие на 
Управата, като след като комисията събере сведения да се 
произнесе по въпроса и ако е наложително да се прикре-
пим, тогава ще се свика общо год. събрание за одобрение. 
Но нашата цел трябва да бъде насочена към масовизиране 
и застъпване на повече дисциплини, като трябва да напра-
вим всичко възможно да привлечен Н.Д.Д.Г.С. „Приморец“, и 
тогава чак ще можем да говорим за универсален клуб. 
Против прикрепването е, но ако се намери организация, 
която има голяма членска маса и то младежи, тогава допъл-
нително ще се вземе решение. За сега е за свободно д-во, но 
непременно за обединението с „Приморец“. 5) Аршак 
Накашам – Намира, че изказалите се до сега не са прави в 
твърденията си. Настоява да се прикрепим и то към пощите, 
понеже нямаме хора, които да работят и за това д-вото стра-
да и ще ни се правят спънки. 6) Владимир Пинзов– Намира, 
че на това събрание не сме представени добре, въпреки че 
беше разгласено добре. Членската маса не проявява ника-
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къв интерес към живота на д-вото. Не ни се дава право да се 
развиваме правилно. Предлага и настоява още тази вечер 
да се реши да се прикрепим към пощите, понеже ще полу-
чаваме субсидии и др. подкрепа. 7) Илия Капитанов – 
Запитва какъв е девиза на спорта след 9.IX.1944 год. 
Придържа се към казаното от Ст. Илиев след конгреса в 
София, че на д-вата от О.Р.П.С. ще дават преимущества и за-
питва какво става с прикрепването към Бълг. Съвет. д-во, 
като накрая и той намира, че е добре да се прикрепим към 
пощите от където ще бъдем финансирани и ще ни пращат 
ръководители. 8) Здравко Здравков допълва, че при М-вото 
на пощите има специален параграф за физкултурата и че 
пощата е най-универсалното учреждение. 9) Бедрос 
Ексерджиян е против прикрепването към пощите и да си 
останем свободно д-во. 10) Цветан Димитров – Да не се из-
бърза с прикрепването. По добре е да се предостави на Упр. 
съвет след като изслуша доклада на специално назначената 
комисия, тогава да се произнесе, и ако е наложително тога-
ва да се свика годишно общо събрание. След като се даде 
думата на желающите да се изкажат по положението на дру-
жеството и относно въпроса за прикрепването, наложи се 
Председателя да отговори на всички. Той намира, че поло-
жението на дружеството е добро и няма защо да бързаме да 
се прикрепваме, защото имаме членска маса от която мо-
жем да намерим добри работници за управата. Нашите иг-
рачи и състезатели от разните дисциплини са достатъчно 
дисциплинирани. Обаче наложително е да заработим за 
масовизиране на организацията и трябва да направим 
всичко възможно за привличането на „Приморец“ към 
нас и по този начин станем универсален клуб. Не е вяр-
но, че ни се правят пречки за развитието. Не трябва да се 
бърза с ликвидирането на „Тича-Владислав“. Че организа-
ционно сме слаби са виновни отделните членове в управа-
та, които не дават, това което се очаква. За това ще имаме 
грижата да се изправи. Не е верно твърдението, че Упр. съв. 
има решение да се прикрепим към пощите. Това ще стане 
след като се чуе мнението на специалната комисия. Общото 
му заключение по въпроса е: да не се бърза, защото ние 
имаме почти всички условия да съществуваме като самос-
тоятелно дружество и за нас ще бъде победа ако успеем да 
привлечем „Приморец“. Понеже се изясни, че по въпроса не 
се е изказала специалната комисия и че това събрание е 
свикано прибързано, то Цв. Димитров се извинява пред 
другарите си на които е говорил по въпроса за прикрепва-
нето, като намира, че не трябва да се бърза, понеже можем 
свободно да съществуваме, тъй като никой не ни заставя да 
вършим прибързани работи. Илия Капитанов оттегля пред-
ложението си, понеже комисията още не се е изказала по 
въпроса. Владимир Пинзов, също се отказва от казаното, 
като особено държи на името. И да идем към пощите не е 
съгласен да се променя името. Асен Карамихайлов, намира 
че не сме дейни. Иван Главанов – подържа за обединението 
с „Приморец“ – а след това за членската маса и прикрепва-
нето. Здравко Здравков – Щом въпроса е бил предоставен 
за разглеждане от специална комисия, наложително е да се 
извърши формалността и след това да се свика събрание. 
Той не е за крайността и не държи непременно за прикреп-
ването. Тодор Анестев – Че нямаме основание да бързаме с 
прикрепването, защото имаме всички данни за свободен 
клуб, още повече, че никой не ни налага това. Слабата орга-
низация се дължи на слабата дейност на отделните членове 
в управата, което може да се изправи, финансово сме добре. 
Наложително е попълване на управата и в най-скоро време 
обединение с „Приморец”. Като най-старо дружество не 
трябва да бързаме с прикрепването, докато от Н.С.Г.С. 
не ни  наложат за това. Освен това не ни се правят спънки 

за свободното съществуване. Радва се, че на това събрание 
присътствува и председателя на Окол. ръков. за гимнастика 
и спорт др. Никола Червенков, който взе думата, за да си 
каже мнението по въпроса. Очудва го, защо сме дошли до 
предложението за прикрепването, когато никой не ни го на-
лага и спокойно можем да си продължим досегашното съ-
ществуване като главната цел ни бъде масовизирането и 
застъпването на повече дисциплини. а това ще го достиг-
нем лесно, особено, ако успеем да привлечем „Приморец”, 
за което е наложително веднага да влезем във връзка, а с 
това ще имаме съдействието и подкрепата, както лично от 
него, така и от Околийското ръководство. Той отрича, че ни 
е правена спънка за развитието. Първо да се масовизираме 
и тогава да мислим за прикрепването. Никой не е предпи-
сал за  прикрепването и няма защо да бързаме по въпроса. 
С това се приключиха изказванията по дневния ред и пред-
седателя покани всички да обобщят всичко казано и напра-
вят своите предложения. Главната мисъл на направените 
предложения беше: д-вото да си остане в сегашната форма 
на съществуване. Прие се следното предложение: 
Дружеството си остава свободно, като се дава мандат на 
Упр. съвет, след като изслуша специалната комисия, да се 
произнесе по въпроса за прикрепването, като работи в тая 
насока, с пожелание щото да се търси начин за обединение-
то с „Приморец” – като при положителен резултат се свика 
извънредно общо годишно събрание, за да се докладва как-
во е направено и да се вземе крайно решение, ако това е 
необходимо. Дружеството да продължи свободното си 
съществуване, като желанието на общото събрание е да 
се масовизира и да се застъпят повече дисциплини.

Протокол № 38, гр. Варна, 13 ноем. 1946 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на Упр. 
съвет при следния дневен ред:

1. Изказване на представ. на юношите. Даде се думата 
на специално натоварения представител на юношкия тим, 
който в кратце предаде недоволството на същия спрямо 
Управителния съвет. Недоволствуват за гдето членовете 
на управата никога не посещават техните мачове, за да ги 
поощряват. Нямат редовни тренировки и достатъчно екип. 
Освен това недоволствуват за гдето се вземат състезатели и 
се поставят в други тимове. Молят да се обърне по-сериоз-
но внимание на тима в противен случай ще бъдат принуде-
ни да напуснат дружеството. Управата признава, че дейст-
вително юношите са оставени на страна и председателя им 
обеща, че отсега нататък ще се направи всичко възможно 
за подобрение живота на юношите, като подпредседателя 
Цв. Димитров, че и те самите не работят достатъчно за ти-
мът си. Вл. Пинзов, че юношите са прави и е наложително 
да ги подкрепим. Освен това се налага да се намери друг 
Зав. юношите, понеже сегашния такъв Аврамов е помощник 
домакин и има доста работа в стаичката. След това се прис-
тъпи към дневния ред. Обяви се заседанието да се състои 
при закрити врата, обаче някой от членовете намират, че 
същото трябва да бъде свободно, защото всички искат да 
слушат за разните решения. Това разбира се взе под вни-
мание, въпреки, че с прот. № 34/т.г. се реши заседанията да 
стават при закрити врата, като се каза на членовете, които 
не са в управата за момента да почакат навън, докато се на-
прави един кратък доклад само за управата.

За обединението. Даде се думата на др. Исак 
Зилберман, който бил натоварен от председ. д-р Василев 
и подпредс. Главанов да влезе във връзка с председателя 
на „Приморец” – г. Алексиев. От водения разговор станало 
ясно, че „Приморец” – желаят обединението на двете д-ва 
и да започнат задружна работа. По въпроса следва да 
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се произнесе Упр. съв. както е препоръката на извънред-
ното общо год. събрание, което се състоя на 6 т.м., като се 
побърза, понеже сега е времето за това обединение. По 
същия въпрос докладва подпредседателя Цв. Димитров, 
който каза, че в София не гледали с добро око на прикреп-
ванията, а желаели повече да се обединим с „Приморец”, 
като д-вото си остане свободно, като към нас организираме 
учащите, войниците и всички професии. Той се е срещнал 
с представители на „Приморец”, които му предали, че са 
съгласни да преговарят за обединението, само ако сме-
ним името и им дадем председателското място, а нашия 
председател го направим почетен такъв. Председателя 
д-р Н. Василев декларира, че е съгласен да направи ред от-
стъпки, само за доброто на д-вото ни, а най-вече е привър-
женик на обединението, за да станем напълно универсален 
клуб.  За да може по-правилно, да се разреши този въпрос и 
да не се губи време назначи се комисия в състав от 6 души: 
Т. Анестев, Цв. Димитров, д-р Василев, Ис. Зилберман, Влад. 
Пинзов и Главанов (Б. Ексерджиян, понеже предпоследния 
отсъствува). Това да се предаде още тая вечер на предста-
вителите на „Приморец”, за да излъчат и те такава комисия, 
като двете се съберат в най-скоро време за разглеждане въ-
проса за обединението, и на следното заседание се докла-
два резултата. Понеже тая вечер след заседанието нашите 
хора ще се срещнат с „Приморец”, разговорите да бъдат по-
вече осведомителни, но не и официални, докато комисиите 
не се съберат в пълния си състав.

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) Окр. № 4440/т.г. от Н.С.Г.С. – Центр. култур. 
просв. комитет, да се изнесе беседа по случай 29 годишни-
ната на Великата Октом. революция. Натоварват се др. д-р 
Василев и Ив. Главанов да приготвят подходяща беседа и до 
20 т.м. я изнесат. 2) Окр. № 265 от О.Р.Г.С. с решенията от 4.XI. 
т.г., като за нас по-важни са: а) че до 15 т.м. ще се раздават гу-
менките, като домакина Драгиев има грижата за получаване 
на 43 чифта, от които 30 чифта ще се запишат като инвентар, 
а останалите 13 чифта разпределят между най-редовните 
членове. 3) Окр. № 2652/12.Х.1946 г. от М.Н.З. Дирекция за 
физическа култура и спорт с напътствия за спортен терен за 
игрище, като в най-скоро време изпратим скица на нашето 
игрище с подробно описание на същото и точни и пълни 
отговори на зададените въпроси за същото. Натовариха 
се Исак Зилберман и Цв. Димитров да отидат в общината 
и проверят за документите на игрището и искат скица на 
игрището. Наложително е в най-скоро време да се свърши 
това, като на следното заседание се докладва за направе-
ното. 4) Окр. № 4318/т.г. от Н.С.Г.С. относно есенния медиц. 
преглед на състезателите от лекар на град. медиц. служба. 
Непрегледаните не могат да участвуват в състезанията. Зав. 
футбола да следи за нареждането на О.Р.Г.С. 5) Окр. №  за 
пуснати за продан разни правилници, които могат да се 
купят от Обл. физкулт. служба. Натоварва се Бедрос да ги 
закупи за библиотеката. 6) От Обл. физк. служба № 505/т.г. 
относно спортно-съдийските курсове. От д-вото ни се за-
писаха 6 души по волейбол и баскетбол. 7) Окр. № 276/т.г. 
с решения от 12.XI. т.г. от които по-важна точки за нас са: а) 
искат подробни списъци за членовете ни – картотекирани 
и некартотекирани. Понеже ние редовно представяме при 
картотеката, а за изключените пишем писма, да се запита 
писмено, дали следва да ги представим, а още повече на-
ближава и годишната картотека. 8) От О.Р.Г.С. с 6 броя от 
списание „Физкултура” - кн.7 х 30 лв. Сумата се събра и е из-
пратена до О.Р.Г.С.

3. Доклади. а) Зав. футбола Гарабедов докладва за 
мача на 10.XI. т.г. в Попово. Нашия тим е играл без Илия 

Апостолов, Панайот Желязков и Недко Недев, но 

все пак се представил добре въпреки загубата с 3:2 за 
„Попово”. Доложи се, че нашите играчи не искат да играят 
в знак на протест. Реши се да се поканят на следното засе-
дание за да дадат обяснения. Намира се, че играчите са се 
отпуснали и не дават добра игра. Наложително е да се ра-
боти върху тях и по-често да излизат на тренировка. Драгия 
Драгиев повдигна уместно въпроса: „Защо нашия тим игра 
мача срещу „Спартак” – на 30.Х. т.г. за „Червената купа”; 
когато имахме решение да не се играе”. Именно резул-
тата от този мач 5:1 за Спартак се отрази зле върху ду-
хът на играчите ни. За в бъдеще трябва строго да се изпъл-
нява решенията на управата. Председателя пое ангажимент 
да провери за нарушението на това наше решение и кой е 
наредил да се играе мача. При това положение налага се 
при излизане да вземаме малки играчи.

4. Приема се член. Приема се за редовен член подофи-
цера Димитър Владимиров Шуманов – флота.

Протокол № 39, гр. Варна, 20 ноем. 1946 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на упр. 
съвет при следния дневен ред:

1. Четене кореспонд. 1) От О.Р.Г.С. окр. № 286 – ком. 
бокс-борба до 25 т.м. да представим списък на желающите 
за борбите за окол. първенство. 2) От О.Р.Г.С. - окр. № 294/т.г. 
да обърнем по-сериозно внимание на кореспонденцията и 
да отговаряме на време, и че на 1.XII.1946 г. ще има щафет-
но бягане 4 х 100 по случай закриване спортния сезон. Зав. 
Спец. спортове Вл. Пинзов да има грижата за това и състави 
тима.

3) Молба от члена-състез. Недко Недев моли да му 
дадем разрешение за преминаване в „Спартак” – Варна. 
Управата не е съгласна и не му се дава разрешение,

2. Доклади. а) Да се изкара нова карта за дърва; б) За 
вечеринка – Натоварва се Бедрос, да потърси салон за една 
вечеринка преди нова година. в) Комисиите за предмети-
те да започнат събирането на предмети, тъй като времето 
минава. г) За марките „Фонд Игрище”, всички които са взе-
ли от същите за продан да се отчетат незабавно пред секр. 
Анестев. д) Наложително е бившия касиер Паскалев да по-
бързаа с отчитането, а инкасаторите Ангел Ковачев и др. да 
се отчетат веднага на касиера Костов. е) Карамихайлов док-
ладва, че екипите на атлетите не се стопанисват добре, осо-
бено шпайковете са износени доста. Трябва да се поправят. 
Да се потърсят гайтани. Иска да се нареди да се определят 
за тренировки в Дома на физкултурата. Отговори му се, че 
за сега това не може да стане. Разрешава се, да се поправят 
наличният атлет. гащета и направят годни. Да се потърсина-
чин за снабдяване с американ за гащета. Драгиев се нато-
варва за доставката му. За фитил, който се работи сега, да 
се почака известно време. ж) Да се купят медикаменти. з) 
Да се пише писмо до комисаря – Варна – за 5 кг. сапун, или 
ако няма да ни отпусне сода. Аврамов да занесе писмото на 
Драгиев. и) Аврамов до 23 т.м. да получи 43 чифта гуменки 
от О.Р.Г.С., които ще се разпределят между членовете. к) 
Бюфетчиците да се погрижат за тръбите за печката. л) Зав. 
юношите Аврамов докладва че Н.Д.Г.С. „Димитър Ватев” – 
село Белослав – канят юношкия ни тим за другарски мач в 
селото, като ни платят пътните отиване и връщане и храна. 
Приема се предложението и да им се пише. м) Да се изпра-
тят преписи от писмата до О.Р.Г.С. №307 и 310/т.г. н) Да се 
побърза с ваденето скици за игрището, като се поискат пре-
писи от скиците и да се иска лекар за преглед на мястото.

3. Приемат се членове: 1) Илия Димитров Белчев – 17 
г. ул. „Клокотница” 40. 2) Димитър Вангелов Костов – 21 
год. – ул. „Султан – тепе” – 1 и двамата досегашни членове на 
„Септемврий”. Да им се искат редовни разрешителни. За да 
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могат решенията да бъдат резултатни, наложително е нато-
варените длъжностни лица да изпълняват редовно възло-
жената им работа.

Протокол № 40, гр. Варна, 27 ноем. 1946 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на Упр. 
съвет при следния дневен ред:

1. Четене кореспонденц. Прочетоха се получените пис-
ма от: 1) Окр. № 311 от О.Р.Г.С. относно щафетното бягане 4 
х 100 на 1.XII. т.г. в което задължително трябва да участвува-
ме всички дружества. Събличането ще стане в нашия клуб. 
Натоварват се Зилберман и Карамихайлов да влязат в връз-
ка с Директора на I прогимназия да ни освободят салона за 
събличане там. Д-вото ни ще участвува с три тима. Грижата 
за същите да имат Пинзов и Карамихайлов. На следното 
заседание да се докладва. 2) Окр. № 318; с решенията на 
О.Р.Г.С. от 25.XI.т.г. за сведение и изпълнение; между които 
по-важни за нас са: а) За в бъдеще чертането на „Колодрума” 
ще се извършва от самите дружества; б) За опрощаването 
наказанието на състезателя Апостол Апостолов, който 
е подал молба и декларация с която се самокритикува 
и декларира, че за в бъдеще ще бъде крайно коректен 
и въздържан; О.Р.Г.С., като взема предвид, че независимо 
от молбата и декларацията, същия играч през време на 
изключването е показал добро поведение, което ги кара 
да вземат това решение, като молят да се обясни на член-
ската ни маса, че това не се прави за личните качества на 
въпросния играч и за честта на спортна Варна, а на основа-
ние самокритиката му. Съвета ни намира, че това опро-
щаване не е правилно, тъй като въпросния състезател 
се е провинил през време на мача „Т.В.45” – „Спартак”, 
когато е влязъл в  пререкания с играч от „Локомотив”, 
следователно няма как да обясни на членската маса, че 
действително е показал добро поведение. Наложително 
е на наказанията да се поглежда по-правилно и да се при-
лагат както се следва: В този дух да се пише до О.Р.Г.С., че 
ще се проведат курсове по шах под ръководството най-
добрите майстори в града и траят най-малко 15 лекторски 
часа. Искат да представим списък на желающите, с какъв 
инвентар разполагаме и имаме ли салон, където да се про-
веде курса. Да се обяви до членовете ни това решение и се 
поканят да се запишат.

Относно гуменките, въпреки, че са малки, да се поча-
ка, когато пуснат такива на свободния пазар, тогава да се 
подменят, или в краен случаай ще ги разпродадем между 
членовете.

2. Приемане членове. Приемат се за редовни членове: 
1) Иван Нейчев, 2) Иван Русев Пешев и 3) Никола Ат. Тодоров.

3. Доклади за обединението. Секретаря на д-вото 
Анестев, прочете протокола на комисиите – едната от наше-
то д-во и втората от „Приморец”, които са се събрали да раз-
менят мисли относно обединението на двете д-ва в едно. 
Тези решения-препоръки не са окончателни и подлежат на 
разглеждане и одобрение от общите събрания на д-вата. 
Да се попълни протокола с пропуснатото наше решение, че 
нашия Председател д-р Василев, при положение че се обе-
диним ще бъде почетен председател на новото д-во. За да 
се избегнат критиките и да се вземе правилно решение по 
въпроса, наложително е да се свика извънредно общо съ-
брание, за което тази вечер да се определи датата. Тъй като 
въпроса е от жизнено значение за дружеството ни, опреде-
ли се такова събрание да се свика за 11.XII.1946 год. сряда 
при дневен ред: Обсъждане въпроса за обединението с 
„Приморец”. Секретаря да изготви покана, да се съобщи по 
радиото и пресата, а освен това да се постави писана пока-
на в клуба. Желателно е да се разгласи събранието за да се 

вземе правилно решение.

Протокол № 41, 4 декемврий 1946 год. гр. Варна 
Днес в клубното помещение се състоя редовно заседание 
на Упр. съвет на д-вото при следния дневен ред:

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 40 
от миналото заседание, който се одобри и прие без изме-
нение.

2. Кореспонденция. Прочетоха се следните получе-
ни писма, по които се взеха и съответните решения: 1) От 
О.Р.Г.С. – окр. № 330 с решенията на съвета от 2.XII. т.г. от кое-
то по-важни точки за нас са: а) Че към О.Р.Г.С. се назначава 
специална анкетна комисия, която ще има за цел предвари-
телно да разгледа провиненията и поведението на физкул-
турниците, които са се провинили; и след това ще се внасят 
за разглеждане от О.Р.Г.С. б) Относно кореспонденцията, че 
д-вата не отговарят на време. Ние не сме отговорили на окр. 
№ 284. Това не сме сторили понеже не е постъпило в д-вото 
и не знаем за какво се отнася. Също така не сме отговорили 
на № 272 – за шаха, понеже същото е разгледано на 29.XI. т.г. 
от Управата и тогава сме поставили съобщение за записва-
не за курсовете по шах. В този дух да се изготви писмото до 
О.Р.Г.С. Секретаря да има грижатана време да съобщи име-
ната на членовете. в) Че на 8.XII. т.г. ще се играе – мач между 
тимовете определени от футб. комит. и прихода ще бъде за 
О.Р.Г.С. Желателно е да бъдем готови, въпреки, че екипите 
са доста износени. 2) Окр. № 336 от О.Р.Г.С., че не сме вне-
сли 10% право от играните мачове на: 2.VI. т.г. с „Свобода”, 
на 23.VI. т.г. с „Аспарух” и на 23.V. т.г. с „Аспарух”. Касиера да 
направи справка и ако не сме представили приходо-раз-
ходни протоколи веднага да стори това. Ако сегашния каси-
ер Дим. Костов не е приел книжата от Кир. Паскалев да по-
бърза. Секретаря да прегледа протоколите – кой е уредил 
горните мачове. За в бъдеще касиерите незабавно да вна-
сят полагаемите вноски, като за играните мачове съставят 
и приходо-разходни протоколи.  3) Писмо № 332 от О.Р.Г.С., 
че са се занимали с нашето писмо – относно опрощаването 
наказанието на играча Апостол Апостолов. 4) Писмо № 149 
от Общия. Студ. Нар. съюз клон Варна – Държ. унив. – Зав. 
физкултурата молят да им отпуснем екипи за тренировки, 
както и топка – 2 пъти седмично. – Въпреки желанието не 
можем да сторим това, понеже екипа ни е много износен 
и няма къде да се снабдим. В този дух да се отговори пис-
менно. 5) От Н.С.Г.С. – окр. № 23/4621 от 21.ХI. т.г. относно 
отпущане място за игрище и начина за искането. Понеже 
ние сме собственици и вече работим за отпущането на 
суми, Зилберман да побърза с вземането 2-те скици 
от общината, Андрей Иванов (Дядката) да заведе общ. 
лекар за да прегледа, терена на игрището. Трябва да се 
побърза с изпращане исканите сведения за игрището. При 
първото общо събрание на ръководството на О.Р.Г.С. наши-
те представители да подигнат въпроса за пропуските, които 
се правят, като се посочи примера с опрощаването на нака-
занието, без да е изтърпял поне половината и че за това не 
са сондирали мнението на отделните дружества.

3. Приемане членове. Приеха се за редовни члено-
ве: 1) Станка Николова Ставрева; 2) Еленка Ал. Георгиева; 
3) Мария Русева Сармаджиева; 4) Иванко Ант. Иванов; 
5) Димитър Василев Иванов; 6) Петър Илиев Гунчев; 7) 
Борис Атан. Антонов; 8) Йордан Желязков Йорданов; 9) 
Александър Николов Василев; 10) Ефтим Колев Златев и 11) 
Рафаил Георгиев Цонков; Първите 10 души са бивши члено-
ве на юнашкото д-во и желаят да образуват юнашка чета, 
като управата е съгласна с тяхното желание. Секретаря да 
пише до О.Р.Г.С.- отд. гимнастикуване, че горните 10 души 
ще гимнастикуват от името на дружеството ни и да ни 
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съобщат кога почва курса.
4. Искане разрешение Н. Недков. Постъпи молба от иг-

рача ни Недко Стеф. Недков с дата 16.XII.1945 година и от 
Н.Д.Г.С. „Спартак” Варна, също да искат да подпишем заявле-
нието му за преминаване при тях. Управата не се занима и 
не взе решение по въпроса, тъй като молбата на Н. Недков 
е с дата от миналата година през което време е бил наш със-
тезател и е взел участие в всички мачове, а писмото и за-
явлението от „Спартак” не са подпечатани с клубния печат. 
Същите се задържат и са на тяхно разположение за справ-
ка. Освен това ние имаме прот. решение, че да не се дава 
разрешение за преминаване, освен когато играча си мени 
местожителството.

5. Писане писма. Да се пишат следните писма: 1) До 
Кирил Паскалев – бивш касиер, да побърза с предаването 
касата на Дим. Костов, понеже сме в края на годината. 2) До 
Ангел Ковачев – инкасатор да се отчете в най-скоро на каси-
ера Дим. Костов. 3) До редакцията на в. „Народно дело” и до 
Уредника на Радио Варна, да обявим за извънредното общо 
събрание за 11 т.м. 4) До Директора на I. сред. прогимназия 
да ни отпусне салона или една по-голяма стая за извънр. 
общо събрание. 5) До Страхил Милошев – София, да побър-
за с изпращането на значките за праздниците.  

6. Доклади. Подпредседателя Цв. Димитров, докладва, 
че играча Михаил Тодоров Рачев (Манчо) ще се жени 
на 8 т.м. и предложи да му се купи сватбен подарък, кое-
то предложение се прие. Касиера да има грижата за това. 
Освен това същия докладва, че играча ни Милю Стоянов 
Боров (вратаря) е останал без работа и се налага да 
бъде настанен на работа, в противен случай ще тряб-
ва да ни напусне, въпреки всичко, и да отиде в друго 
д-во където му предлагат работа. Управата трябва да му 
помогне. Цв. Димитров е съгласен през зимата да събира 
юношите и ги запознае с правилниците. Това ще бъде по 1 
час вечерно време. Той ще съобщи на Ат. Аврамов, кога ще 
започнат лекциите. Инициативата е великолепна и заслужа-
ва похвала. 2) Влад. Пинзов докладва за щафетното бягане 
на 1.XII.1946 год. Отчете слабостта на организацията му. На 
нашите бегачи местата им бяха разместени и за това загуби-
хме. Въпроса за заместването на Карамихайлов с друг бегач 
ще се разгледа на друго заседание, когато присътствува и 
самия той. Пинзов, обаче намира, че тази смяна я направил 
понеже се налага за доброто на клуба. Ако съвета намира 
че е виновен съгласен е да понесе съответното наказание.

7. Разни. 1) Повдигна се въпроса, че екипа не се е 
пазил добре. Прави се забележка на пом. домакина Ат. 
Аврамов и същия трябва винаги да го подържа в добър вид. 
2) Председателя д-р  Н. Василев намира, че е добре да се 
направи една маса „пинг-понг” за ученичките от сестрин-
ското училище, като той ще намери дървения материал, а 
Иван Цвятков ще я изработи. Това се прие от управата. 3) 
Понеже в О.Р.Г.С. са останали 40 чифта гуменки, освен пола-
гаемите се, управата реши същите да се закупят и натоварва 
Аврамов да ги получи по сметката, която имаме да получа-
ваме. Тези гуменки ще могат да се пласират между нашите 
редовни членове. Домакина да има грижата за доброто им 
запазване и за същите да се държи сметка/

8. За общото изв. събрание. Секретаря Анестев намира, 
че по случай предстоящето общо извънр. събрание, нало-
жително е управата да уеднакви становището си по обеди-
нението. Това се прие и се реши да останат само членовете 
на същата и въпроса се реши при закрити врата. След като 
всички желающи се изказаха по въпроса, реши се да се 
придържаме строго към протокола на комисиите по обе-
динението, като се натовари председателя Д-р Н. Василев 

и подпредсед. Цв. Димитров и Главанов да говорят от 

името на управата, като събранието отново ще бъде запоз-
нат с въпроса.

Протокол № 42, гр. Варна, декемврий1946 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
упр. съвет на дружеството при следния дневен ред :

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 41 
от миналото заседание. От същия се изхвърля точка 8 „За из-
вънредното събрание“, понеже тогава беше казано същата 
да не се протоколира. Освен това по протокола се изказаха 
желающите, като се реши за в бъдеще всички писма, кои-
то се получават от разни лица, трябва своевременно да се 
дават на секретаря или председателя за доклад, понеже в 
противен случай се забавя навременното им разглеждане и 
взимането на съответно решение по тях. Относно гимнасти-
куването се реши по-възможност да се запишат и привлекат 
повече членове. Аврамов да съобщи на членове и че в сря-
да и събота от 7-9 часа. Някой от членовете намират, че това 
време е неудобно за всички състезатели, за това да се иска 
програмата по разпределение на дните през седмицата в 
салона и тогава да се произнесем в въпроса. По въпроса 
за игрището. Трябва да се побърза с скиците от общината, 
за които е натоварен Зилберман и се изпратят навреме в 
София, за да успеем за определяне на кредита. За гумен-
ките, че ни се отпуснаха само 43 чифта, които се намират у 
домакина Драгиев. При това положение протокола се прие. 

2. Кореспонденция. Прочетоха се следните писма: 1) 
Окр. № 1 от Центр. Шах. ком. Н.С.Г.С. 2) Окр. № 3 от Центр. 
ком. Гимнаст. Н.С.Г.С. 3) Окр. № 5 от Центр. ски комит. Н.С.Г.С. 
4) Окр. № 24 от Н.С.Г.С. за обединението, че се забранява 
прикрепването към О.Р.П.С., организации и обединението 
на д-ва без тяхното съгласие. Окръжните и писмата трябва 
добре да се разглеждат от съответните комитети и, да се из-
пълняват навреме. 5) Молба от играча Михаил Тод. Рачев 
(Манчо), с която моли да бъде поставен на мястото на 
единия от бюфетчиците, който е приет на това място за 
6 месеца. Молбата не се разгледа, понеже не е подписана 
от просителя. Това ще стане след като се подпише. 6) Писмо 
от подпред. на дружеството Цветан Димитров, с което моли 
да му бъде приета оставката и да не бъде предвиждан в 
бъдащата управа в случай, че се обединим с „Приморец“, 
понеже ще отсътствува от града около 6 месеца и няма да 
бъде полезен. Управата намира, че отсътствието му ще бъде 
временно и през зимата няма да е необходим, за това реши 
Цв. Димитров да си остане на мястото и му се запазва длъж-
ността до неговото завръщане. 

3. Приемане членове. Приеха се следните членове: 1) 
Мисак М. Астарджиян; 2) Атанас Николов Христов; 3) Лотар 
Антонов Михайлов; 4) Агоп Асадур Тахмисян; 5) Владимир 
Георгиев Христов. За в бъдеще приемането на членове да 
става след като декларациите се докладват от поръчите-
лите и са подписани от двама такива. В декларациите да се 
вписват всички данни 

4. Доклади. 1) За кореспонденцията. Всички писма на 
време да се носят и на всяко следваще заседание да се док-
ладва за стореното. От 1.I.1947 год. същите да се предават с 
разносна книга. 2) За тръбите за печка – Дим. Калъчев да про-
вери какъв е резултата от писаното писмо за такива и ако не 
може да го намери, да пише друго писмо и Драгиев да има 
грижата за изпълнение. 3) За гуменките и екипа. Понеже на 
състезателите, които посещават салона ще им са необходи-
ми гуменки и екипи, натоварва се пом. домакина Аврамов 
да отиде в събота 21 т.м. в салона и види колко души ходят 
там и след като се направи сметка как може да се раздава 
и стопанисва екипа, да докладва на следващото заседание, 
за да се вземе съответно решение за раздаване на същия. 



433

Натоварва се Бедрос да повдигне въпроса пред О.Р.Г.С. да 
ни дадат място в салона за поставяне на сандък за екипи-
те. 4) За вечеринката. Бедрос докладва, че най-подходяща 
дата за такава остава 22.II.1947 г. за карнавала в казиното. За 
същата трябва да се разиграе томбола. Натоварените коми-
сии да тръгнат да събират предмети. Да се пишат писма до 
разните фабрики и магазини да ни подпомогнат с предмети 
за томболата. Секретаря да изготви писмата и подписката за 
събиране предмети. Натоварва се др. Ив. Главанов да влезе 
във връзка с съдържателя на ресторант „Европа“ да дадем 
вечеринка на 31.XII.1946 г. срещу 1.I.1947 год., понеже няма 
друг свободен салон. За тази вечеринка да имат грижата 
Главанов, Накашам и Бедрос. 5) Бедрос докладва, че имал 
направени разходи. Да изготви оправдателните документи. 
6) Домакина – Че е направил 7 кг. сапун – 29 броя в прясно 
състояние и се пазят при него. Същия да си задържи даде-
ния в заем на д-вото 2 кг. 

Одобряват се 500 лв. разноски за варенето на същия са-
пун. 7) Касиера Дим. Костов помоли да се побърза с преда-
ването на касата от бившия касиер Паскалев, като се реши 
да се пише писмо до Контр. съвет, който да има грижата за 
това. Наложително е до 1.I.1947 г. да стане това предаване. 
За наема на клуба – Костов да събере сумата от бюфетчици-
те и да я внесе на съдържателя Петър Пенев, за да бъдем 
изправни до 1.I.1947 г. За дърва – Въпроса да се уреди. 8) 
Подпредсед. Ив. Главанов предложи за в бъдеще да се во-
дят книга за поведението на играчите, като на дисциплини-
раните се раздават награди. Този въпрос е уместен и ще се 
разгледа в подробности в друго заседание. 

Протокол № 43, 25 декемврий1946 год., гр. Варна 
Днес в клубното помещение се състоя редовното заседание 
на управит. съвет, председателствувано от подпредседате-
ля Русинов, при следния дневен ред:

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 42 
от миналото заседание. Същия се разгледа по точки, както 
следва: а) За вечеринката на 31.ХII.1946 г. Главанов докла-
два, че за салона „Европа“ и за оркестъра искат 20 000 лв. 
– сума която е извънредно голяма. По въпроса ще се произ-
несем в точка доклади. б) За наема на клуба – бюфетчиците 
отговориха, че са дали парите за наема до края на годината 
на касиера Д. Костов, който ги внесал на Петър Пенев. в) За 
книгата за поведението на играчите – Главанов, забележи, 
че той е направил предложение да се води такава само за иг-
рачите, а не и за всички членове. Прие се това предложение 
и книгата ще се заведе от 1.I.1946 год. г) За тръбите за печка-
та – че такива ще ни се дадат когато има в Комисарството. д) 
Главанов забележи, че в протокола е пропуснато да се про-
токолира, че е предложил за извънредното общо събрание 
да се направи отчет пред едно от следващите заседания, 
който въпрос трябва да се има в предвид на днешното засе-
дание. При това изказване протокола се прие и подписа от 
всички присътствуващи. 

2. Доклади. а) Аврамов - докладва че е отишъл в салона 
на 21 т.м. събота. Намира, че гуменките и екипа трябва да се 
държат в салона, за да могат редовно да се раздават на със-
тезателите, които участвуват в тренировките. Невъзможно е 
да се носят за всяка тренировка по отделно, понеже на съ-
щите се явявали доста състезатели. Намира, че гуменките са 
недостатъчни, още повече, че същите са малки номера, за 
това се предложи да се направят терлици от плат. Калъчев 
намира, че в салона, трябва да се занесат: 3 топки, въжета за 
скачане, гащета, фланелки и др. за което да има грижа пом. 
домакина. Същия предлага да се направят кожени терли-
ци, което се прие и се назначи комисия: Калъчев, Накашам, 
Пинзов и Несторов, които да се спазарят за цената и док-

ладват за вземане на решение. Бедрос намира, че в салона 
отивали много членове, за което е наложително пом. дома-
кина Аврамов да бъде в сряда и събота винаги там, за да 
раздава екипите. Това се прие. За да може да се пази еки-
па и др. предмети, реши се в салона да се ангажира един 
шкаф, в който да се пазят същите. Секретаря на Обл. съвет 
др. Илиев, който присътствува на заседанието обеща, че ще 
ни даде шкаф, като остава пом. домакина да занесе екипите. 
При това положение всички състезатели трябва редовно в 
сряда и събота да се явяват в салона и зимата да се опол-
зотвори, както предложи играча Илия Апостолов. Трябва 
строго да се подчиняват на нарежданията за в салона и да 
привлекат всички желающи да бъдат точни и изпълнител-
ни. Ако е наложително да се занесе сандък в салона, пом. 
домакина да се погрижи. Домакина да си държи сметка за 
екипите, които се дават в салона. При това положение няма 
да се раздават обувки и др. на отделни играчи. Раздадените 
да се приберат. Пом. домакина да се вслушва в съветите на 
отговорниците в салона, за да могат занятията да се водят 
при добър ред. б) За вечеринката в „Европа“. Главанов нами-
ра, че наема е много голям и няма защо да натоварваме чле-
новете си с големи разноски, за това предложи същата да 
не се даде. И без това има такова нареждане, че срещу Нова 
година салоните ще бъдат ангажирани от О.Ф. При това по-
ложение управата реши вечеринката да не се дава. Направи 
се предложение по възможност членовете ни, които ще хо-
дят на вечеринка за по-голяма интимност да се съберат в 
един салон, като за това се съобщи, че членовете на Т.В. ще 
посрещат Нова година в салона на вечеринката на която 
се спрем. Предложението е уместно и това да се съобщи 
на членовете. Остава на следното заседание да се реши за 
коя вечеринка да съобщим. в) За игрището – Бедрос донесе 
скицата на игрището. Същата се даде на Анд. Иванов да я 
занесе на лекаря за да издаде разрешение. Да се побърза 
с изпращането на исканите книжа, за да не пропуснем, за 
кредита. Скицата е за игрище „Тича-Владислав“. 

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: а) Окр. № 361 от О.Р.Г.С. – Шах комитета, че от 30 т.м. по-
неделник започват шах-курсовете – едната група в нашето 
клубно помещение (Т.В.45 и Приморец), а втората в „Спартак“. 
Зав. шах секцията Мих. Манолов намира, че трябва да се ку-
пят 2 шаха, понеже за курса трябва да имаме 5 шаха. Съвета 
реши да се купят 2 шаха х 1 000 лв. – 2 000 лв. Сумата да се 
вземе от касиера Дим. Костов. Демонстративното табло ще 
се донесе от Зав. шаха, но нашия член Ив. Цвятков трябва 
да я подтегне. Хр. Григоров ще даде фигури за един шах. 
Бюфетчиците да съобщят това на записалите се членове, 
които на време да се явяват на курса. Определиха се дните 
понеделник, вторник и четвъртък от 5 ½ до 7 часа. 

4. Ден на заседанията. Докладва се, че понеже в сряда 
имаме редовни заседания на Упр. съвет, членовете на упра-
вата желаят да ходят в салона за упражнения и не могат да 
посещават заседанията. За да бъдат облекчени, реши се за 
в бъдеще, начиная от следното заседание редовните такива 
да стават всеки вторник по същото време. Това да се има за 
сведение от всички членове от Управителния салон. 

5. Приемане членове: Прие се за редовен член Веселин 
Атанасов Петров. 

6. За томболата 22.II.1947 г. За да можем да разиграем 
томболата от 2  000 билета х 40 лв. = 80  000 лв. управата 
реши да се направи заявление до Директора на Народната 
държавна лотария за даване разрешение. 

7. Извънредно заседание Упр. съвет. Тъй като следното 
заседание трябва да стане точно срещу Нова-година, реши 
се поради това, че има да се разрешават спешни въпроси, 
на 27 т.м. петък в 7 ч. сл. об. да се състои извънредно 
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заседание за управителния съвет, при следния дневен ред: 
1) Отчет за извънредното общо събрание. 2) Разглеждане 
поведението на състезателите през изтеклия период. 3) 
Разглеждане финансовото положение на дружеството (до-
клад на Контр. съвет). 4) Разглеждане молбата на Манчо; и 
5) Разглеждане въпроса за юбилея на играчите, ако има 
такива за през 1947 година. Поради важността на дневния 
ред желателно е присътствието на всички, като наложител-
но е тия от разните комитети да присътствуват за да докла-
дват за състезателите. Секретаря да има грижата за пускане 
на писмената покана, която да се разнесе до всички члено-
ве на управата. 

Протокол № 44, гр. Варна 27.XII.1946 год. Днес в 
клубното помещение се състоя извънредното заседание на 
Управителния съв., за което бе пусната специална писмена 
покана,при следния дневен ред: 1) Отчет за извънредното 
общо събрание. 2) Разглеждане поведението на играчите 
през изтеклия период. 3) Разглеждане финансовото поло-
жение на дружеството. 4) Разглеждане молбата на състеза-
теля Рачев (Манчо) и 5) Уреждане юбилей на играчи през 
1947 година. Заседанието се председателствуваше от по-
дпредседателя на дружеството Р. Русинов и се проведе при 
закрити врата. Преди започване на дневния ред се пред-
ложи да се направи разместване на точките от същия, като 
точка първа се остави за разглеждане на края, а започнем 
със точка втора 

1.„Разглеждане поведението на играчите през изтеклия 
период“. Това предложение се прие. Ръководещия заседа-
нието обясни какво се цели с тази точка и за да може да се 
вземе правилно решение даде се последователно думата 
на всички желающи. Подробно за състезателите от първия 
и втория отбор докладва зав. футбола Гарабедов, понеже 
втория такъв Цв. Димитров отсътствува от града за извест-
но време. Неговото становище по въпроса беше допълвано 
от останалите членове на управата. Той изтъкна добрите и 
лошите качества на всеки състезател поотделно. За да може 
да се вземе правилно решение по въпроса след него се из-
казаха и останалите членове от управата. От изказаните ми-
сли и предложения по въпроса дойде се до заключение, че 
състезателите, според нуждите и заслугите трябва да бъдат 
разделени на две групи: I. група – състезатели, които са 
се представили най-дисциплинирани и които следва да 
се възнаградят морално, като по случай Новата година и 
праздниците им се пише по едно писмо в което да се изтък-
не тази тяхна спортна проява (отличие). В тази група от I и II 
отбори влизат следните състезатели: 1) Христо Конаков. 2) 
Атанас Конаков. 3) Георги Георгиев (Мъката). 4) Младен 
Христов Джуров. 5) Жечо Петков Пенев, въпреки, че той 
се прехвърли в друго д-во – Провадия. 6) Богомил Янков 
Костов. 7) Атанас Георг. Антонов. 8) Кузман Марков 
Кузманов и 9) Щерката. На горните състезатели да се из-
каже благодарност. II. група – състезатели, които матери-
ално са слаби и имат нужда да бъдат подпомогнати ма-
териално. Управата намира, че на тях трябва да се поднесе 
по един предмет по случай Новата година, като им се под-
несат с писмо с което се подканят да заработят с по-голям 
ентусиазъм и да бъдат по-изпълнителни и дисциплинирани 
при уреждане на състезанията. В тази група влизат след-
ните състезатели от I и II отбори: 1) Панайот Желязков. 2) 
Георги Радев Константинов. 3) Илия Апостолов Спасов и 
4) Щерката. Подаръците да им се поднесат преди Коледа. 
След като се изтъкнаха добрите страни на състезателите от 
I и II отбори и се посочиха дисциплинираните от тях, каза-
ха се думи и за останалите такива, на които трябва да се 

направи една другарска забележка, за да може за в 

бъдеще да си изправят грешките. Членовете на управата на-
мират, че в тази малка групички влизат следните състезате-
ли: 1) Стефан Калъчев – капитан на тима, който въпреки, 
че е дал и продължава да дава за успехът на тимът ни, 
напоследък показа някои слабости, които са в ущърб на 
дружеството ни. Трябва да бъде повикан в заседанието на 
управата и даде обяснения какво мисли да прави и защо 
така повърхностно мисли по някои въпроси. Трябва да му 
се каже всичко, като му се поиска писмена декларация, че 
ще бъде изпълнителен. 2) Михаил Рачев (Манчо) също 
така през отчетния период се показа крайно нередовен 
в състезанията и даже направи постъпки за преминава-
не в „Локомотив”. Въпреки всичко той е още доста млад и 
като се работи върху него ще се поправи. 3) Стоил Петков 
Лилов (Перника) заслужено продължава да излежава 
наказанието си за своята недисциплинираност, като 
въпроса ще се разгледа на общото годишно събрание. 4) 
Димитър Стефанов Димитров (Бай Митю) напоследък 
наруши устава със своята противо О.Ф. политика, с кое-
то доказа, че мястото му не е за в нашето д-во. За да се уясни 
положението му следва да се покани на следното заседание 
на управата за даване обяснения, след което ще се вземе 
съответно решение. Накрай се реши горните лица с изклю-
чение на Стоил П. Лилов (Перника) да се повикат на след-
ното заседание и им се припомнят грешките, които са на-
правили досега, като се поканят да заработят сериозно и се  
издигнат на същото ниво на каквото са били (Калъчев и 
Манчо), като подпишат и декларация, а Димитър Стеф. 
Димитров, сам да си направи самокритика за последна-
та си дейност. Със забележката, която ще им се направи, не 
се цели да ги уязвим, а само да ги посъветваме другарски, 
да заработят сериозно за д-вото. От юношите морално се 
възнаграждават следните младежи: 1) Тошко Терзистоев 
2) Енчо Енчев 3) Боян Д. Фурнаджиев 4) Никола Малеев 
5) Коста Н. Костов и 6) Ниджад Османов, на които да се 
пише поздравително писмо със съдържание, като на въз-
растните играчи. Да се подпомогнат с по един предмет, 
като нуждающи се юношите: 1) Милю Стоянов Боров 
2) Кирил Панайотов Ставрев. Преценката е направе-
на от Зав. юношите Ат. Аврамов потвърдена от всички 
членове на управата. За волейболистите докладва Илия 
Капитанов. За добра дейност и като дисциплинирани се 
похвалят следните състезатели: 1) Петър Добрев Петров 2) 
Йозеф Артур Кордон 3) Никифор Влад. Спасов и 4) Любомир 
Василев Седоев, като на първите двама, като бедни и нуж-
дающи се, да им се изпрати по един подарък, придружен с 
писмо, а на последните двама се изкаже морална похвала 
– писмено, с пожелание да продължат да работят за дру-
жеството. От докладите и преценките проличава, че общо 
взето състезателите по различните дисциплини се стремят 
към дисциплина и редовност с някои слабости изтъкнати 
по-горе, които трябва да се изкоренят. Наложително е да 
се изглади въпроса Пинзов – Карамихайлов понеже атлети-
ката се нуждае от ръководители. Двамата да се поканят на 
следното заседание. Реши се за покупката на предме-
тите на нуждающите се състезатели по случай Новата годи-
на и Коледните праздници да се изразходва сумата (20 000) 
двадесет хиляди лева, като предметите по стойност бъдат: 
1) Георги Константинов Радев – за 3 500, 2) Илия Апостолов 
– за 3 500, 3) Панайот Желязков – за 3 500, 4) Щерката – за 
1  000 , 5) Петър Петров – за 2  000 , 6) Йозеф Кордон – за 
3 500, 7) Милю Ст. Боров – за 2 000, 8) Кирил П. Ставрев – за 
1 000 Всичко 20 000. Разпределението се направи съобраз-
но семейното положение и нуждата.

2.Финансовото положение на д-вото не се разгледа, по-
неже не дойде нито един член от Контр. съвет. Натовариха 
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се Бедрос Ексерджиян и Гарабед Гарабедов заедно с Контр. 
комисия да поканят бившия касиер Кирил Паскалев да му 
проверят книжата и делата заедно с наличността и преда-
дат на сегашния такъв Димитър Костов. На следното заседа-
ние да докладват.

3.Разглеждаме молбата на играча Михаил Рачев – 
(Манчо). По въпроса, че иска да го назначим бюфетчик, уп-
равата намира, че е неоснователно, понеже той иска за 
кратко време да измести сегашния такъв Дим. Калъчев 
до отиването му на служба в казармата. Водим се от 
желанието да му помогнем, реши се същия да отиде при 
др. Христо Григоров за да му извади О.Ф. бележка и си про-
дължи работата във ф-ка Вулкан. Освен това бюфета в най-
скоро време ще се даде на  търг. Поради прекъсване на 
осветлението дневния ред беше прекратен. Промяна деня 
на ред. заседания. За в бъдеще начиная от днес редовните 
заседания на Упр. съвет ще стават всеки вторник, понеже 
във сряда повечето от членовете отиват на игри в Дома на 
физкултурата.

Входящъ дневникъ НДГС „Тича-Владиславъ“ 1946 г.
Месецъ Януарий 1946 г. 
1; 6.I.; молба; От Димитър Ник. Калъчев, моли да му отда-

дем под наем бюфета при клуба. 
2; 11; 5; От Обл. физкулт. служба, искат да им отговорим 

на разни въпроси относно дружеството. 
3; 12; 8; От Обл. съвет за спорт, за участниците ни по 

хвърлянето на кръста. 
4; 12; 10; От същия, всички плувци за кръста да се явят 

на медиц. преглед на 17.I. т.г.
5; 30; 11; От Обл. физк. служба, да им съобщим дали има-

ме салон, гимнаст. и атлет. уреди.
6; 30; 40; От Обл. съв. за физк. и сп. за уреждане на гим-

наст. курс.
Месецъ Февруарий 1946 г.
7; 6.II.; 9; От „Спартак“ – да разрешим на 3 боксьори за 

комисия в състезания.
8; 6.II.; 27; От Центр. ски комитет Н.С.Г.С. програма за 

ски-състезанията.
9; 13; 10; От сп. кл. „Аспарух“ молят за разрешение на 

играча Никола Тодоров Желев (Карата).
10; 13; 10; От полковник Боян Бянов, благодари за 

честитката по случай именния му ден.
11; 13; 13; От Петър Пенев – Мор. око, моли да се напра-

ви забележка на бюфетчика за електричеството.
12; 20; 4; От Н.С.Г.С. окр. № 1 за свикване на общите го-

дишни събрания.
13; 20; 5; От Н.С.Г.С. окр. № 2 нареждане за картотеката 

1946 година.
14; 20; 48; От Обл. съвет физкулт. и спорт, че от 18.II.т.г. 

започва гимнастическия курс в Д-во „Юнак“.
15; 20; 1; От Нар. обл. за гимн. и спорт, че на 24.II.т.г. се 

свиква общо год. събрание на областта.
16; 20; От Зав. футб. Вили Петков, че не може редов-

но да се явява на тренировки и моли да бъде освободен 
от длъжността.

17; 20; 15; От „Спартак“ Варна, съобщават новия си със-
тав на Упр. съв.

18; 20; 4; От Нар. сп. обл. – Варна, че имаме право на 10 
делегата за общото годишно събрание.

19; 20; 4; От същата, че вместо 10 делегата имаме право 
на 5 такива.

Месецъ Март 1946 г.
20; 6; 70; От „Локомотив“ – Варна, искат разрешение 

за играча Михаил Т. Рачев (Манчо), да премине в тяхно-
то дружество.

21; 6; 116; От Н.С.Г.С. – Тенис комитета, искат сведение за 
положението на тенис – инвентаря и др.

22; 6; 119; От Н.С.Г.С. – Шахматен ком. Новия състав и 
искат да им съобщим дали имаме секция при д-вото. 

23; 6; 118; От Н.С.Г.С. – че срока на картотеката се про-
дължава до 31.III.1946 година. 

24; 6; 5; От Председ. Контр. комисия, Йордан Миланов, 
подава си оставката от съвета. 

25; 6; 54; От Варн. Нар. библиотека, че не се разре-
шава на играча Димитър Страков, да излиза на трени-
ровки. 

26; 6; От Обл. съв. за физк. и спорт с 5 броя от списание-
то за физкултура и спорт за разпродажба. 

27; 6; XII-Б-334; От Дирекц. физкулт. и спорт с 5 правил-
ници за ски състезания за разпродаване между членовете. 

28; 6; Учредителен протокол за новообразувания сек-
тор при турското малцинство наименован „Звезда“. 

29; 6; 28; От Нар. Мор. Съюз – Варна, канят ни за откри-
ването на подготвител. курсове по плаване и подготовка на 
инструктори. 

30; 6; 8; От Окол. ръков. за гимнаст. и спорт Варна, съста-
ва на новия управителен съвет. 

31; 13; 119; От Н.С.Г.С., че Национ. конфер. ще се състои 
на 24.III.1946 год. 

32; 13; От Обл. физкулт. служба за датите определени за 
преглед на играчите от дружествата от лекаря. 

33; 13; 32; От Обл. физкулт. служба, че се урежда курс 
по гимнастика и баскетбол в Шумен от 1 до 16 април 1946 
година. 

34; 13; 9; От Окол. ръков. гимн. спорт, до 18.III. т.г. да съ-
общим дали сме свикали общите годишни събрания. 

35; 13; 2; От Юнош. ком. Окол. ръков., Зав. юношите на 
15.III.1946 год. Да се явят за размяна мисли. 

35; 13; 10; От Окол. ръков. гимн. и спорт, че селските 
д-ва са съгласни да станат сектори на д-вата ни. 

37; 13; 11; От Окол. ръков. гимн. и спорт, мястото където 
касиера ще приема картотеката. 

38; 13; 16; От Окол. ръков. гимн. и спорт, до 18.III. т.г. да 
съобщим имената на курсистите за Шумен. 

39; 13; 17; От Окол. ръков. за гимн. спорт, до 12.III. т.г. да 
внесем стойността на 25 броя платови торби. 

40; 13; 19; От същото, уведомяват ни, че е излязла 
Наредбата-закон за медиц. надзор върху спорта. 

41; 13; 22; От същото, да им съобщим до 17.III.1946 г. Кои 
дисциплини ще застъпваме. 

42; 13; 13; От Стоил Илиев, че не може да дойде на засе-
данието ни и моли да се разгледа въпроса с Ангел Ковачев 
на другото такова. 

43; 13; 28; От Ангел Ковачев, недоволството си от дър-
жането на Стоил Илиев. 

44; 20; 198; От Н.С.Г.С. –Центр. Юнош. комитет, разпреде-
лението на юношите и организирането да завърши до края 
на март. 

45; 20; 213; От Н.С.Г.С. – Центр. комитет за гимнастика – с 
новото ръководство и план-програма. 

46; 20; XII-629; От Дирекц. на физич. култ. и спорт, че 
трябвало да продадем изпратените правилници. 

47; 20; 3; От Юнош. ком. при О.Р.Г.С., решения взети в 
конференцията, за разните дисциплини. 

48; 20; 23; От Окол. ръков. за гимн. спор., че на заседа-
нието им не се явяват членовете на същото и искат да им 
съобщим причините. 

49; 20; От Александър Йорданов – играч, моли за 
разрешение за преминаване в „Славия-45“. 

50; 27; От футб. комитет при О.Р.Г.С. съобщават програ-
мата за състезанията на А и Б отбори за пролетния се-



436

зон на 1946 г. 
51; 27; 92; От Варн. обл. съв. за спорт, с програмата по 

отпразнуването по отпразнуване на 14.IV.1946 г. откриване-
то на спортния ден. 

52; 27; 91; От същия, искат сведения за числото на хора-
та, който ще участвуват на 1 май. 

Месецъ Април 1946 г. 
53; 2.IV.; 329; От Центр. Шахматен ком. за произвеждане 

шахматни състезания за д-вен първенец. 
54; 2.IV.; 287; От Н.С.Г.С. –окр. № 5 за наредбата за медиц. 

надзор над физкултурата и спорта. 
55; 2; 94; От Варн. обл. съв. за ф. и спорт да им отговорим 

на окр. № 75 за строителния комитет. 
56; 4; 18; От Варнен. община, да им съобщим датите, кога 

сме имали вечеринки и забави през 1945 година и 1946 г. 
57; 4; 42; От „Спартак“ – Варна молят да се разреши на 

3 наши членове да вземат участие като жури в боксовото 
състезание на 31.III. т.г.

58; 4; 326; От Н.С.Г.С. – Картотека, че са ни пратили кар-
тотечни книжа за 650 лв. 

59; 10; 377; От Н.С.Г.С. – с 1 уверение за пътуване до 
Добрич и обратно за мача за „Червената купа“ (б. а. – К.С.А.).

60; 10; 15; От. Центр. футб. ком. Н.С.Г.С., че назначават за 
Съюзен дежурен на мача в Добрич – Ст. Куртев. 

61; 10; 45; Телеграма от реферската секция – Русе, че 
назначават за мача „Спартак“ – Добрич – Т.В.45 – футб. 
съдия – Петър Рошков. 

62; 10; 45; Телеграма от „Спартак“ Добрич, запитват кога 
ще отидем, за да запазят хотел. 

63; 10; 370; От Н.С.Г.С. – Спортно – техн. комитет – окр. – 
план за откриване спортния сезон – 14.IV.1946 г. 

64; 10; 374; От Н.С.Г.С. – Центр. футб. ком. окр. за излиза-
нето на играчите на игрището и наставления. 

65; 10; От Комитета по отпразн. 25 год. сценич. дейност 
на артиста Никола Икономов на 14.IV.1946 г. 

66; 10; 135; От Обл. съв. за физк. и спорт, с 1 екземпляр 
год. отчет за времето от 1.I. до 1.V.1946 год. за дейността на 
Упр. съвет. 

Месецъ Май 1946 г. 
67; 8.V.; 707; От Н.С.Г.С. –Центр. футб. ком. да се избърза 

с привършването състезанията за обл. първ.
68; 8.V.; 29; От О.Р.Г.С., насрочват на 9.V.т.г. блиц-турнир 

под покровителството Н-ка гарнизона за фонд „Паметници 
и гробове“. 

69; 8.V.; 641; От Н.С.Г.С., нареждат да вземем участие в 
звездообразната щафета. 

69; 8.V.; 641; От Н.С.Г.С – Центр. комитет за строежи – 
упътвания за строежите на игрища. 

71; 12; XII-910; От Дирекция физкулт. и спорт, че типовия 
устав е изпратен до Н.С.Г.С. от където да го искаме. 

72; 12; От играча Стефан Калъчев (Муната), че е не-
доволен от наложеното наказание и моли отменяване и 
да играе на 12.V.т.г. срещу „Спартак“. 

73; 17; 122; От Обл. физкултур. служба, че дирекцията 
ни е изпратила безплатно: 1 дамско копие; 1 дамски диск; 1 
волейболна мрежа и 1 волейболна мрежа и 1 волейболна 
топка, като същите, да се получат срещу редовна квитанция. 

74; 17; 36; От О.Р.П.С. – Синдик. съвет, да им отпуснем за 
22 т.м. мрежите безплатно. 

75; 17; 1; От Околийския Шахм. ком. за провеждане със-
тезания за излъчване на д-вен първенец. 

76; 17; Молба от играча Кирил Желев Кирязов, моли 
да му дадем разрешение за преминаване в друго дру-
жество. 

77; 17; Заявление от играча Александър Йорданов 
Николов, моли за разрешение за преминаване в 

„Раковски-Ф.К.13“ София. 
78; 17; 349; От Н.С.Г.С. – Центр. ком. за гимнастика, с 2 

бр. От книгата „Упражн. за държ. гимн. състезания и Балкан. 
шампионат по гимн.“

79; 17; 376; От Н.С.Г.С.,окр. за 1 май и отпразнуването му. 
80; 17; 150; От Обл. съв. за физк. и спорт, нареждания 

за 1 май. 
81; 17; 49; От Нар. Мор. съюз –Варна, обявяват ни сърев-

нование за 1 май 1946 год. 
82; 17; 11; От Д-во „Хр. Ботев“ – Н. Пазар, канят ни на дру-

гарски мач на 1 май т.г.
83; 17; 536; От Военния комендант, благодари от име-

то на Н-ка гарнизона за участието ни в блиц-турнира на 
9.V.1946 г. 

84; 17; 763; От Н.С.Г.С. – Ц.К. Игри с ръчна топка, да им 
се съобщят имената на футб. съдии и тия за волейбол и бас-
кетбол. 

85; 17; 764; От Н.С.Г.С. – Ц.Ком. за гимнастика – относно 
състезанията и да съобщим в какво положение. 

86; 17; 767; От Н.С.Г.С. – Центр. плувен комитет, че на 30 
и 31.VIII. и 1.IX.1946 год. в Сплит – Югославия, ще се произве-
дат балкански шампионати по плуване и др. 

87; 17; 8/8; От Н.С.Г.С. и Нар. туристич. съюз – платформа 
за обединение на дружествата за Гимн. Спорт и туристич. 
клонове по места. 

88; 17; 4530; От Коменд. Народ. милиция, молят за фла-
нелки и гащета за 17 т.м.

89; 19; 25; От О.Р.Г.С. – че на 19.V.1946 г. ще се състои 
извънредното общо годишно събрание при дневен ред: 
Приемане бюджета. 

90; 19; 26; От О.Р.Г.С. – да ги уведомим цвета на формата 
указана в устава на дружеството ни. 

91; 19; 30; От Окол. ръковод., че насрочените състеза-
ния с „Аспарух“ ще се играят на игрище „Колодрума“. 

92; 19; 33; От Окол. ръковод. да изпратим наш предста-
вител за уреждане въпроса за торбите. 

93; 19; 35; От Окол. ръковод., че общото Годишно събра-
ние на Ръковод. ще се състои на 26 май 1946 г. 

94; 19; 36; От Окол. ръков., че волейболните състезания 
ще започнат на 26 май т.г.

95; 19; 37; От Окол. ръков., че изключват играчите 
ни: Стефан Калъчев и Недко Недков – за 1 месец. 

96; 19; 40; От Окол. ръковод. да съобщим състава на ко-
митета за гимнастика и за насрочените състезания. 

97; 19; 41; От Окол. ръковод. да им съобщим дали в д-
вото ни има член на име Стоян Боранов. 

98; 19; 31; От „Аспарух“ -, че изключили играча си Георги 
Пантелеев Тодоров за 6 месеца. 

99; 22; 49; От Окол. ръковод. да им съобщим дали сме 
участвували в звездообразната щафета. 

100; 22; От футб. комитет, че насрочват мача „Аспарух“ – 
Т.В.45, за 24.V.1946 година. 

101; 22; 45; От Окол. ръковод. да изпратим 1 съдия на 
волейболното игрище за мача „Приморец“ – „Спартак“. 

102; 22; 46; От Окол. ръков. да изпратим съдия за во-
лейболното състезание, което ще се състои на 26 май 1946 
година. 

103; 22; 27; От Окол. ръковод. с дневния ред на извън-
редното общо год. събрание на Окол. ръководство. 

104; 22; 32; От д-во „Анг. Кънчев-Левски“ Русе, че иг-
рача Янко Иванов Абаджиев не е картотекиран при тях 
за 1944 и 1945 г. нито понастоящем. 

Месецъ Юний 1946 г. 
105; 5.VI.; 972; От Н.С.Г.С., че Янко Абаджиев не е карто-

текиран в друго д-во. 
106; 5.VI.; 72; От Окол. ръков. с 1 „Правилник за бокс“. 
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107; 5.VI.; 69; От същото, че ни се отпущат 2 плондера х 
170 лв. 

108; 5.VI.; 68; От същото, че ни признават форма – чер-
вено и бяло. 

109; 5.VI.; 65; От същото на 9.VI.т.год. се насрочват задъл-
жителни атлетически състезания. 

110; 5.VI.; 64; От Окол. ръков. дописките за Нар. спорт да 
се дават на Ст. Илиев. 

111; 5.VI.; 62; От същото, за играните мачове – провине-
ния и наказания. 

112; 5.VI.; 61; От същото, изказва ни се похвала за навре-
менното явяване на волейболните състезания. 

113; 5.VI.; 60; От същото, че за глоби ще се събират за 
разни неизпълнения на нарежданията. 

114; 5.VI.; 59; От същото, да внесем по } 6 от бюджета – 
5 000 лева. 

115; 5.VI.; 52; От същото, за в бъдеще прегледите ще ги 
извършва Д-р Кирил Кръстев – у-ще Ц. Симеон. 

116; 5.VI.; 55; От същото, с препис от протокола на общо-
то годишно събрание – за сведение. 

117; 5.VI.; 196; От Обл. съвет за физк. и спорт, препоръч-
ва на Окол. ръков. да се намали наказанието на Калъчев 
и Недко Недков. 

118; 5.VI.; 57; От „Спартак“ – Варна, благодарят за внесе-
ните на контузения играч Стефан К. Желев – 10 000 лв. 

119; 5.VI.; 964; От Н.С.Г.С., че одобряват промяната на 
Упр. съвет. 

120; 5.VI.; 1043; От Центр. Юнош. комитет, относно 
юношките състезания, и кои се смятат за юноши. 

121; 5.VI.; 1041; От Центр. ком. за бокс, да се започне 
трескава дейност. 

122; 5.VI.; 875; От Центр. ком. по бокс, за образуване ко-
митети по бокс. 

123; 5.VI.; 874; От Н.С.Г.С., че ни се изпращат по два плон-
дери чрез Окол. ръководства.

124; 20.VI.; 873; От Центр. Ски спорт Н.С.Г.С. да зарабо-
тим за секцията. 

125; 20.VI.; 845; От Центр. Плув. комитет, да се образуват 
при нас секции. 

126; 20.VI.; 844; От Н.С.Г.С. –Нар. хора и танци, за избра-
ното си ръководство. 

127;12.VI.; мол.; Молба от Стоил Лилов, моли да му се 
даде разрешително за преминаване в друго д-во. 

128; 17.VI.; 1191; От Н.С.Г.С. искат точни сведения за 
изключването на Стефан Калъчев и Н. Недков. 

129; 13.VI.; 196; От Обл. физкултурна служба, относно от-
празнуването на 7 юлий т. год.

130; 12.VI.; 99; От Окол. ръков. да съобщим точните име-
на на нашите членове, които влизат в състава на ръков. 

131; 11.; 98; От Окол. ръков. да им съобщим дали сме 
готови за баскетбол. 

132; 13; 96; От същото, че разрешават на Калъчев и 
Недков да играят срещу „Дезробирея“ – Кюстенджа.

133; 13; 94; От същото, да се проверяват картотечните 
списъци, да не се запишат повторно някои членове. 

134; 13; 92; От същото, за програмата на юношките леко 
атлетически състезания. 

135; 13; 91; От същото, съобщават за наложени наказа-
ния на играчи от други клубове. 

136; 13; 90; От същото, с програма за проивеждане тре-
нировките, по лека атлетика и футбол. 

137; 13; 87; От същото, да платим за дадените ни 23 тор-
би. 

138; 13; 86; От Окол. ръковод. за баскетболните състе-
зания и да им съобщим имената на членовете желяющи да 
станат съдии по баскетбол. 

139; 13; 83; От същото, за редовността и нередовността 
на волейболните състезания. 

140; 13; 82; От същото, за юношите ученици, да се иска 
разрешение от класните наставници или директ. 

141; 13; 81; От същото, намаляват наказанието на 
Калъчев – 2 м., а на Недков остава същото. 

142; 13; 78; От същото, глобяват ни с 500 лв. за ненавре-
менното уреждане въпроса за торбите. 

143; 13; 80; От същото, за наложено наказание на играч 
от „Спартак“ и мъмрене на техен член от управата. 

144; 13; 84; От Окол. ръковод. разни решения на ръко-
водството. 

145; 13; 185; От Обл. физкулт. служба, че ще пуснат мар-
ки „Балкански игри“ 1946 год. и да се запишем. 

146; 13; -; Ценоразпис от „Дерби“, спорт. мода – София, 
за спортни артикули. 

147; 13; 209; От Обл. съв. за физкулт. и спорт, одобряват 
промените направени в управителния съвет. 

148; 13; 208; От същия, да внесем 10% върху прихода от 
„Дезробирия“. 

149; 13; 1237; Окр. от Н.С.Г.С. нареждане относно 7.VII. 
деня на физкултур. 

150; 13; 1146; От Н.С.Г.С.–Центр. плув. ком. относно под-
готовката на плувците и уреждане на 12 дневен курс. 

151; 19; 207; От Обл. физкулт. служба, да им съобщим да-
тата и дните за тренировките – атлетика и футбол. 

152; 19; 1142/5; От Центр. плув. ком. Н.С.Г.С. окр. относно 
държав. първенство. 

153; 19; 5; От Н.Д.Г.С. „Бенковски“ – Провадия, молят да 
дойдат на 23.VI. т.г. в Варна с „Б“ тимът си за един мач. 

154; 19; 117; От О.Р.Г.С., че на 23.VI.т.г. ще играем волей-
бол с „Приморец“. 

155; 19; 114; От О.Р.Г.С. правят забележка, за гдето д-вата 
не са точни в отговорите на писмата. 

156; 19; 110; От О.Р.Г.С., съобщават за отличилитесе в ат-
лет. състезания проведени на 9.VI.т.г. с грамоти. 

157; 19; 103; От О.Р.Г.С., че се пущат за играчите карти за 
свободен вход на всички състезания. 

158; 19; 106; От О.Р.Г.С., че на 23.VI.т.год. ще се произведе 
бягане (швед. щафета) на 1 000 метра (400-300-200-100)

159; 19; 25.IV.; От пом. домакина Шабу Берберян, моли 
да му се увеличи заплатата или освободи от длъжност. 

160; 19.VI.; телег.; От сп. кл. „Дезробирия“Кюстенджа, за-
питват колко лева сме им броили при гостуването. 

161; 26; 229; От Обл. физкулт. служба, че са получили 
скици за волейболно и баскетболно игрища. 

162; 26; 123; От О.Р.Г.С. относно насрочени волейболни 
състезания. 

163; 26; 22; От Обл. спорт. техн. ком., че на 18.V. т.г. ще 
играем с „П. Волов“ Шумен – и те са домакин. 

164; 26; 18.VI.; От „Дерби“ – София, че ни изпълнили по-
ръчката от 14.VI.т.г.

165; 26.VI.; 124; От Окол. рък. гимн. и спорт, окр. с разни 
решения на О.Р.Г.С. взети на 25.VI.т.г. прот. № 14.

166; 26.VI.; -; От Сп. магаз. „Дерби“ – София, с ценоразпис 
за опр. артикули. 

МесецъЮлий 1946 г. 
167; 3.VII.; 124; От Комитета отпразн. 7.VII. с разни на-

реждания за отпразнуването на 7 юлий.
168; 3.VII.; 120; От О.Р.Г.С. с плана-директива по отпраз-

нуване деня на физкултурата 7.VII.т.г.
169; 3.VII.; окр.; От Комит. по отпр. 7.VII. разни допълни-

телни нареждания. 
170; 10.VII.; 3.VI.; От ШабуБерберян – пом. домакин, че не 

може повече да изпълнява длъжността си. 
171; 10.VII.; 130; От О.Р.Г.С. с 50 карти за свободен 
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вход за раздаване на играчите. 
172; 10.VII.; 54; От Окол. физк. секция, до 5.VII.т.г. да от-

говорим колко плондери ни са необходими и колко имаме. 
173; 10.VII.; телегр.; От Н.Д.Г.С. „Славия“ София, предла-

гат ни 1 мач в Варна на 28.VII.т.г. срещу 60 000 лева. 
174; 10.VII.; 92; От Н.Д.Г.С. „Спартак“ Добрич, канят 

екстима ни за 1 мач на 14.VII.1946 г. в Добрич.
175; 10.VII.; 133; От О.Р.Г.С, че на 13.VII. т.год. насрочват 

баскетболно състезание срещу „Приморец“. 
176; 17.VII.; 258; От Обл. съв. за физк. и спорт, амнис-

тират всички дисциплинарно наказани играчи (наши 
Калъчев и Недков) по случай 7.VII. т.г.

177; 17.VII.; 3; От Ю.Б.В. – Шумен, копие до нас, от теле-
грамата, че протестирали за нарушение чл. 30.

178; 17.VII.; 34; От Обл. спорт. техн. рък. Варна, че анули-
раният мач с „Ю.Б.В.“ Шумен се насрочва за 14.VII.1946 г. 

179; 17.VII.; 35; От същия, че за неявяване „Ю.Б.В.“ Шумен 
губи с 3:0.

180; 17.VII.; 36; От същия, че мача с „Ст. Костов“ – Попово 
ще се играе на 18.VII. т.г. в Варна. 

181; 17.VII.; 280; От Обл. физкулт. служба, относно про-
веждането на трудови дни за довършване на игрищата. 

182; 17.VII.; 1940; От Н.С.Г.С. искат някои сведения за ут-
върдяване устава. 

183; 25.VII.; 2049; От Н.С.Г.С. Центр. Юнош. ком. относно 
юнош. футб. първенства и състезанията по лека атлетика. 

184; 25.VII.; тел.; От „Л.Б.С.“ – Бургас, канят ни на два мача 
на 4 и 5.VIII.1946 г. в Бургас. 

185; 25.VII.; тел.; От „Славия“ – София, че по причини 
мача се отлага. 

186; 25.VII.; тел.; От Сп. д-во „Левски“ с. Арчар, запит-
ват дали играча Христо Цанков е картотекиран при нас. 

187; 25.VII.; -; От Сп. кл. „Ч.Ф.Р.“ – Букурещ, съобщава ни 
условията при които могат да ни гостуват за 2 мача 2 Варна. 

188; 25.VII.;1989; От Н.С.Г.С. – Центр. комит. за туризъм, 
окр. относно решенията за образуване Центр. ком. за тури-
зъм. 

Месецъ Август 1946 г. 
189; 7.VIII.; 142; От О.Р.Г.С. – относно решенията им от 

23.VII. т.г.
190; 7.VIII.; 95; От Н.Д.Г.С. „Аспарух“ – Варна, дават ни 

мача на 5.VIII. т.г. с „Спортист“ – София. 
191; 7.VIII.; 2438; От Н.С.Г.С. изпращат ни картата на 

Михаил Н. Михайлов. 
192; 7.VIII.; 2251; От Н.С.Г.С. –Центр. ком. за строежи, да 

ги известяваме заотделните строежи на игрището. 
193; 7.VIII.; 142; От О.Р.Г.С. окр. за решенията, на Ръков. 

на 30.VII.1946 год. 
194; 7.VIII.; 143; От О.Р.Г.С. с програмата за атлетич. със-

тезания на 10.VIII.т.г.
195; 7.VIII.; 96; От „Спартак“ Добрич, съобщават ус-

ловията при които ще приемат екс-тима ни за 14.VII. т.г.
196; 7.VIII.; 74; От О.Р.Г.С. насрочват на 9.VIII. т.г. сл. об. мач 

– юнош. тим за проверочни изпит реферите. 
197; 7.VIII.; 263; От Обл. съв. за физк. и спорт, на 5.VIII. т.г. 

свиква конференция, като се канят дружествата. 
198; 14.VIII.; 2009; От Н.С.Г.С. изпращат ни 54 карти на 

състезатели, 511 членски карти и 17 червени списъци.
199; 16.VIII.; 327; От Обл. физк. служба, че ни отпущат 5 

плондери х 150 лв. 
200; 16.VIII.; 2873; От Н.С.Г.С. одобряватпопълването на 

Упр. съв. съобщено с наши писма № 133, 137 и 172.
201; 16.VIII.; -; Доклад от капитана на екс-тима Щ. 

Савов за играния мач на 14.VII. в Добрич.
202; 16.VIII.; 14.VIII.; От Тодор Иван. Павлов, моли за 
разрешение за преминаване в „Спартак“ –Добрич. 

203; 16.VIII.; тел.; От „Спартак“ – Добрич, че не могат да 
дойдат с екс-тима на 11.VIII. т.г. по важни причини. 

204; 16.VIII.; 2714; От Н.С.Г.С. –Центр. футб. комитет, че за 
мача на 11.VIII. т.г. в Варна, за съюзен дежурен се назначава 
Антон Денев от София. 

205; 17.VIII.; 2696; От Н.С.Г.С. – Центр. футб. ком. с одо-
брените представители за Държ. футб. първенство 1946 г. и 
насрочените състезания. 

206; 16.VIII.; 2698; Окр. от Н.С.Г.С. – Центр. култ. просвет. 
ком. относно откриване на културно-просвет. комитет. 

207; 16.VIII.; 2699; Окр. от Б.Н.С.Ф. –относно ангажиране 
на треньори. 

208; 16.VIII.; 152; От О.Р.Г.С. съобщават решенията взети 
от ръков. на 13.VIII. т.г.

209; 16.VIII.; 927; От сп. д-во „Червена звезда“ Белград – 
Югославия, че не може да ни гостува на футбол, а само на 
атлетика. 

210; 21.VIII.; -; Покана от Българо-Съв. д-во Варна – по-
кана за изложба. 

211; 21.VIII.; 42; От. Обл. спорт. технич. ком. да уредим 
10% за „Ю.Б.В.“ и „Ст. Костов“. 

212; 21.VIII.; 156; От О.Р.Г.С. с нареждане за деня на 
Републиката. 

213; 21.VIII.; 155; От О.Р.Г.С. с решения взети на 20.VIII. т.г. 
за сведение и изпълнение. 

214; 21.VIII.; 135; От „Локомотив“ Русе, искат разреше-
ние за Борис Великов Митев. 

Месецъ Септемврий 1946 г. 
215; 6.IX.; 295; От Обл. съв. за физк. и спорт, повдигат въ-

проса за атлетич. купа. 
216; 6.IX.; 55; От Юношеския ком. О.Р.Г.С. насрочване от-

ложените юнош. мачове. 
217; 6.IX.; 394; От Обл. физкулт. служба, да им отговорим 

на разни въпроси. 
218; 6.IX.; 26; От организ. Тодор Страшимиров, на 5.IX. т.г 

уреждат партиен митинг. 
219; 6.IX.; 1255; От Военния комендант – Варна, за в бъ-

деще молбите до Н-ка Гарнизон да се отправят чрез Отечест. 
фронт. 

220; 6.IX.; 292; От Обл. съв. за физкулт. и спорт, относно 
членуването на Дим. Пантев. 

221; 6.IX.; 291; От същия, относно съставите на отделни-
те комитети при О.Р.Г.С. 

222; 6.IX.; 163; От О.Р.Г.С. –нареждат юношите да заминат 
за Новградец.

223; 6.IX.; 159; От О.Р.Г.С. отпущат ни лодката на „Юнак“ 
за плуване. 

224; 6.IX.; 165; От О.Р.Г.С. окръжно с решенията на ръков. 
от 3.IX.1946 год. 

225; 6.IX.; 161; От О.Р.Г.С. нареждане за Деня на републи-
ката. 

226; 6.IX.; 164; От О.Р.Г.С., че ма 9.IX.1946 г. ще се състои 
футболен турнир. 

227; 6.IX.; 160; От О.Р.Г.С. окр. с решения от 27.VIII.1946 г. 
за сведение и изпълнение. 

228; 6.IX.; 375а; От Обл. физкултур. служба, какво ми-
слим по строежите. 

229; 11.IX.; 5; От Центр. Атл. съюз при Н.С.Г.С. относно 
„Партизанския марш“. 

230; 11.IX.; 444; От Нар. Мор. съюз – Варна, канят ни на 
морските годишни състезания. 

231; 11.IX.; 318; От Обл. Съв. за физк. и спорт, окр. за от-
празнуване на 9.IX. т.год.

232; 11.IX.; 167; От О.Р.Г.С. с разни решения на същото от 
10.IX. т.год.

233; 11.IX.; 56; От Юнош. ком. О.Р.Г.С., че мача ни на 13 т.м. 
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ще се играе на игрище Т.В.
234; 11.IX.; 384; От Обл. физкулт. служба, че се намират 

разни правилници. 
235; 11.IX.; 1; От О.Р.Г.С. – Боксов комитет – до 25 т.м. да 

съобщим имената на членовете, които желаят да участвуват 
в боксовите съст. 

236; 11.IX.; 46; От Спорт. техн. ком. да уредим до 13 т.м. 
10% за мача с „Ст. Костов“ и „Ю.Б.В“. 

237; 11.IX.; -; От Н.Д.Г.С. „Бойчо Желев“ – Провадия, ис-
кат разрешение за Жечо П. Пенев. 

238; 11.IX.; 10.IX.; От Жечо П. Пенев, да му дадем раз-
решение за „Бойчо Желев“. 

239; 11.IX.; 10.IX.; От Никола Калдаръмов, да бъде 
вписан в списъка на юбилярите. 

240; 11.IX.; 27.8.; От Окол. съв. за физк. и спорт с 1 отчет 
за второто тримесечие. 

241; 18.IX.; 1203; От Н-ка Варн. военна област, кани ни за 
войсковите състезания. 

242; 18.IX.; 18.IX.; От О.Р.Г.С. с разни решения взети на 17 
т.м.

243; 25.IX.; 332; От Обл. съв. за физк. и спорт, искат да им 
изпратим атлетическата купа. 

244; 25.IX.; 341; От Обл. съв. за физк. и спорт, на 1.X.т.г. ще 
се избира ново О.Р.Г.С. 

245; 25.IX.; 3600; От Н.С.Г.С. с 1 уверение за пътуване до 
Добрич и обратно.

246; 25.IX.; 47; От О.Р.Г.С., че насрочва юнош. състезания 
на 10.XI.1946 год. 

247; 25.IX.; 157; От „Локомотив“ – Русе, че не могат да ни 
приемат за 22.IX.

248; 25.IX.; 51; От Обл. спорт. техн. комит., че насрочват 
волейб. съст. за 28.IX.т.г.

249; 25.IX.; 3537; От Н.С.Г.С. искат състезателната карта 
на Жечо П. Пенев. 

250; 25.IX.; 32; От Н.Д.Г.С. „Бойчо Желев“ искат състез. 
карта на Ж. Пенев. 

251; 25.IX.; 31; От същото, благодарят за даденото раз-
решение за преминаване на Жечо П. Пенев в тяхното 
д-во. 

252; 25.IX.; 252; Телеграма от П.С.К. „Левски“, че не могат 
да ни приемат на 21 и 22 т.м.

253; 25.IX.; 3387; Телеграма от Н.С.Г.С., че не се разреша-
ва да играем юбилеен мач. 

254; 25.IX.; 333; От Обл. съв. за физк. и спорт, да не се 
провежда мача Калъчев и Моканов. 

255; 25.IX.; 131; От „Спартак“ че не приемат мача за 
Калъчев и Моканов. 

Месецъ Октомврий 1946 г. 
256; 2.X.; 27.IX.; Телеграма от „Етър“ – Търново, че афи-

шират мача за 29.IX. т.г.
257; 2.X.; 112; От П.С.К. „Левски“ – София, че не могат да 

ни приемат. 
258; 2.X.; 112; От Вихър – Добрич, че на 29.IX. ще се играе 

мача за Държ. първен.
259; 2.X.; 3650; От Н.С.Г.С., че са получили 28 820 лв. от 

играния мач. 
260; 2.X.; 151; От Н.Д.Г.С. „Юнак-Вихър“ – Добрич, с 20 

снимки юбиляра Иванов. 
261; 2.X.; 451; От Обл. физк. и спорт, че на 4.X. т.г. ще се 

състои конференция. 
262; 2.X.; 343; От Обл. съв. за физк. и спорт, съобщават 

новия състав на О.Р.Г.С.
263; 2.X.; 34; От О.Р.Г.С., че насрочват на 5 т.м. мача 

Т.В.45 – Свобода за Черв. купа.
264; 2.X.; 3084; От Н.С.Г.С. изпращат състезат. карта на 

Георги Вълч. Георгиев. 

265; 2.X.; 2.X.; Молба от Петко Лефт. Петков, да му преда-
дем купата „Вл. Варненчик“. 

266;16.X.; 9; От Н.С.Г.С. – Игри с ръчна топка, с програма 
за състезанията за Държавното първенство. 

267;16.X.; 3887; От Н.С.Г.С. с програма за Баскетболните 
и волейболните състезания за държ. първенство. 

268;16.X.; 214; От О.Р.Г.С. с решения на ръководството от 
14.X. т.г.

269;16.X.; 200; От О.Р.Г.С. искат да им дадем заемообраз-
но 115 000 лв. за покупка на 300 чифта гуменки. 270;16.X.;195; 
От О.Р.Г.С. ком. игри ръчна топка, насрочват светкавичен 
турнир. 

271;16.X.;185; От О.Р.Г.С. да искаме дежурен лекар за 
състезанията. 

272; 16.X.; 189; От О.Р.Г.С. с разни решения от 7.X. т.г. – 
Изключва се Г. Гарабедов. 

273;16.X.; 3795; От Н.С.Г.С. – Центр. ком. ръчна топка с 
програма за първия кръг.

274;16.X.; 3.X.; От Н.С.Г.С. – юношки комитет с програма-
та за II-рия рунд за Държавното първенство. 

275;16.X.; 3873; От Н.С.Г.С. – Центр. атл. комитет за 
„Десетобой“ за Държ. първенство. 

276;16.X.; 126; От „Славия“ – Добрич, канят за мач тур-
ския сектор на 20.X.1946 г. 

277; 23.X.; 4160; От Н.С.Г.С. – Центр. футб. комит. изказват 
благодарност на д-вата взели участие за държ. първен.

Месецъ Ноемврий 1946 г. 
278; 13.XI.; 274; От О.Р.Г.С. с 6 книжки от списание 

„Физкултура“ – бр. № 7.
279; 13.XI.; 276; От О.Р.Г.С. окръжно с решенията от 12.XI. 

т.г.
280; 13.XI.; 505а; От Обл. физкулт. служба, че се уреждат 

съдийски курсове. 
281; 13.XI.; 224; От О.Р.Г.С. –футб. ком. за насрочени-

те състезания за Черв. купа и че се изключва Апостол 
Апостолов. 

282; 13.XI.; 223; От О.Р.Г.С. с решенията на ръков. от 29.X. 
т.г. и за изключването на Апостол Апостолов. 

283; 13.XI.; -; От Н.С.Г.С., че са издали разни правилници 
изпратени до О.Р.Г.С. 

284; 13.XI.; 4318; От Н.С.Г.С. за есен. мед. прегл. за деж. 
лекари и курсове за съдии. 

285; 13.XI.; 4319; От Н.С.Г.С. Центр. ски комит. за устрой-
ване на ски курсове. 

286; 13.XI.; 7; От Н.С.Г.С. –Центр. атл. комит. на 10.XI.т.г. 
да се закрие сезона със „Бягане през пресечена местност“. 

287; 13.XI.; 2852; От Дирек. за физич. култура и спорт, да-
ват ни съвети за постройката на игрището. 

288; 13.XI.; 265; От О.Р.Г.С. с решенията му от 4.XI.т.г. за 
сведение и изпълнение. 

289; 13.XI.; 4447; От Н.С.Г.С. – ком. за борба за провежда-
не на борбите в д-вото. 

290; 13.XI.; 4440; От Н.С.Г.С. за отпразнуване на Великата 
Октомвр. революция. 

292; 20.XI.; 286; От О.Р.Г.С. да представим списък на бор-
ците. 

293; 20.XI.; 285; От О.Р.Г.С., че трябва да представим спи-
съците за членовете. 

294; 20.XI.; 307; От О.Р.Г.С. с 4 бр. От „Физкултура“ кн. V и 
VI х 140 лв. = 560 лв. 

295; 27.XI.; 272; От О.Р.Г.С. да уредим шах – курсове и сек-
ция. 

296; 27.XI.; 318; От О.Р.Г.С. с решенията от 25.XI. т.г. за све-
дение и изпълнение. 

297; 27.XI.; 311; От О.Р.Г.С., че на 1.XII.1946 год. се урежда 
щафетно бягане на 4х100 по случай закриване сезона. 
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298; 27.XI.; 16.XII.45; Молба от Недко Ст. Недков, моли да 
му дадем разрешение за преминаване в Спартак. 

Месецъ Декемврий 1946 г. 
299; 4.XII.; 330; От О.Р.Г.С. с решения на същото от 

2.XII.1946 година. 
300; 4.XII.; 336; От О.Р.Г.С. да внесем 10% за играни мачо-

ве с „Аспарух“ и „Свобода“.
301; 4.XII.; 332; От О.Р.Г.С. намират отговора за играча 

Апостолов много остър. 
302; 4.XII.; 149; От Зав. физкулт. при Държав. универси-

тет, молят да им отпуснем екипи за тренировки. 
303; 4.XII.; 4621; От Н.С.Г.С. нареждане за местата за иг-

рища. 
304; 4.XII.; 185; От „Спартак“ с заявлението на Недко 

Недков за преминаване с молба да го подпишем. 
305; 18.XII.; 14.XII.; От Цветан Димитров да бъде осво-

боден от длъжността Подпредседател, понеже ще бъде на 
работа вън от града около 6 месеца. 

306; 18.XII.; 589а; От Обл. физкултурна служба, да наре-
дим членовете от д-вото за съдийските курсове да посеща-
ват редовно. 

307; 18.XII.; 113; От I. Сред. прогимназ. Варна, че не могат 
да ни отпуснат салона за годишното събрание. 

308; 18.XII.; 335; От Окол. ръков. с плана на Обл. съвет за 
сведение и изпълнение. 

309; 18.XII.; 340; От Окол. ръков., че курсовете за съдии 
по дисциплините започват от 9.XII.1946 година. 

310; 18.XII.; 570а; От Обл. физк. служба, за същото. 
311; 18.XII.; 4738; От Н.С.Г.С. нареждане за обединенията 

на д-вата. 
312; 18.XII.; 4730; От Н.С.Г.С. нареждане за ски състеза-

нията и уреждане ски състезания. 
Изходящъ дневникъ НДГС „Тича-Владиславъ“ 1946 

г.
1; 19.I.; Тук – Йордан Миланов и Йордан Костов, честитя-

ваме именият им ден. 
2; 19.I.; Пълномощно на Стоил Илиев, да преставлява д-

вото ни на конкурса на Н.С.Г.С. на 19, 20 и 21.I.т.г.
3; 19.I.; Покана до новоизбраните членове на Упр. съвет 

да присътствуват на редовното заседание на 23.I.т.г.
1; 22; Тук – Обл. спортен съвет представляваме прото-

кола на годишното събрание състояло се на 16 т. м.
5; 24; Обл. спортен съвет, да се внуши до д-во 

„Локомотив“, да не отклоняват членовете ни от д-вото 
ни. 

6; 24; Тук – Нар. мор. съюз, да ни отпуснат за временно 
ползуване две гребни лодки. 

7; 24; Тук – Тодор Василев, да побърза с изработва-
нето на фланелките, поръчани от бившия „Владислав“ 
– понеже имаме нужда. 

8; 30.I.; Тук – Н-ка обл. физкулт. служба съобщаваме, за 
разполагаемите атлетически уреди и молим да ни отпуснат. 

Месецъ Февруари 1946 год.
9; 4.II. Тук – Варн. спортно техн. комит. за спънките по 

изпращането на младежи за юнашкия курс. 
10; 6.II.; Тук – Упр. съв. на общ. стол, да ни отпуснат сало-

на за другарската среща на 17 срещу 18.I. т.г.
11; 8.II.; Русе – Фабрика „Жити“ да ни изпратят 3 кг. обу-

щарски гвоздеи. 
12; 9.II.; Тук – Комисаря по снабдяването, да ни разреши 

да купим 5 кг. сапун. 
13; 14.II.; Тук – Н.Д.Г.С. „Аспарух“ – че за сега не мо-

жем да разрешим на играча Никола Тодоров Желев 
(Карата).

14; 14.II.; Габрово – Генчо Генчев, благодарим за подаре-
ните снимки.

15; 14.II.; Тук – К-ра 8-и пех. полк, да нареди осво-
бождаването на войника Младен Джуров – за трени-
ровките.

16; 14.II.; Тук – Директора Нар. библиотека, да наре-
ди играча Димитър Стракиев да излиза на тренировки 
и мачове.

17; 14.II.; Тук – К-ра Спец. рота Черн. фл. да разреша-
ва на моряка Александър Йорданов да излиза на трени-
ровки.

18; 18.II.; Тук – Комисаря по продоволст. да ни разреши 
сервирането на месо на другар. вечеря на 22 т.м.

19; 18.II.; Тук – Коменданта на Народ. милиция, уведомя-
ваме го за другарската среща.

20; 18.II.; Покана до членовете да присътствуват на дру-
гарската среща.

21; 21.II.; Тук – Тодор Василев да се яви и даде обяснение 
за фланелките.

22; 22.II.; Тук – Никола Ангелов, да върне боксьорските 
ръкавици.

23; 21.II.; Тук – Областния спорт. съвет съобщаваме име-
ната на 10-тях младежи за гимнастич. курс.

24; 23.II.; Пълномощно на делегатите ни 5 души за 
Годишното събрание на Варненската спорт. обл.

25; 28.II.; Тук – Коменданта Нар. милиц. да ни разрешат 
карнавал. среща.

26; 28.II.; Тук – Н-ка Държав. сигурност, да ни разреши 
разиграването на томбола от 500 билета х 40 лв.

Месецъ Март 1946 год.
27; 5.III.; Тук – Н.Д.Г.С. „Локомотив“, да отнесат въпроса 

за преминаването на Михаил Т. Рачев до Контр. комисия на 
Околийското ръководство.

28; 5.III.; Тук – Димитър Димитров, че се назначава за 
член в Контрол. комисия на мястото на А. Накашам. 

29; 7.III.; София – Дир. физ. култ. и спорт, че им връщаме 
5 бр. от Правилника за Ски-състезания. 

30; 7.III.; Тук – Директора Нар. библиотека, повтор-
но молим за освобождаването на играча Димитър 
Стракиев за тренировки. 

31; 7.III.; Тук – Йордан Миланов, лично да се яви и каже 
защо се отказва от Контролния съвет.

32; 7.III.; София – Н.С.Г.С. отд. картотека, че им изпрати-
хме 650 лв. за картотечни книжа.

33; 7.III.; Тук – Ст. Илиев и Анг. Ковачев, да се явят на 13 т. 
м. в заседанието и дадат някои обяснения.

34; 11.III.; Тук – Упр. съв. на Българо-съвет. д-во, че се за-
писваме като колективен член и ще плащаме годишна внос-
ка 6 000 лв.

35; 11.III.; Тук – Упр. съв. на Българо-съвет. д-во, да 
ни съдействуват да ни се изпратят футболни топки от 
някое д-во в С.С.С.Р.

36; 14.III.; Писмо до г. Тони – за да ни купи футболни 
топки.

37; 14.III.; Тук – Окол. ръков. гимн. и спорт, че през насто-
ящия сезон ще участвуваме в 7 дисциплини.

38; 14.III.; Тук – Окол. ръков. гимн. и спорт, че си взехме 
бележка за Закона за лекуването на физкултурниците.

39; 14.III.; Тук – До същото, че сме получили 20 торби, а 
не 23, както ни пишат.

40; 14.III.; До Тук – Н.Д.Г.С. „Спартак“, да ни дадат раз-
решение за преминаването на Тодор Иванов Павлов. 

41; 14.III.; Добрич – Н.Д.Г.С. „Вихър“, да ни дадат разреше-
ние за преминаването на Паскал Дим. Паскалев.

42; 14.III.; София – Александър Йорданов да се тре-
нира и да подпише въпросника и го върне с 2 снимки.

43; 14.III.; Тук – Нар. Мор. съюз, повторно молим да ни 
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отпуснат 2 лодки за тренировка на членовете.
44; 14.III.; Тук – О.Р.Г.С., Обл. съв. физк. и спорт, Държ. си-

гурност и София – Н.С.Г.С. с препис от протокола на извън-
редното год. събрание – 27.II.1946 г.

45; 14.III.; Тук – О.Р.Г.С. – че ще изпратим устава до съот-
ветните места.

46; 21.III.; Тук – К-ра 8-и пех. полк, да разреши на чле-
нът ни, Борис Чирпански, който е войник да следва курса по 
баскетбол в гр. Шумен.

47; 21.III.; Тук – Окол. комитет при О.Ф. да разрешат на 
театралната ни трупа да дадат представления из околията.

48; 23.III.; Тук – Н-ка Лечебн. 8-и пех. полк, да пусне 
Младен Джуров за мача в гр. Добрич на 7.IV.1946 годи-
на.

49; 25.III.; София – М-во Вътр. работи, М-во Нар. здраве 
и Н.С.Г. Спорт, копие – О.Р.Г.С. изпращаме за утвърждение 
дружеств. устав.

50; 25.III.; София – Александър Йорданов, че след 
уволнението ще му дадем разрешение и го каним на 
30.III. т.г. и да остане в Варна до 7.IV. т.г. за мача в Добрич.

51; 25.III.; Тук – Окол. ръковод. на някои от нашите пред-
ставители им е невъзможно да участвуват в В.О.Р.Г.С.

52; 28.III.; Тук – К-ра 8-и пех. полк, да разреши 
Младен Джуров да играе на 30.III.1946 година.

53; 28.III.; Покана до всички членове, че на 27.IV.1946 г. 
уреждаме трудов полуден.

54; 28.III.; Тук – О.Р.Г.С., по възможност да ни отмени със-
тезанията докато привършим за Окол. Червената купа (б. а. 
КСА).

55; 29.III.; Тук – Коменд. Народ. милиция, да ни изпратят 
милиционери за мача на 30.III.1946 година.

56; 29.III.; София – Н.С.Г.С. – Картотека и Тук – О.Р.Г.С., че 
им пращаме 14 430 лв. за годишната картотека.

57; 30.III.; Тук – Юнош. ком. при О.Р., че на „пинг-понг“ – 
ще играе Любом. Ст. Марчев, а на „Шах-мат“, Бор. Желев.

58; 31.III.; Тук – Обл. съв. за физк. и спорт, че не сме полу-
чили окр. № 75 - за строежите.

Месецъ Април 1946 год.
59; 1.IV.; Тук – О.Р.Г.С. – копие: Обл. съв., че искаме да ни 

се плащат по 500 лв. на ден за вратарски мрежи.
60; 2.IV.; Тук – К-ра 8-и пех. полк, да се разреши отпуск 

на играча Младен Джуров за в Добрич.
61; 2.IV.; Тук – Обл. съв. за гимн. и сп., че сме съгласни с 

изработената програма за 14 т. м., но не искаме да играем 
мача с „Аспарух“.

62; 2.IV.; Съобщение за мача в Добрич и за откриването 
на спортния сезон на 14.IV.1946 г.

63; 4.IV.; Тук – Кмета, съобщаваме какви вечеринки и за-
бави сме давали там през 1945 година.

64; 6.IV.; Тук – Юнош. комит. О.Р.Г.С., с списъка на юноши-
те за одобрение.

65; 10.IV.; Добрич – Окол. ръков. за гимнаст. и спорт – 
да ни потвърдят писменно за изключването на играча от 
„Вихър“ – Иван Добр. Иванов.

66; 11.IV.; Съобщение до членовете за отпразнуването 
на 14 април и за съревнованието на Спартак за 1 май по раз-
ни точки.

67; 11.IV.; Тук – Н.Д.Г.С. „Спартак“ и копие: О.Р.Г.С., че им 
обяваме съревнование за 1 май. 

68; 14.IV.; Тук – Цветан Димитров, честитим му именния 
ден.

69; 14.IV.; Телеграма до Никола Икономов – поднасяме 
му приветствия по случай юбилея му.

70; 16.IV.; Тук – О.Р.Г.С. и Обл. съв., предлагаме да внесат 
депозит в нашата каса 5 000 лв., които ще се употребяват за 
поправката на вратар. мрежи.

71; 18.IV.; София – Александър Йорданов, че за сега 
не даваме и такова ще получи след уволнение.

72; 18.IV.; Тук – секретаря Местния синдикален съвет, че 
им отпущаме вратарските мрежи за 22 т.м.

73; 18.IV.; Тук – Н-ка Обл. физкулт. служба с разписка за 
отпуснатите спортни пособия за предаване на домакина 
Драгия Драгиев.

74; 19.IV.; Тук – Димитър Топалов и футб. съд. колегия, да 
реферират мача ни на 25.IV.1946 година.

75; 19.IV.; Съобщение до всички членове за трудовия 
полуден на 25.IV.т.г.

76; 19.IV.; Тук – Първомайския комитет при О.Ф. да наре-
дят всички желающи членове да вземат участие като физ-
културници.

77; 19.IV.; София – Н.С.Г.С. – Картотека, изпращаме 
20 лв. за картотека на Милю Стоянов Боров.

78; 22.IV.; Тук – Окол. футб. ком. при О.Р.Г.С. копие 
„Локомотив“ – че в юнош. мач от страна на „Локомотив“ – са 
играли по-възрастни играчи.

79; 22.IV.; Покана до всички членове, да ни отговорят 
дали ще присътствуват на 1 май на манифестация.

80; 25.IV.; София – Н.С.Г.С.-Ц.К. гимнаст. че сме изпратили 
100 лв. за два броя „Упражнения по гимнаст. състезан.“

81-3; 25.IV.; Дописка за стенвестника на 1 май.
84; 27.IV.; Тук – Н.Д.Г.С. „Локомотив“ да определят хора 

за по-доброто организиране на мача на 28.IV. т.г.
85; 27.IV.; Тук – Коменд. Нар. милиция, да ни изпратят 

милиционери за 28.IV. т.м.
86; 27.IV.; Тук – Нар. Мор. Съюз, че приемаме съревно-

ванието за май.
87; 27.IV.; Тук – Директора на I мъжка гимназия да разре-

ши членове-ученици да вземат участие на 1 май.
88; 27.IV.; Съобщение до всички членове относно укра-

сата на клуба, съревнованието и провеждането и провеж-
дането на манифестацията по случай 1 май.

89; 30.IV.; Тук – Дир. I мъжка гимназия, да освободи 14 
ученици за 1 май.

90; 30.IV.; Тук – Дир. II мъжка гимназия, да освободи 9 
ученици за 1 май.

91; 30.IV.; Тук – Дир. Търговското у-ще, да освободи 11 
ученици за 1 май.

Месецъ Май 1946 год.
92; 1.V.; с. Новградец – Н.Д.Г. и спорт, че сме съгласни да 

гостуваме за 1 мач за 5 май т.г.
93; 1.V.; Съобщение до състезателите и членовете от 

упр. и контр. съвети, да присъствуват на редовното заседа-
ние на 3.V. и конференц. 4.V.

94; 6.V.; Тук – До членовете които празнуват „Гергьовден“, 
честитка.

95; 7.V.; София – Н.С.Г.С. – Картотека, изпращаме им със-
тезат. въпросници за 5 възрастни и 18 юноши съст.

96; 7.V.; София – Н.С.Г.С. – Картотека, че изпращаме 95 
лв. за картотека на 4 състезатели заедно с въпросници. 

97; 9.V.; Тук – Обл. съв. физкулт. и спорт О.Р.Г.С. и София – 
Н.Г.С. изпращаме четиримесечния отчет за 1946 г.

98; 9.V.; Тук – О.Р.Г.С., Обл. съвет са назначени за по-
дпредседател – Иван Сим. Главанов и за зав. футбола – 
Гарабед Гарабедов.

99; 9.V.; Тук – Стефан Н. Калъчев – играч и копие: О.Р.Г.С. 
и Н.С.Г.С. – че го изключваме до общото год. събрание и ще 
искаме да го изключат завинаги.

100; 11.V.; Тук – Стефан Н. Калъчев – играч за същото.
101; 11.V.; София – Н.С.Г. Спорт – че анулираме решение-

то по изключването на играча Стефан Калъчев, като неосно-
вателно.

102; 11.V.; Тук – Стефан Н. Калъчев, че анулираме 
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решението по изключването, като неоснователно.
103; 11.V.; Тук – Иван Сим. Главанов, че го натоварваме 

до общото годишно събрание за Подпредседател.
104; 11.V.; Тук – Гарабед Гарабедов – че до годишното 

събрание го натоварваме за Заведующ футбола.
105; 16.V.; Тук – Варн. Попул. Банка, да преименуват с/

ката и дяловете на: „Нар. д-во гимн. и спорт „Тича-Влад.“
106; 16.V.; Тук – Н-ка Варн. гарнизон, благодарим за по-

дарената статуя „футболист“ – на благотв. блиц-турнир със-
тоял се на 9.V.1946 год., като тим победител.

107; 16.V.; София –Н.С.Г.С. – Картотека, изпращаме 2 със-
тезателни въпросници – за юноши – състезатели.

108; 16.V.; София –Н.С.Г.С. – Картотека, че им изпра-
щаме 20 лв. за картотекиране играча Кирил Панайотов 
Ставрев.

109; 17.V.; Тук – Коменд. Народ. милиция, че им отпуска-
ме исканите фланелки и гащета за 17 т.м.

110; 17.V.; Тук – Коменд. Народ. милиция, да ни изпратят 
милиционери за мача на 18 т.м. на Колодрума.

111; 17.V.; София – Н.С.Г.С. – Картотека, изпраща-
ме 35 лв. за картотека на члена-състезател Янко Иван. 
Абаджиев.

112; 17.V.; София – Н.С.Г.С. и копие – Варна – О.Р.Г.С. 
– че сме недоволни от наложеното наказание на Ст. 
Калъчев и Недко Недков и молим да се назначи анке-
тьор от София.

112; 17.V.; София – Н.С.Г.С. – че им превеждаме 4 720 лв. 
за картотеката на 137 нови члена.

113; 17.V.; Тук – О.Р.Г.С. и копие: Обл. съвет, изложение-
протест против  неправилното изключване на играчите ни 
Стефан Калъчев и Н. Недков.

114; 19.V.; Тук – О.Р.Г.С. – че зарегистрирания д-вен 
цвят на формата ни е: червен и бял.

115; 19.V.; Тук – О.Р.Г.С. – че в д-вото ни не се числи спор-
тист на име Стоян Боранов.

116; 19.V.; Тук – О.Р.Г.С. – че нямаме комитет по гимнасти-
ка, понеже нямаме гимнастичка група, а освен това в града 
съществува още гимнастическото д-во.

117; 19.V.; Тук – О.Р.Г.С. – посочваме за съдии по волей-
бола наши членове: Илия Капитанов и Благой Давидов.

118; 19.V.; Тук – О.Р.Г.С. – че по уреждане въпроса с тор-
бите изпращаме касиера Димитър Костов.

119; 19.V.; София – Н.С.Г.С. – запитваме как да постъпим 
за вписване на устава ни в Областния съд.

120; 23.V.; Покана до членовете, каним ги на извънред-
но общо год. събрание на 29.V.1946 год. в 7 ч. сл. обяд.

121; 23.V.; София – Н.С.Г.С. – Картотека да издадат член-
ска карта на състезателя-юнош Коста Ник. Костов.

122; 24.V.; Пълномощно на 10 члена, да представляват 
д-вото ни на извънредно общо год. събрание на Окол. ръ-
ковод. на 26.V.1946 година.

123; 24.V.; Тук – г. Христо Григ. Христов, изказваме му 
благодарност за внесените 5 000 лв. за д-вената каса.

124; 24.V.; Тук – Никола Абаджиев, благодарим му за по-
дарените 50 метра фитил.

125; 24.V.; Тук – Георги Кацаров – благодарим му за по-
дарената ни лодка-русалка.

126; 26.V.; Тук – Окол. ръковод., че взехме участие в 
звездообразната щафета с 10 състезатели.

127; 26.V.; Тук – Ком. Нар. милиция – отдел Криминален, 
оплакваме се, че към 20 т.м. неизвестни лица са направили 
опит за отваряне един от прозорците на стаичката.

128; 26.V.; Тук – г. Ив. Саръбеев, Г. Кацаров и Никола, 
благодарим им за гдето боядисаха клубното помещение за 
1 май т.г.

129; 30.V.; Тук – До новоизбрани членове в Упр. съв. 

да се явят на следното заседание и да приемат длъжностите 
си.

130; 30.V.; Тук – Богомил Я. Костов, че се назначава в 
Култ. просв. комитет.

Месецъ Юний 1946 год.
130; 3.VI.; Русе – Ком. IIр. Паскалев К-р Дун. флот, да 

разреши на играча ни Янко Абаджиев – отпуск.
131; 30.V.; Тук – Вили Петков и Гарабед Гарабедов – 

първия сдава, втория се назначава Зав. футбола.
131; 3.VI.; Тук – Местния Зан. комитет, да ни отпуснат 2 кг. 

гьон и 0,500 гр. капачени гвоздеи.
132; 30.V.; Тук – Дим. Костов, Кирил Паскалев и Контр. 

съв. да сдадат касата – първия на втория.
133; 30.V.; София и Тук – Н.С.Г.С., Обл. физк. и спорт и 

Окол. рък. гимн. и сп. за промените в Управ. съвет.
134; 3.VI.; София – Н.С.Г.С. копие – Тук – О.Р.Г.С. получи-

хме 2 плондери.
135; 3.VI.; Тук – О.Р.Г.С. с 5 000 лв. по сумата на приходния 

бюджет 1946 год. за игр. Колодрума.
136; 3.VI.; Тук – Н-ка т. п. станция и Тук Варн. поп. банка, 

че касиера Кирил Паскалев се упълномощава да получава 
суми за дружеството.

137; 4.VI.; София – Н.С.Г.С., Тук – Обл. Съв. за физк. и 
спорт и О.Р.Г.С. с по 1 препис от протокола на извънр. год. 
събрание състояло се на 29.V.т.г.

138; 6.VI.; Тук – Акц. д-во „Кораловаг“, да разрешат 
отпуск на работника наш играч Кузман Ат. Марков.

139; 7.VI.; Тук – О.Р.Г.С. - София – Н.С.Г.С., че адреса на д-
вото е: Бул. Сливница.

140; 7.VI.; Тук – О.Р.Г.С. – копие – Обл. съвет и Ст. Илиев, 
че се натоварва Димитър Рандев да дава сведения за клуба 
на г. Стоил Илиев.

141; 7.VI.; Тук – О.Р.Г.С. -, че Благой Давидов е играч и не 
може да реферира. 

142; 7.VI.; Тук – Обл. съв. физк. и спорт. Копие – О.Р.Г.С, че 
си взехме бележка за строгото мъмрене. 

143; 7.VI.; Тук – Местния Зан. комитет, благодарим за 
гвоздеите и гьона. 

144; 10.VI.; Русе Кап. IIр. Паскалев, да пусне за 
15.VI.т.г. школника Янко Ив. Абаджиев – за да играе мач. 

145;11.VI.; Тук – Упр. съв. на Мор. съюз, да ни отпуснат за 
тренировки една гребна лодка.

146;11.VI.; Тук – О.Р.Г.С. – да разрешат изключените 
ни играчи Стефан Калъчев и Н. Недков да играят срещу 
„Дезробирея“ – Кюстенджа.

147;12.VI.; Тук – Реф. секция при О.Р.Г.С., че сме съгласни 
за мача с „Спартак“ да повикаме съдия от София.

148;12.VI.; Тук – Упр. съв. на „Спартак“, че сме съгласни за 
външен съдия за мача ни с тях на 15.VI.т.г.

149;12.VI.; Тук – Директора на кооперация „Димят“ 
– да разреши отпуск на играча ни Атанас Георг. Антонов 
за 15.VI.т.г. сл. обяд.

150;12.VI.; Тук – Обл. директор – да разпореди по случай 
мача с „Дезробирия“, чиновниците да излязат по-рано за да 
посетят мача. 

151;12.VI.; Тук – Н-ка III. арм. обл. Същото за войсковите 
части. 

152;12.VI.; Тук – Комисаря по продовол., да се отпуснат 
хляб за играчите на „Дезробирия“ – за 3 дни. 

153;12.VI.; София – Центр. съв. за физк. и спорт, че на 
12.VI. т.г ще играем с „Дезробирия“ – Кюстенджа.

154;11.VI.; Тук – Н-ка III. арм. обл., изказваме благодар-
ност за съдействието, по мача с „Дезробирия“.

155;13.VI.; Тук – Обл. директор, изказваме благодарност, 
за разрешението на чиновниците да посетят мача.

156;14.VI.; Тук – Редакц. на в. Народ. дело, да дадат глас-
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ност за мача с „Спартак“ – на 15.VI.т.г.
157;14.VI.; Тук – Уредника на радио Варна, да дадат глас-

ност по радиото с „Спартак“ – на 15.VI.т.г.
158;14.VI.; Тук – Дир. Акц. д-во „Кораловаг“, да раз-

решат отпуск на Кузман Марков за 15 т.м.
159;14.VI.; София – Сп. магазин „Дерби“, да ни пратят топ-

ки и гюлета.
160;14.VI.; Тук – О.Р.Н.С. съобщаваме данни за члена 

Георги Тод. Георгиев.
161;14.VI.; Тук – Стоил Лилов, да се яви на заседа-

нието на Упр. съвет на 19.VI.т.г. за даване обяснения.
162;14.VI.; Тук – Иван Костов Желязков, че го натоварва-

ме с длъжността Зав. гимнастиката.
163;14.VI.; София – Нар. С.Г.С. – пращаме 235 лв. за пре-

минаването на играча от „Бенковски“ Провадия.
164;16.VI.; Русе – Янко Ив. Абаджиев, да ни отгово-

ри, защо не дойде за 15.VI.т.г. – мача с „Спартак“.
165;16.VI.; Тук – Обл. физкулт. служба, съобщаваме дни-

те за тренировките.
166;16.VI.; Русе – Дун. флот, да разрешат отпуск на Янко 

Абаджиев за 22, 23 и 24.VI.т.г.
167;16.VI.; Съобщение до членовете, разните решения 

на Управ. съвет.
168;18.VI.; Русе – К-ра Дун. флот, в допълнение на по-

горната телеграма.
169; 20.VI.; Провадия – Н.Д.Г.С. „Бенковски“, че не можем 

да приемем „Б“ отбора.
170; 20.VI.; Тук – Обл. физк. служба, да ни запишат за 200 

марки в каре х 100 лв. – 20 000 лв.
171; 20.VI.; Тук – О.Р.Г.С., че сме готови да участвуваме 

в баскетболното първенство и молим да бъдем включени в 
програмата.

172; 20.VI.; Тук – О.Р.Г.С. – копие: Обл. съвет за физк. и 
спорт и Н.С.Г.С. – че назначихме Иван Костов Желязков за 
Зав. гимнастиката.

173; 20.VI.; Тук – О.Р.Г.С.– копие: Обл. съвет, Н.С.Г.С. и 
Центр. ком. за строежи, че пуснахме марки „фонд игрище“ 
10 000 х 20 лв. – 200 000 лева.

174; 20.VI.; София – Страхил Милошев – цветът на 
детелината на значката да бъде светъл.

175; 20.VI.; Тук – Бълг. съвет д-во, да ни запишат за 30 
серии марки х 200 лв. = 6 000 лв.

176; 20.VI.; Тук – О.Р.Г.С. да запазят за нас 2 свободни 
дати – VII и VIII.

177; 20.VI.; Тук – Обл. инс. пропагандата, с лозунги за 
агитац. седмица.

178; 21.VI.; Тук – Н-ка Държ. сигурност, да ни разрешат 
отпечатването на фондовите марки за игрището, и програ-
мата за седмицата.

179; 21.VI.; Тук – Н-ка Държавната сигурност, да ни раз-
решат да отпечатаме лентички по случай агитацион. седми-
ца. 

180; 21.VI.; Тук – Уредника радио Варна, да съобщят за 
мача с „Бенковски“ Провадия – за обл. първенство. 

181; 21.VI.; Тук – Милиц. училище, благодарим за добра-
та охрана на 15 т.м. срещу „Спартак“. 

182; 21.VI.; София – Н.С.Г.С. – Министъра на вътрешните 
работи, молим да ни одобрят устава. 

183; 21.VI.; София – Н.С.Г.С. с книжата за утвърждаване 
на устава. 

184; 21.VI.; Списък на учредителите на д-вото на 
18.II.1945 год. за утвърждение на устава ни. 

185; 21.VI.; София – Н.С.Г.С. да ни отпуснат 1 пропаганден 
спортен филм за прожектиране през агитационната седми-
ца. 

186; 28.VI.; Тук – Юнош. ком. при О.Р.Г.С. и копие: 

„Локомотив“ – Варна да отменят насрочения за 30.VI. т.год. 
мач, понеже нямаме екип. 

187; 28.VI.; Тук – О.Р.Г.С. – София – Центр. плув. ком. 
при Н.С.Г.С. – че за 12 дн. курс посочваме – Ганчо Дим. 
Карагьозов. 

188; 28.VI.; Тук – Андр. Иванов и Димитър Калъчев – 
бюфетчици и Петър Пенев „Мор. око“ – и касиера на д-вото, 
че електркч. за радиото ще се заплаща по равно. 

189; 28.VI.; Тук – Шабу Берберян – пом. Домакин д-вото, 
че му увеличаваме месеч. възнагр. От 4 000 на 5 000 лв. и за 
прането поотделно. 

190; 28.VI.; София – Сп. магазин „Дерби“, получихме сто-
ката и правим нова поръчка. 

Месецъ Юлий 1946 год. 
191; 2.VII.; Тук – Кмета на града, изпращаме 800 марки 

фонд „игрище“ – за пласиране между чиновниците. 
192; 2.VII.; Букурещ. сп. кл. „Ч.Ф.Р.“ – каним ги за 2 мача 

през м/ц август и искаме условията. 
193; 3.VII.; София – Н.Д.Г.С. „Спортист“, че 

Александър Йорданов Николов“ е редовен наш член и 
не сме му давали разрешение за преминаване. 

194; 5.VII.; Тук – Н-ка физкулт. служба, че разполагаме с 
10 плондери и искаме още 5 броя. 

194а; 10.VII.; Добрич – Н.Д.Г.С. „Спартак“, че приемаме 
мача с екстима ни за 14.VII. т.г. в Добрич. 

195; 11.VII.; Тук – О.Р.Г.С. – игри с ръч. топка копие: 
„Приморец“; че поради неспазване на срока не можем да се 
явим на баскет. състез. на 13.VII.т.г.

196; 11.VII.; София – Н.Д.Г.С. „Славия“, потвърждаваме те-
леграмата, с която даваме съгласие за предложението им за 
1 мач срещу глобалната сума 60 000 лв. 

197; 11.VII.; Тук – О.Р.Г.С. да ни запазят датата 28.VII.т.г. за 
мача със „Славия“ – София. 

198; 11.VII.; Тук – Акц. д-во „Кораловаг“ да ни направят 6 
бр. Железобетонни стълбове за волейб. игрище. 

199; 11.VII.; Тук – Шабу Берберян, че сме решили да сда-
де домакинството на Атанас Аврамов. 

200; 11.VII.; Тук – Атанас Аврамов – че го назначава-
ме за пом. домакин, при нас мес. възнаграждение 5 000 
лв. плюс за прането – 20 лв. и 10 лв. 

201; 17.VII.; Тук – Обл. сп. техн. комитет, Шумен – „Ю.Б.В.“, 
че не си изпълниха задължението и ни броиха само за 1 ден 
– храна. 

202; 17.VII.; Белград – Югославия – сп. кл. „Червена звез-
да“ – каним ги да ни гостува за 2 мача. 

203; 19.VII.; София – Н.С.Г.С. да пратят състез. карта на 
Михаил М. Михайлов. 

204; 19.VII.; Тук – Техн. отд. при общината да ни отпуснат 
1 калъп за отливане на циментни стълбове. 

205; 22.VII.; с. Арчар – сп. д-во „Левски“, че играча Цанков 
не е картотекиран при нас. 

206; 26.VII.; Бургас – Славия-Левски, че можем да им гос-
туваме с „Б“ – тима. 

207; 26.VII.; Тук – футб. съд. секция О.Р.Г.С. копие: Обл. 
съв. физк. и сп. и О.Р.Г.С. да назначат рефери за 27 и 28.VII.т.г.

208; 26.VII.; Тук – Н.Д.Г.С. „Аспарух“, даваме им мача на 
27.VII. т.г. със „Спартак“ – Добрич. 

209; 28.VII.; Тук – Михаил Тод. Рачев, да се яви на заседа-
нието на 31.т.м.

210; 28.VII.; Тук – Бълг. Съв. д-во, молим ги да ни съдей-
ствуват за уреждане на 1 мач с съв. тим от Одеса. 

211; 29.VII.; Тук – Кооп. „Димят“, да пуснат Атанас Герг. 
Атанасов за 30.VII. т.г.

212; 29.VII.; Тук – Обл. сп. техн. ком. – Шумен, Ю.Б.В. – от-
носно с/ката им и какво следва да им се брои. 

213; 29.VII.; Тук – О.Р.Г.С. – за същото, за сведение. 
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Месецъ Авг. 1946 год. 
214; 3.VIII.; София – Н.Д.Г.С. че сме определили 

Младен Джуров за участник в плувните състезания. 
215; 5.VIII.; Тук – К-ра 8-и пех. полк., да разреши отпуск 

на 3 състезатели-атлети за Околийското първенство. 
216; 8.VIII.; Добрич – Н.Д.Г.С. – каним екстима им за мач 

на 11.VIII. т.г.
217; 8.VIII.; Тук – Юнош. ком. О.Р.Г.С., че не можем да при-

емем насрочения за 9.VIII. т.г. мач с „Спартак“. 
218; 9.VIII.; Тук – Местното Зан. сдруж. Искаме 1 ½ кг. 

гвоздеи за обуща. 
219; 9.VIII.; Тук – К-ра 8-и пех. полк да нареди освобож-

даването на 3 войници. 
220; 9.VIII.; Тук – Н-ка отдел „Чистота“ – общината, за 11 

т.м. да напръскат „Колодрума“. 
221; 11.VIII.; Тук – О.Р.Г.С. и Обл. съв. – София, и Силистра 

– „Доростол“, каним ги за мач за подпомагане испанския на-
род. 

222; 14.VIII.; София – Н.С.Г.С. – изпращаме им приходо-
разходния протокол от мача с „Ю.Б.С.“ – Михайловград. 

223; 14.VIII.; До същия, че получихме членските карти на 
всички членове. 

224; 21.VIII.; Тук – Професора Висшето у-ще по телесно 
възпитание, да разреши да играем волейбол с учениците. 

225; 21.VIII.; София – Центр. съв. физкулт. и спорт – от-
дел с чужбина, да ни уредят един мач с „Червена звезда“ – 
Белград. 

226; 22.VIII.; Тук – К-ра 8-и пех. Прим. полк, да се освобо-
ди играча Младен Джуров. 

227; 23.VIII.; Тук – Н-ка Варн. гарнизон, да ни дадат 40 
войници за охрана „Колодрума“ на 25.VIII.1946 г. 

228; 23.VIII.; Тук – Н-ка Отд. „Чистота“ – общината да по-
леят игр. „Колодрума“ – на 25.VIII.т.г.

229; 23.VIII.; София – Страхил Милошев да побърза с из-
пращането на мострите на значките. 

230; 23.VIII.; Тук – Бълг. Съвет. д-во, да ни дадат 30 серии 
марки х 200 лв. 

231; 23.VIII.; Тук – Спорт. техн. комитет (41) О.Р.Г.С. и Обл. 
съв., че не сме доволни от програмата за волей и баскетбол, 
понеже не сме играли с „Приморец“. 

232; 23.VIII.; Тук – О.Р.Г.С., че атлет. отбор, не е участву-
вал, на 17 и 18.VIII.т.год., понеже нямало представители от 
областта. 

233; 23.VIII.; Тук – О.Р.Г.С. – да ни отпуснат лодката на 
„Юнак“ за ползуване. 

234; 25.VIII.; Тук – Н-ка Гарнизона, каним го за мача с 
„Локомотив“ – София на 25 т.м.

235; 25.VIII.; Тук – Пълном. Съюзн. комисия, Кап. II.р. 
Слюнин, да присътствува на мача с „Локомотив“ на 25 т.м.

236; 25.VIII.; Тук – Кмета, каним го за мача с „Локомотив“ 
на 25.VIII.1946 г. за Държавно първенство. 

237; 25.VIII.; Тук – К-ра 8-и пех. полк, за същото. 
238; 25.VIII.; Тук – К-ра Черномор. флот, за същото. 
239; 25.VIII.; Тук – Секр. О.Ф. – Петър Бомбов, за същото. 
240; 25.VIII.; Тук – К-ра Бриг. Арт. полк, за същото. 
241; 25.VIII.; Тук – Областния директор, за същото. 
242; 25.VIII.; Тук – Н-ка Морското у-ще, за същото. 
243; 25.VIII.; Тук – Н-к Щаба III армия, за същото. 
244; 25.VIII.; Тук – Военния комендант, за същото. 
245; 25.VIII.; Тук – Пом. К-ра на III армия, каним го за мача 

с „Локомотив“ на 25.VIII.1946 г. за държ. първенство. 
246; 25.VIII.; Тук – К-ра Чер. фл. База Варна, за същото. 
247; 25.VIII.; Тук – Председ. областния съвет Стефан 

Куртев - за същото. 
248; 25.VIII.; Тук – Кирил Паскалев, касиер на д-вото, 
да се яви на 28 т.м. на заседанието на Упр. съв. да даде 

обяснения защо не идва редовно на заседанията. 
249(250); 25.VIII.; София – Дирекцията на разпределе-

нието и Варн. Комис. по снабдяв. да ни отпуснат 20 кг. гьон 
и кожа. 

251; 26.VIII.; Тук – Н-ка III армия, да нареди за освобожда-
ването на трима атлети за държавното първенство. 

252; 26.VIII.; Тук – Окол. ръков. гимн. спорт, София – 
Н.С.Г.С. – Тук – обл. съвет, че изключихме члена Димитър 
Пантев за фашистки прояви и на негово място идва Петър 
Ж. Бонев. 

253; 28.VIII.; София – Н.С.Г.С. – Картотека, да картотеки-
рат 7 члена атлети. 

254; 28.VIII.; Тук – Комисаря по продоволст. да ни дадат 
разрешение за 20 метра американ – за гащета.

Месецъ Септемврий 1946 год. 
255; 2.IX.; София – Н.С.Г.С., че с вн. бележка № 0130 из-

пратихме на 31.VIII.т.г. 28 820 лв. 10% от мача с „Локомотив“. 
256; 2.IX.; Тук – Обл. съв. и Окол. ръковод., че атлет. купа 

е на съхранение у секретаря. 
257; 4.IX.; Тук – в. „Народ. дело“ с 1 дописка. 
258; 5.IX.; Тук – Н.Д.Г.С. „Локомотив“ – и О.Р.Г.С. и София – 

Н.С.Г.С. с заявлението на играча Никола Ив. Николов, да 
му дават разрешение от 4.IX. т.г.

259; 10.IX.; Пълномощно на Ернест Мург, да поръча 
дружествени значки в някоя работилница в София. 

260; 10.IX.; София – г. Ернест Мург – че го натоварва-
ме да поръча  в някоя работилница друж. значки. 

261; 10.IX.; Тук – Обл. физкулт. служба, даваме сведения 
за игрището, строежа и от какво се нуждаем. 

262; 11.IX.; Провадия – Н.Д.Г.С. „Б. Желев“, че упр. съв. 
реши да се даде разрешение на играча Жечо Петков Пенев. 

263; 11.IX.; София – Н.С.Г.С. – Тук – О.Р.Г.С. и Обл. съв., 
че даваме разрешение на Жечо Петков Пенев – за пре-
минаване в „Бойчо Желев“ – Провадия. 

264; 11.IX.; Провадия - Жечо Петков Пенев, благодарим 
му за досегашното членуване и че му даваме разрешение 
от 10 т.м.

265; 12.IX.; Тук – обл. спортно-техн. ком. внасяме им 
(12  000) дванадесет хиляди лева за играните 2 мача (10%) 
докато се уреди сметката от стария касиер. 

266; 12.IX.; София – П.С.К. „Левски“ – предлагаме им за 1 
мач за 22 т.м. в София – срещу пътни и дневни 3 дни. 

267; 12.IX.; Русе – Локомотив – за същото. 
268; 12.IX.; Тук – „Спартак“ – и О.Р.Г.С. каним ги за 

партньори за юбилейния мач за Калъчев и Моканов на 
29 т.м.

269; 16.IX.; Съобщение до членовете, за съдийските кур-
сове по разни дисциплини да се запишат до 25 т.м.

270; 16.IX.; Тук – О.Р.Г.С., че избрахме комитет за юбилей-
ния мач на 29 т.м.

271; 16.IX.; Тук – О.Р.Г.С. и Бюфетчика клуба, че сме раз-
поредили да се изнесат автоматичните машинки (играчите). 

272; 16.IX.; Тук – О.Р.Г.С., че взехме картите за свободно 
влизане на мачове в Колодрума на членовете, които не са 
били на манифестацията на 9 т.м.

273; 16.IX.; Тук – О.Р.Г.С. – изпращаме лозунги издадени 
за 9.IX.т.г.

274; 16.IX.; Тук – О.Р.Г.С. – изпращаме грамотата за 
атлетич. купа, спечелена през 1943 година. 

275; 18.IX.; Тук – Директора Търг. гимназия, да 
се разреши на ученика от VIII.б кл. Анастас Василев 
Конаков да отсътствува на 18 т.м. сл. об. за мач. 

276; 18.IX.; София – Н.С.Г.С. – Центр. атлет. комитет, че д-
вото ни няма да се представи на атлетическите състезания. 

277; 18.IX.; Тук – Никола Ст. Калдаръмов, че при вто-
ри юбилеен мач, ще бъде включен в списъка на юбиля-
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рите. 
278; 18.IX.; Тук – Стоил Илиев – да предава по радио-ча-

са – за юбилейния мач Калъчев и Моканов на 29 т.м.
279; 18.IX.; Тук – Стоил Петков Лилов – О.Р.Г.С. и 

София – Н.С.Г.С. – че се изключва до първото общо год. 
събрание, за непочтено държане в игрище и клуба пред 
членовете. 

280; 18.IX.; Тук – О.Р.П.С. и О.Р.Г.С, че при наши мачове, че 
даваме билети при 50% намаление за О.Р.П.С. 

281; 18.IX.; Тук – Кирил Паскалев – касиер, да се яви на 
22 т.м. в 3 часа с документи и касова книга за ревизия. 

282; 19.IX.; Тук – Окол. съв. за физк. и спорт, София – 
Центр. съв. за физк. и спорт, с попълнен отчет за V, VI, VII, и 
VIII.т.г.

283; 20.IX.; София П.С.К. „Левски“, предоставяме на тях да 
посочат на коя дата да отидем в София – за мача. 

284; 22.IX.; Тук – Редак. „Народно дело“, да дадат глас-
ност, че член. карти са готови и почва предаването им. 

285; 26.IX.; Тук – Обл. съв. физк. и спорт, че д-вото ни оп-
редели за О.Р.П.С. – Н. Миовски, Гарабедов и Ц. Чокоев. 

286; 26.IX.; Тук – Обл. съв. за физк. и спорт, че Атлет. купа 
няма да я предадем, докато не се уясни въпроса напълно и 
се разпитат съответните лица. 

287; 27.IX.; Тук – К-ра 8 пех. полк, войника Йосиф Артур 
Кордон да бъде пуснат в отпуск от днес до 29 т.н.

Месецъ Октомврий 1946 год. 
288; 3.X.; Тук – Окол. съв. за физк. и спорт, че секрета-

ря направил грешка при попълване четиримесечния отчет 
като в графата „Активно ли подпомага О.Ф.“ писал „Да“ и „Не“ 
– а следва да пише на всички „Да“, което да се впише в от-
чета. 

289; 3.X.; София – Н.С.Г.С. и Провадия – Н.Д.Г.С. „Бойчо 
Желев“ – изпращаме състезателната карта на Жечо Пенев. 

290; 3.X.; кв. Аспарухово – Петко Левтеров, че купа-
та „Владислав Варненчик“ е на д-вото ни, понеже той се 
е състезавал от името на бившия „Тича“. 

291; 3.X.; София – Н.С.Г.С. – че получихме състезат. 
карта на Георги Вълч. Георгиев. 

292; 3.X.; Добрич – Н.Д.Г.С. „Юнак-Вихър“, че превеждаме 
500 лв. за снимките на юбиляра Атанас Иванов Иванов. 

293; 3.X.; В Търново „Етър-Юнак“ извиняваме се, че не 
сме отишли на 29.IX.т.г. понеже юношите имаха мач, и ня-
махме екипи. 

294; 3.X.; Добрич – „Юнак-Вихър“ – благодарим за до-
брия прием на атлета и юношите за държ. първенство. 

295; 3.X.; Тук – О.Р.Г.С., че имаме внесени 2 000 лв. за би-
лети в миналото и да наредят за поправката на вратарските 
мрежи. 

296; 3.X.; Тук – Местния Зан. комитет, да ни отпуснат 2 кг. 
гьон парчета. 

297; 3.X.; Тук – „Локомотив“ – О.Р.Г.С. и София – 
Н.С.Г.С. е заявлението на играча Христо Петров Дяков 
– за разрешение. 

298; 4.X.; Тук – Комисаря по снабдяването да ни даде 
разрешение за 2 листа шперплат за табла-плакати. 

299; 5.X.; Тук – Директора Нар. библиотека, да разреши 
– за сл. Об. днес. на чиновника Дим. Страков – да, отсъствува 
за мача с „Свобода“. 

300; 5.X.; София – Н.С.Г.С. – Тук – О.Р.Г.С., и Обл. съв. да 
наредят да ни се отпуснат материали за обуща. 

301; 5.X.; София – Н.С.Г.С. с 490 лв. за картотека на 14 
души атлети за издаване нови карти. 

302; 6.X.; Шумен – Ръковод. на футбол. отбор на III. 
армия, да разреши отпуск на Младен Джуров за 8 и 9 
т.м. за мача в София и евентуално за 11 и 12 т.м.

303; 7.X.; Тук – Директ. Нар. библиотека, да освобо-

ди Димитър Страков, за мача с „Левски“ София. 
304; 7.X.; Тук – Данъч. началник, да ходатайствува за 

тридневен отпуск на Илия Апостолов за мача с „Левски“ 
– София. 

305; 15.X.; Тук – К-ра 8-и пех. полк, да разреши отпуск 
на атлетите: Йосиф Кордон и Борис Чирпански за мача по 
волейбол в София от 16 до 21 т.м.

306; 17.X.; Добрич – Н.Д.Г.С. „Славия“, че сме съгласни 
турския ни сектор да играе с тях на 20 т.м.

307; 22.X.; Тук – О.Р.Г.С. възражения относно изключва-
нето на Гарабед Гарабедов – да се разгледа наново. 

308; 22.X.; Тук – О.Р.Г.С. (игри с ръчна топка) да обърнат 
внимание на д-вата редовно да се явяват на волейболните 
състезания. 

309; 22.X.; Тук – Окол. Ръков. за гимнастика и спорт, че 
им отпуснахме срещу разписка 115 000 лв. за покупка на гу-
менките. 

310; 22.X.; Тук – Комисаря по продовол. да ни се отпусне 
сапун и дърва. 

311; 22.X.; София – Центр. съв. за физк. и спорт – Тук – 
О.Р.Г.С. да ни отпуснат средства за довършване игрището. 

312; 31.X.; Тук – футб. ком. При О.Р.Г.С. и копие О.Р.Г.С. и 
Ц.К.Ф. – Н.С.Г.С., че няма да се явим на мача с „Спартак“ – на 
30 т.м. понеже не е спазен срока. 

313; 31.X.; Провадия – Н.Д.Г.С. „Бойчо Желев“ и копие – 
Тук – О.Р.Г.С., че приемаме мача на 3.XI. т.г. при предложени-
те условия. 

Месецъ Ноемврий 1946 г. 
314; 1.XI.; София – Н.С.Г.С. Тук – О.С.Ф.С. и О.Р.Г.С., че на 

6.XI.1946 г. свикваме извънредно общо год. събрание за 
прикрепването на д-вото. 

315; 2.XI.; Тук – Редакцията на вестник „Народно дело“ – 
да публикуват покана за годишното събрание. 

316; 4.XI.; Покана до членовете на дружеството за го-
дишното събрание. 

317; 4.XI.; Тук – Радио Варна, да съобщят за годишното 
събрание. 

318; 7.XI.; Тук – Местния Зан. комитет да ни отпуснат 2 кг. 
гвоздеи и 300 грама клечки за обуща. 

319; 8.XI.; София – Страхил Милошев фабрика за значки, 
че изпращаме 10 000 лв. чрез пощата капаро за направата 
на 1 000 броя значки. 

320; 8.XI.; Тук – Обл. физк. служба и О.Р.Г.С. с списък на 
волейболистите да следват съдийските курсове. 

321; 8.XI.; Тук – О.Р.Г.С. (гимнастикуване), че в най-скоро 
време ще пратим списък на желающите за гимнастикуване. 

322; 10.XI.; Тук – Семейство К. Шотов – сватбени благо-
пожелания. 

323; 15.XI.; Тук – О.Р.Г.С. списък на атлетическите ни при-
бори. 

324; 15.XI.; Тук – О.Р.Г.С. – че сме представили картот. 
списъци и следва ли да представим нови такива. 

325; 15.XI.; Тук – О.Р.Г.С. с 180 лв. за продадените 6 бр. от 
списание физкултура – х 30.

326; 15.XI.; Тук – П. Желязков, Илия Апостолов и Недко 
Недков да се явят на заседанието на 20 т.м. за да дадат обяс-
нения. 

327; 24.XI.; с. Белослав – Н.Д.Г.С. „Дим. Ватев“, че сме съ-
гласни за един другар. мач.

328; 24.XI.; Тук – Комисаря по снабдяването, да ни раз-
реши да купим 5 кг. сапун. 

329; 24.XI.; Тук – Н.Д.Г.С. „Септември“, да дадат разреше-
ние на играчите: Димитър В. Костов и Илия Белчев. 

330; 24.XI.; Тук – О.Р.Г.С., че в борбите ще вземе участие 
членът ни Илия Д. Белчев. 

331; 24.XI.; Тук – О.Р.Г.С. да ни върнат сумата 115 000 
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лв. дадени им заемообразно. 
332; 24.XI.; Тук – О.Р.Г.С. изпращаме препис от наши пис-

ма № 307-311.
333; 25.XI.; Тук – Н-ка Кадастрал. отделение общината, 

молим да ни дадат скица от игрището „Т.В.45“. 
334; 25.XI.; Тук – Областния лекар, да назначи 1 лекар, 

който да огледа мястото на игрището дали е удобно за та-
кова. 

334а; 30.XI.; Покана за общото събрание за 11.XII.1946 
година. 

335; 30.XI.; Тук – О.Р.Г.С. с 560 лв. за 4 броя от списание 
„Физкултура“. 

336; 30.XI.; Тук – футб. съд. секция, че на 17.XII.1946 г. ще 
играем благотв. мач с „Септемврий“, за боряща се Испания. 

337; 30.XI.; Тук – Комисаря по продоволств. да ни отпус-
не 20 метра хасе. 

338; 30.XI.; Тук – О.Р.Г.С., О.С.Ф.С. и Н.С.Г.С, че на 11.XII.1946 
г. свикваме общо събрание. 

339; 30.XI.; Тук – Обл. дирекц. на пропагандата, да ни да-
дат една дата за вечеринката. 

340; 30.XI.; Тук – Обл. дирекц. на пропагандата, да ни да-
дат дата за карнавал. вечер.

341; 30.XI.; Тук – О.Р.Г.С., че не сме съгласни с опроща-
ването на Апостол Апостолов. 

342; 30.XI.; Съобщение до членовете, че се уреждат шах-
матни курсове. 

Месецъ Декемврий 1946 год. 
343; 8.XII.; Тук – Ред. „Нар. дело“ и Радио Варна, да съоб-

щат, че на 11.XII. т.г. за год. събрание. 
344; 8.XII.; Тук – Директора Сред. прогимназия, да ни от-

пусне салона за общото събрание. 
345; 8.XII.; Тук – Ангел Ковачев – инкасатор, да се отчете 

за инкасираните суми. 
346; 8.XII.; Тук – Кирил Паскалев – да предаде касата и 

книжата на Дим. Костов. 
347; 8.XII.; Тук – О.Р.Г.С. че не сме получили писмо № 284 

и затова не отговаряме. 
348; 8.XII.; Тук – О.Р.Г.С. че събираме сведения от члено-

вете които играят шах. 
349; 8.XII.; Тук – Недко Стефанов Недев, че не му се 

дава разрешение да премине в „Спартак“. 
350; 8.XII.; Тук – Н.Д.Г.С. „Спартак“ – че не са подпечатали 

писмото за Недко Недев. 
351; 8.XII.; Тук – Зав. физк. При Университета, че не мо-

жем да им услужим с екипи понеже нямаме свободни. 
352; 8.XII.; Тук – О.Р.Г.С. изпращаме списък на гимнасти-

ческата чета. 
353; 8.XII.; София – Страхил Милошев – да побърза с из-

пращането на значките. 
354; 16.XII.; Тук – Комисаря по продоволст. да ни отпус-

нат 6 тръби за печка. 
355; 18.XII.; Тук – О.Р.Г.С. с списък на шахматистите. 
356; 18.XII.; Тук – О.Р.Г.С. повторно ги молим да ни върнат 

взетите 115 000 лева. 
357; 21.XII.; Тук – О.Р.Г.С. да ни пратят програма за Дома 

на физкултурата. 
358; 21.XII.; До разни фирми – Да ни подарят предмети 

за томболата. 
359; 22.XII.; Тук – Председ. Контр. съвет д-вото, да на-

ложат на касиера К. Паскалев да сдаде в най-скоро време 
касата. 

360; 26.XII.; Покана до членовете от Упр. съвет за извън-
редно заседание на 27.XII.1946 г. при важен дневен ред. 

361; 27.XII.; София – Директ. Държ. лотария, да ни дадат 
разрешение за томбола. 

362; 27.XII.; Тук – О.Р.Г.С., че няма да следват курса 

по ски. 
363; 27.XII.; Тук – О.Р.Г.С., че курсовете по шах започват 

на 30.XII.т.г. в 5 ½ часа. 
364; 29.XII.; София – Н.С.Г.С. (картотека), че им пращаме 

1 510 лв. за картотека. 
365; 29.XII.; София – Н.Д.Г.С. „Чавдар“, искаме разре-

шение за играча Димитър Еленков. 
366; 29.XII.; Тук – „Спартак“ връщам им писмо № 185 и 

молбата за Недко Недев. 
367; 29.XII.; Тук – Инспекция пропагандата да ни разре-

шат за дневна забава 1.I.1947 г. 

1947 г.

Протокол № 45, 15 януарий 1947 г. Днес в клубното 
помещение се състоя редовно заседание на Упр. съвет, при 
следния дневен ред:

1. По прот. № 44. В изпълнение прот. решение с прот. № 
44 от 27.XII.1946 год. бяха поканени писмено да се явят на 
това заседание следните играчи: Стефан Калъчев, Михаил 
Рачев (Манчо), Димитър Димитров (Бай Митьо) и членове-
те на Комитета по Спец. спортове Владимир Пинзов и Асен 
Карамихайлов. На заседанието присътствуваха Калъчев, 
Манчо и Влад. Пинзов. Председателя др. Д-р Василев после-
дователно им съобщи решението на Упр. съвет от минало-
то заседание. 1) На Манчо се каза, че за краткото време 
за което иска да бъде настанен в бюфета няма смисъл 
да се извърши това, понеже бюфетчика Дим. Калъчев 
е с тежко семейно положение и сега сме всред зимата. 
Запитан какво мисли по подаденото заявление по въпроса 
за бюфета, същия се отказва от искането си. колкото за О.Ф. 
бележка за настаняването му в ф-ка „Вулкан” същия заяви, 
че има такава но там отказвали да го настанят. Натоварва 
се Накашан да говори директора на ф-ката и уреди въпроса 
за настаняването му. Манчо декларира, че ще бъде строго 
дисциплиниран член и състезател. Декларацията ще бъде 
писменна. 2) Стефан Калъчев (Муната) обясни защо е ис-
кал да премине в „Спартак”, но понеже обединението ни 
с „Приморец” се проектира да стане при име „Т.В.” той 
ще си остане наш член. Ще подпише декларация. 3) Спора 
(конфликта) Влад. Пинзов Асен Карамихайлов се уреди в 
смисъл, че Карамихайлов вече ще се откаже да спортува, 
а Вл. Пинзов докладва, че разместването на играчите (ат-
лети) го е направил за да можем да се представим по-до-
бре в състезанието. В случая няма никаква умисъл. Пинзов 
е недоволен от това, че Карамихайлов говори тук-таме с 
което уронва престижа на д-вото. 4) Поканения състезател 
Димитър Димитров (бай Митю) не дойде на заседанието. 
Наложително е да присътствува, за да се произнесем по не-
говия въпрос за членуването.

2. Четене кореспонденция. 1) От играча Илия Апостолов 
– благодари за коледния подарък. Декларира, че ще бъде 
строго дисциплиниран; 2) Окр. № 1/4.I.1947 г. от Народния 
физкултурен съюз, относно обединението на Н.С.Г.С., 
Н.Т.С. и Бълг. колоезд. и мото съюз в един и ни дават 
срок до 15.II.1947 год. да се обединим с местните турист 
и колоезд. д-ва в едно. Съвета намира, че трябва да изча-
каме отговора на „Приморец” и тогава да влезем във връзка 
с туристи и колоездачи. За в бъдеще д-вото ни ще се назо-
вава: Народно физкултурно дружество. С това окръжно 
ще се занимаем повторно. 3) Окр. от Центр. Ски комитет с 
календаря за скисъстезанията. В предвидения ски-курс за 
техн. ръководители, който се урежда от Дирекцията за физ-
култура и спорт в гр. Русе, от името на д-вото ни ще вземе 
участие състезателката Димитричка Илиева Гунчева. 4) Окр. 
№ 1/2.I.1947 г. от Окол. физк. ръков. честити Новата година 
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и ни молят да им съобщим дали сме съгласни да издадат 
специални членски карти само за Варна, които ще служат 
за влизане на мачове уреждани от самите д-ва при 50% на-
маление. Съвета намира, че тези карти са неудобни, защото 
контролата ще бъде много тежка. В този дух да се отговори 
на Окол. физкулт. ръковод. С това окръжно ни подканят да 
сътрудничим на Бюлетина на Мест. Синдик. съвет. 5) Окр. № 
72-А от Обл. физкулт. служба, до 24 т.м. да им отговорим на 
разни въпроси. 6) Окр. № 4 от Окол. физк. д-во, канят ни да 
вземем участие в хвърлянето на кръста на Йордановден – 
Богоявление. 7) От Обл. физкулт. служба до 1.II. т.г. да пред-
ставим списък на състезателите подлежащи за преглед, в 
противен случай няма да ни отпуснат съоръжения. За целта 
длъжностните лица трябва да представят подробни списъ-
ци на състезателите си, след което ще отговорим. 8) От Нар. 
физкулт. съюз, че състезанията за държавно първенство по 
борба ще се проведат в София от 24-26.I.1947 година. От 
името на д-вото ни ще вземе участие състезателя-борец 
Илия Дим. Белчев. Да се пише до Дим. Рандев за съдействие 
и застъпничество. 9) От Обл. лекар – Варна, с доклада на ле-
каря, който е прегледал мястото на игрището ни и го нами-
ра за крайно удобно за стадион. Доклада да се изпрати с 2 
скици до София – Дир. за физич. култ. и спорт.

3. Приемане членове. Приеха се следните членове: 1) 
Стефан Иванов Стефанов, който преминава от „Септември” 
– Варна понеже живее във Варна. Да се иска разрешение. 
2) Недю Георгиев Манолов; 3) Ангел Лазаров Кюмюрджиев; 
4) Никола Ангелов Димитров; 5) Васил Дамянов Селанов; 
6) Бекар Маер Лоя; 7) Мария Анастасова Михайлова; 8) 
Владимир Стеф. Манев; 9) Борис Анг. Балинов; 10) Веселина 
В. Стефанова; 11) Радка Иванова Костова; 12) Цветан А. 
Вентов; 13) Антон Николов Дамев; 14) Михаил Хр. Михайлов; 
15) Радко Ст. Чакъров; 16) Жак Аврам Алмалех.

4. За вечеринката. Да се побърза със събирането на 
предметите на томболата. Да се пише молба до Началника 
на обл. милиция за разиграване на томбола на 22.II. т.г. от 
името на дружеството-майка и секторите: „Рупи”, „Звезда” и 
„Дамската секция” за по 500 билета х 40 лева. Одобряват се 
броените 500 лв. за подтягане черната дъска за шаха.

Протокол № 46, гр. Варна, 21.I.1947 г. Днес в клубно-
то помещение на дружеството ни се състоя редовно заседа-
ние на управителния съвет, при следния дневен ред:

1. Размяна на мисли за вечеринката. Направи се доклад 
за направеното по вечеринката, която ще дадем на 22.II.т.г. 
в Морското казино. Бедрос взел решение за салона, а сега 
трябва да се пристъпи към подготовката. 1) За джаза се на-
товарва Анестев. 2) За печатане билети – касиера Костов и в 
помощ да му бъде Аврамов. Билетите да бъдат 2 000 броя х 
40 лева = 80 000 лв. и разпределени по 25 в кочан. За същи-
те да се искат 4 разрешения от Народната милиция, както 
следва: а) За д-вото – 500 билета. б) За сектор „Звезда” – 500 
билета. в) За сектор „Рупи” – 500 билета. г) За дам. сектор 
– 500 билета. Томболата трябва да се тегли около деня на 
вечеринката но това ще определим допълнително. Освен 
тази томбола да се приготвят 1  500 билетчета за томбола 
„Алегри”, която ще се разиграе на самата вечеринка. Цената 
им ще се определи допълнително. 3) Събираме предмети 
за томболата. Наложително е да се започне със събиране-
то на предметите тъй като, ще ни са необходими около 600 
предмета. Събирането ще се извърши от комисия в със-
тав: Гарабедов, Аврамов и Андрей Иванов, и ще стане по 
райони, като за всеки отделен район ще се присъединява 
и още някой член от същия район. Освен това всеки член 
на управата е желателно да донесе по някои предмети. 4) 
Литературната част. Реши се да се покани др. Стоил Илиев 

да подреди същата само от физкултурни номера. Да му се 
пише в този дух. Отнема се думата: По време на разглеж-
дане горния въпрос председателствуващия заседанието др. 
Ив. Главанов отне думата до края на заседанието на Бедрос 
Ексерджиян, понеже същия не се подчини на няколкократ-
ните забележки да мълчи. На следното заседание да се док-
ладва за всичко направено.

2. По обединението с колоездачите. Понеже се окр. №  
от Околийското ръководство се нарежда колоездачите чле-
нове на досегашното такова д-во да се запишат в едно от 
нар. физкултурни д-ва, за да се възползуват от намаления 
акциз, реши се да се дадат по един кочан квитанции за съби-
ране членски вноски на: бюфетчиците, Алекси колоездача, 
Георги Георгиев (Мъката) и при секретаря на околийското 
ръководство, който до 31.I. т.г. издават на тия, които искат 
да се запишат в нашето д-во, като им събират чл. вн. х 20 лв. 
месечно за цяла година и по 100 лв. встъпнина, като със-
тезателите се освобождават от последната. След тази дата 
записванията ще продължат, но срещу подаване на декла-
рации. При плащане таксата да им се иска старата членска 
карта. Също така да им се предлага и значка.

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: а) От Обл. физк. съвет № 35/17. I. т.г. поканва цялата упра-
ва на съвещателно заседание заедно с тая на „Приморец” за 
разменяне мисли по обединението. Членовете на управата 
да се поканят с покана. Ние вече имаме решение по този въ-
прос на общото годишно събрание за което имаме съставен 
протокол, който е връчен на „Приморец”. б) От Окол. физ-
култ. ръководство, че ни пращат за библиотеката 4 броя от 
списание „Физкултура” х 30 лв. и 3 здравни книжки = всичко 
150 лв., която сума да им се изпрати. в) От Васил Куцаров – 
Пловдив, че се венчава на 26 т.м. Да му се честити.

За значките на клуба, г) От Страхил Милошев – София, 
ф-ка за значки, съобщава, че ни праща препоръчано с на-
ложен платеж за 69 200 лв. – 865 бр. значки емайлирани по 
80 лв. едната. Освен това иска да му заплатим още 20  000 
лв. за 3 щанци и ножовете. Сумата 69  200 лв. е изплатена. 
Съвета определя едната значка да се продава по 200 лв. и 
който иска може да вземе и да продава,

4. Разни. а) За юбилеи на играчи. Понеже тази година 
ще се уредят юбилейни състезания на заслужили играчи от 
д-вата, управата ще определи на следното заседание на кои 
наши играчи ще се празднува юбилей, за да можем да запа-
зим дата за същия.

5. Доклади. За Манчо – Накашам докладва, че хо-
дил при директора на ф-ка „Вулкан”, обаче нищо поло-
жително не са му казали за настаняването на Манчо. 
Наложително е този безработен играч да бъде настанен 
на работа, за това повторно да се отиде.

Протокол № 47, 28 януарий 1947 г., гр. Варна Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на Упр. 
съвет, при следния дневен ред:

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 46 
от миналото заседание. По него се изказаха относно: Точка 
втора от същия, да не се чете „По обединението с колоез-
дачите“, а правилно е „По записването на колоездачите”. 
По тази точка трябва да се постараем да запишем повече 
членове, а колкото за инвентара и др. имущества на досе-
гашното колоездачно д-во ще реши членската му маса, къде 
ще се предадат. Мнението на управата на коло-мото д-во е 
било, че всичко трябва да премине към Окол. ръководство, 
а членовете са свободни да преминат в което д-во пожела-
ят. Въпреки, че на последък започна една непочтена агита-
ция по записването на членове-колоездачи, нашата управа 
намира, че ние трябва да предоставим на самите чле-
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нове да се произнесат по този въпрос. При разглеждане 
на този въпрос присътствува и подпредседателя на „Коло-
мото” д-во др. Ст. Маринчев. Да се пише до управата на това 
д-во, че ние се придържаме напълно към решението, което 
ще вземе общото им събрание на 2.II.т.год. б) За вечерин-
ката на 22.II. т.год. Бедрос докладва, че трябва да заплатим 
наем 10  000 лв. Освен това да се погрижим, за дърва, по-
неже Казиното няма от къде да вземе. Реши се да се купи 
една кола дърва. Да се побърза със събирането на предме-
тите за томболата. Да се иска флотския джаз, на който ще 
заплатим по тарифата. Да се пише до Военния комендант. 
За литерат. част. Прочете се писмото от Стоил Илиев, който 
с удоволствие приема да състави литературната част и да 
украси салона. Лично той присътствува и пожела да му се 
дадат няколко души за помощници. Такива ще му намери 
Ат. Аврамов измежду юношите. Дим. Калъчев ще помага по 
украсата. Ще използува и дамската секция, за декламации 
и песни. Литер. част ще продължи най-много един час. На 
Илиев да се намери няколко български знамена за украса-
та. Маринчев, Драгиев и Главанов обещават да дадат такива. 
Наложително е да се побърза с подготовката на вечерин-
ката. Аврамов да поръча томболните билети – 2  000 броя 
по 40 лв. – 80 000 лв. Същите да бъдат за 4 поделения – за 
д-вото и за 3 секции. Да се побърза с продажбата. Надяваме 
се, че до тогава ще се постигне обединението с „Приморец” 
и те ще ни съдействуват.

2. Доклади. 1) За лекциите за които ще се уредят на 13 и 
20.II. т.г. в 6 ½ ч. в клубът ни от страна на Окол. ръковод. след 
като получим нареждането, да се проагитират добре, между 
членовете, особено състезателите да се посетят добре. Зав. 
големите и юношите да имат грижата за това. 2) Зав. спец. 
спортове – Пинзов, докладва, че времето, което ни е дадено 
в Дома на физкултурата е недостатъчно за тренировките, 
затова да помолим ръководството да ни дадат време от 5-9 
часа – сряда и събота, понеже учениците се прибират рано. 
Същия предлага управата да нареди да се произведе пинг-
понг турнир за дружествено първенство, като на първенци-
те се дадат награди. Пинзов да има грижата за определяне 
на наградите, а бюфетчиците да записват състезателите. Да 
се постави обява в този дух – Комисия: Пинзов, Аврамов и 
бюфетчиците. 3) За обуща. Този е най-болния въпрос, който 
не можа да се излекува до днес. Христо Григоров и Бедрос 
Ексерджиян декларираха, че независимо по какъв начин, 
ще снабдят д-вото ни с кожи за обуща. Управата им гласу-
ва това доверие. 4) Зав. футбола Гарабедов, че за трени-
ровките в салона е наложително да има Отговорник по 
футбола и за такъв се посочва състезателя Ст. Калъчев. 
Управата одобрява избора. 5) За юбилея на играчи. Понеже 
до днес не сме получили окръжно по този въпрос, реши се 
да се пише до Нар. физк. съюз, окол. ръков. и  обл. съвет и 
искаме разрешение и запазваме дата за Стефан Калъчев и 
Иван Моканов, а след това ще определим точна дата.

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: 1) От Окол. ръков. искат списък на членовете, които да 
бъдат прегледани от лекаря. Да се изпрати на всички състез. 
2) От Окол. физк. ръковод. канят нашия Отговорник по про-
свет. комитет да присътствува на Град. просв. конференция 
на 31.I. т.г. с писмен доклад. Натоварва се др. Стоил Илиев да 
се яви с искания доклад.

При закрити врата. След привършване дневния ред, 
останаха само членовете на Управата за размяна мисли по 
обединението с „Приморец” – като присътствуваше и пред-
седателя на същото д-во др. Алексиев, понеже те на 2.II. т.г. 
имат общо събрание.

Протокол № 48, гр. Варна 4 февр. 1947 год.  Днес 

в клубното помещение на д-вото се състоя редовно заседа-
ние на управителния съвет на същото при следния дневен 
ред:

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 
47 от миналото заседание на управата. Същия се разгледа 
точка по точка. За кожите още нищо не е направено. Илия 
Митев пое ангажимент, че ще намери такива в някое село, 
но трябва да се потърси начин за докарването им. Обеща 
се, че Обл. съвет ще ни даде разрешение за внасянето им в 
града. др. Стоил Илиев докладва за вечеринката, че заедно 
с Енчо Енчев, ще подредят агитката. Ако мястото в салона 
позволява да се постави паралелка, тогава юнашката чета 
ще изнесе номера. Независимо от всичко литературната 
част ще се изнесе. За култ. просв. конференция др. Ст. Илиев 
докладва, че ходил на 31.I. т.г. на определеното място, оба-
че, никой не дошъл и същата не се състояла. За томболата. 
Назначената комисия не е направила нищо. Много бавно се 
събират предметите, за това в помощ на старата комисия се 
назначават: Калъчев, Бедрос и Илия Апостолов, които мина-
ват да вземат предметите и ги носят на определеното мяс-
то. Независимо от всичко наложително е всички членове да 
донесат по някой предмет. Билетите вече са отпечатани и 
след подпечатването им касиера започне да ги раздава за 
разпродажба,

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) От Обл. физкулт. съвет – Варна, че са от-
несли въпроса за юбилея на играчи до Нар. физкулт. съюз 
– София. 2) От Бълг. държ. лотария – София, че томбола ни се 
разрешава само ако имаме подарени предмети, чиято стой-
ност не надвишава сумата 20 000 лв. 3) От футб. съд. секция 
– Варна, че на разни дати устройват лекции в д-вата на тема: 
„Разясняване правилата на играта футбол”. В нашето д-во др. 
Георги Попов на 13 и 20.II. т.г. от 18.30 часа ще изнесе беседа, 
за което да се постави съобщение до членовете и съмиш-
лениците – масово да ги посетят. Особено на тия лекции е 
наложително присътствието на играчите. 4) От Обл. физк. 
служба – съобщават имената на завършилите спортно съ-
дийски курсове – наши членове от които следва да се изис-
кат по 110 лв. такса за свидетелствата – дипломи, които ще 
се издадат за „стажант – съдии”. Зав. спец. спорт. Вл. Пинзов 
да има грижата за събирането на сумите.

3. Приемане членове. Приеха се редовни членове: 1) 
Васил Николов Солнцев, 2) Владко Дим. Диков, 3) Николай 
Иванов Рупов, 4) Давид Лазар Дулберг, 5) Димитричка 
Илиева Гунчева.

4. Даване разрешение. Дава се разрешение за преми-
наване в „Спартак” на членът ни Димитър Петров Буюклиев 
– атлет.

5. По обединението с „Приморец”. Прочете се прото-
кола от извънредното общо събрание на Нар. физк. д-во 
„Приморец” – Варна, относно обединението им с нашето 
д-во, от който става ясно, че са напълно съгласни за това, 
като различие и то незначително се забелязва в името. Те 
са решили да бъде „Тича-Владислав-Приморец”, а ние „Тича-
Владислав-Приморци”. Понеже намираме, че всички 
пречки по обединението са премахнати и че фактиче-
ски е станало, реши се да поканим всички членове от ръко-
водството им на съвместно заседание на 11 т.м. в 7 ч. сл. об. 
в нашето клубно помещение.

6. По Картотеката. Получи се окр. № 2 от Нар. физк. 
съюз – за годишната картотека. От него по-важни точки, че 
ще се издават нови карти като за състезателите ще трябва 
да представят по 2 снимки. Ще използуват старите такива. 
Всички зав. разните дисциплини да представят списъци на 
състезателите и въпросници. Без такава няма да се извърш-
ва картотеката. Същата ще трябва да се извърши от 15.II. до 
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15.III.1947 година.
7. Разни. 1) За играчи. а) Наново да се подигне въпроса 

за играча Стефан Стефанов от „Септемврий”, който иска 
да премине при нас, като ако не ни отговорят ще подигнем 
въпроса пред Контр. съвет на Окол. ръковод. 2) За играча 
от София, да се погрижим да го настаним на работа. Наново 
Калъчев да повдигне въпроса във вторник 11 т.м. 3) Турската 
секция са избрали ново ръководство, като ще изпратят 
представители в нашата управа. Назначава се Гарабедов да 
ходи в сектора и за всичко докладва. Ще дават вечеринка 
на 9 т.м. с малцинството и ни канят да присътствуваме. 4) За 
бюфета при клуба да се изработи ценоразпис от комисия в 
състав: Пинзов, Бедрос и Драгиев, понеже играят карти, а 
освен това пинг-понга е много скъп. 5) За Манчо да се на-
прави възможно да бъде настанен на работа. 6) За в бъдеще 
всички длъжностни лица да изпълняват поетите ангажи-
менти за да може дейността да се развива правилно. 7) За 
дома на физкултурата се открива тържествено на 9.т.м., и се 
канят всички членове да присътствуват.

Протокол на общото извънредно събрание на НДГС 
„Приморец“, състояло се на 2 февруарий 1947 г. в 9 часа в 
Държавното техническо училище, в присъствието на пред-
седателя на О.С.Ф.С. Стефан Куртев. Председателят откри 
събранието след изчакване от 1 час в 9 часа и 10 минути, с 
прочитане изложението за развитието на водените до сега 
преговори между ТВ 45 и Приморец, след което се пристъ-
пи към дневния ред, набелязан в изложението, както след-
ва: 1. Извънредното събрание е  по принцип за или против 
сливането, като по горния въпрос всички желаещи могат да 
се изкажат. 2. В случай, че горното се гласува по принцип, 
общото събрание ще трябва да вземе решение по следното: 
а. име, значка и цветове на дружеството б. по личния състав 
в. дисциплините, които ще се застъпват. г. относно процеду-
рата-практическото провеждане на сливането. 3. Избор ко-
мисия за уточняване актива и пасива на дружеството. След 
развилите се дебати точка по точка и след като събранието 
взе предвид, че обединението става в името на една обща 
универсална организация, която да обедини всички спорт-
ни сили и членски маси на двете дружества и че чрез обеди-
нението се цели даване и гарантиране по-голям тласък на 
всички видове спортове, както и реализиране на по-мощ-
на спортна програма, събранието реши с абсолютно бол-
шинство: По точка 1-ва: че са по принцип за сливането По 
точка 2-ра: б.а. – името да бъде „Тича-Владислав-Приморец“ 
/Т.В.П./, с пожелание след сливането членската маса, ако же-
лае това да си избере ново име. Значка – да бъде детели-
ната на ТВ, без инициали; цветове – бял и червен. б. „б“ 
– личният състав на обединеното дружество да се излъчи от 
най-дейните членове на двете настоятелства, като също се 
набележат и лица измежду членската маса на двете друже-
ства. Горното да стане в духа на протокола на контактните 
комисии и по възможност съгласувано с броя на редовно 
картотекираните членове от двете дружества. б. „в“ – в ново-
то дружество да се застъпят всички дисциплини без предпо-
читание на която и да е от тях, като игрищата се използуват 
по същия начин, както до сега, а при нужда се разширяват 
и увеличават, като финансово се гарантира даване тласък и 
провеждане на всички застъпени дисциплини. б. „г“ – про-
цедурата т.е. практическото провеждане на сливането. съ-
бранието реши: след като всяко от настоятелствата одобри 
актива и пасива на другото дружество, двете настоятелства 
на съвместно заседание набелязват кандидатите за управи-
телния и контролния съвети на новото дружество съгл. бук-
ва „б“ като се предоставя на общото учредително събрание 
на членската маса на двете дружества да одобри така на-

белязаното ново управително тяло. Сливането да се счита 
свършен факт след общото съвместно събрание и избор на 
ново настоятелство. 3. По точка 3-та: Натоварва се контрол-
ната комисия, подпомогната от председателя, секретаря и 
касиера, да погледат актива и пасива на дружеството и да 
представят резултатите за одобрение от съответната коми-
сия на ТВ, респ. на настоятелството им. Преди закриване на 
събранието, някои от младите спортисти се изказаха, щото 
при посочване лица за новото настоятелство, независимо 
от посочването на най-дейно проявилите се членове, да 
се набележат и лица измежду по-младите членове, които 
биха работили с по-голям ентусиазъм за новообединеното 
дружество. На събранието присътвуваха около 100 души. 
Събранието се закри в 10 часа и 35 минути от председател. 

Протокол на извънредното общо събрание на дру-
жеството състояло се на 11 декемврий 1946 година. 
Днес 11 декемврий 1946 година в клубното помещение се 
състоя ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на дружеството 
свикано съгласно протоколно решение на управителния 
съвет на същото от 27.XI. т.г. На същото присътствуваха над 
200 редовни члена. Откриването стана от подпредседателя 
на управ. съвет другаря Цветан Димитров, който извини 
председателя, който по служебни причини е възпрепят-
ствуван да дойде на време и ще закъснее малко. Точно в 19 
часа същият обяви събранието за открито и прочете днев-
ния ред, който се състоеше само една точка, а именно:

ОБСЪЖДАНЕ ВЪПРОСА ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА 
ДРУЖЕСТВОТО НИ С Н.Д.Г.С. „ПРИМОРЕЦ”. За да може всич-
ки присътствуващи да бъдат добре запознати с въпроса, 
който ще се разгледа, председателствуващият покани се-
кретаря на д-вото да прочете изготвения ПРОТОКОЛ НА 
КОНТАКСТНИТЕ КОМИСИИ – излъчени от управителните 
съвети на двете дружества, който протокол не е окончате-
лен и подлежи на одобрение от нашето и тяхното извън-
редни общи събрания. След прочитането на същия даде 
се думата на желающите да се изкажат по протокола. През 
времето когато се дебатираше пристигна и Председателя 
на д-вото другаря Николай Йорданов Василев, който беше 
запознат от др. Цв. Димитров за изминалото до сега  от 
дневния ред. Понеже същия намира, че за да се вземат 
правилни решения, наложително е наново протокола са 
се прочете и да се разгледа точка по точка, за да може по 
този начин събранието да даде новите си препоръки по 
обединението. Същия намира, че членската маса има дума-
та по въпроса и каквото реши тя, това ще бъде. Секретаря 
наново започна да чете протокола точка по точка. По точка 
1-ва. – Относно дисциплините и игрищата се реши: В новото 
дружество ще се застъпят всички дисциплини без предпо-
читание на която и да е от тях, а игрищата да си останат в 
същия вид, като дори се разширят според нуждите. По точ-
ка 2-ра: - По личния състав: Събранието реши двете ръко-
водства да заработят заедно, като при започване работата 
прегледат актива и пасива на двете дружества, които да 
ръководят д-вата около 3 месеца и след като се опознаят 
добре, тогава се свика обединителното събрание и в него 
да се посочат лицата за новите управ. и контролен съвети. 
По точка 3-та: а/ ОФИЦИАЛНИЯ ЦВЯТ на дружеството – 
ЧЕРВЕН И БЯЛ с поставена детелина на фланелките. б) 
ДРУЖЕСТВЕНАТА ЗНАЧКА – да остане досегашната на Т.В. 
без инициалите. в) ИМЕТО НА НОВОТО ДРУЖЕСТВО –За да 
бъде задоволена членската маса на едното и другото дру-
жества събранието реши името да бъде „ТИЧА-ВЛАДИСЛАВ-
ПРИМОРЕЦ” съкратено „Т.В.П.”. С това се смята, че най-бо-
лното място на въпроса е излекувано и никой няма да има 
нещо против името. При болшинство от гласувалите 
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членове реши новото име на обединеното дружество да 
бъде: НАРОДНО ДРУЖЕСТВО ЗА ГИМНАСТИКА И СПОРТ 
„ТИЧА-ВЛАДИСЛАВ-ПРИМОРЕЦ” - /Т.В.П./ С промените, 
които се направиха по протокола на контактните комисии 
се реши съставения от тях протокол напълно да се измени 
и в сила да бъдат решенията на събранието взети с насто-
ящия протокол, като препис от протокола на събранието 
се изпрати за сведение на Народното дружество за гим-
настика и спорт „Приморец”, които заедно с протокола на 
контактните комисии се разгледа на тяхното извънредно 
общо събрание. Понеже контактните комисии са пропусна-
ли една от най-важните точки, които трябва да се разгледат 
при подобно обединение, а именно, че те не са разгледали 
актива и пасива на дружествата, специално на „Приморец”, 
което да се докладва на събранието, реши се да се излъчи 
една тричленна комисия, която заедно с Председателя ни 
др. Д-р Николай Йорданов Василев да прегледат актива и 
пасива на същото дружество. Назначиха се: другарите – 
Русин Русинов, Антон Антонов и Мишо Михайлов, които в 
най-скоро време заедно с председателя прегледат актива 
и пасива и докладват за резултата. В случай, че положение-
то им е добро и сметките напълно в изправност /актива и 
пасива/, тогава да се пристъпи към обединението, разбира 
се ако „Приморец” приеме горните решения взети от извън-
редното ни общо събрание. Пожела се щото, ако се дойде 
до обединението и управителните тела заработят заедно 
първата им задача да бъде да се преведат в изправност ак-
тивите и пасивите на дружествата и след като се опознаят 
добре да се свика обединителното събрание, на което ще 
се обяви обединението и ще се изберат управителния и 
контролния съвети на Народното дружество за гимнастика 
и спорт „ТИЧА-ВЛАДИСЛАВ-ПРИМОРЕЦ” - /Т.В.П./. С това се 
приключи събранието. Председателя обяви същото за за-
крито, което стана точно в 23 часа.

Народно физкултурно дружество „ТИЧА ВЛАДИСЛАВ 
ПРИМОРЕЦ” – гр. Варна

Протокол № 1, Днес 11 февруарий 1947 година, гр. 
Варна се състоя първото съвместно заседание на ръковод-
ствата на „Тича Владислав” от едната страна и „Приморец” 
от друга, съгласно решенията на обединеното физкултур-
но дружество „ТИЧА ВЛАДИСЛАВ ПРИМОРЕЦ”. Заседанието 
се председателствуваше от г. АЛЕКСИЕВ, който предло-
жи за това заседание да имаме следния дневен ред: 1. 
Набелязване временно постоянно присътствие 2. Уреждане 
картотеката 3. За спортната дейност на дружеството ни 4. За 
вечеринката на 22 т.м. 5. Доклад домакински 6. Комитета ко-
ло-мото и туристически. Преди да започне разглеждането 
на дневния ред направи се предложение точка първа да се 
разгледа най-накрая, което се прие и се започна с

1. Уреждане картотеката. За да не се пропусне срока за 
годишната картотека, който е 15 март т.г. реши се в началото 
при обединението да картотекираме наложително всички 
състезатели по разните дисциплини, членовете на ръковод-
ството и най-дейните такива, като се побърза с изпращане-
то на списъците. Натовариха се всички Зав. отделните дис-
циплини да представят списъците на състезателите заедно 
с по една карта /снимка/, която заедно със състезателния 
въпросник ще се изпрати в Народния физкултурен съюз – 
София за издаване карта. Секретаря да има грижата да из-
прати писмо до Съюза за да иска картотечни книжа, които 
сега се печатат. Трябва да се побърза с картотеката. Понеже 
картите от София ще закъснеят, а колоездачите и мотоцик-
летистите имат нужда от картите си, наредено е на тях да 

се извадят такива от Околийското физкултурно ръко-

водство, за да се възползуват от намаления акциз. За сега не 
се определя точно колко да бъде членския внос и другите 
такси, които трябва да се събират за тая година, но си оста-
ва сумата 20 лева, най-малкия членски внос, който може да 
се събира от членовете. Когато се събере обединителното 
събрание тогава ще се реши този въпрос, а освен това ще се 
чака изработването на типовия устав. За да може редовно 
да се събират членските вноски трябва да се назначат ин-
касатори, одобрени от временното постоянно присътствие.

2. За домакинската част. Домакина на „Т.В.” докладва, че 
нямаме достатъчно футболни обуща и е наложително щото 
в най-скоро време да се потърси от къде да доставим кожа 
и гьон за направата на такива, в противен случай няма да 
можем да излезем на състезания. Верно е, че до сега сме 
направили много пъти постъпки за отпущане на такива, но 
резултат нямаме, а играчите останаха без обуща. Бедрос 
Ексерджиян докладва, че е намерил кожа и долници, но ще 
бъдат готови към 15 март т.г. Дава се карт-бланш на същия 
само и само да закупи необходимите материали. Касиера 
трябва да приготви сумите за да сме готови с плащането. За 
вечеринката ни са необходими дърва. Освен това за двете 
игрища са нуждни дърва за огрев. Областния съвет за физ-
култура ни отпуща един тон, който ще се раздели на две. 
Колкото за вечеринката ще гледаме да вземем половин тон 
от Ловното д-во. Дървата да се заплатят 5 000 лева.

3. За спортната дейност. Председателствуващият засе-
данието г. Алексиев намекна, че време е вече да започнат 
тренировките по разните дисциплини, независимо, че вре-
мето е още студено, понеже наближава пролетния спортен 
сезон. Той намира, че е необходимо да се ангажират и ня-
кои треньори по отделните дисциплини. За да могат да бъ-
дат осведомени всички състезатели за предстоящите тре-
нировки реши се на 16 т.м. в 9 часа преди обед в клубното 
помещение всички състезатели да се съберат на събрание 
и председателя г. Алексиев ги осветли какво се иска от тях 
и какво трябва да направят за предстоящия спортен сезон. 
На двете игрища ще се назначат по един домакин, които ще 
имат грижата да ги подържат в изправност. За сега за такива 
се назначават за футболното игрище   - Атанас Аврамов, а за 
тениса – Шабу Берберян. За възнагражденията ще се реши 
на обединителното събрание, когато ще се приема бюджета 
на дружеството за настоящата година. За сега възнагражде-
нието на Аврамов си остава същото, като на Шабуто ще се 
плаща колкото на Аврамов, на тенис игрището за сега никой 
да не ходи за да не се разваля понеже е много влажно. За 
тренировките които се водят в Дома на физкултурата в сря-
да и събота, стаичката на секретаря на обл. физкулт. съвет 
ще бъде свободна за нашите състезатели. Ще се назнача-
ват младежи, които ще дежурят за пазене на инвентарните 
предмети до свършването на тренировките. За вечерин-
ката на 22 т.м. назначава се комисия в състав: Зилберман, 
Алексиев и Дим. Костов, която ще има грижата за напълното 
изнасяне на същата. Натоварват се Ст. Илиев, Р. Русинов и 
Алексиев да обходят всички тютюневи складове /фабрики/ 
за събиране на цигари за томболата. За събиране на том-
болни предмети в помощ на първите комисии се назнача-
ват К. Темелков и Дори Леви заедно с още някой член. Така 
набелязаните комисии трябва да влязат в действие и да 
започнат работа, понеже вечеринката наближава, а има да 
се събират още доста предмети. Необходимо е на следно-
то заседание да докладват за направеното. Тенис секцията 
възнамерява да даде в началото на м. март пролетна вечер 
за която ще се натоварят нови комисии. Идеята е добра, по-
неже тази година не сме изнесли вечеринки, а имаме нужда 
от приходи. Хората от тази секция от сега да заработят и ан-
гажират салон. За членския внос. Да се внимава при съби-
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рането на същия, като почетните членове се освобождават 
от членски внос. Предоставя се на тях, списъка на почетни 
членове, особено на тия които идват от колоездачното дру-
жество. Да се събира най-малко по 20 лева месечно член-
ски внос. За колоездачната секция са необходими гуми за 
колелетата, син док, който ще се изпрати в някоя фабрика 
в Русе за направата на 6 чифта гуми. Да се побърза с това, 
като касиера да има грижата за плащане разноските по 
направата им. Понеже сме в надвечерието на пролетния 
спортен сезон, всички длъжностни лица да вземат всички 
решения на управата присърце и започнат подтягането на 
инвентарните предмети, с което ще улеснят спортната ни 
дейност. При положение, че вече сме обединено дружество 
и ще застъпваме най-различни дисциплини, с което ще да-
дем вид че дружеството ни е универсално, наложително е 
строго изпълнение на решенията които взема управата ни. 
Да се докладва своевременно за слабите страни, за да могат 
да се допълват на време. В първо време Домакина да има 
грижата за инвентара за футбол и атлетика. От сега да се 
прегледат игрищата и докладва от какъв ремонт се нуждаят, 
особено тенис-игрището.

4. Временно постоянно присъствие. Понеже от днес 
11 февруарий 1947 година заработват заедно двете ръко-
водства на „Тича Владислав” и „Приморец” и за да може да 
се разглеждат работите на обединеното дружество с по-го-
ляма бързина, наложително е от двете ръководства да се 
изберат членове, които ще съставляват временното посто-
янно присътствие, като двата съвета не се освобождават от 
длъжност и отговорност, а това да стане на обединителното 
събрание. Досегашните длъжностни лица на двата съвета 
ще трябва в най-скоро време да изготвят своите отчети и 
доклади и ги предоставят на постоянното присътствие за 
изготвянето на общи такива за пред обединителното събра-
ние. Временното постоянно присътствие поема ръковод-
ството от днес и ще продължи до обединителното събрание 
на което ще даде своя отчет. Контролните съвети да двете 
ръководства е наложително в най-скоро време да доведат 
в изправност книжата на отделните дружества, като доклад 
ще направят писмено и го представят на постоянното при-
съствие, което ще ги внесе за одобрение от обединителното 
събрание. Отделните длъжностни лица от днес не могат да 
действуват от името на „Тича Владислав” или „Приморец”, с 
това ще се върши от Постоянното присътствие. За времен-
но постоянно присътствие се избраха следните членове: 
Управителен съвет: 1. Председател – Алекси Алексиев 2. 
Подпредседател – Иван Главанов 3. Подпредседател – Папо 
4. Секретар – Тодор Анестев 5. Касиер – Димитър Костов 
6. Домакин – Бедрос Ексерджиян 7. Пом. домакин – Атанас 
Аврамов – за футболното игрище 8. Пом. домакин – Шабу 
Берберян – за игрище „Тенис” 9. Съветник – Михаил Янев 
10. Съветник – Иван Саръбеев 11. Контролна комисия – 
Йордан Миланов 12. Контролна комисия – Петър Желев 13. 
Контролна комисия – Дори Леви 14. Коло-мото комитет – 
Стефан Маринчев 15. Коло-мото комитет – Алекси Николов 
– воевода 16. Коло-мото комитет – Георги Георгиев – воево-
да. За подпредседател се посочи и г. Русин Русинов, обаче, 
той се отказа да бъде такъв. Предложи се, ако др. Червенков 
приеме да бъде член в управата да бъде поставен за съвет-
ник. За туристически комитет не се посочиха лица, понеже 
нямаше членове от същите. Това ще бъде направено, когато 
дойдат да се запишат при нас. Всички комитети си остават 
в действие от едното и другото ръководство, като техните 
председатели задължително трябва да присътствуват на за-
седанията и да изпълняват решенията на постоянното при-
сътствие. Те се сливат помежду си. За тези промени да бъ-
дат известени писмено: Окол. ръков., Обл. физк. съвет, Обл. 

физк. служба и Нар. физк. съюз. До обединителното събра-
ние писмата ще се подпечатват с печата на „Тича-Владислав”. 
Законно врем. пост. присътствие започва да действува от 11 
т.м., като делата му  ще бъдат преценени от общото събра-
ние. Наложително е да се избърза с приключване на делата 
на двете дружества за да може да се свика обединителното 
събрание. Особено мнение на Мих. Янев секретар Н.Д.Г.С. 
„Приморец” – Варна: Съгласно решението на Общото съ-
брание на Н.Д.Г.С. „Приморец” – Варна, конструктивен еле-
мент на новото дружество, което ще се образува от ТВ-45 
и Приморец, се счита съвместното учредително общо съ-
брание на двете дружества. Въз основа на това решение не 
съм съгласен с фр. израза „туря началото на обединеното 
физкултурно дружество „Тича-Владислав-Приморец”. Да не 
се съобщава в Нар. физк. съюз – София да не се изпращат 
писма до Приморец, а само до ТВ-45. Считам за резоно, и 
съгласно решението на О. събрание да се изпращат писмата 
независимо от ТВ-45 и до Приморец до общото учредител-
но събрание.

Протокол № 2, гр. Варна, 18 февруарий 1947 година. 
Днес 18 февруарий 1947 година в клубното помещение се 
състоя второто съвместно заседание между ръководствата 
на „Тича Владислав” и „Приморец” при следния дневен ред:

1. Четене протокол № 1. Секретаря прочете протокол 
№ 1 от миналото заседание, който се прие без изменение и 
допълнение. Само г. Михаил Янев, който одобрява напълно 
протокола, заяви, че ще го подпише с особено мнение, по-
неже той смята, че още не сме обединено д-во. Разбира се 
постоянното присътствие в болшинството си прие протоко-
ла, независимо от мнението на въпросния член.

2. По образуване на туристическа секция при друже-
ството. В изпълнение окр. № 25 от 12 т.м. на Окол. физкул-
турно ръководство относно и в допълнение на наше реше-
ние с прот. № 1 относно образуването на туристическа сек-
ция при д-вото ни, а така също и избиране комитет от името 
на Окол. ръков. се яви пред постоянното присътствие пра-
теника му г. Николай Георгиев, който в кратце обясни цел-
та на неговото идване при нас и накрая предложи ние да 
посочим лицата за комитета, понеже тази секция е нова за 
нашето д-во, постоянното присътствие помоли самия пред-
ставител да посочи някои членове измежду досегашното 
туристическо дружество, които се записват за наши такива 
и по този начин ще се улесни разрешаването на въпроса. 
Освен него имаше и още двама членове от бившето турис-
тическо д-во – Ярослав Гочев и Петко Петков. Тъй като още 
не сме получили списъка на тяхните членове, които ще пре-
минат при нас, представителя на О.Ф.Р. помоли въпроса да 
се отложи за разглеждане на идното заседание, когато ще 
имаме вече списъка и тогава ще можем да изберем лицата 
за комитета туризъм. Вр. Постоянно присътствие се съгласи 
с това предложение и въпроса остана неразрешен за тази 
вечер, Желателно е да се побърза с записването, понеже 
трябва да се изготви и годишната картотека.

3. Четене на кореспонденция. Секретаря прочете полу-
чената кореспонденция през седмицата по която се взеха и 
съответните решения. Получиха се следните писма: 1. Окр. 
№ 25 от 12 т.м. на Окол. физк. ръков. с решенията взети от 
същото на 11 т.м. между които по-важни за д-вото ни са: а/ 
Че на конференцията, която бе свикана на 31.I. т.г. от прос-
ветниците на градските физк. д-ва е присътствувал само 
нашия представител, като на всички останали д-ва се нала-
га наказание „мъмрене”. б/ че към края на т.м. ще започнат 
междудружествени шах-състезания за които ще получим 
програма. Зав. шаха да вземе под внимание това решение 
и го разгласи между членовете. 2. Окр. № 42 от 16 т.м. 
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на Шах-комитета при Окол. физк. ръков. с което изпраща 
програмата за шах-състезанията, която започват на 2.III.т.г. 
Зав. шаха да прегледа програмата и предостави сведения 
за желающите членове до 26 т.м. През дните когато нашето 
д-во е Домакин на състезанията ще трябва да имаме едно-
образни шест /6/ броя шах, в противен случай ще се смята, 
че не сме взели участие в състезанията. Реши се да вземем 
участие с нашата група по шах и е наложително да се при-
готвят таблата-шах. По уреждане на състезанията в нашия 
салон се натоварва и бюфетчика Андрей Иванов. На лич-
но място в клуба да се постави програмата за сведение на 
членовете. Шахматната дисциплина ще бъде задължителна 
и ще се взема под внимание при определянето на първен-
ството. Желающите да вземат участие в състезанията тряб-
ва да бъдат редовни наши членове. 3/ Писмо № 44 от 14 т.м. 
от Окол. физк. ръков. с което искат до края на месеца да им 
отговорим на писмо № 284 от миналата година – относно 
списъка на членовете ни с исканите данни. За момента не 
можем да им изпратим понеже сме в период на обедине-
ние, а такова ще им изпратим като направим годишната кар-
тотека и като се обобщат списъците за двете дружества. 4/ 
Писмо № 46 от 17 т.м. с което ни съобщават задълженията 
на отделните дружества за списание „Физкултура” и др. из-
пратени от Окол. физк. ръководство – като „Приморец” има 
да дължи 920 лв., а „Т.В.” – 150 лева. Задължението на „Т.В.” 
е неправилно вписано, понеже сумата от 150 лева е внесе-
на своевременно. Колкото до задължението на „Приморец” 
трябва да се докладва от техния касиер дали действително 
имат да дължат тази сума за да я внесем. В този дух да се 
пише писмодо О.Ф.Р. Препоръчва се на длъжностните лица 
за в бъдаще да бъдат по-експедитивни и своевременно да 
изпращат сумите които имат да дължат. Искат да им внесем 
1 000 лева аванс, като ни открият специална сметка. Това не 
е редно. По-добре е да се абонираме за годишно течение на 
списанието и да внесем годишната такса. В този дух се писа 
писмо до О.Ф.Р. 5/ Писмо № 46 от 17 т.м. с което ни изпра-
щат 50 карти за членове-колоездачи, които да се раздадат 
на крайно нуждающите се, като се платят по 5 лв. и сумата 
от 250 лв. изпрати до О.Ф.Р. Грижата за това да имат Алекси 
Николов и двамата бюфетчици. От тях се иска да предста-
вят подробен поименен списък с номерата на картите, за да 
ги картотекираме. Сумата се изпрати на ръководството. 6/ 
Окр. № 4/342 от Нар. физк, съюз относно картите на члено-
вете-колоездачи, които да им се раздадат и допълнително 
изпрати картотечния списък. Това се налага, понеже същите 
ще трябва да се възползуват от намаления акциз. 7/ Писмо 
№ 197-А от  Обл. физкулт. служба с което съобщават че сало-
на в Девическата гимназия е на разположение на боксьори-
те, желающите могат да ходят на тренировки. Зав. секцията 
Аврамов да разгласи това между членовете. 8/ Писмо № 
209-А от  същата служба, че на нашето дружество се опре-
делят за тренировки в салона на Дома на физкултурата дни-
те – сряда от 5ч. и 30 м.. до 7 ч. и 30 м. сл. обед. и в петък от 7 
ч. и 30 м. до 9 ч. и 30 м. Това да се има за строго изпълнение 
от всички курсисти и Зав. дисциплините. 9/ Писмо № 230-
А от  същата служба, съобщава, че медицинския преглед 
на състезателите по всички започват от 17 и свършват на 
22 т.м. Непрегледаните няма да се допускат до състезания. 
Зав. дисциплините да разгласят това нареждане и на чер-
ната дъска поставят съобщение. 10/ Получи се бюлетина на 
Центр. съвет за физкултура и спорт София, годишния або-
намент на който е 200 лева. Постоянното присътствие реши 
да се абонираме за едно годишно течение, като касиера да 
изпрати сумата. За в бъдаще, за да може кореспонденция-
та предварително да се преглежда от председателя и да се 

докладва по правилно, председателя ще минава през 

клуба при определено от него време, а секретаря ще изпъл-
нява бързите писма, обаче независимо от това същите ще се 
докладват на управителния съвет за сведение и вземане на 
съответните решения по тях.

3. Доклади. 1. Стоил Илиев докладва, че насрочената 
просветна конференция за 17 т.м. не се състояла, понеже 
нямало представители на всички дружества. За това разби-
ра се Окол. ръководство отнася въпроса до Областния физ-
култ. съвет за излагане по-голямо наказание. Същия доклад 
още, че от сестринското училище не ни дават агитката, въ-
преки обещанието на Д-р Василев. Директорката отказала 
да стори  това, понеже на всяка вечеринка искала ученич-
ките да изнасят литературни номера, което се отразявало 
на успеха им. Ходили са при агитката на Хр. Ботев, обаче и от 
там не се отзовали благосклонно. Той намира, че в салона на 
Морското казино не може да се изнася голяма литер. част, 
затова предложи да има 2 или 3 декламации, което се прие. 
От турския ни сектор ще изнесат един номер с агитката си, 
само че ще трябва да искаме костюми за 4 мъже и за 4 жени 
от Народния театър. Да се пише писмо до Директора на те-
атъра. Освен това ще поканим двама артисти да рецитират 
по някоя декламация. Колоездачите също така обещават 
чрез Алекси Николов да изнесат един номер. По този начин 
ще можем да изнесем литературната част, която писмено да 
се съобщи до Началника на Областната милиция за да ни 
дадат разрешение. Гимнастически номер на успоредка на-
мират че не е удобно в този салон. Комисията натоварена по 
изнасянето на вечеринката докладва че: Понеже председа-
теля Алексиев е бил болен събрали са се само Зилберман и 
Д. Костов, които са поръчали афишите и са разменили мисли 
по цените на билетите. Те са се спряли на цената 200 лева 
за лице. Постоянното присътствие намира, че тази цена е 
доста голяма. Освен това масите да се продават по 300 лева, 
обаче ангажирането им не е задължително. Рекламите са 
вече дадени в пресата. Да се вземат котиолиони 100 броя на 
консигнация, като останалите непродадени се използуват 
на вечеринката която тенис-секцията ще изнесе в най-ско-
ро време в Военния клуб. Най-добрата маска да се премира. 
Тегленето на голямата томбола да се отложи за след вече-
ринката, като се побърза с събирането на предметите. На 
карнавалната вечер да се разиграе една томбола, за която се 
излъчи комисия, като за същата се купят следните печалби: 
едно печено агне, за което да има грижата  Аршак Накашан 
да го приготви, една печена кокошка – Георги Лазаров, една 
баклава – Димитър Калъчев и пет бутилки вино, които ще 
се вземат от събраните такива за голямата томбола. За да 
може всичко правилно да се разпредели по организира-
нето на карнавалната вечер препоръча се на комисията по 
изнасянето и да вземе под внимание всички препоръки на 
вр. постоянно присътствие и да си подготви работата, като 
на следното заседание докладват как е проведена вечерин-
ката. Всички длъжностни лица които поеха ангажимент с 
приготовлението на разните печалби да вземат присърце 
ангажимента и да изпълнят до край работата си, за да не се 
изложим. Предоставя се на комисията по разиграване на 
италианската томбола да определят от колко до колко да 
бъдат номерата. Касиера на д-вото да изготви приходо-раз-
ходния протокол и на следното заседание да го докладва 
за одобрение от постоян. присътствие. 2. Домакина Бедрос 
Ексерджиян докладва, че е купил плат шаек за направата на 
терлици за състезателите за 2 280 лв., която сума се одобря-
ва. Наложително е да се намерят долници и да се побърза 
с направата на същите, понеже нямаме достатъчно обуща 
за тренировките в салона. Освен това е купил един тон 
дърва за огрев – за 4 600 лева, които разпределил ½ тона 
за футболното игрище и ½ тон за тенис-игрището. Купен е 
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също така и 15 метра син док за направата на колелета на 
колоездачите, който вече е отнесен в гр. Русе за даване по-
ръчката. Пинг-понг турнир е неудобно да се уреди понеже 
няма топки. Бюфетчиците да се погрижат да намерят такива 
за да може да се насрочи такъв, тъй като имаме доста със-
тезатели по тази дисциплина. Същия докладва, че е приел 
домакинската част /инвентара/ от Т.В.45 и констатирал, че 
има много незаписани вещи, които трябва да се впишат в 
инвентарната книга. Намира, че трябва да се купи нова така-
ва книга в която ще се впишат инвентарните предмети, кои-
то се получат от двете дружества. Трябва да се побърза пре-
даването на инвентара и от страна на „Приморец”, понеже 
сме в надвечерието на пролетния сезон, а до започването 
на същия трябва да се приеме и обобщи всичко. Докладва 
се, че в Дома на физкултурата през време на тренировките 
нямало добър ред и се пречили за правилното ръководене 
на същите. Да се внуши на състезателите, че са длъжни да се 
подчинят на вътрешния ред в салона и на време да се явя-
ват там. Трябва също така да подчиняват на отговорниците 
си по отделните дисциплини. Състезателите трябва да про-
дължат тренировките, за да могат да се подготвят за сезона. 
Да се търсят материали за обуща и поетите ангажименти 
от страна на отделните длъжностни лица, понеже ще оста-
нем без обуща. На следното заседание всички длъжностни 
лица да направят доклади за извършеното през седмицата. 
Денят за заседанията си остава вторник от 7 ч. сл. обед. За да 
бъдат решенията ни законни наложително е присътствието 
на всичко членове от вр. постоянно присътствие.

Протокол № 3, гр. Варна, 25.II.1947 год. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на времен-
ното постоянно присътствие на народното физкултурно 
д-во „Тича-Владислав Приморец” при следния дневен ред:

1. Относно посещението на заседанията от членовете 
на постоянното присътствие. Прави впечатление, че някои 
от членовете не идват редовно на заседанията. Така напри-
мер подпредседателите Главанов и Папо не са присътству-
вали на второто заседание за което да им се направи забе-
лежка и да им се обяснение за отсътствието. За в бъдаще ще 
се прилага строго устава, за членовете, които не идват на 
три последователни заседания.

2. Четене протокол № 2. Секретаря прочете протоко-
ла от миналото заседание, който се прие без изменение и 
допълнение. По него се изказаха за извършеното през сед-
мицата отделни длъжностни лица. За терлиците на състеза-
телите пое ангажимент Георги Лазаров да потърси долни-
ци и тогава да се дадат да ги шият. За вечеринката на 22.II. 
т.г. Понеже проходо-разходния протокол не е готов ще се 
докладва на идното заседание. Докладите за изнасянето 
ще се направят в точка „доклади”. За турнира „пинг-понг”. 
Владимир Пинзов докладва, че същият е започнал и моли 
пост. присътствие да може топките да се заплатят от клуба, 
като часовете се заплатят от самите участници. По този въ-
прос се реши: Топките ще се купят от клуба, а часовете ще 
се заплатят – 50% от състезателите и 50% от бюфетчиците. г. 
Исак Зилберман подарява 10 топки за турнира. В турнира ще 
вземат участие само редовно отчетени членове. Награди. 
Реши се от д-вото да се дадат 3 000 лева за покупката на две 
награди – едната награда от 2  000 лв. за големите и една 
награда за 1  000 лева за юношите. г. Константин Темелков 
ще подари една награда платноходка и една награда от 
бюфетчиците. Първите две награди от д-вото ще бъдат за 
първенците, а вторите за каретата. След привършване на 
турнира комисията натоварена с произвеждането на същия 
да докладва пред постоянното присътствие за резултата. 
За гимнастикуването – др. Димитричка Илиева моли да се 

пише писмо до Околийското ръководство за отпущане на 
заседателната зала в Дома на физкултурата, като се искат 
успоредката, бома и коня за да може дамската ни гимнасти-
ческа чета да се тренира и подготви за участие в държавно-
то първенство, като се искат дните понеделник и петък от 
6 до 8 часа. За вечеринката докладва за реда на същата др. 
Зилберман, като поясни, че масите са се продавали, за да 
може да има ред в салона. Намира че на вечеринката не е 
видял хора от Приморец, а тъкмо на тази вечеринка трябва-
ше да проличи нашето обединение и желанието за такова. 
Ст. Илиев намира, че литературната част беше доста слаба, 
но въпреки това се проведе задоволително. Една несъобра-
зителност от страна на длъжностните лица по организира-
нето е, че са предвидили само една премия за най-хубавата 
маска, когато се премираха две такива. Между посетители-
те, когато турската секция изнасяше своя национален танц 
е произнесъл думата „цигани”, с което е нанесъл обида на 
малцинството, обаче, това намираме, че не е умишлено 
и помолихме представителя на турската секция да увери 
своите членове, че никой е нямал намерение да ги обиж-
да. Също така да покаже благодарностите на постоянното 
присътствие на всички участници, с пожелание щото и за в 
бъдаще да ни се притичат на помощ при такива вечеринки.

3. Четене кореспонденция. Секретаря прочете писма 
през седмицата по които се взеха и съответните решения. 
а/ Покана от футболно-съдийската секция – Варна, канят ни 
да присътствуваме на другарската вечеря, която устройват 
на 22 т.м. Постоянното присътствие отправи покана до всич-
ки присътствуващи да посетят вечерята. б/  От Обл. физк. 
служба № 24б/т.г. за в бъдаще при искане на екипи и др. съ-
оръжения да се обръщаме по каналния ред, а не направо 
до София. в/ Окр. № 49 от 10 т.м. от Окол. ръков. разни свои 
решения между които, че стаичката на Колодрума, ако же-
лаем можем да си поставим гардероб за екипи на играчите. 
Ние понеже си имаме игрище, не желаем да ни се запази 
място. г/ От Окол. ръков. № 51 от 19 т.м. искат сведения за 
играчите ни Стефан Калъчев и Иван Моканов относно 
юбилея, който проектираме да им изнесем, през тази 
година. Да им се искат писмени отговори. д/ Окр. № 65 от 
24 т.м. от Окол. ръков., че първия рунд по шах се отлага, 
понеже на 2 март т.г. ще се произведе международна шах 
среща между Съветския гарнизон Варна и наши шахматисти 
в Дома на физкултурата. Това да се има за изпълнение от 
състезателите шахматисти. Освен това на състезанието на 
2.III. т.г. домакин ще бъде нашия клуб, а не Септември както 
е показано в програмата.

4. Доклади. а/ Стоил Илиев докладва, че на просветната 
конференция се решило в д-вата в които няма културно-
просветен комитет веднага да се образува такъв. Нашето 
дружество да излъчи такъв при обединителното събра-
ние. До това събрание временно се назначават др. Стоил 
Илиев и Бедрос Ексерджиян. Наложително е да заработим 
за културно просветното повдигане на членската маса. б/ 
Председателя Алексиев докладва, че трябва да се ремонти-
ра и подобри баскетбола и тенис-игрището. Помоли състе-
зателите да излизат повече на крос-кънтри. Наложително е 
системни тренировки понеже сезона наближава. Предложи 
за неделя 2 март т.г. в 9 часа сутринта да имаме трудов по-
луден, като в него да участвуват хората на ръководството и 
тези които присътствуваха на това заседание. На следните 
трудови дни ще се поканват всички останали редовни чле-
нове. Да се валира терена на пистата и този на игрищата. 
Това предложение се прие. Докладва се, че много вода се 
изразходва и има да се урежда сметка за електричеството 
на това игрище. Понеже за другото игрище не се заплаща 
такива, реши се да се пише писмо до Кмета на града за 
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да ни освободят да плащаме тези такси. Понеже фланелките 
и гащетата на състезателите много са избеляли, реши се да 
се боядисат, като се пише писмо до Яким Матей Недков и 
го помолим за това. В случай, че приеме пом. домакина да 
има грижата да ги отнесе. Общо взето екипа трябва да се 
подтегне преди започване на сезона. в/ др. Борис Атанасов 
Антонов докладва за гимнастикуването като помоли упра-
вата да направи постъпки за трико или шантунг за направа 
на 10-12 екипа за гимнастическата чета, тъй като ще започ-
нат тренировките. Реши се да се пише писмо до Народния 
физкултурен съюз от където да се иска разрешение и съ-
действие за отпущането на трико, понеже е по евтино, да 
ни отпуснат около 5 килограма. Да направим постъпки 
да може горния състезател, който ще отива на редовна 
военна служба, да остане на такава в някоя войскова 
част във Варна, за да бъде в полза на дружеството ни. 
г/ За тренировките. За да не бъдем изненадани с мачовете 
Калъчев предложи футболните тренировки да започнат на 
игрището. Освен това да се подтегне екипа. Всеки член да 
потърси от къде можем да се сдобием с кожа за обуща и 
топки, понеже нямаме топки. От донесение се научихме, че 
народното физкултурно д-во „Панайот Волов” – Шумен има-
ло на лице няколко кожи, реши се да им се пише писмо с 
което да ги помолим да ни продадат една такава за направа-
та на топки. Калъчев намира, че всички играчи трябва да бъ-
дат свикани на една конференция преди сезона, за размяна 
мисли по случай започването на състезанията. Определи се 
такава да се свика на 28 т.м. петък в 7 часа сл. обед. на която 
да присътствува и председателя Алексиев. Един от нашите 
съмишленици е дал гьонени парчета за обуща, за което да 
се благодари писмено. От турската секция са намерили на 
пазаря 3 телешки и 4 конска кожи, но трябва да се дадат за 
изработване във фабриката. Ст. Илиев каза същите да се 
занесат при него и той ще нареди за преработването, като 
издаде бележка от областния физкултурен съвет. Зав. спец. 
спортове Вл. Пинзов намира, че времето, което ни се опре-
деля в Дома на физкултурата в сряда от 5 и ½ до 7 и ½ часа 
е неудобно. Действително, че вече сме в надвечерието на 
пролетния сезон, когато ще можем да излизаме на открито, 
все пак окол. ръководство трябва да се вслуша в молбата 
ни, да ни определи други часове, понеже възрастните иг-
рачи не могат да дойдат тогава, а малко по-късно. Скоро 
ще има волейболни и баскетболни състезания на закрито 
с тима на В. Търново, като окол. ръководство иска нашия 
тим. Те са направили постъпки пред съответното място и 
когато получат отговор ще ни уведомят да се приготвим. 
Сега са наложителни системни тренировки. За голямата 
томбола. Да се побърза със събирането на предмети за да 
може да се тегли в най-скоро време. Трябва да се определи 
датата. Всички които са обещали предмети да ги донесат и 
състави общия списък. Комисиите да продължат събира-
нето на предметите. Пролетната вечер на тенис-секцията. 
Михаил Янев предложи да се излъчат две комисии от по 3 
души – една уредбена и една финансова. На тия комисии се 
дава карт-бланш, като за всичко сторено докладват. Трябва 
да се ангажира дата и тогава да се действува за същата. В 
финансовата комисия влизат Папо Дори и Дим. Костов, а в 
уредбената Мих. Янев, Аршак Накашан и Борислав Христов. 
Решенията на постоянното присътствие е наложително да 
се изпълняват на време и своевременно докладват, като по 
този начин ще се върви по нормалния път на дружествения 
план.

 
Протокол № 4, гр. Варна, 5 март 1947 година. Днес 

в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
временното постоянно присътствие на дружеството 

при следния дневен ред:
1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 3 от 

миналото заседание, който се прие без изменение и допъл-
нение. 

2. Основаване туристическа секция и избиране коми-
тет. На заседанието присътствуваха членове и членки от 
бившето туристическо дружество „Черноморец”, които са 
подали декларации за записване за редовни членове при 
нас. След прочитането на имената същите бяха приети за 
такива. С това се тури началото на туристическата сек-
ция при дружеството ни. В изпълнение предписанието 
от Околийското физкултурно ръководство измежду тия 
членове се избра и туристически комитет в следния със-
тав: Никола Христов Ралчев, Петър Арменаков Пехливанов, 
Кирил Николов Райков, Атанас Вичев Кереков, Цветана 
Георгиев Крънджалова и Цветан Христов Благоев. В този 
си състав комитета да се събере в най-скоро време за да 
се конституира, като на следното заседание се докладва 
резултата, за да се уведоми и околийското ръководство. 
Председателя на комитета е наложително да присътсвува 
на всички заседания на ръководството. Понеже сега се из-
вършва годишното картотекиране на членовете и нямаме 
още членски карти, а много от членовете редовно посе-
щават хижите на околийското ръководство, реши се да се 
пише писмо до същото ръководство, при посещение на хи-
жите членовете да представят само кочанната квитанция, с 
което да се възполузуват със намалено нощуване.

3. Четене кореспонденция. 1. От Държавния Застрах. 
институт – служба „Орел” – да внесем 1 260 лева за застра-
ховката на инвентара и стаичката на футболното игрище. 
Касиера да внесе сумата на Константин Темелков. 2. От Обл. 
физкултурна служба – да побързаме с изпращане сведения-
та за двете игрища с обозначени какви ремонти и постройки 
ще правим през настоящия сезон. 3. Окр. № 73/т.г. от Окол. 
физкулт. ръководство – нареждане относно образуването 
на просветния комитет. Нашия такъв ще се избере на обе-
динителното събрание. Освен това се иска да организираме 
свой хор, който в първо време да започне изучаването на 
„Шуми Марица”, „Хей Славяни” и „Марша на физкултурници-
те”, освен и другите две песни, които ще се съобщат още 2 
песни. Наложително е просветния комитет да се погрижи за 
съставянето на хора и намиране диригент, за да започне ра-
бота, като ще се проведе съревнование между всички дру-
жества.  За в бъдаще ще се обръща особено голямо внима-
ние на трудово  просветната дейност. Да се купи книга в коя-
то ще се отбелязват всички културно-просветни и трудови 
прояви на дружеството. Това окръжно да се проучи от коми-
тета и изпълни всичко. 4. Окр. № 71 от Окол. ръков. с разни 
решения от 25.II. т.г. между които по-важни за нас са: Да ку-
пим ревизионна книга, която да се постави на видно място 
в клуба, за вписване ревизиите, които от сега нататък ще се 
правят от представители на ръководството за дейността на 
д-вото ни. До 10.III. т.г. да съобщим името на дружествения 
първенец на пинг-понг за индивидуалното първенство и 
на двама за двойки, като индивидуалния първенец може да 
участвува и в двойките. За произвеждането на „Крос-кънтри” 
колоездачен на 16.III. т.г. като излъчените от същия първен-
ци ще се изпратят в София за участие в Колоездачния „крос-
кънтри” на 30.III. т.г. в София за „Републиканско първенство”. 
За това да има грижата „Коло-мото” комитета при д-вото, 
като излъчи и състезателите за кроса. Разстоянието е около 
15 километра. В случай на лошо време кроса ще се отложи 
Окол. ръководство. За всичко сторено комитета на следно-
то заседание да докладва. За списание „Физкултура” да из-
пратим списък на желающите да го получават, като се реши 
д-вото ни да се абонира за една година, като абонамента от 
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600 лева се внесе от касиера на д-вото на касиера на Окол. 
ръководство. Желающите членове да побързат и се запи-
шат при бюфетчиците. За денят на редовните заседания на 
управителния съвет се реши за в бъдаще същите да стават в 
СРЯДА от 7 часа сл. обед. За мача за подпомагане гладува-
щите румънски деца се реши тимът да играе както е на-
редено от Окол. ръководство на 3.III. т.г. с „Локомотив”. 
За волейболното състезания между Варна и Търново искат 
да подредят градския волейболен тим, като на 1.III. т.г. им съ-
общим имената на най-добрите ни волейболисти и същите 
на същия ден да отидат на тренировка в Дома на физкул-
турата. Капитан докладва, че е говорил с тима от Добрич, 
който предлага да играем мач на 9 т.м. в Добрич, обаче, 
това, не може да стане понеже Окол. ръководство насрочва 
за същата дата мач между „Т.В.П.” и „Спартак” за подпомагане 
50-хилядната бригада. Постоянното присътствие намира, че 
сме задължени да играем този мач.

4. Доклади. Труд. просв. дейност:Стоил Илиев докла-
два, че трудовия ден на 2 т.м. се проведе добре на игрище 
„Тенис”. Присътствували са около 40 души членове. Същия 
предложи до 20 т.м. да се организира в клубът ни едно съ-
брание в чест на млад. строителна бригада. Да се издаде 
стен-вестник, апели 50 броя и лозунги – 100 броя. За това да 
има грижата културно-просветния комитет. На 16 и 23 т.м. 
да се проведат трудови дни на игрище „Тенис” като предсе-
дателя г. Алексиев пое ангажимента да издействува за об-
щински валяк да валира футболното игрище, което е доста 
развалено от дъждовете. Шахмат. Зав. шахматната секция 
Михаил Манолов докладва, че шахматните състезания за-
почнали. Моли за в бъдеще, когато има да се играе в нашия 
клуб трябва бюфетчиците да го подготвят още в 2 и полови-
на часа за да може на време да започнат състезанията, като 
през времето когато ще играят салона да се освобождава 
от посетители. Състезанието „Т.В.П.” - „Металик” завършило 5 
½ на ½ . Игри с ръчна топка. Вл. Пинзов докладва, че на 2 
т.м. се произведоха състезания на волей-бол и баскет-бол 
с тима на „Кредит и размяна” при Бълг. Земед. и Кооп. бан-
ка – София, като резултатите са: на волей-бол 2:0 за гостите 
а на баскет-бол 26:10 за нас. Наложителни са по-системни 
тренировки, за да можем да се представяме добре. На 9. т.м. 
ни предстои състезание на волей-бол с тима на Търново. 
Прихода е за окол. ръководство, което ще рекламира за 
състезанието. До тогава да се срещнат два наши тима за 
тренировка. Желателно е състезанието да се произведе в 11 
часа преди обед, понеже след обед има футболно състеза-
ние, а освен това да не се правят големи разходи за гостите. 
Домакина Бедрос Ексерджиян докладва за необходимите 
пособия и др. които трябва да се доставят за играчите. Така 
например на първо време трябва да се купят 15 чифта къси 
чорапи за футболистите. Гайтан за обущата. Такъв има при 
Борислав Христов, който ще го донесе. Освен това трябва 
да се купят и няколко плондери. Три такива има при предсе-
дателя г. Алексиев, от когото да се получат. Санитарната чан-
та и аптечката да се попълнят с лекарства, които домакина 
да закупи от някоя аптека. За изработването на терлиците 
с двойни подметки кожени ще трябва да заплатим по 300 
лева на чифт. Да се провери материала и тогава да се поръ-
чат. Сега на първо време е наложително да се подтегнат обу-
щата и гащета и фланелки. Да се провери дали във фабрика-
та на Матей Недков ще боядисат фланелките и гащетата. За 
събиране на вълнени отпадъци да се апелира чрез капита-
на на тима и Зав. отделните дисциплини до всички членове, 
които имат възможност да донесат колкото се може повече 
и в най-скоро време, за да се дадат срещу плат от който ще 
се направят дрехи за играчите. До днес нищо не е донесено 
въпреки, че е разгласено вече, за това. 

За боядисването на салона, и стаичките при двете иг-
рища ще почакаме още малко време. За Тенис-игрището. 
Понеже сезона започва наложително е да се назначи един 
пом. домакин, който да се грижи за това игрище и за стопа-
нисването на инвентаря. За да може да се направи прави-
лен избор и лицето да разбира от работата си, назначи се 
комисия в състав: Ал. Алексиев, Исак Зилбермани Борислав 
Христов, която да влезе във връзка с отделните лица, кои-
то желаят да бъдат назначени за такава. Посочиха се Шабу 
Берберян и брата на члена ни Иван Цвятков. До идното за-
седание комисията по възможност да уговори за условията 
и ги докладва пред постоянното присъствие за одобрение. 
Всеки случай човекът, който ще бъде назначен трябва да 
разбира от работата си. Зав. футбола –Гарабедов, докладва, 
че времето е още доста хладно и на игрището трябва да се 
пали печка и топли вода за къпане след игра. За предстоящ-
ия мач на 9 т.м. да се купят 2-3 бутилки питие за загряване 
на играчите. Домакина да нареди да се вземе казанчето за 
топлене на вода от Стефан Калъчев. Домакина да повика 
Шабу Берберян и предложи в най-скоро време да върви 
взетите вещи от стаичката при игрището, понеже са при-
тежание на клуба. За пинг-понга. За турнира на пинг-понг 
докладва Владимир Пинзов, който каза, че вече същият е 
на привършване и помоли наградите да се връчат при по-
тържествена обстановка за насърчение на състезателите. 
Постоянното присъствие намира за уместно. Първенци са 
– от юношите: Кирил Бисов и Милчо Чорбаджиев, а от въз-
растните Любен Седоев. За първенеца от възрастните е ку-
пена една перодръжка, а за юношите да се купят по една 
прочитна книга или по един албум. За в бъдаще бюфетчика 
Калъчев ще дава по един час безплатно игране на пинг-понг 
на горните играчи. За баскетбола са получени две мрежич-
ки за които домакина да даде разписка. За вечеринката на 
Тенис-секцията – докладва Борислав Христов. Обещали им, 
че ще ни дадат една дата към края на този месец, но още 
не е сигурно. Всеки случай комисията трябва да побърза с 
уреждането въпроса за салона, за да можем да се подгот-
вим и за останалата работа. Приходо-разхода от вечерин-
ката дадена на 22.II.1947 година е следния: Бруто приход 
– 109 376 Разход – 55 254 или чист приход лева – 54 122, за 
която сума касиера да издаде редовна касова квитанция и 
се впише на приход по касовата книга. Томболата. Време 
е вече всички получили билети да се отчетат, а комисията 
назначена със събирането на предмети да побърза, понеже 
трябва да се тегли. Темелков и Гарабедов да обходят опре-
делените пунктове за предмети. Значките: Касиера Костов 
намира, че значките се продават много бавно, а там сме за-
творили доста голяма сума от която имаме нужда, особено 
сега когато трябва да се внася таксата за годишната картоте-
ка. Относно доставката на спортни материали и принадлеж-
ности председателя Алексиев предложи да се направи едно 
заявление до Дирекцията на външната търговия при М-вото 
на търговия при М-вото на търговията да ни разрешат да 
внесем от Турция топки за тенис, футболни топки и ра-
кети за обща сума 40 000 лева, понеже в България не се 
намират такива. За обединителното събрание. Размениха 
се мисли по свикването на такова, обаче, постоянното при-
съствие намира, че още книжата на двете дружества не са 
окончателно приключени. За събрание на разните комите-
ти. За да може да се изработи план по разните дисциплини 
реши се комитетите да се свикат на събрание в понеделник 
вечерта – 10 т.м. на което ще присътствуваи председателя 
Алексиев. Понеже съветите не са уточнени със състави-
те си, посочиха се временно лицата, които ще влизат в тях 
както следва: игри с ръчна топка - Илия Капитанов, Благой 
Давидов, Антонов, подпор. Стоян Иванов, атлетика: 
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Благой Давидов, Христо Момчилов, Владимир Пинзов, 
тенис: Ховсеп Еремян, Михаил Янев, воден спорт: Георги 
Лазаров, Добри Желязков, Павел Бъчваров, коло-мото: 
Стефан Маринчев, Алекси Николов, Георги Георгиев, турис-
тически: Никола Ралчев, Петър Пехливанов, Кирил Райков, 
Атанас Кереков, Цветана Крънджалова и Цветан Благоев, 
шах комитет: Михаил Манолов, Андрей Иванов, дамски 
комитет: Анелия Обрешкова, Сия Петрова, гимнастикува-
не: Борис Антонов, Делев, Бобев, юношки комитет: Михаил 
Николов, Андрей Иванов, футболен комитет: Гарабед 
Гарабедов, Вили Петков, Стефан Калъчев, Аршак 
Накашам, Константин Темелков. Така посочените лица се 
приеха и одобриха от постоянното присъствие, като е обя-
вено по-горе се съберат на заседание на 11 т.м. Одобрява 
се разход. Постоянното присъствие одобрява разхода от 
4 000 лева броени за направата на цокъл дървен в клубно-
то помещение, като касиера срещу редовен оправдателен 
документ брои сумата на Иван Цвятков. След тази точка на 
заседанието останаха само членовете на постоянното при-
съствие за разглеждане получените отговори от състезате-
лите Стефан Николов Калъчев и Иван Моканов относно 
юбилея, който дружеството ни реши да им дадем по слу-
чай 15 годишното им спортуване искани чрез Околийското 
физкултурно ръководство от Народния физкултурен съюз 
– София. Прочетоха се последователно двете писма-отгово-
ри. Постоянното присъствие намери, че всичко изложено в 
тях е напълно правилно и реши от името на дружеството ни 
да се пише писмо до Околийското ръководство с същото 
съдържание, като се укаже, че и двамата са дали много 
за спорта не само за дружеството ни, а за града Варна 
и Родината ни, с молба да ходатайствуват пред Народния 
физкултурен съюз да ни разреши даването на този юби-
лей, който ще бъде гордост не само за д-вото, но за 
Варна и цялата страна, като първо спортно събитие от 
този род в нашия град. Реши се да се иска запазването на 
една дата в края на м. юлий или началото на август. Писмото 
да се прати в копие и до Областния съвет за физкулт. и 
спорт. След като се получи отговора от околийското ръко-
водство, тогава ще се излъчи и специална комисия по из-
насянето на юбилея. За в бъдаще всички длъжностни лица, 
които имат да правят доклади, особено председателите на 
отделните комитети е наложително да си ги приготовляват 
предварително, за да можем да свършваме заседанията по 
на време. Исканията им да се уточняват на тяхните заседа-
ния и се внасят за одобрение от постоянното присъствие. 
Поради напреднало време и привършване на дневния ред 
заседанието се закри точно в 24 часа. 

Протокол № 5, гр. Варна, 12 март 1947 година. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
временното постоянно присъствие на дружеството, на кое-
то присътвуваше и председателя на Околийското физкул-
турно ръководство другаря Червенков, при следния дне-
вен ред:

1. Четене протокола № 4. Секретаря прочете протокол 
№ 4 от миналото заседание, който се одобри и прие без из-
менение и допълнение. 

2. Четене кореспонденция: Прочетоха се следните полу-
чени писма през седмицата: по които се взеха и съответни-
те решения, а именно: а) От Нар. физк. д-во „Септемврий“ 
– Варна, че не дават разрешение за преминаване при 
нас на състезателя им Стефан Иванов Стефанов. б) От 
Нар. физк. д-во „Панайот Волов“ – Шумен, че не могат да ни 
дадат кожа, понеже не разполагат с такива налични. в) От 
Окол. ръков. № 99 – с три книжки „Физкултура“ по 30 лв. за 

разпродаване. След събиране сумата да се изпрати с 

писмо до ръководство. Освен това да им изпратим старото 
задължение на „Приморец“. За това се възложи на председа-
теля Алексиев, който знае сметката с списанието. г) От Окол. 
ръковод. № 101, с което ни съобщават, че всички редовно 
отчетени членове имат право на 50% намаление по всички 
хижи, домове и заслони за денувки и нощувки. Това да се 
има за сведение на членовете. д) От Окол. Ръковод. № 105, 
за пролетния масов крос, който ще се състои на 30 т.м. по 
случай откриването на спортния сезон. От дружеството ни 
трябва да вземат участие 20 състезатели. По този въпрос 
ще се говори на следното заседание и ще се определят 
участниците. До 27 т.м. ще трябва да изпратим списък на 
участниците, които ще трябва да се прегледат предвари-
телно при медицинския съветник на службата. е) От Окол. 
ръковод. № 106, с което ни изказват благодарност за съдей-
ствието, което сме дали при уреждането на благотворител-
ното състезание на 9 т.м., като изказват и задоволството си 
от доброто поведение на състезателите. Играли сме едно 
състезание за 50-хилядната младежка бригада и второ за 
подпомагане гласуващите румънски деца. ж) От Окол.физк.
ръков. /юношки комитет/ канят Зав. юношите на конферен-
ция, която ще се състои на 13 т.м. в Дома на физкултурата 
за изготвяне програмата за юношките състезания за сезона 
1947 година. Натоварва се Зав. юношите Михаил Николов 
да присътствувана конференцията и на следното заседание 
да докладва за резултата. з) От Окол. физк. ръков. № 108, 
относно определяне членовете, които ще влязат в състава 
на трудовата бригада. Дните от 20 до 30 т.м. се определят 
за разяснителна работа пред членската маса на д-вата, като 
за целта д-вото ни ще трябва да устрои едно събрание за 
50-хилядната бригада. Д-вото ни освен това ще трябва да 
подпомогне бригадата и парично, като ще трябва да внесем 
определена сума. Понеже има време за това, реши се въ-
проса да се разгледа на следното заседание. Всеки случай 
за събранието се натовари Културно-просветния комитет 
да определи датата за да може на време да се разгласи. и) 
От Окол. ръков. № 109, с което ни напомнят, че трябва да 
изпълняваме нарежданията за медицински надзор и на-
шите играчи в най-скоро време да отидат и да се прегледат 
от медицинския лекар на областта. На 17 т.м. в 7 ч. сл. об. в 
салона на Популярната банка. Областния уредник урежда 
публично събрание на което ще говори председателя на 
същия др. Стефан Куртев на тема: „Мирът и новите точки в 
международната политика през погледа на физкултурни-
ка“. Поканват се всички членове, а особено ръководство да 
посетят събранието, като натоварва Култ. просв. Комитет да 
разгласи събранието и докладва на следното заседание. к) 
От Окол. ръков. № 111, от 12 т.м. относно маршрута на кроса 
на 16 т.м., който си остава същия. Освен това от д-вото ни се 
искат 6 човека с колелета за постовете на маршрута. Искат 
имената на състезателите, които ще вземат участие в кро-
са. Всяко д-во да изпрати по 500 лева на всеки бегач, който 
ще бяга от негово име. Победителите ще бъдат изпратени 
в София за вземане участие за „Републиканския шампио-
нат на крос кънтри“, който ще се състои на 30 т.м. За цялата 
тази работа се натоварва „Коло-мото“ комитета при д-вото, 
да се разпореди и изпълни всички нареждания, като д-вото 
ни по възможност се представи с повече състезатели и на 
следното заседание се докладва за резултата. л) От Облст. 
физк. служба № 317-А съобщават ни, че от 17 т.м. започва 
произвеждането на открито дисциплините атлетика и игри 
с ръчна топка, като нареждат нашето игрище „Тенис“ да 
бъде на разположение на другите дружества в понеделник, 
вторник, четвъртък, петък и събота за игри с ръчна топка, а 
за атлетика да ходим на игрище „Локомотив“. По това пис-
мо намираме, че е избързано и не е спазено точно нашето 
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предложение. Председателя Алексиев, който е присътству-
вал при подреждането на програмата си е дал съгласието 
за нашето игрище, но само понеделник и четвъртък и то 
само временно, докато другите дружества да си направят 
волейболни и баскетболни игрища, понеже нашето игрище 
от сега нататък ще бъде винаги заето само от наши членове. 
Да се пише писмо до Обл. физк. служба в този дух и да се 
иска отменянето на горното им писмо. м) От Председателя 
на Директорския съвет, с което ни съобщава, че напосле-
дък в клубното помещение се забелязва падането на уче-
ническата дисциплина и че има много ученици, които не се 
прибират навреме в домовете си. Освен това има и някои 
които пишат. За да може да се запази пълния ред в клубното 
помещение постоянното присъствие избра комисия в със-
тав: Културно-просветния комитет, председателя Алексиев 
и Зав. юношите Михаил Николов да съставят Правилник 
за вътрешния ред в клубното помещение, и стаичките при 
двете игрища, който на следното заседание се прочете за 
одобрение. За това да се пише до Директорския съвет, че 
сме взели под внимание тяхното поръчение и ще направим 
всичко възможно за запазването на дисциплината между 
учащата се младеж, която посещава нашите спортни обекти. 

3. Доклади. 1) По протокола на технич. комитети. 
Председателя Алексиев прочете съставения протокол от 
заседанието от заседанието на техническите комитети със-
тояло се на 10 т.м. Постоянното присъствие по начало го 
приема и одобрява, като за разходите, които се налага да 
се направят се разрешава, но за всички такива да се пред-
ставят и съответните разходни документи за одобрение. По 
същия протокол се изказаха някои желающи членове. От 
името на туристическата секция при клуба се изказа Илия 
Антонов, който помоли обединителния излет, който е оп-
ределен за 22 и 23 т.м. поради още хладното време да се 
отложи за по-късна дата, когато времето ще се постопли и 
ще може да се посети от повечето членове, каквото е же-
ланието на комитета, понеже целта на излета е агитацион-
на и опознавателна. Постоянното присъствие след като 
изслуша и други членове от туристич. секция реши излета 
да се отсрочи за по-късна дата, която ще се определи до-
пълнително. Независимо от всичко на 22 и 23 т.м. ще се със-
тои обикновен излет, който да се оповести от Зав. излетите. 
Освен това се повдигна въпроса за определяне време в 
клуба, кога да могат да идват възрастни членове. Тъй като 
юношите и учениците членове през целия ден непрекъс-
нато са в клубното помещение, реши се за в бъдаще начи-
ная от 13 т.м. след 6 часа сл. обед клубното помещение да 
бъде на разположение на възрастните членове. Това да се 
впише в Правилника за вътрешния ред в клуба и да се има 
за строго изпълнение от бюфетчиците, които да почистват 
клуба за това време. Всички членове – малки и възрастни 
са длъжни да се подчиняват на Правилника за вътрешния 
ред, особено що се касае за пушенето. Единодушно чле-
новете туристи решиха секцията при дружеството да се 
казва „РОДНИ БАЛКАНИ“, което се прие и одобри от пост. 
присъствие. Натовари се същата секция в лицето на турис-
тическия комитет до края на този месец да изработят стен-
вестник, който да се предаде на културно-просветния ко-
митет. Освен това да се възложи да подготвят и изнасянето 
на сказки, като за всичко трябва да уведомят постоянното 
присъствие. За дамската секция при Сестринското училище. 
Понеже тази секция до днес не прояви никакъв живот за в 
полза на д-вото ни, натоварва се председателя Алексиев да 
влезе във връзка с Директорката на у-щето и уреди въпроса 
за членуването, като на следното заседание докладва за ре-
зултата. Касиера Д. Костов моли до 23 т.м. да се въздържаме 
да правим разходи, за да видим какво ще стане с блокирани-

те суми. Домакина докладва, че от Областната физк. служба 
ни се отпущат една мрежа за тенис и един барабан, за което 
следва да се направи и съответно писмо-разписка за полу-
чаване. Одобрява се разход – Одобрява се разхода от 5 000 
лева, които са броени за един чифт футболни обуща, които 
домакина да ги впише в инвентарната книга. За лекарствата 
за аптеките при игрищата домакина да се срещне с Стефан 
Калъчев. До следното заседание това трябва да се извърши, 
понеже състезанията започват и имаме нужда от медика-
менти. За в бъдаще аптечките винаги да бъдат в изправност. 
За терлиците. Докладва Георги Лазаров, че за един чифт с 
двойни подметки от шаек ще струват по 200 лева. За томбо-
лата. Въпреки всичко томболата трябва в най-скоро време 
да се тегли. Наложително е да се избърза с събирането на 
предметите. За свързване водната инсталация при игрище 
„Тенис“ с градската водна мрежа да се пише писмо до об-
щината и се помоли да се свърже понеже игрището ни се 
нуждае от вода. По договора за игрище „Тенис“ и назнача-
ване пом. домакин. Прочете се изработения договор меж-
ду натоварената комисия за това и лицето Петър Георгиев 
Цвятков, който си е дал съгласието за назначаване за пом. 
домакин, обаче стана ясно, че има някакво несъгласие от 
страна на втория относно плащането, за което постоянното 
присъствие помоли комисията наново да се събере и угово-
ри условията, като на следното заседание договора се док-
ладва за одобрение. Коло-мото комитета. Докладва Алекси 
Николов, че от синия док са направили 5 гуми за състеза-
телите, които са раздадени за тренировка. Останали са 9 
метра док, който се намира при него. От фабриката допъл-
нително ще им съобщаткога да изпратят плата за направа 
на други гуми. Същия помоли да се направят 2-3 фланелки 
за състезателите с инициалите на дружеството. Освен това 
да се направят и шпайкове за бегачите. За това се натовар-
ва домакина да прегледа дали има подходящи фланелки, 
които да се поправят и пригодят за целта, както и да види 
за шпайковете. За кроса на 16 т.м. от името на дружество-
то ни ще вземат участие следните състезатели-колоездачи: 
1. Мустафа Бейзаров Юмеров 2. Георги Димитров Попов 3. 
Димитър Михайлов Дончев 4. Михаил Атанасов Димитров. 
Всички са прегледани от медицинския лекар. За същите ще 
внесем по 500 лева, обаче, по късно, когато стане обмяната 
на парите. За суми в пом. домакините. Домакина предло-
жи да се дадат на двамата пом. домакини при игрищата по 
2 000 лева за дребни разходи и същите ще се оправдават с 
документи. Това се иска за да не се безпокои за малки разхо-
ди касиера на дружеството. За трудови полудни. Понеже на 
16 т.м. има крос-кънтри реши се трудо-дни да се проведат 
на 14 и 15 т.м., когато има много свободни членове и то от 
желающите членове. Инструменти ще има на игрище Тенис. 
За боядисването на екипа от фабриката Матей Недков са 
си дали съгласието. Домакина да има грижата за отнасяне 
на фланелките и гащетата. Вечеринката на Тенис-секцията 
докладва Борислав Христов, като каза, че за сега се отказват 
да дадат такава, понеже става обмяна на парите и ще се 
отрази на прихода. 

За инкасатор на туристич. секция се назначава Атанас 
Кереков, който ще се грижи да инкасира суми от членовете-
туристи. Той да се отчита на главния касиер, съгласно угово-
реното с последния. Атанас Аврамов да получи два кочана 
касови квитанции и ги предаде на Кереков. На инкасатора 
ще се заплаща определения до сега процент. На всички ин-
касатори да се заплаща по равно. За марките „Фонд Игрище“. 
Да се побърза с отчитането на раздадените марки понеже 
се нуждаем от парични средства, а освен това наближава 
годишното събрание. Да се пишат писма до всички, които 
са получили такива марки, за да се отчетат. За клубното 
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помещение – В изпълнение писмото от Окол. ръков. пов-
дигна се наново въпроса за клубно помещение. Въпреки, 
че сегашното помещение е на централно място, налага се 
да се потърси едно по-голямо такова, понеже членската ни 
маса се увеличи. Такова разбира се трябва да потърсим пак 
около сегашния клуб, като се посочи някоя кръчма. Всички 
членове да потърсят подходящо помещение и на следното 
заседание докладват, за да можем да вземем съответно ре-
шение. За картотеката. Секретаря помоли всички длъжност-
ни лица да се вслушат в решенията и на време да предста-
вят исканите книжа за състезателите за да може на време да 
се извърши годишната картотека. Всички да му представят 
исканите списъци и книжа. Същия помоли членовете на по-
стоянното присъствие редовно след прочитане и одобре-
ние на протоколите същите да ги записват за редовност. 

Протокол № 6, гр. Варна, 19 март 1947 година. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
временното постоянно присъствие на дружеството ни при 
следния дневен ред:

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 5 
от миналото заседание, който се прие без изменение и до-
пълнение.

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се получените 
писма през седмицата по които се взеха и съответните ре-
шения: а/ Окр. № 112 от Окол. ръков. За Общата годишна кон-
ференция, която се свиква от същото на 23 т.м. в 8 часа пр. 
обед и да изпратим наши представители, като на всеки 50 
члена х част от 50 се полага по един делегат. Можем да пра-
тим най-много 10 делегати. За такива се посочиха: 1/ Алекси 
Николов Алексиев 2/ Гарабед хаджи Гарабедов 3/ Михаил 
Николов 4/ Димитър Константинов Костов 5/ Насим Папо 
6/ Иван Симеонов Главанов 7/ Илия Антонов Илиев 8/ Сия 
Петрова 9/ Иван Делев10/ Иван Илиев. Секретаря да изготви 
пълномощното за същите, а освен това да извести писмено 
ръководство за състава на делегатите. Освен тия делегати 
на конференцията ще присътствуват и редовни членове на 
дружеството ни, които влизат в състава на околийското ръ-
ководство. На следното заседание същите да направят и до-
клад за взетите решения от конференцията. б/ Окр. № 126 от 
същото ръководство, че насрочената среща от шахматния 
междудружествен турнир за 23 т.м. поради конференцията 
се отсрочва за неопределена дата. в/ Окр. № 10/733 от Нар. 
физк. съюз, че годишната картотека се отлага до края на м. 
март т.г. поради обмяната на парите. г/ От физкулт. колектив 
при II. мъжка гимназия, моли да им отпуснем 10 броя фла-
нелки и толкова гащета и една баскетболна топка, понеже 
имали насрочено състезание в Провадия. Реши се този път 
да им отпуснем такива, обаче, да им се пише, че втори път не 
можем да сторим това, понеже нямаме достатъчно екипи. 
д/ От Физкултурния колектив при Държав. университет, с 
което молят да им разрешим да използуват волейболното и 
баскетболното игрище от 15 до 18 часа три пъти седмично. 
Постоянното ни присъствие намира, че това е невъзможно, 
понеже по това време всекидневно игрищата са заети от 
наши състезатели, както и от останалите дружества и реши 
да им се отговори, че по-добре е да си направят такива иг-
рища в двора на университета където има място, като само 
за официални състезания ще им отпущаме горните игрища. 
Да им се пише в този дух. е/ Окр. № 9/620 от Центр. ръков. 
на Нар. Физк. съюз относно крос-кънтри на 30 т.м. и реда по 
който ще се произведе. Реши се от нашето дружество да се 
изпратят двама състезатели, а именно: Мустафа Бейзаров 
Юмеров и Димитър Михайлов Дончев, за което да се пише 
до Съюза. На същите дружеството им заплаща разноските 

за отиване и връщане и дневни. На следното заседание 

отговорника на коло-мото комитета да докладва за сторе-
ното. ж/ От Железничарското физкулт. д-во „Локомотив“ 
– гр. Русе, канят ни за два футболни мача по случай от-
криването на новият им стадион за 13 и 14 април т.г. в 
гр. Русе, като ни предлагат глобална сума 80 000 лева. Реши 
се да приемем тази покана, като постоянното присъствие 
намира, че освен футболният ни отбор, можем да отидем с 
баскетболен и волейболен тимове и с трима състезатели на 
„пинг-понг“ като в писмото до „Локомотив“ пишем да ни да-
дат и то ако желаят една горница за 10 души състезатели, за 
да можем да проведем и тия дисциплини. Ще чакаме отго-
вор за да уведомим и околийското ръководство за да не ни 
насрочат състезания за горните две дати. Натовари се Зав. 
футбола да има грижата за да съобщи на състезателите да 
бъдат готови. 

3. Доклади: Длъжностните лица направиха последова-
телно своите доклади; както следва: 1/ Коло-мото комитета. 
- Докладва Алекси Николов за произведеното крос-кънтри 
на 16 т.м. на което за голямо наше нещастие представите-
лите на д-вото ни са пострадали поради падане. Това раз-
бира се не трябва да ни отчайва. Намира и предложи за 
„Републиканското крос-кънтри“ което ще се състои на 30 т.м. 
в София да изпратим двама колоездачи от нашето друже-
ство. Според него заслужават да бъдат изпратени: Мустафа 
Бейзаров и Димитър Михайлов Дончев, за което да се пише 
до Народния физкултурен съюз – София, за да ги включат 
в общия списък на състезателите. Клубът ще им заплати 
пътните и дневните разноски, които възлизат около 10 000 
лева. На следното заседание да се докладва за резултата 
от направеното. 2/ Туристическата секция – Председателя 
Н. Ралчев докладва, че за 22 и 23 т.м. са насрочени изле-
ти, за които са назначени и отговорници. Разгласени са. 3/ 
Домакина Б. Ексерджиян моли за в бъдаще, при откриване-
то на игрище „Тенис“ екипа да се раздава на състезателите, 
когато отиде отговорника и посочи на кои състезатели да 
се раздават екипи. В случай че той отсътствува тогава от не-
говия заместник или Председателя Алексиев ще каже кому 
да се дават такива. Докладва, че от Обл. физкулт. служба 
са отпуснали за временно получаване от гимнастическата 
група 7 фланелки и 7 гащета за които следва да се направи 
една разписка. Да се побърза с приемането на инвентара 
от домакина на „Приморец“ – Михаил Янев. От 7 фланелки/
зебри е направил 4 фланелки за колоездачите. 4/ За тенис-
игрището докладва Михаил Янев, който предложи и помоли 
постоянното присъствие да отпусне в първо време сумата 
10 000 лв. за посрещане най-необходимите разходи по при-
готовляването на Тенис-кортовете, понеже сезона набли-
жава. Тази сума да се изразходва за надници на работник, 
купуване червено, вар и др. като за всичко се представят 
и съответните оправдателни документи. Владимир Пинзов 
да получи валяк от О.Р.П.С., понеже имаме нужда от него. 
Валяка, който е на игрището да се поправи, като се купи и 
необходимата ламарина. За сега касиера да даде сумата от 
10 000 лева на Михаил Янев, който заедно с другите члено-
ве от Тенис-комитета да закупят необходимите материали, 
но игрището в най-скоро време да бъде готово. 5/ Комитета 
Игри с ръчна топка – Докладва Илия Капитанов, като каза, 
че физк. д-во „Лудогорец“ от гр. Разград чрез техен предста-
вител направил предложение за една среща – на волейбол 
или баскетбол, като им броим пътните и дневни разноски, 
които ще възлязат към 10 000 лева. Понеже тази сума ни се 
видя голяма, реши се да приемем да играем волейболен 
и баскетболен мачове, като им заплатим глобална сума от 
5 000 лв. понеже повече за сега не можем да им броим поне-
же сме в началото на сезона. Състезанията да се произведат 
на 6.IV. т.г. в Варна. Да им се пише в този дух. 6/ За спец. спор-
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тове. Докладва Вл. Пинзов. Каза че турнира пинг-понг е за-
вършил при добри резултати. Първенец е Л. Седоев и Любен 
Господинов и Любен Мирчев. Председателя ги поздрави от 
името на постоянното присътствие и на Л. Седоев поднесе 
като първенец една автоматична перодръжка а на другите 
двама Вл. Пинзов да купи съответни награди. 7/  Зав. фут-
бола Г. Гарабедов, докладва, че състезателя ни Недко 
Георгиев Недков, който беше подал молба за напущане, 
наново се завръща в редовете на дружеството ни, като 
помоли секретаря да напише писмата за това, като се 
уведоми и Околийското ръководство. 8/ Културно-просвет. 
комитет. Докладва Стоил Илиев, като каза, че на събрание-
то на 17 т.м. устроено от Обл. съвет за физкулт. и спорт от 
нашето дружество са присътствували  най-голямо число по-
сетители – 37 души. Предложи на 26 т.м. преди редовното 
заседание на пост. присътствие е удобно да направи доклад 
за младежката строителна бригада, понеже от дружеството 
ще трябва да посочим лица, които да отидат в бригадата и 
то разбира се които са добре подготвени за преподаватели 
по физкултура. 9/ Зав. юношкия комитет – Михаил Николов 
докладва за конференцията която се състояла на 17 т.м. за 
съставяне програмата за юношките състезания през насто-
ящия спортен сезон. Програмата, която ще се получи да се 
има за изпълнение от него. 10/ За електрическите крушки 
– Да се пише писмо до Директора на електрич. дирекция 
при общината да ни отпусне две крушки необходими ни 
за клуба. 11/ Значки за състезателите. Реши се да се дадат 
на разположение на отделните комитети 25 броя значки за 
раздаване на състезателите, които нямат възможност да си 
купят такива. 12/ Томболата да се тегли в най-скоро време. 
13/ За кроса на 30 т.м. Желателно е от д-вото ни да вземат 
участие повече състезатели. Този крос ще бъде масов, а не 
за постижения. За отговорник за масовата демонстрация се 
назначава Владимир Пинзов, който като Зав. спец. спортове 
има грижата за привличането на повече състезатели поне-
же от др-вото ни трябва да вземат участие около 200 души. 
14/ За трудовата седмица. Реши се седмицата от 24 до 30 
т.м. да се обяви за трудова, като се поканят всички членове 
масово да се явят и подпомогнат с труда си почистването 
и подтягането на игрище „Тенис”. Пом. домакина да си от-
белязва, кой от членовете ходи на трудова. 15/ За клубно-
то помещение се реши да си останем на същото място. 16/ 
Правилник за вътрешния ред в клуб. помещение. Прие се 
изработения правилник от специалната комисия, който да 
се тури на видно място в клуба и да се изпълнява от бюфет-
чиците и посетителите на д-вото.

Протокол № 7, гр. Варна 26 март 1947 г. в 19 часа и 
30 мин. Присътствуваха: Алексиев, Драгиев, Бедрос, Папо, 
Костов, Мих. Янев, от техническите комитети: Илиев, Ал. 
Николов, Цветан Благоев, госпожицата /туристка/ Галю, 
Калъчев, Темелков, Аршаг, Капитанов, Андонов, Пинзов, 
Мих. Николов, Дневен ред:

1. Разглеждане текущата кореспонденция 2. Доклад на 
др. Енчо Енчев в/у тема строителни младежки бригади 3. 
Доклад на протокола на техн. комитети 4. Доклад на отдел-
ните комитети

По точка 1-ва: Докладва се телеграма на „Локомотив” – 
Русе, с която приемат гостуването на футбол и волей бол. 
Писма № 128, 132, 136, 141, 144 на окол. физкултурно ръко-
водство, които се отнесоха до съответните служебни лица 
за сведение и изпълнение. На № 136 да се отговори: п. 1 на 
същото, че д-вото е на мнение че много по справедливо би 
било да се предвидят карти за свободен вход процентно на 
действително спортуващите членове при всяка организа-
ция, като процента ни бъде 20. На № 141 – да се потвърди 

получаването и че ще се направи необходимата разгласа, 
но да се направят възражения, че неправилно се е проце-
дирало по отношение подбора на играчите от разните дру-
жества, участвували в състезанията и че това не е начина, 
по който ще стане подбор и подготовка на градския тим, на 
който предстоят сериозни състезания, като се остават на 
заден план много по-добри играчи. писмо № … от дирек-
цията на външната търговия, че не са разрешава искания 
внос на разни спортни уреди, писмо от футболната ре-
ферска секция – Варна за внасяне таксите на футболните 
състезания на касиера Дим. Топалов. Писмо от нфс № 706 
отн. адресиране кореспонденцията; от областната физкул-
турна служба № 388 за отпускане на уреди и съоръжения; 
програмата от окол. физк. ръководство отн. провеждане 
на демонстративния крос на 30 т.м. В връзка с същото отго-
ворник при събличането в дома на физкултурата се назна-
чи пом. домакина. Докладваха се окръжни № 603,  802, 848, 
850 и такова от 21 март 47 /без номер/ на Н.Ф. Съюз – центр. 
ръководство, които се отнесоха до съответните комитети за 
сведение и изпълнение. Особено се обърна внимание на 
последното окръжно п. 3, съгласно което ще трябва да се 
държи сметка за всичко членове на дружеството, които са 
се записали бригадирци чрез своите политически и други 
организации, независимо от проагитирване и провеждане 
прякото записване.

по точка 2-ра: Съгласно набелязаната агитационна про-
грама, просветния комитет от 20 до 30 т.м./ др. Енчо Енчев 
изнесе реферат на тема „Строителни младежки бригади”; 
две годишния стопански план и ролята на физкултурната 
младеж при провеждане на същия. Докладчикътв сбита 
форма изтъкна, че две годишния план е реален и осъщест-
вим и че чрез индустриализация и модернизиране стопан-
ството ще догоним редица други страни и ще се сведе без-
работицата до минимум. Същия уточни обектите, които ще 
се атакуват и реализират, както и числото на заангажира-
ните бригадирци. Резултат на горното ще бъде обновяване 
и заздравяване на народното ни стопанство, което пък от 
своя страна значи създаване и отглеждане на здрави поко-
ления. Понеже предвижда се към всички дадени обекти да 
се създадат и редица условия за спортуване, ролята на физ-
културниците ще бъде да отлъчат не само бригадири, но и 
да дадат технически ръководители. Необходими ще бъдат 
около 100 души техници-спортисти. Контролната цифра на 
Т.В.П. е 8 души техници/ Горното трябва да се проагитира и 
да се представим достойно и добре.

По точка 3-та: Прочете се протокол № 2 на заседанието 
на техн. комитети състояло се на 24.III.1947 г. на 17 и поло-
вина часа в клубното помещение и биде одобрен от посто-
янното присътствие. Футболен комитет – Галю докладва 
отн. необходимоста за организиране провеждане на състе-
занието в събота. За главен организатор се посочи Аршаг. 
Реши се да се отпечатат 50 броя афиши, да се пише писмо 
до милицията за охрана, като входа при главната врата бъде 
60 лв. а при горната 40 лв. Предостави се на „Металик” наба-
вянето на билети. Домакинът докладва необходимост щото 
контролната комисия да провери инвентарните вещи и ус-
танови наличноста. Култ. просв. к-т – Илиев – докладва че 
предстои издаването на два стен вестника /в връзка с аги-
тационната седмица/ отпечатването на 50 апела и изработ-
ването на два лозунга за клубното помещение. Коло-мото 
к-т – Ал. Николов докладва, че двамата бегачи съгласно 
последното протоколно решение са заминали, необходимо 
е да се пише писмо до окол. управа за изискване допълни-
телни лични карти за записване колоездачи, което да съот-
ветствува на числото на записалите се до сега в ТВП – 350 
души. Да се пишат следните писма: до коменданта на 
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милицията относно охраната в събота – много бързо; писмо 
до окол. управа за нови колоездачни карти; - спешно. писма 
до окол. управа: 1 – в връзка с свободните карти; 2. относно 
посочване играчи за А и Б тимове /може заедно да се уточ-
ним/, писмо до фабриканта Цанков, с молба да ни се отпус-
не въже – 1 см. дебелина за направа на въженца за скачане.

Протокол № 8, гр. Варна 2 април 1947 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на по-
стоянно присъствие на дружеството ни при следния дневен 
ред:

1. Четене протоколи. Секретаря прочете протокол № 6 
и 7 от миналите две заседания, които се приеха без измене-
ние и допълнения.

2. Четенен кореспонденция. Прочетоха се получените 
писма през седмицата по които се взеха и съответните ре-
шения, както следва: а/ № 136 от Окол. ръков., с разни ре-
шения взети на 25 т.м. между които важно е решението, че 
се обезсилват всички издадени до сега карти за свободен 
вход, като за в бъдаще на всяко отделно д-во, ще се дават 
по 20 карти, които да се раздадат на активно спортуващи 
и спортни деятели, като искат снимки и списък. По този 
въпрос нашето д-во е на становище, че трябва да се дадат 
карти поне на 20% от състезателната маса на отделните 
дружества, което е по-справедливо. В този дух да се пише 
до Околийското ръководство. б/ От Окол. ръков. № 152, че 
насрочват на 6 април т.г. футболен мач между „Т.В.П.” и 
„Септемврий” „А” и „Б” отборите. За този мач подробно 
ще се говори в точка „Доклади”. в/ От Окол. ръков. футбо-
лен комитет – да изпратим един представител футболист 
за конференцията, която се свиква на 6 т.м. за съставянето 
на спортния календар за 1947 година. Натовари се Аршак 
Накашан като член на футболния комитет да има грижата за 
изпълнението на нареждането, като на следното заседание, 
ако има да се докладва нещо интересно от конференцията 
постоянното присътствие да бъде уведомено. г/ От Окол. 
ръков. № 157-туристически комитет, свикват всички турис-
тически комитети на конференция за разглеждане разни 
въпроси, която ще се състои на 4 т.м. Това да се изпълни, 
като се натоварва Цветан Благоев да съобщи на останалите 
членове от турист. комитет при д-вото ни. Телеграма № 61 и 
писмо № 64 от 25 март т.г. от Железничар. физкултурно д-во 
„Локомотив” – Русе, с което ни съобщават, че са съгласни за 
нашето гостуване и запитват кога ще отидем, а освен това, 
че трябва и ние да ги посрещнем при същите условия. По 
този въпрос се изказаха почти всички членове на ръковод-
ството и като се направиха сметки за разходите стана ясно, 
че сумата, която те ни дават 90  000 лв. за гостуването на 
футболния и волейболния отбори – или всички 22 души за 4 
дни – дневни и пътни е крайно недостатъчна, затова посто-
янното присътствие след сондиране мнението на отделните 
си членове реши: Съгласни сме да гостуваме с горното чис-
ло хора и за две футболни състезания и волейболни такива, 
ако гореказаното д-во се съгласи да ни заплати глобалната 
сума от 120 000 лева, като ние от наша страна ще ги посрещ-
нем при същите условия ако имаме дадени свободни дати 
от ръководството. Понеже тази година имаме да посрещаме 
„Левски” София и да играем юбилеен мач Калъчев-Моканов, 
съмнително е да имаме дати, но независимо от всичко ние 
можем да ги посрещнем поне за един мач, като ще им запла-
тим сумата от 60 000 лева за едно футболно състезание. В 
този дух да им се пише бързо писмо и да им се иска да ни от-
говорят телеграфически дали приемат условията ми. е/ От 
„Динамо” – Добрич и от „Левски” – Пловдив, канят ни за две 
футболни състезания за 13 и 14 т.м. Понеже сме заети за два-

та дни, да им се отговори, че не можем да приемем по-

каната. ж/ От „Локомотив” – гара Царева-Ливада, молят, ако 
разполагаме със стари обуща да им изпратим някой чифт, 
понеже са новоосновано д-во и имат нужда от такива, а 
няма от къде да купят. Да им се отговори, че и ние не разпо-
лагаме с такива, а освен това численият ни състав е голям 
и няма от къде да купим нови. з/ От д-во „Металик” – Варна, 
моли да дадем разрешение на състезателя Иван Андреев 
Христов, да премине при тях, понеже работил там. Да им се 
отговори, че желателно е въпросния състезател да направи 
молба до управителния ни съвет, както е упоменато в чл. 8 
от Правилника за членските карти и след това ще му се даде 
такова. и/ От същото-сектор „Кораловаг” № 4, молят да им 
разрешим да играят волейболен мач на Тенис-игрището на 
4 т.м. Разрешава им се. к/ Писмо № 86 и телеграма от нар. 
физк. д-во „Лудогорец” – Разград, с който потвърждават, че 
желаят да ни гостуват за 6 т.м.на дисциплините: волейбол, 
баскетбол и пинг-понг и да им заплатим предложената сума 
5 000 лева. Натовари се Илия Капитанов с организирането 
на състезанията, като касиера да им даде входни билети. За 
целта след състезанията да се състави приходо-разходен 
протокол, който на следното заседание се докладва за одо-
брение. Пинг-понга ще се играе в клуба и ще бъде с вход. 
Също така и на игрище Тенис ще се събира вход. По този 
начин от прихода ще може да се заплатят разходите на гос-
тите. л/ Молба от Курти Русев Куртев –Варна, моли комисия-
та, която се занимава с разпределението на велосипедните 
гуми да му отпусне два комплекта такива, понеже има го-
ляма нужда. Резолюция на „Коло-мото” е че в момента няма 
гуми, но в случай, че пристигнат такива, ще го имаме в пред 
вид. м/ № 401-А от 31.III.т.г. от Обл. физкулт. служба изпращат 
ни едно сведение за времето от 1.I.1946 г. до 1.I.1947 година. 
Същото да се попълни до 10 т.м.

3. Доклади: 1. Домакина Бедрос Ексерджиян докладва, 
че е купил обущарските материали за направа на обуща и 
моли веднага касиера да приготви сумата да се заплатят. За 
да може да се започне с направата на същите, натовари се 
комисия в състав: Петър Желев, Гарабед Гарабедов и Петър 
Пехливанов, да прегледат, претеглят и изчислят колко чи-
фта обуща ще могат да се направят и материали се предадат 
на Гарабед Гарабедов, който да започне изработването на 
обущата, понеже сме в сезона и имаме голяма нужда от тях. 
2. Ст. Илиев запита дали всички делегати за общата конфе-
ренция на Окол. ръководство са били там и ако не са докла-
двали да направят кратък доклад. Отговори ми се, че всич-
ко е минало в ред и няма какво да се докладва. Ще се раз-
прати протокол до всички д-ва. 3. Туристич. комитет. 
Докладва Цв. Благоев, че има насрочени излети за 6 и 7 т.м. 
Освен това, че ще се съберат на 3 т.м. да разменят мисли за 
конференцията на 4 т.м. 4. Културно-просветния комитет. 
Докладва Стоил Илиев, като каза, че туристите не устояха на 
поетия ангажимент да издадат стен-вестник. „Т.П.В.” е на чел-
но място във Варна за проведената дейност през м. март т.г. 
5. Зав. футбола – Гарабедов – докладва, че от мача, който 
е игран с „Металик” е пострадал състезателя Конаков, 
на който трябва да се правят масажи. За същия да се 
пише писмо до Държавната болница за да бъде прегле-
дан на рентген. Натоварва се Накашан да го заведе в 
болницата. Резултата от мача е 4:1 за „Т.П.В.” – Понеже 
приходо-разходния протокол не е още готов, да се докла-
два на следното заседание, като до тогава се платят всички 
разходи. За мача с „Септемврий” – на 6 т.м. неделя. За орга-
низатор се назначава Константин Темелков или ако той не 
дойде Аршак Накашан. Да се приготвят входни билети на 
време. Да се пише писмо за милиция – пеша и конна. 
Размениха се мисли какво да бъдат лицата, които ще бъдат 
като касиери и пропускатели. Направиха се предложения за 
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платени и друго за неплатени. Понеже този мач няма да ни 
донесе голям приход може да не се плаща, но за в бъдаще 
може да се наемат и платени длъжностни лица. За този мач 
Отговорника да се срещне с този на „Септемврий” и угово-
рят условията за мача. Да се поръчат афиши. Всички на вре-
ме да бъдат на игрището. Цени на билетите: I каса – 80 лв. и 
II – каса – 60 лева. От състезателите да се пускат от всички 
дружества тия от първите тимове, понеже картите още не са 
раздадени. Натоварва се Зилберман да контролира двата 
входа, как става пускането на състезатели и продажбата на 
билети. На следното заседание да се докладва и се предста-
ви приходо-разходния протокол. 5. Зав. Тенис секцията 
Михаил Янев помоли пост. присътствие да се даде от каси-
ера гласуваната сума от около 10 000 лв. за да се пристъпи 
към направата на кортовете. Същия трябва да събира и 
членски вноски. 6. Зав. комитета ръчни топки Илия 
Капитанов докладва, че има предложение от секцията 
„Ереван” при Арменското дружество да станат секция при 
нас. По начало постоянното присътствие е съгласно, но за 
да се занимае с въпроса, желателно е същите да направят 
писмено предложение за това. Същия помоли да се пригот-
вят входни билети за волейболното и баскетболното състе-
зание на 6 т.м. с Разград. 7. Зав. юношите Мих. Николов, док-
ладва, че няма достатъчно обуща за юношите. Желателно е 
да се купят или направят, понеже скоро ще започнат състе-
занията. Същия иска да основем боксова секция, като вече е 
започнал да работи за нея. Помоли да се направи една тор-
ба, за която е нужен брезент. Борислав Христов пое ангажи-
мент да намери такъв. Не е зле да се образува такава сек-
ция, но трябва да се търсят състезатели и екипи. Освен на-
личните ръкавици трябва да се направят или купят още та-
кива. Но това ще стане допълнително, когато секцията запо-
чне да функционира и като се определи състава и. За всичко 
да се докладва. 8. Касиера Димитър Костов, помоли всички 
които са взели билети за лотарията да се отчетат незабавно, 
за да може да се тегли. Най-късно до 6 т.м. трябва да сторят 
това. Няма смисъл повече да се протака томболата понеже 
се излага името на дружеството ни. Иска да му се даде раз-
писка за 25 броя значки, които ще се раздадат на състезате-
лите, за да ги оправдае в разхода. Същите ще се дадат на 
председателя Алексиев, който заедно с другите председате-
ли на секциите ще ги разпределят. Този въпрос не трябва 
повече да се протака. Касовата наличност е малка и трябва 
да правим разходи за най-належащите нужди. 9. Зав. спец. 
спортове Владимир Пинзов намира, че за в бъдаще на засе-
данията трябва да присътствуват само членовете на ръко-
водството понеже, когато присътствуват и други членове 
заседанията стават много тежки понеже всички се обаждат 
от страни. Стоил Илиев намира, че могат да присътствуват 
всички желающи, но да мълчат. Заседанията напоследък 
продължават дълго време и стават отекчителни за присът-
ствуващите, затова желателно е да участвуват само тия от 
ръководството. И без това състава на ръководството е мно-
го голям. За състезанието на пинг-понг с „Лудогорец” – 
Разград при хубаво време да стане на „Тенис” игрището на 
открито. Да се играе при вход по 20 лева, понеже трябва да 
се съберат пари за разноските на гостите. Техническите ко-
митети да се събират всеки понеделник, понеже има въпро-
си, които трябва да се разрешават на време. За в бъдаще 
техническите комитети да се занимават с висящи въпроси и 
да се внасят за одобрение от упр. съвет в готов вид, за да 
може по-бързо да се свършва разглеждането им. 10. Зав. 
„Коло-мото” комитета докладва Стефан Маринчев за кроса 
на 30 март т.г. в София за републиканско първенство, като 
каза, че нашите двама колоездачи въпреки нещастието, 
което ги преследва са се класирали единия на 9 място, а 

втория на 26 място. Ще се продължи да се работи, за да се 
достигнат добри резултати. 11. За обущата. Както се каза 
по преди за направата на футболни обуща да се избере 
по-здравия материал от доставения такъв, а по слабия 
да се употреби за направата на шпайкове. Трябва да се 
определи цената за направата и на следното заседание 
се докладва за това. Желателно е Гарабедов да ги запо-
чне в най-скоро време. 12. За съблекалня и две баскетбол-
ни топки по 4 000 лева. Натовари се председателя да угово-
ри условията за направата на една платена съблекалня за 
Тенис игрището и за направата на 2 баскетболни топки. 13. 
Правилник за вътрешния ред на кортовете. Илия Капитанов 
прочете изготвения правилник, като по него най-много се 
говори за таксите, които трябва да се събират. Действително, 
че те не са големи, а има състезатели, гдето непрекъснато 
играят, но за сега Правилника се приема в този си вид и за в 
бъдаще самите условия ще ни покажат какви корекции 
трябва да направим по него и тогава техническите комитети 
ще се занимаят наново и за промените които трябва да ста-
нат ще ни се докладва. Същия да се отпечата на чисто и се 
постави на видно място на игрище Тенис за прочит от всич-
ки, които посещават тия игрища и за сведение и изпълне-
ние от Помощник домакина. Последния е длъжен да го из-
пълнява, и следи за изпълнението му от посетителите. Само 
тогава ще има добър ред на игрището и ще могат да се запа-
зят добре.14. Секретаря Анестев намира, че време е вече 
след толкова годишно секретарствуване и работа в 
Управителния съвет да се намери някой по-млад член, кой-
то да се подготви да поеме длъжността му. Работата нараст-
на доста и е наложително да се тръси човек, който от сега 
редовно да следи как да секретарствува и воденето книжа-
та на дружеството. Ръководството е напълно съгласно  с до-
клада на секретаря и ще гледа да намери подходящ човек 
за заместник на същия. Русин Русинов намира, освобожда-
ването на секретаря може да стане от Общото годишно съ-
брание, но независимо от всичко намира желанието на 
Анестев и ръководството ще гледа да го смени за да си по-
чине, като от сега да търси лице за заместник. 15. В дневния 
ред на следното заседание да се разгледат въпросите: 
Определяне дата за общото годишно събрание. Начините 
по които става отчетността в дружеството ни, а така и връз-
ката, която съществува за отчетността между отделните 
длъжностни лица. За в бъдаще всички решения, които се 
вземат от постоянното присътствие да се вземат при сърд-
це от длъжностните лице и на време да ги изпълняват и док-
ладват своевременно за стореното. Тъй като комитетите са 
много и всички имат да правят доклади същите да бъдат 
кратки и ясни, за да могат заседанията да бъдат по-кратки.

4. Приемане членове: Разгледаха се подадените де-
кларации за членове. Приеха се за редовни членове след-
ните лица: 1/ Фея Димитрова Желева, 2/ Керанка Илиева 
Иванова, 3/ Катя Петрова Канарова, 4/ Мария Маркова 
Симеонова, 5/ Николинка Василева Благоева, 6/ Недялка 
Симеонова Колева, 7/ Георги Савов х.Делев, 8/ Елизабет 
Атамян Стефанова, 9/ Антон Георг. Пашев, 10/ Мария Пеева 
Христова, 11/ Пенка Павлова Йорданова, 12/ Смарагда 
Христова Попова, 13/ Жечо Добрев Жечев, 14/ Коста 
Александров Костов, 15/ Саркиз Агоп Зонатян, и 16/ Христо 
Стойчев Христов. На всички членове да се събират редовно 
членските вноски.

Протокол № 9, гр. Варна 9 април 1947 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
постоянно присъствие на дружеството при следния дневен 
ред:

1. Четене протокол № 8 - Секретаря прочете прото-
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кол № 8 от миналото заседание, който се прие без измене-
ние и допълнения.

2. Четене кореспонденция. а/ Получиха се програмите 
за възрастните и юношките отбори за 1947 година, които да 
се поставят на видно място в клуба за изпълнение от фут-
болния комитет. б/ писмо № 457 от 9 т.м. от физкултурната 
служба, с която искат до 18 т.м. да им изпратим снимките 
на наши членове физкултурници, които са взели учас-
тие в съпротивителното движение и станали жертва в 
борбата срещу фашизъма, за съставяне на албум, кой-
то по-късно може да послужи за издаване на книга за 
приноса на нашите физкултурници, в борбата за изво-
юване на съвременната прогресивна обстановка у нас. 
Натоварва се Културно-просветния комитет да изпълни 
това нареждане и докладва какво може да се изпрати от 
нашето дружество. в/ № 170 от Туристическия комитет при 
Окол. ръков. с което съобщават, че за в бъдаще отиването 
на двете хижи ще става само с предварително разрешение 
което ще се взема от Граничния участък. За в бъдаще вода-
чите на излетите да съставят предварително исканите спи-
съци. г/ Да се пише на Свобода, че сме съгласни да играем 
мача за първенство насрочен на 16 т.м. – на 15 т.м. по същото 
време и на същото място. Натоварва се Аршак Накашан да 
се срещне с представителя на Свобода и уговорят за това. 
д/ № 171 от Окол. ръков. за в бъдаще да представяме и по 5 
човека за спортна милиция и всички състезатели да бъдат 
медицински освидетелствувани. е/ № 168 от Коло-мото ко-
митета при Окол. ръков., че на 20 т.м. ще се състоят състеза-
ния за знамето на колоездачите и за знамето на мотоцикле-
тистите. Предоставя се на нашия Коло-мото комитет да има 
грижата за определянето на състезателите, които ще вземат 
участие в горните състезания. ж/ № 48 от Работн. физкулт. 
д-во „Свобода”, с което молят да разрешим на 6 души досе-
гашни наши членове да преминат в тяхното дружество, по-
неже са кооператори и желаят това. Реши се да им се даде 
разрешение, като между тях е и досегашния съветника на 
нашето д-во Георги Тодоров, който се освобождава от длъж-
ност и отговорност. Да им се пише в този дух. з/ Телеграма 
№ 84 от „Локомотив” – Русе, че не могат да ни приемат при 
предложените условия 13 и 14. и/ Телеграма от „Славия” – 
Бургас, канят ни за едно футболно и волейболно състезание 
срещу глобалната сума от 50  000 лева. Да им се отговори, 
че неможем да отидем понеже имаме насрочен мач. к/ № 
442 от Обл. физк. служба, относно доставката на разни по-
собия срещу заплащане. По този въпрос техническите ко-
митети са се занимали и намират, че в първо време трябва 
да поръчаме: 20 плондера, и по 120 гумени обуща /чифта/, 
толкова фланелки от трико и гащета от американ или док, 
като ги запитваме дали ще могат скоро да сторят доставката 
и дали въобще ще можем да разчитаме на горното количе-
ство материали. л/ № 1068 от Центр. ръков. на Нар. Физкулт. 
съюз, с което ни съобщават, че е издействувано пътуването 
по Б.Д.Ж. с 50% и искат да им съобщим колко делегата ще 
изпратим за да ни изпратят уверения, а освен това да им 
съобщим колко души искат хотел и храна срещу заплащане.

3. Четене и одобрение на протокола от технически-
те комитети: Председателя Алексиев прочете съставения 
протокол на техническите комитети от 7 т.м. Между реше-
нията, които са взели по-важни са: доставката на екипи, 
резултатите от баскет, волейбола и пингпонга, играни сре-
щу „Лудогорец” Разград. Резултатите са добри. Уреждане 
въпроса с договора на помощник домакина, който вече 
е започнал работата, а не е подписал договор за това. 
Предложението на Стефан Калъчев, че в памет на майка 
му и брат му, с баща си са решили да предложат една 

кристална купа, за която всяка година на 18 май 

победителя на един открит волейболен турнир ще се 
поднася и собственост ще се добие след като се спечели 
три пъти подред и пет пъти с прекъсване. По всички гор-
ни решения постоянното присътствие е съгласно, като за 
кристалната купа се пише до околийското ръководство да 
ни отговорят дали приемат това предложение, понеже ще 
участвуват всички дружества и след това ще се излъчи ко-
мисия която да изработи Правилника за същата. Както се 
каза по-горе за екипните принадлежности ще се пише пис-
мо до Областната физкултурна служба.

4. Доклади: а/ Домакина Бедрос Ексерджиян докладва, 
че има доста инвентарни предмети незаписани редовно в 
книгата и други, които като бракувани не са изписани. Това 
е работа на контролната комисия, която ще стори това при 
ревизията. б/ Зав. културно-просвет. комитет Ст. Илиев док-
ладва, че за април ни се налага да проведем програма за 
първомайско съревнование, като до 29 т.м. трябва да се из-
работи един стенвестник и се начертае диаграма за разви-
тието на дружеството ни. Натовари се комисия в състав: Ст. 
Илиев, Ст. Маринчев и Алекси Алексиев, която да има грижа-
та заедно с младежи да изпълни плана и преди първи май се 
украси клубното помещение. Да се отпечатат лозунги и др. 
в/ За конгреса на Нар. физк. съюз, който ще се състои на 20, 
21 и 22 т.м. в София се реши да се изпратят пет делегата, за 
които да се иска телеграфически уверения за намалено пъ-
туване, като се посочиха: Тодор Анестев, Стефан Маринчев 
и Йорданов и още двама, които ще се посочат на следното 
заседание. На първите трима дружеството ще заплати раз-
носките а двамата ще бъдат които ще си платят разноските. 
На следното заседание наново да се разгледа този въпрос 
и да се посочат точно делегатите, като по възможност се 
направят по-малки разходи. Реши се на всеки да се запла-
ти по 5 000 лв. глобална сума, които сега да се заплатят от 
всеки делегат лично от него, а след това дружеството ще му 
ги повърне. За да се уточнят въпросите, които ще се разгле-
дат и повдигнат в София желателно е, всички делегати да 
се съберат на предварително заседание и разгледат това. 
Независимо от всичко не е зле да се съберат и делегатите 
от останалите д-ва за да разменим мисли по конгреса. г/ За 
томболата. Реши се голямата предметна томбола да се тегли 
на 12 т.м. събота в 7 часа сл. об. в клубното помещение, като 
се назначи комисия: Бедрос Ексерджиян, Аршак Накашан 
и Папо. Михаил Тодоров /Манчо/ и Михаил Янев се дават в 
помощ на комисията. Да се теглят само продадените билети 
и разпределението да стане върху тях. Да се пише писмо до 
Народната милиция за изпращане на тяхен представител, 
който да участвува при тегленето. На видно място в клуба 
да се постави списък на печалбите и да се оповести в пре-
сата. д/ За договора на пом. домакина на Тенис-игрището. 
Понеже същият още не е готов, а пом. домакина има нужда 
от пари реши се за сега Владимир Пинзов да го авансира с 
известна сума, която в последствие да се заплати срещу ре-
довни документи от нашия касиер. Зилберман да побърза 
с съставянето на договора, като на следното заседание го 
докладва за одобрение. е/ Зав. футбола Гарабедов докла-
два в кратце за мача игран на 6 т.м. със „Септемврий”. 
Резултата е 6:0 за ТВП. Тимът ни трябвало да излезе с 
малка промяна, понеже в същия ден е починало братче-
то на нашия играч Стефан Калъчев. Независимо от това 
въпросния играч излезе да играе. Той направи голяма 
жертва за дружеството ни и заслужава да му се изкаже пох-
вала. Предложи се същия да бъде подпомогнат от друже-
ството с отпущане на една сума за посрещане на разноските 
по погребението. Действително, че управата направи един 
пропуск, че не е отпечатала некролог за покойника и не е 
поднесъл венец. Постоянното присътствие реши вместо не-
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кролог и венец и за облекчение в направените разноски да 
отпусне на Стефан Калъчев сумата от /10 000/ десет хиляди 
лева, които да му се броят от касиера след мача с „Спартак”. 
ж/ Кът на починали членове. Направи се предложение да 
се съберат снимките на починалите членове и в клуба да 
се определи един кът на починали физкултурници с кратки 
биографии. Това предложение се прие, като културно-про-
светния комитет има грижата за уреждането му. з/ Датата за 
общото /обединително/ годишно събрание. Реши се да се 
състои на 11 май т.г., като следното заседание ще се опре-
дели дневния ред и подробностите по него. й/ Зав. ръчни 
топки Капитанов докладва, че има направено предложе-
ние от Търново за волейболно и баскетболно състезания. 
Това се предоставя на него да уговори за втория ден на 
Великден и ако намира, че ще бъде удобно за нас, да при-
еме. к/ Отчетността на касиера. Касиера Костов докладва, 
че инкасиране на членските вноски става чрез назначени 
инкасатори, като срещу събраните суми им се заплащат из-
вестен процент. Раздава им кочани квитанции и се отчитат 
като съберат по-голяма сума. За сега има дадени такива на 
инкасатори между туристи, колоездачи, бившите „ТВ“ и „П”. 
Отчитането върви бавно, обаче сумите се внасят. Само ин-
касатора Ангел Ковачев се е доста забавил с уреждането на 
инкасото. Същия да бъде поканен за следното заседание да 
се яви за да даде някои обяснения по инкасирането, като 
му се предложи да се отчете напълно и се проверят какви 
касови квитанции има при него и от кого ги е получил. На 
касиера му е доста мъчно да упражнява тази длъжност, по-
ради служебна заетост и моли ако е възможно да се назначи 
друг касиер. Наложително е, както се подчертае, да се води 
поименна книга на членовете и да се отбелязва за кое вре-
ме е събирано вноски, като инкасаторите имат специални 
азбучници. Сега вече сме по-голямо и многочислено друже-
ство и трябва повече да се работи върху членските вноски. 
На следното заседание този въпрос да се разгледа наново 
и да се реши как да става инкасирането и колко инкасатори 
да се назначат. Разбира се всичко трябва да започне нано-
во след годишното събрание. л/ За парцалите за направата 
на анцунзи. Направи се предложение в първо време да се 
закупят около 100 килограма вълнени парцали, които да 
се дадат на фабриката срещу плат срещу доплащане, за да 
можем да получим плата за направата на анцунгите за игра-
чите. Домакина да има грижата за това, като още при пър-
вото падане на суми в касата се купят парцалите. Относно 
инкасаторите се реши за сега да си останат същите, като 
на мястото на Ангел Ковачев се назначи Андрей Иванов. 
Касиера редовно да събира сумите. Касиера докладва при-
ходо-разходните протоколи от следните състезания:1. От 
мача с „МЕТАЛИК”, игран на 29.III.1947 година – 4:1 Бруто 
приход –               9 240 лв. Разход - 4 840 лв.  За разпреде-
ление – 4 400 лв. или на двата клуба по – 2 200 лева, кои-
то са записани в приход на касовата книга и има издадена 
редовна касова квитанция. 2. От мача с „СЕПТЕМВРИЙ”, 
игран на 6.IV.1947 година – 6:0 Бруто приход – 50 900 лв. 
Разход -13 308 лв. За разпределение – 36 592 лв. или на два-
та клуба по – 18 296 лв. и за тази сума има редовно издаде-
на касова квитанция и вписана в касовата книга в приход. 
Зав. Тенис-кортовете докладва, че не са се подчинявали на 
Правилника за вътрешния ред на Тенис-кортовете следните 
състезатели: Филко Маслев и Любомир Мирчев. На първия 
се налага наказание – забрана 15 дни да играе, а на втория 
„строго мъмрене”. Ако продължават и за в бъдеще да се 
провиняват няма да се допущат в игрището. За освобожда-
ването на Михаил Тодоров Рачев /Манчо/. Постоянното 
присътствие натоварва г. Асен Карамихайлов да отиде 
до Шумен и уреди пред военните, да може състезате-

ля ни Манчо да се яви на 21 т.м. на трудова служба, тъй 
като на 20 т.м. имаме мач със „Спартак’. Да се напишат 
писма до К-ра на 4 трудов полк и Пом. Н-ка на същия полк, 
като се замолят да ни дадат съдействието си за явяването 
на въпросния състезател по-късно. За мача на 15 т.м. със 
„Свобода”. Понеже се реши насрочения за 16 т.м. мач със 
„Свобода” да се играе на третия ден на Великден – 15 т.м. 
натовари се Аршак Накашан с организирането на същия, 
като се срещне с представителя на „Свобода” и уговори ус-
ловията. да се пише писмо за милиционери – конни и пеши. 
Касиера да приготви билетите. На следното заседание да се 
докладва за резултата и приходо-разходния протокол.

Протокол № 10, днес 16 април 1947 година се състоя 
редовното заседание на постоянно присъствие на друже-
ството при следния дневен ред:

1. Преди започването на дневния ред излъчи се коми-
сия в състав: Русинов, Папо, Дим. Костов и Гарабедов, която 
се оттегли на страна за разпита инкасатора Ангел Ковачев, 
как върви инкасирането на членските вноски, като за ре-
зултата трябваше да докладва, обаче поради напредналото 
време остана да го направят на следното заседание.

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени през седмицата писма: а/ Телеграма от Септемврий 
– Силистра, канят ни за един мач за 20 т.м. Да им се отговори 
че не можем да отидем понеже имаме мач със Спартак. б/ 
От ОРПС – Физкултурен отдел, молят да им отпуснем фут-
болното игрище за 26 т.м., волейболното за 27 т.м. и за 4 май 
т.г. за произвеждане на състезания за излъчване първенец 
по предприятия. Разрешава им се да се възползват от игри-
щата. в/ От Центр. ръков. на Нар. физкулт. съюз, с което ни 
съобщават нареждания за конгреса. Лозунгите и плакатите 
които трябва да се приготвят за агитация се натоварва кул-
турно-просветния комитет да стори това и за мача в неделя 
на 20 т.м. когато се открива конгреса, да се поставят на коло-
друма лозунги. Поканват се делегатите на отделните друже-
ства да се съберат на 17 т.м. в Дома на физкултурата за раз-
мяна на мисли по конгреса. За делегати се посочиха избра-
ха: Анестев, Ст. Илиев, Михаил Николов, Стефан Маринчев 
и Йордан Йорданов, като на първите трима разноските се 
заплащат от клуба, а останалите двама отиват на собствени 
разноски. Същите след завръщането си да докладват всич-
ко по-важно от конгреса. По този начин от дружеството ни 
ще вземат участие спортисти, колоездачи и туристи.

3. Доклади: а/ Коло-мото комитета – Докладва Алекси 
Николов, че на колоездачното състезание за знамето на 20 
т.м. от дружеството ни ще вземат участие двама състезате-
ли. Моли да се направят поне че гащета и толкова фланелки 
за колоездачите, понеже нямат такива. Реши се да се пише 
писмо до фабрика „Христо Ботев”, което се занесе от коми-
сия Зилберман и Ст. Илиев. Да поискат около 5 килограма 
памучна прежда. В случай че получим такава веднага да се 
направи поръчка за екипите. б/ Шах-секцията – Докладва 
Михаил Манолов за резултата от шах-състезанията за око-
лийското първенство, в което нашия тим победи и сме обя-
вени за околийски първенец. За това им отличие се реши 
да се купи една кутия шах в която да се напишат имената на 
състезателите-шахисти и същата се постави в клубното по-
мещение. Колкото за награда те не искат нищо, освен да се 
определят 4 гратиса за всички състезания за да влизат без-
платно на Колодрума. Това се прие и се препоръча на лица-
та, които получават акцизни билети за състезателите да се 
определят и за тях. в/ За гратисите-акцизни билети. Понеже 
според закона на игрището не може да влизат лица, които 
не са снабдени с акцизни билети, реши се винаги преди ма-
човете да се споразумяваме със съответния противник 
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по колко такива билета ще отпущаме да състезаващите се 
дружества, за да се изпращат навреме. В случай че билетите 
които се определят за нас са малко и не стигат за всички то-
гава ние да закупим повече, но със това ще се обременява 
доста дружеството ни, и за това стремежа да бъде колкото 
се може по-малко гратиси да се раздават. По този начин ще 
свикнат всички да влизат с билети. За в бъдаще ще се правят 
внезапни проверки от акцизните власти и за неизпълнение 
Закона за билетите ще се налага глоби. Повече се говори 
как да влязат малките посетители. Да им се иска ли билет 
или до 14 год. възраст да влизат безплатно, като предвари-
телно се подреждат пред входа. Този въпрос трябва да се 
изясни и на следното заседание всеки да направи своето 
предложение, за да можем да пишем писмо и до съответни-
те органи. Всеки случай независимо от всичко за в бъдаще 
всички длъжностни лица и състезатели, които имат от спе-
циалните карти за свободно влизане на игрището са длъж-
ни предварително да се снабдяват със съответния акцизен 
билет, като без такъв не могат да влизат в игрището. За със-
тезателите на време да се получават и раздават билетите, за 
да не става нужда да се спират на входа на игрището. Всеки 
е длъжен да си представя билетите. От дружеството да им 
се заплаща акциза.

 г/ Културно-просветния комитет – Докладва Стоил 
Илиев за подготовката за първи май. Наложително е нашата 
комисия да се събере и се уточни какво мисли да прави и 
как да се представим на манифестацията и относно украсата 
на клуба. За всичко да се побърза. Особено за стен-вестника 
да се спази срока. Освен това трябва да си назначим и до-
писник. В комисията да влезе и Алекси Николов, понеже се 
иска и колоездачите да вземат участие с нещо. Стоил Илиев 
да докладва за стореното. Независимо от комисията, дълг 
на всеки е да допринесе със своето съдействие за подго-
товката за първи май. Домакина да има грижата за екипите, 
понеже в манифестацията ще вземат участие само спорти-
сти в спортна униформа. Ще чакаме допълнително програ-
мата от околийското ръководство. д/ Зав. юношите Михаил 
Николов, докладва, че като делегат за конгреса няма да 
бъде за мача на юношите в неделя 20 т.м. затова помоли да 
се назначи заместник. За такъв се посочи Аврамов, който 
да има грижата за състезателите като им приготви обув-
ки. Ако нямаме достатъчно да поискаме от Септемврий. е/ 
Финансов доклад. Касиера Димитър Костов докладва при-
ходо-разходните протоколи от футболното състезания със 
„Свобода” игран на 13 т.м. Бруто приход – 51 220 лв. Разход 
– 14  426 лв. за подялба 36  794 лв. или на д-во се пада по 
18 397 лева, която сума е вписана редовно в касовата кни-
га. ж/ Зав. Игри с ръчна топка – Докладва Илия Капитанов. 
Моли да се уясни въпроса за доставката на гуменките, по-
неже се чувства нужда от такива. Сега се прави списъка и 
събират сумите. Също така настоятелно моли да се продъл-
жат трудовите дни, понеже игрището Тенис има нужда от 
почистване и подтягане. Съгласни сме с това, и постоянното 
присътсвие реши да стори това, като определи за 19 и 20 
да има трудова. Ще има инструменти на игрището. Всеки от 
управителния съвет да покани свой познат и отиде на игри-
щето за един два часа да поработи. Това се налага понеже 
не разполагаме с достатъчно парични средства, а игрището 
трябва да се подържа. Същия подигна въпроса за договора 
на помощник-домакина, който вече трябва да се ликвиди-
ра, тъй като пом. домакина иска да се уреди положението 
му. Не е получил никакви пари срещу работата, а има нужда 
от такива. Пинзов го авансира, но при постъпване на пари 
в касата да се уреди сметката му. Понеже Зилберман, кой-
то имаше грижата за съставянето на договора тая вечер 

отсътствуваше от заседанието да му се съобщи, че за 

следващото заседание непременно трябва да донесе дого-
вора за да се разгледа и добри от постоянното присътствие. 
Натовари се и Капитанов да влезе във връзка с Зилберман и 
уточнят договора. Не трябва да се протака повече. Колкото 
за гуменките Стоил Илиев при отиването си в София за 
конгреса да провери какво става и въобще ще ни доста-
вят ли такива, за да продължим записването. з/ Футболния 
комитет. Докладва Гарабедов, като каза, че равния мач 
със „Свобода”, който е загуба за нас се дължи на това, 
че нашите състезатели подцениха противника и не да-
доха задоволителна игра. За мача със Спартак на 20 т.м. 
Назначи се организатор Зилберман, като сме съгласни да 
се вземе платен персонал. Да влезе във връзка с предста-
вителя на Спартак и уточнят становищата по въпроса. Цени 
на билетите намираме че най-подходящи са 40 лв. за малки 
и 80 лв. за възрастни безразлично от коя врата ще влизат. 
По този начин ние ще улесним посетителите да влизат по-
свободно. Разбира се ще трябва да се разберат с Спартак. 
Имаше предложение и само по 100 лв. независимо от въз-
растта обаче не е възприето това предложение. Предостави 
се на организатора да уговори, но трябва да се съобразява 
и с решението на постоянното присътствие. Едно не тряб-
ва да се забравя, че в игрището не трябва да се допущат 
посетители без входни билети. и/ За трудовата бригада. 
Направи се предложение от Д-р Николай Василев в близко 
време една бригада от д-вото ни да отиде в с. Градинарово 
– Провадийско. Поначало това предложение е отлично, но 
понеже през всички съботи и недели от сега нататък до 
свършване на сезона сме заети нямаме възможност да сто-
рим това. Но ще го имаме пред вид. к/ По искане на 2. милиц. 
участък. Стоил Илиев докладва, че милиционерите от учас-
тъка искали да играят волейбол всекидневно от 8 и полови-
на до 0 и половина часа. За уясняване на въпроса натоварва 
се председателя Алексиев да се срещне с Началника им и 
уговорят за това, като се има пред вид, че игрището е заето 
и от наши състезатели. Неудобно е всекидневното игране, 
за да има време и за останалите състезатели и да се по-
чиства игрището. л/ За годишното обединително събрание. 
Присътствуващия председател на областния физкултурен 
съвет др. Червенков, предложи, че ние трябва да подготвим 
добре членската ни маса за това събрание и затова намира, 
че е наложително да се изготвят нови декларация-покани, 
които да се пуснат до всички членове, които се подканят да 
си платят членските вноски, за да имат право на глас в съ-
бранието. Всичко по обединението трябва да бъде готово и 
нашите членове основно да бъдат подготвени за да могат да 
се вземат и правилни решения. За да може всичко това да се 
изработи назначи се комисия в състав: Червенков, Цветан 
Благоев, Алекси Николов, Бедрос Ексерджиян, Алекси 
Алексиев, Димитър Костов, като в помощ им бъде и секре-
таря Анестев. До 1 май т.г. всичко трябва да се подготви, като 
се разгласи по радиото и пресата. Наложително е да се даде 
по-голяма гласност. Обединението трябва да бъде поставе-
но на здрави основи. Нашата членска маса трябва да си уре-
ди членските вноски, което е само в наша полза. Нередовен 
член няма право на гласуване. На това заседание както ка-
захме по-горе присътствува и председателя на Областния 
физкултурен съвет – Д-р Червенков, който на няколко пъти 
взе думата за да уясни някои въпроси

Протокол № 1, гр. Варна, 14 май 1947 год. Днес в 
клубното помещение се състоя първото редовно заседа-
ние на новия Управителен съвет, заедно с контролния та-
къв, избрани от Общото обединително събрание, състояло 
се на 11 май 1947 год., председателствувано от др. Алекси 
Алексиев при следния дневен ред:



465

1. Четене протокола на общото годишно събрание.
Понеже секретарят на бюрото, който ръководеше общото 
годишно събрание, др. Иван Рашев не дойде на заседание-
то, протокола за събранието не се прочете, като Упр. съвет 
помоли бюрото за следното заседание непременно прото-
кола да се приготви и прочете, тъй като е наложително из-
пълнението му.

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма през седмицата:

а) № 29 от футболна съд. секция Варна, че Асен Захариев 
няма право на свободен вход на състезанията. б) № 217 от 
Коло-мото Комитета при О.Р. насрочените състезания за 
излъчване на бегачи за надбягванията в София на 24, 25 и 
27 т.м. Да се има за изпълнение от коло-мото комитета в) 
№ 225 от Туристич. комитет при О. рък., с което съобщават 
дежурните по д-ва до края на м. юлий т.г. Това да се има за 
изпълнение от туристическия ни комитет и навреме да опо-
вестяват излетите. Състава на новия турист. комитет ще го 
съобщим допълнително. 12.V.1947. Наказва се играч г) № 
226 от футб. ком. при окол. ръковод. съобщават за наложе-
ните наказания на провинени между които фигурира и 
името на нашия състезател Недялко Ганчев за груба и 
опасна игра - с мъмрене. За това му провинение играча 
да се покани за следното заседание за да бъде мъмрен 
от председателя,  за в бъдеще да бъде строго изпълните-
лен. Съвета намира, че О.Р. не процедира правилно с нака-
занията, като вече провинили се няколко пъти състезатели 
им се налагат най-обикновени наказания. Наложително е 
Обл. деж. на време да се явява на игрището и преди мача 
даде своите разпореждания. Освен това трябва винаги 
на игрището и лекар, за което да разпореди Околийското 
ръководство. д) № 227 от ком. Воден спорт – Окол. ръков. 
свиква за 15 т. м. конференция на всички деятели. Зав. во-
дния спорт да има грижата за това. е) № 235 от ком. И.Р.Т. при 
Окол. ръков., че за официалните състезания за И.Р.Т. следва 
да изискаме от тях съдия. ж) № 237 от Окол. физк. Д-во, об-
ръща се към д-вата да подпомогнат младеж. строит. бригада 
с книги за прочит, парични средства и др. такива, които им 
се изпращат с колети. Напълно се присъединяваме към тази 
благородна инициатива и съвета реши към сумата, която се 
събра от общото годишно събрание лв. да се прибави още 
около лв. и се купят две волейболни топки и да им се пише 
едно писмо. За това се натоварва култ. просв. комитет. з) От 
Профдружеството на служителите при Б.Н.Б.-Варна молят да 
им дадем екипи за едно футболно състезание. Реши се да им 
дадем, като обуща им се дадат най-скъсаните и ги поправят 
за своя сметка. и) № 133 от физкулт. отдел при Университета, 
молят да им разрешим използването на игрище Тенис. Реши 
се да се отпусне игрището, като ни заплатят 5% върху чис-
тия приход за наем и всички разноски по почистването и др. 
Екипи да им се дадат срещу заплащане. Съвета намира, че 
този процент е достатъчен за игрището. Да им се отговори 
в тоя дух. к) № 77 от Нар. Мор. съюз, нареждания за избяг-
вания на нещастни случай. Да се има за изпълнение от Зав. 
водния спорт. л) № 79 от Работн. физк. д-во „Свобода„ Варна 
искат разрешение за състезателя Атанас Христ. Тодоров. Да 
им се пише, да изпълнят чл. 8 ал .I. от правилника, като ако 
същия в първите три месеца се покаже като добър работ-
ник, наново да ни пишат и тогава ще вземем съответното 
решение. 

3. Доклади. 1. Предложение за мач в Провадия за 18 
т. м. Представител на Нар. физк. д-во „Б. Желев“ ни напра-
ви предложение за футболен мач и баскетбол в Провадия. 
Въпреки, че някои от играчите са заети, реши се да играем 
мача при условие, че ще ни заплатят х 600 лв. за 15 души, 
като се забелязва, че за в бъдеще освен титулярните игра-

чи винаги да бъдат подготвени и още няколко резерви, за 
да не става нужда да отказваме на направени предложения 
за мач, защото титулярни играчи отсътствували. Баскетбол 
не можем да приемем понеже нямаме подготвен дамски 
тим. За водач се назначава Димитър Костов от Упр. съвет 
и Зав. футбола Гарабед Гарабедов, които на следното засе-
дание докладват за резултата. Екипите да се раздадат по 
начин, за да не се спъва с отчетността и всичко това да се 
уреди от домакина, тъй като председателя на Контр. съв. 
– Русин Русинов, заяви, че за в бъдеще няма да одобрява 
раздадени предмети без подписана разписка, също така и 
направени разходи от касиера без да има редовни доку-
менти. За да може да има последователност в отчетността 
наложително е винаги да се протоколират, а освен това да 
се определя кой е отговорника и кой ще докладва. 2. Мач в 
Новградец – реши се на 22 т. м. юношеския тим да замине за 
Новградец за мач. Водач Бедрос Ексерджиян. На следното 
заседание да докладва. Тима да се състави от Зав. юноши-
те. 3. Касиера Бор. Христов – докладва, че няма предвиден 
параграф за % за инкасаторите. Реши се такива да се пла-
щат от § „Непредвидени разходи“. За парафиране на всички 
документи се определи председателя на Упр. съвет или не-
гов заместник, който при отсъствие ще го замества. Помоли 
да се съобразяваме с одобрения бюджет и да не правим 
излишни разходи. Моли да се разреши да отпечата нови 
квитанции. Разрешава се, но преди да ги пусне в движение 
да се опишат и заверят от Контролния съвет по опис. За в 
бъдеще касиера трябва да прави доклад за наличността 
си, най-малко веднъж месечно. 4. Подпредседателите за в 
бъдеще ще се занимават: а) Д-р Николай Червенков – с ад-
министрация, б) Цветан Димитров – домакинската част и в) 
Никола Ралчев – на разположение. 5. За да може за в бъде-
ще работите на д-вото, особено заседанията на Упр. съвет 
да бъдат делови се реши да се изпълни уставното поло-
жение, като вместо всички членове на заседанията да уча-
ствуват Председателя, подпред. трима секретари, касиера, 
домакина, организатора Зав. спортно техн. комит. и всички 
председатели на отделните комитети, които имат право 
на глас. Д-вото ни не може да има постоянно присъствие, 
а само Упр. съвет в намален състав от горните длъжност-
ни лица. Кореспонденцията се подписва от председателя 
и секретаря, а от финансов характер се приподписва и от 
касиера на д-вото. На заседанията могат да присъствуват и 
останалите членове, обаче, без право на глас. Техническите 
комитети да продължат за се събират на заседание всеки 
понеделник. 6. Реши се редовните заседания на Упр. съвет 
да стават всяка сряда и за сега да започват точно в 8 часа сл. 
обед. Желателно е всички редовни членове на Упр. съвет 
да идват точно на време и правят конкретни предложения 
по които да се вземат и съответни решения, като по този 
начин се пести времето. Трябва да се вслушаме в препо-
ръките на общото годишно събрание, като заседанията да 
бъдат със строго определен дневен ред, който се приема 
преди започването на същите, с разчет щото да не продъл-
жат повече от час и половина или в краен случай най-много 
два часа. Приложението да започне от следното заседание. 
Това може да се изпълни като не се дава думата безразбот-
но. 7. Реши се да се поканят писмено бившия касиер Кирил 
Паскалев и инкасатора Ангел Ковачев – да се отчетат в най-
скоро време чрез бившия Контр. съвет и в присътствието 
на новия такъв, като първия в срок най-много един месец 
стори това, а втория в срок от една седмица, а в противен 
случай ще действуваме съдебно. Що се касае за бившия 
касиер на „Приморец” – Юрий Сергеев, ще има грижата по-
дпредседателя Червенков. 8. Реши се за „Кристалната купа” 
подарена от семейство Калъчеви да се уреди един от-
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крит волейболен турнир, каквото е желанието на дарители-
те, като се определя датата да бъде 25 т. м. сутринта в 9 часа. 
Да се поканят писмено всички физк. д-ва да вземат участие, 
като реда на състезанията ще се определи с теглене на жре-
бие на самото игрище. Носител на купата става отбора, кой-
то спечели същата три пъти последователно или пет пъти 
с прекъсване. 9. Домакина Бедрос Ексерджиян докладва, 
че имало загубени 1 гащета и 1 фланелка след мача игран 
в Добрич. Той намира, че с доклада е редно въпроса да се 
уреди, като съвета да ги подири, обаче, Упр. съвет, реши 
обратното. За всяка загубена вещ отговаря самия домакин, 
като той търси виновника. Това се отнася до всички длъж-
ностни лица, екипите да се раздават срещу разписки, като 
начина за процедурата се определи от самия домакин. 10. 
Председателя Алексиев докладва, че Тенис игрището се 
нуждае от ремонт – преместване на телената мрежа и по-
ставки за баскетболното игрище, като поиска да му се даде 
мандат да изразходва сумата 6  000 лв. Разрешава се да се 
направи разхода, като представи оправдателни документи. 
Да се почисти клозета и поправят душовете на футболното 
игрище. Грижа да има домакина. Желателно е строителния 
комитет да обиколи игрищата и  докладва за положението в 
което се намират те. 11. Коло-мото комитета докладва, че на 
15 т. м. се уреждат колоездачни състезания. От нашето д-во 
ще участвуват 2 състезателки. Ще има камион и желаещите 
ще могат да отидат, а на 18 т. м. ще има екипно надбягване. 
12. За трудова бригада. Желателно е наша бригада да излезе 
до някое село през жетвата. За всички горни решения да се 
докладва на следното заседание какво е направено.

Протокол № 2, 21 май 1947 год., гр. Варна Днес в 
клубното помещение се състоя първото редовно заседание 
на управителен съвет на д-вото при следния дневен ред:

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 1 
от миналото заседание. Подпредседателя д-р Н. Червенков, 
намира, че секретаря е пропуснал да протоколира следни-
те решения, които да се впишат в този протокол, а именно: 
а) Че е решено за в бъдеще за всички състезания, които 
се провеждат на игрището за специалните спортове да 
се взема 5% върху чистия приход за наем на игрището. б) 
Че в направеното предложение от др. Стоил Илиев за по-
стоянно присъствие на д-вото в което да влизат следните 
длъжностни лица: председ. Алексиев, подпредседателите: 
Д-р Червенков, Цв. Димитров, Н. Ралчев, секретаря Анестев, 
касиера Бор. Христов, домакина Бедрос Ексерджиян, ор-
ганизатора Стоил Илиев и председ. на спорт. техн. комите-
ти Алексиев, като понеже Алексиев е зает с много работа, 
заседанията се ръководят от д-р Червенков и комитетите 
заседават отделно, като представят своите решения пред 
постоянното присъствие, което според д-р Червенков е 
уставно, обаче останалите членове на упр. съвет намират, 
че по правилно и уставно положение е че на всяка цена в 
постоянното присъствие трябва да участвуват и председа-
телите на отделните комитети, което предложение се прие 
и в този си състав всички ще имат глас и винаги ще бъдат в 
течение на работите. в) Че на Асен Захариев му се отнемат 
правата като рефер. Д-р Червенков, намира, че за в бъдеще 
секретаря следва да протоколира всички решения.

2. Доклади. 1) Доклад на технич. комитети. Председателя 
Алексиев прочете протокола от 19 т. м. на комитетите и 
докладва взетите решения. От всичко стана ясно, че след-
ва да се направят доста разходи, а имаме малки постъпле-
ния, затова помоли да се правят икономии. Така например 
за сега да почакаме известно време и да не се купуват. В 
първо време да се направят гуми за състезателите – коло-

ездачи, като освен това за колоездачните състезания в 

София се изпрати Юмер Бейзаров на д-вени разноски, ако 
не бъде класиран, а ако го класират тогава разноските ще 
се заплатят от Съюза. Протокола се прие. 2) Финансов до-
клад – Касиера Бор. Христов не е съгласен с определения 
% за игрището за специалните спортове, понеже е много 
малък, но вече е решено размера да е 5%. Имаме големи 
разходи, а много слаби постъпления. Моли да му се изготви 
писмо-пълномощно заедно с преписи от протокола от об-
щото год. събрание и от Упр. съв., че е касиер на д-вото и 
има право да внася и тегли суми за сметка на д-вото и да 
приподписва за в бъдеще всички парични писма. Управ. съ-
вет реши да му се издадат тия писма и протоколи за да може 
да тегли суми за което да се уведомят Т. П. Станция и Варн. 
Попул. банка, като се отнемат тия права на бившия касиер 
Димитър Костов. Независимо от това, че имаме разходи и 
то доста големи подпредс. Червенков, намира, че касиера 
е длъжен да се подчинява на решенията и винаги навреме 
да ги изпълнява. Секретаря, намира, че преди решенията за 
разходите следва да се чуе доклада на касиера за състоя-
нието на касата и тогава да се говори за разходи. Получени 
са 500 лв. от чистия приход от студентските състезания на 
18 т. м. Капитанов намира, че за в бъдеще при даване на иг-
рището на чужди отбори за състезания при вход ще трябва 
да се назначава наш човек – за контрола на касата, за да съ-
бираме правилно процентите. Същият докладва, че в касата 
е постъпила сумата 2 000 от студентите – за приготвяне на 
игрището и за ползуване на екипите. Намира, че тази сума 
трябва да се даде на пом. домакина за положения извънре-
ден труд. По този въпрос се изказаха всички и се реши пре-
ди да се изразходва, строителния комитет да отиде на само-
то място да направи изчисления, колко трябва да се плати. 
За в бъдеще наложително е преди да се предприеме някоя 
работа по строежи и ремонти, предварително строителния 
комитет да обхожда всичко и докладва. За чертането на иг-
рищата. Реши се да се прилага точно договора с пом. дома-
кина. Същия е длъжен на време да приготвя игрищата, като 
за нашите състезатели няма да му се заплаща нищо, понеже 
получава заплата, а на външни тимове не отговаря, като те 
сами имат грижата за това. При игра на чужди тимове пом. 
домакина е длъжен да си гледа стаичките и екипа. Строит. 
комитет не е зле да направи и калкулация за чертането. 
Касиера докладва, че д-вото има задължения към отделни 
членове. Реши се да се изчака доклада на Контролния съвет. 
3) Домакински доклад. Домакина Ексерджиян помоли да се 
купят гюле, дискове и др. за около 6 000 лв. реши се да се 
почака малко. Освен това докладва, че трябва да се попра-
ви стената на футболното игрище,да се боядиса стаичката, 
да се поправят душовете, вратата на футболното игрище и 
телените мрежи на тенис игрището. Натоварва се стр. коми-
тет да обходи навсякъде и на следното заседание направят 
подробен доклад. 4) Организатора др. Стоил Илиев докла-
два, че в квартала „Дим. Кондов“ се основава сектор, като на 
следното заседание ще докладва колко члена са се събрали. 
Намира, че трябва да се пише писмо до Н-ка на Народната 
милиция за да поканят инкасатора Ангел Ковачев, да се от-
чете и донесе всички квитанции и налични суми. Секретаря 
да пише писмо в този дух. 5) За мача с „Локомотив“ на 25 т. м. 
Назначи се за подпредседателя Никола Ралчев, който да се 
срещне с представителя на „Локомотив“, като за цените се 
съобразяват с нарежданията на Окол. ръков. като на след-
ното заседание докладва резултата и приходо-разходния 
протокол. Да се пише до обл. физкулт. служба за уреждане 
на медицинския надзор в игрището. За в бъдеще д-вата да 
не искат милиционери, понеже Н-ка на същите има програ-
мата и ще изпраща такива.

3. Четене кореспонденция. 1) Да се пише писмо до 
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Иван Рашев, който секретарствуваше общото год. обедин. 
Събрание до понеделник 26 т. м. да представи протокола 
на същото. 2) № 36/19.V. т. г. от Нар. физк. д-во „Г. Хардалов“ 
Карнобат, да им гостуваме за 1 футб. мач за 25 т. м. Да им 
се отговори, че сме заети. 3) Телеграма от „Дражев“ Ямбол, 
канят ни за 24 и 25 т. м. два мача. Не можем. Заети сме. 4) От 
Коло-мото ком. Ок. ръков. свикват всички мотоциклетисти 
за 21 т. м. на конференция. 5) От Окол. ръков. да им съоб-
щим, колко нови члена имаме записани освен картотекира-
ните, как вървят строежите и ремонтите на игрищата, какво 
сме пратили за бригадирците и колко физкултурници сме 
пратили за трудовите бригади. Секретаря да отговори на 
това писмо. 6) Окр. № от Центр. ръков. Нар. физк. съюз, ин-
струкция по провеждането на турист. агитац. месец. 7) Окр. 
№ 410 от Центр. съв. за физк. и спорт с решенията на същия 
по физкулт. обет (клетва), по юбилеите и по гостуванията в 
чужбина. По тези две последни писма ще чакаме нарежда-
ния от Околийското ръководство. 8) Подпредседателя Д-р 
Червенков предложи да се назначи една комисия, за да 
прегледа списъците на членове. Предложението се прие и 
за членове на комисията се назначиха: Д-р Червенков, Ник. 
Ралчев, Димитър Костов и Стефан Маринчев. 9) За да може 
пом. домакина да подготви игрищата за неделя, реши се в 
събота след обед да не се произвеждат състезания и тре-
нировки.

Протокол №3, гр. Варна, 28 май 1947 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание Управ. 
съвет на д-вото при следния дневен ред:

1.Протокола год. събрание. Реши се същия да се про-
чете на следното заседание, понеже отсъствуваха някои от 
членовете на упр. съвет. 

2. Четене прот. № 2. Секретаря прочете протокол № 2 
от миналото заседание на упр. съвет. По него се повдигна 
въпроса за чертане игрището „Тенис“ в съботен ден, дали 
да се играе или не. Въпроса да се разгледа от технически-
те комитети. Илия Капитанов запита за кои 2 000 лв. става 
въпрос –за разходите по ремонт на игрище „Тенис“ или пък 
за чертане и др. за студентските волейболни състезания. 
Правилното решение е: Да се признаят на 2 000 лв. прераз-
ход освен гласуваните 8 000 лв. за ремонт на игрище „Тенис“. 
При тия допълнения протокола се прие и подписа.

3. Доклади. 1) Протокола на Технич. комитети. 
Председателя Алексиев прочете протокола на съветите 
(комитетите) от 26 т. м. за сведение и одобрение. По него се 
реши: а) Одобрява се разхода 2 500 лв. за вечеря на игра-
чите след мача с „Локомотив“ на 25 т. м. Касиера да изплати 
същия срещу редовен разходен документ. б) За значките. 
Съвета реши вместо разрешените 25 броя да се отпуснат 
всичко 50 значки, за да може да се раздадат на всички състе-
затели, които взимат дейно участие в състезанията. Същите 
да се предадат от касиера на председат. Алексиев срещу ре-
довен оправдателен документ. За в бъдеще комитетите да 
представят протоколите си, като Упр. съвет предварително 
ще се изказва по предстоящи разходи и след като същите се 
разрешат тогава ще се вършат срещу редовни оправдател-
ни документи. Освен това ще се съобразяваме и с наличните 
суми. 2). Приходо-разходен протокол от мача с „Локомотив” 
игран на 25 май т. г. Докладва организатора Н. Ралчев, кой-
то в кратце обясни слабите страни по произвеждането на 
същия. Въпреки, че на миналото заседание, когато се пов-
дигна въпроса за милицията и подпредсед. Червенков и ор-
ганизатора Ст. Илиев казаха, че вече няма нужда да се пишат 
писма от отделните д-ва, за такова, понеже в Народната ми-
лиция имали програмата за всички състезания и винаги ще 
ни се изпраща такава, стана ясно, че е наложително да пи-

шем за всеки мач отделно, защото за този мач ни изпратиха 
едва 6 души и то благодарение, че се поискаха от наш човек. 
Посещението на мач е отлично, но понеже нямаше добра 
охрана на игрището, прихода в сравнение с посетителите е 
крайно слаб. Наложително е да се разгледа наново въпроса 
за гратисите. Финансовото положение от мача е следното: 
Приход – бруто – 72 535, Разход – 19 219, Приход за подял-
ба – 53 316 лв. или на двете д-ва се падат по 26 658 лв., за 
които касиера е издал редовна касова квитанция. Решение 
по горния доклад: а). За милицията. Да се пише до Обл. съ-
вет за физкултура и спорт, че е наложително да се изпрати 
сезонна програма за състезанията, за да не безпокоим вся-
ка неделя Н-ка на милицията. Като от това писмо се прати 
до Окол. ръков. и Н-ка Обл. физк. служба. б). За гратисите: 
Съвета предоставя на техн. комитети да се занимаят с този 
въпрос и докладват какво е тяхното становище, като имат 
предвид, че се налага да пущаме по-малко такива и че иг-
рачите да влизат без гратиси и то тези които участвуват, а 
с дадените им гратиси влизат техни познати. 3). Доклад на 
касиера. Същия запитва дали трябва да има на лице вход-
ни билети. Отговори му се, че понеже сме в спортен сезон, 
наложително е да купи такива но трябва да се съобразява 
с касовата наличност, обаче когато сме домакини за някой 
мач непременно трябва да купи такива. Повдигна въпро-
са за снимките на състезателите. Реши се сумата от около 
300-400 лв. да се изплати, като за в бъдеще снимките ще се 
правят след като се реши от Упр. съвет и то само за състе-
затели, които участвуват в състезанията. Касиера подчер-
тано докладва, че разходите всекидневно се увеличават, а 
приходите са много слаби. 4). Строителния комитет нами-
ра, че трябва да се изплатят 1 500 лв. за работата на игрище 
„Тенис”. Съвета препоръчва за в бъдеще преди започване на 
някаква работа, особено такава съпроводена с разходи, съ-
щата да се прегледа от строит. комитет, за да се правят пра-
вилни разходите. Не са могли да се съберат всички, за да об-
ходят игрищата, обаче, за в бъдеще това се налага. 5). Футб. 
комитет. Арш. Накашан, докладва, че играча Георги Радев 
е пострадал през време на мача с „Локомотив”. Налага 
се да бъде прегледан от лекар-специалист, и докато се 
лекува, понеже ще губи надници от работата си да му се 
броят 5 надници х 400 лв. = 2 000 лв. Аршак Накашан да 
го заведе при лекар, като разходите по лекуването ще 
се одобрят. 6). Домакина Б. Ексерджиян повдигна въпро-
са за ползуването на игрището „Тенис” и спец. спортове, че 
ще трябва да се определи време за отделните дисциплини. 
Този въпрос да се разгледа от техническите комитети и док-
ладва. Инвентарните предмети доста се похабяват.

4. Четене и писане кореспонденция. Прочетоха се полу-
чените писма през седмицата по които се взеха и съответни-
те решения: 1). № 260 от Окол. ръководство, че на 1.VI.1947 
г. се свиква областна физкултурна конференция за избор на 
обл. физк. ръководство и контролна комисия, като от д-вата 
трябва задължително да присъствуват: председателя и се-
кретаря. Освен тях може да присъствуват и техни спортни 
деятели. Реши се от д-вото да участвуват: д-р Червенков, 
Анестев, Накашан, Дим. Костов и Михаил Манолов. 2). № 272 
от Окол. ръков. изпращат ни грамота за масовото участие 
в пролетния крос. Това отличие Зав. спец. спортове да го 
впише в книгата за проведените състезания. 3). № 273 от 
Окол. ръков. – за в бъдеще за спортна милиция да се назна-
чават по-възрастни членове. Това да се има за изпълнение 
от комитетите. 4). № 278 от Турист. комитет при Окол. ръков. 
да се съобщи състава на комитета. За дежурството на хижа 
„Родни Балкани” освен Т.В.П. се назначават и от „Спартак”. Че 
се уреждат излети на 22 и 29 юний т. г. които да се разгла-
сят. На 8.VI. т. г. ще има общ излет. Всички нареждания 
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да се изпълнят от нашия турист. комитет. Секретаря да съ-
общи състава на комитета. 5). № 589-А от Обл. физк. служ-
ба, че се урежда курс за подготовка на спортни санитари. 
Желаещите да се запишат до следното заседание. Искат се 
от нас най-малко 5 души. 6). № 63 от Профдружеството на 
съдебните служители. Молят да се отпуснат екип за мач. По 
въпроса се реши да им се пише, че не разполагаме, и да се 
обърнат към Областната физк. служба. Решение за екипите. 
Понеже д-вото ни не разполага с достатъчно такива и няма 
от къде да се доставят, за в бъдеще да не се дават екипи 
на никакви организации и профдружества. 7). Да се пишат 
благодарствени писма до Н-ка на Военно-мор. у-ще и Нар. 
физк. д-во „Металик” за гдето се отзоваха на поканата ни 
да играят на открития волейболен турнир на 25.V.1947 г. за 
кристалната купа подарена от семейство Калъчеви. За тази 
купа следва да се изготви специален правилник. Носител за 
първата година е нашия волейболен тим. Това отличие да 
се впише в книгата за специални спортове. 8). За да може 
да се следи развитието и проявите на отделните дисципли-
ни дадоха се водени от отделните комитети – книги, които 
ще се проверяват от контр. съвет и Упр. съвет. Също така в 
клубното помещение се постави ревизионна книга за про-
верките от страна  на по-висшите институции. Това е нареж-
дане от Окол. ръководство. Да се уведомят за това. Книгите 
да се пазят и завеждат редовно от 11.V.1947 г. когато стана 
обединението ни.

Протокол № 4, гр. Варна, 4 юний 1947 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание 
Управителния съвет на д-вото при следния дневен ред:

1.Четене протокол № 3. Секретаря прочете протокол 
№ 3 от миналото заседание. По него подпредседателя др. 
Червенков, намира, че е неправилно решението за ле-
куването на играча Георги Радев, като същия трябва да се 
изпрати за преглед от лекаря на Обл. физкулт. служба и се 
изпълни неговата препоръка. Отговори му се, че при това 
решение сме имали в предвид горното положение, но сме 
решили да го заведем на преглед при специалист, за да не 
се получи някакво усложнение в лечението. За в бъдеще да 
се спазва Закона за безплатното лекуване на физкултурни-
ците. При това положение протокола се прие и подписа от 
присъствуващите.

2.Четене прот. год. събрание. Протокола на общото го-
дишно обедин. събрание състояло се на 11 май т. г. съставен 
от секретаря на бюрото което ръководеше същото др. Ив. 
Рашев, беше представен в чернова от същия и се прочете 
пред съвета. Намери се, че той е съставен с доста пропуски 
и много съкратен. Не е съставен във вид на протокол. При 
това положение и в такъв вид не може да се разпрати, за 
това съвета реши протокола да се състави наново с всички 
допълнения от секретаря Т. Анестев и разпрати до съответ-
ните инстанции.

3.Кореспонденция. Прочете се седмичната кореспон-
денция: а). Телеграма от „Бойчо Желев” – Провадия, канят 
ни за 1 мач на 8 т. м. понеже предния мач поради дъжд не 
се състоя, като ни заплатят разноските. Реши се: Приемаме 
мача. За водач се назначава Борислав Христов. От футб. ком. 
човек посочен от тях. Всичко да се впише в книгата за състе-
занията и направи доклад. Да се телеграфира, че тръгваме 
на 8 т. м. с обедния влак. б). № 286 от Окол. ръковод., отго-
варят ни, че програмата за състезанията е пратена до Ком. 
обл. милиция относно изпращане на милиция за мачовете. 
в). № 290 от Окол. ръковод., че на 6 т. м. Град. комит. на де-
мократ. младеж свиква съвещание във връзка провеждане 
квартални състезания. Натоварва се орган. др. Стоил Илиев 

да присъствува от името на д-вото ни.

4.Доклади. Длъжностните лица направиха докладите 
си, както следва: а). Зав. технич. комитети др. Алексиев, про-
чете протокола на същите комитети от заседанието им на 2 
т. м. По него се изказа Гарабед Гарабедов от футбол. комитет 
относно трудовия полуден на 1 т. м., като намира, че играчи-
те не са се отзовали на поканата. Похвали членовете на ту-
ристич. секция, които са били единни в работата си. Същия 
намира, че никой няма право да се сърди за раздадените 
значки, тъй като те се дават на тези състезатели които са се 
явявали редовно на състезания, тренировки и трудодни. 
Същото се отнася и за гратисите. Те се раздават за награда 
на състезателите. Всички трябва да се отзовават на нареж-
данията на управата. Протокола се одобри. б). Вл. Пинзов 
докладва, че нар. физкултурно д-во „Септември” – Силистра 
ни кани за 1 мач на 8 т. м. като ни заплатят разноските по 
нормата. Не можем да приемем мача, понеже имаме такъв в 
Провадия. Да им се отговори телеграфически. в). Финансов 
доклад направи касиера Борислав Христов. Доставени са: 
2 футболни топки, 2 волейболни топки, 1 гюлле дамско и 
1 диск дамски всичко за 16 800 лв. Да се запишат в инвен-
тарната книга. Двете топки се дадат на трудовата бригада. 
Разхода се одобрява. Да се въздържаме да правим разхо-
дите. Съвета реши цялата сметка за отпечатаните 10  000 
марки фонд „Игрище” х 20 лв. = 200 000 лева, намираща се 
в секретаря Тодор Анестев, да се предаде по опис подпи-
сан от контролната комисия на касиера Борислав Христов, 
който да има грижата да събере сумите от тия, които са по-
лучили за разпродаване, а наличните марки се стреми да 
ги дава за продаване, за да може този параграф до края на 
годината да се реализира напълно. Ангел Ковачев ще се от-
чете допълнително чрез Димитър Костов. Домакина Бедрос 
Ексерджиян, докладва че дружеството има 2 агнета – едно-
то дадено в стадо, а второто – на игрище „Тенис-кортове”. 
Реши се и двете да се дадат за пасене от овчар. Зав. футбола 
– Гарабедов, иска да се пише извинително за играчите – уче-
ници за някои мачове, играни събота и сряда, специално за 
вратаря.

5.Положение и нужди на трудовите бригади. 
Председателя на Култ, просв. и труд. дейност др. Стоил 
Илиев докладва за положителното на трудовите бригади и 
техните нужди. Същия каза, че бригадите са добре и работят 
ударно. Нуждаят се от цигари, хартия и пликове за писма, 
ножчета за бръснене, моливи и пасти за зъби. Предложи ос-
вен 2 топки, които се отпущат от д-вото, членовете кой с как-
вото може да донесе при бюфетчика, като събраното в общ 
колет се изпрати до обекта „Коджа Балкан”. Да не се пращат 
отделни колети. Да се пишат писма до „Коджа Балкан” и Асен 
Карамихайлов в „Хаинбоаз”. – Радваме се за постиженията.

6.Другарска среща на Тенис-корт. Председателя 
Алексиев намира, че ще бъде добре на 21 т. м. да изнесем 
една другарска среща на игрището на „Тенис-кортовете”, 
след мача със „Спартак”. За да може да се подготви напълно 
организацията на срещата работата да се разпредели, както 
следва: Накашан – за оркестра; Ст. Илиев – програма и раз-
решение; Бор. Христов – за напитките и чашите, като покани 
Кристал – за патент, като за чашите и шишетата се заплати 
наем. Алексиев за електрическото осветление, а Бедрос за 
усилвателите. За всичко да се побърза и на следното засе-
дание се докладва.

Протокол № 5, гр. Варна, 11.VI.1947 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание 
Управителния съвет на д-вото при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 4 
на Управит. съвет от миналото заседание, който се прие без 
изменения и подписа от всички присъствуващи. 2.Доклади. 
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Длъжностните лица последователно направиха доклади, 
както следва: Председ. на техническите комитети др. Ал. 
Алексиев прочете за сведение и одобрение протокола на 
комитетите от 9.VI. т. г. От него подлежат за одобрение след-
ните точки: 1). За храненето на играчите по случай мача 
на 21 т. м. в срок от 14 дни. По този въпрос се изказаха 
всички желаещи. Подпредсед. Червенков, намира, че 
това е привилегия само за един род състезатели, и за-
пита защо именно преди този мач трябва да се даде уси-
лена дажба и подобрена храна. Даде се думата на Арш. 
Накашан, Гарабед Гарабедов, Ст. Калъчев и от играчите 
Илия Апостолов. Първите двама са на становище, че 
трябва да се даде храна на играчите, поне 4-5 дни пре-
ди денят на мача. Вторите двама изложиха, че този мач 
е най-решителния за сезона и по-специално за нашето 
д-во за да запазим поне второто място, а освен това 
храната в къщи е много слаба и имат нужда от по-добра 
храна за тия няколко дни, за които техническите коми-
тети намират, че трябва да им се даде. Въпреки всички 
обяснения др. Червенков отхвърли изцяло тази точка, 
като другите членове се разсърдиха и по въпроса не се 
взе крайно решение. Гарабедов, Калъчев и Апостолов, 
въпреки всичко декларираха, че тима ще играе. 2). За 
бригадиреца-ударник Недялко Ганчев, да му се пише 
поздравително писмо и изиска снимка. Колетчето да 
бъде общо, а не само за него. 3). За колоездачните състе-
зания на 21 т. м. между нашите колоездачи и тия на „Спартак” 
– комитетите намират, че на победителите ще трябва да се 
дадат награди, като са определили 2-те дружества да внесат 
по 6  000 лв. = 12  000 лв. Тази точка. поради решението за 
храната на играчите не се одобрява, понеже не сме профе-
сионалисти. Дори домакина Бедрос Ексерджиян намира, че 
тия състезания няма смисъл да се състоят, понеже мача бил 
интересен, а трябва да ги уредим когато играем с „Металик”. 
Реши се колоездачните състезания да се състоят, но да не 
се дадат никакви награди. 4). За изразходваните суми. За 
всички разходи да се иска предварително разрешение от 
Упр. съвет. За малки разходи, касиера да даде по 2 000 лв. на 
двамата пом. домакини, които ще оправдаят с редовни до-
кументи. 5). За инкасатора Ангел Ковачев. Докладва се от Ст. 
Маринчев, че инкасатора Ангел Ковачев е продължавал да 
събира членски вноски с неподпечатани квитанции, въпре-
ки че сме го поканили да се отчете. Освен това събрал и ня-
какви суми от 5-6 000 лв. за гуми, за каквито управ. съвет не 
е известен, като с това е изложил името на д-вото. Намира, 
че същия изнудва членовете ни и предложи преписката да 
се предаде на прокурора. Подпредседателя др. Червенков 
предложи Анг. Ковачев, да бъде изключен от редовете на 
д-вото, което да се оповести в пресата, като му се отнема 
правилото да ангажирва името на д-вото. Всички които 
имат квитанции издадени без печат да ги представят на 
бюфетчика. Ст. Илиев да има грижата да обяви във вестник 
„Народно дело”. Контролния съвет трябва да провери кой е 
дал квитанциите и защо не са подпечатани. 6). Тенис-курс се 
урежда от 20.VI. т. г. в София на игрище „Чавдар”, като запла-
щат разноските за 4 души. Комитета „Тенис” да определи кои 
членове ще могат да отидат на курса. 7). За секторите докла-
два организатора Ст. Илиев.Турския сектор „Звезда” избрал 
нова управа и ще продължат дейността си. Уговорили за 15 
т. м. да играят мач със сектор на „Септемврий”. Желателно е 
членовете да се тренират на нашите игрища. Ще се образу-
ват сектори при кварталите: Дим. Костов, Благой Касабов и 
„Приморски”. Ще трябва екипи. Същия намира, че трябва да 
се изискат волейболната топка и мрежа от Комендантството 
на Народната милиция, които да се дадат на трудовата бри-
гада „Коджа Балкан”, понеже имали нужда. Да се пише писмо. 

8). Домакина Бедрос Ексерджиян – докладва, че играчите не 
изпълняват нареждането за раздаването на екипите когато 
заминават вън от града и за това пак има загубени гащета. 
Реши се всеки играч срещу разписка да получава и връща 
екипа си за такива мачове. Наложително е касиера да отпу-
ща суми за поддържане на ремонти на екипа. Домакина ще 
трябва да се грижи за пълната изправност на екипите. При 
това положение той намира, че не може повече да работи 
и затова помоли да му се приеме оставката. Съвета нами-
ра, че за това ще трябва да подаде молба-писмо, която на 
следното заседание ще се разгледа. 9). Комитет Гимнастика. 
Докладва Дим. Илиева за областните гимнастически състе-
зания в гр. Шумен на 14 и 15 т. м. Реши се д-вото ни да бъде 
представено с 6 състезатели – 4 девойки и 2 мъже, като им 
се заплатят пътни и дневни за 13,14 и 15 т. м. за което на 
връщане да представят оправдателни документи. На след-
ното заседание да се докладва за резултата. 10). Касиера 
Борислав Христов заяви, че ако пращаме гимнастиците, ка-
сата остава без пари и няма за картотеката. Реши се да се 
броят разноските на гимнастиците. 11). За вечеринката на 
Тенис-кортовете на 21 т. м. докладва председ. Алексиев за 
стореното до днес. Маси има достатъчно. Оркестър 7 души 
за 9  000 лв., обаче, идването не по-рано от 10 ½ часа. За 
осветлението да се пише до Електр. дирекция и искаме да 
поставят въздушно осветление за една вечер. За чашите – 
наем 2 000 лв. и същите се заплатят. Накашан ако получи ще 
ги даде при същите условия без наема 2 000 лв. За напитки 
се ангажира с патент „Евкисиноград”. Назначи се комисия: 
поп Спиров, Бор. Христов, Влад. Пинзов, Аршак Накашам и  
Дори Леви, която да има грижата за марките и уредбата на 
цялата вечер. Алексиев поема ангажимент за продуктите. 
Цените на билетите не по-скъпи от 150 лв. на лице, и за еди-
нична маса с най-малко 4 стола х 50 лв. За състезателите да 
се определят маси на едно място, като ще влязат безплатно.

3.Кореспонденция. Прочетоха се получените през 
седмицата писма: 1). № 56 от НФД „Металик” с заявление 
от членът ни състезател Кузман Марков Атанасов, моли за 
разрешение. Реши се да не се дава, а да изпълнят чл. 8 ал. 
2 от Правилника на Н. Ф. Съюз. Да им се пише в този дух. 
2). От същото д-во, да се уреди въпроса за акцизни билети. 
Да се срещнат с нашия касиер. 3). Молба от Адвокатския съ-
вет, молят за екипи. Реши се да не се дават, понеже нямаме. 
4). От Окол. ръков. № 307, пращат ни 20 списания „Народен 
турист” за да запишем 20 абоната х 200 лв. Натовари се по-
дпред. Н. Ралчев да запише желаещите и представи списък 
до следното заседание. 5). № 313 от 11.VI.1947 г. от Обл. физк. 
ръководство, че на 15 т. м. се устройва трудов ден. От дру-
жеството ни задължително да вземат участие 15 души като 
за отговорник се назначи Гарабед Гарабедов. Да се поканят 
от всички комитети хора да вземат участие. Всички точно в 6 
½ часа пр. обяд да бъдат в Колодрума. Освен там желаещи-
те могат да отидат на „Тенис-кортовете”. На следното заседа-
ние да се докладва резултата. Освен това на 13 т. м. се свик-
ва на съвещание представители на кварталите и секторните 
ръководители. От д-вото се натоварва организ. Ст. Илиев. 6). 
№ 238 от Обл. ръков. на 16 т. м. се свикват културно-просве-
тниците на д-вата за разглеждане на определен дневен ред. 
Назначи се др. Ст. Илиев. 7). № 238 от Обл. физк. ръков. по-
канва за разни дати специалисти по разните дисциплини за 
конструиране на комитетите при ръководството. На всички 
наши комитети се съобщи това съобщение и се натовариха 
на определените дати да пратят хора. 8). Накрая се реши да 
се дадат няколко чифта стари обуща, гащета и фланелки на 
Проф-дружеството при Данъч. управление за 1 мач. 9). За 
14 и 15 т. м. се отстъпват 2 игрища за състезанията на 8 пех. 
полк.



470

Протокол № 6, гр. Варна, 18 юний 1947 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание управите-
лен съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокол № 5. Секретаря прочете протокол 
№ 5 от миналото заседание, който се прие без изменение и 
допълнение и подписа от всички присъствуващи. 

2. Доклади. а) Протокол на техническите комитети. 
Прочете го председателя на същите др. Алексиев. По-важни 
решения са: 1). Повторно комитетите са се занимавали с въ-
проса за храната на играчите от първия отбор, като да запо-
чне от 16 т. м. и трае до мача със „Спартак“ – 21 т. м. и молят 
сумата от около 12 000 лв. Да се одобри от Управителния 
съвет. Въпреки, че имаме вече веднъж решение да не се 
дава храна и подпредседателя др. Червенков държи на това 
решение, Упр. съв. при гласуване измени първото си реше-
ние и реши да се одобри разхода за храната на играчите за 
горното време, но да не превишава сумата 12 000 лева. 2). 
Също така одобрява да се изразходват и 6 000 лв. за коло-
ездачите при състезанията на 21 т. м. 3). Одобрява и реши 
да се купят чрез Пинзов 1 баскетболна и 2 футболни топки. 
За горните разходи да се представят разходни документи. 
б). Туристическия комитет. Докладва се, че са решили на 
22 т. м. неделя, да се обяви обединителен излет – тръгване 
6 и 7 часа сутринта. в). За подпомагане трудовите бригади 
докладва организатора др. Стоил Илиев, като каза, че въ-
преки, че имаме вече решение да се дадат две волейболни 
топки на трудовата бригада „Коджа Балкан” още не е изпъл-
нено. Съвета реши домакина да даде 2 топки и ги изпише 
от Инв. книга. г). Коло-мото. Докладва Стефан Маринчев, 
че екипа ни е готов за колоездачните състезания на 21 т. 
м. д). 65 рожден ден на Министър председателя др. Георги 
Димитров – др. Стоил Илиев в кратце говори за живота и 
делото на същия, като се реши да му се изпрати поздрави-
телна телеграма. е). На 19 т. м. в 9 часа вечерта играчите се 
свикват на заседание на което ще говори подпредседателя 
др. Червенков. 4). За мача със „Спартак” на 21 т. м. За орга-
низатор се назначи подпредседателя Никола Ралчев, който 
да влезе във връзка с представителите на „Спартак”. Цените 
да бъдат 60 и 80. В негова помощ се назначава Ст. Илиев. 
Ще се положи и новата клетва. Вероятно е да се филмира и 
предава по радио Варна. 5). Домакински доклад. Докладва 
домакина Б. Ексерджиян, че екипа е доста износен особено 
обущата. Няма парчета. Шпайковете също са разнебитени. 
Да се съберат гуменките. Касиера да заплаща малките по-
правки. Профи дружеството на служителите при Данъчното 
управление отпуща 1 500 лв. за гдето им  дадохме екип, кои-
то да послужат за пране на същия. 6). За вечеринката на 21 т. 
м. на „Тенис-кортовете”; Председателя Алексиев намира, че 
времето е хладно, а освен това хората ни са заети с разните 
състезания и предложи вечеринката да се отложи за иду-
щата събота, което предложение се прие. Това да се обяви 
в пресата. 7). За гимнастич. състезания на 21 и 22 в Шумен. 
Докладва др. Делев: като каза, че в същите ще вземат учас-
тие не 6 състезатели, както се реши миналото заседание, а 8 
момчета и 5 девойки, за които са необходими около 34 000 
лв. Реши се групата да замине, като ако касиера не разпо-
лага с необходимата сума, да получи заемообразно от Обл. 
физкулт. ръководство. Ще гледаме да дадем гимнастическа 
продукция на „Тениса”. Водач на групата – Неделчо Делев. 
На следното заседание да се докладва за резултата. 8). За 
играча Михаил Тодоров Рачев докладва Ст. Маринчев, 
че е желателно да съдействаме за идването му. Да се 
пише писмо и да се издействува чрез Н-ка на III армия. 
Аршак Накашан да отиде до трудовата чета и го осво-
боди.

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се получени-

те писма през седмицата по които се взеха и съответните 
решения: а). № 2415 от 10.VI. т. г. от Нар. физкулт. съюз, съоб-
щават ни че одобряват новата ни управа избрана от Общото 
ни годишно обединит. събрание състояло се на 11.V.1947 
година. б). № 325 от 18.VI. т. г. от Обл. физкулт. ръковод. с 
разни решения на същото между които по-важни са след-
ните. 1).Препоръчва на всички да се запишем абонати за 
„Спортно-техническия бюлетин” и членове на потребител-
ната кооперация „Физкооп”. По двата въпроса решенията 
следват по-долу. 2). На 22 т. м. ще се състоят състезанията 
по борби за окол. първенство, като до 18 т. м. искат списък 
на участниците. От името на д-вото ще участвуват: 1. Илия 
Димитров Белчев и 2. Петър Колев Кабаков за което да се 
пише до областното ръководство. 3). Ръководството ни из-
казва благодарност за гдето сме се представили с най-мно-
го членове на трудовия ден на 15 т. м. 4). На 22 т. м. неделя се 
устройва трудов ден на който трябва да се представим с 15 
души. Независимо от всичко наложително е да се явим, като 
се съобщи турската секция да участвува със свои членове. 
в). № 326 от 18.VI.1947 год. от Обл. физк. ръковод. за наложе-
ните наказания на провинили се състезатели през време на 
състезанията. Това да се има за сведение от играчите, кои-
то да внимават да не се провиняват. Няма да се правят от-
стъпки. По  това писмо се изказаха, че доста често и самите 
футболисти имат виновност при ръководенето. г). Писмо от 
Ангел Ковачев. Досегашен инкасатор с което моли да опро-
вергаем писаното в в. „Народно дело”, като декларира, че до 
18 или най късно 19.VI. т. г. ще уреди задължението си към 
дружеството. Съвета реши: Изключването му да си остане в 
сила, а за сега до 20 т. м. на обяд да не се дава ход на молбата 
до Прокурора, като до тая дата ако не изпълни обещанието 
да се изпълни старото решение. След това ще обявим в пре-
сата, че се е издължил, без обаче да поемаме ангажимента 
спрямо лицата от които е събрал за гуми. Да му се пише в 
тоя дух. На следното заседание да се докладва резултата. д). 
№ 317 от Обл. физкулт. ръков – протокол за конференция-
та състояла се на 8.VI. т. г. – за сведение. е). № 2272 от 4.VI. 
т. г. от Центр. ръковод. Н.Ф.С. за „Спортно-техническия бю-
летин”. Съвета реши д-вото да се абонира за едно годишно 
течение. ж). Окръжно № 2328 от 8.VI.1947 год. относно обра-
зуването на Нар. физкултурна кооперативка потребителна 
централа „Физкооп” при Съюза, като ни подканят да се за-
пишем за членове и внесем дялов капитал най малко 5 000 
лв., т. е. по 100 лв. за 50 члена, плюс 500 лв. за встъпителна 
вноска. Съвета намира, че трябва да подсили, тази коопера-
ция и реши: Дружеството ни да се запише колективен член 
в същата, като за сега внесем 50  000 лв. (петдесет) хиляди 
лева за дялов капитал т. е. на 500 действителни наши чле-
нове и 500 лв. за встъпителна вноска. За плащането касиера 
да използува наличната облигация от „Заема на свободата” 
– 1 брой 50 000 лв. и я изпрати чрез Обединена Популярна 
Банка – Граф Игнатиев № 2 София плюс 500 лв.за вст. вноска 
или всичко 50  500 лв. като лихвите от облигацията послу-
жат за увеличение на дяловия ни капитал. Да им се пише 
подробно за това. Сумата да се преведе наведнъж. Накрая 
секретаря помоли всички длъжностни лица да изпълняват 
строго и  навреме всичките решения, като винаги докладват 
за стореното, за да може винаги да бъдем изправни.

Протокол №7, гр. Варна, 25юний1947г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управи-
телен съвет при следния дневен ред:

1.Доклади. 1) Четене протокола на техническите ко-
митети. От него важна точка за одобрение от Упр. съвет 
е да се признае разхода от 3 000 лв. броени за закуска на 
състезателите при атлетическите състезания. Разхода се 
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одобри. 2) Финансов доклад. Касиера Борислав Христов 
докладва, че е броил надница на състезателите, които са 
напуснали работата си, за да играят на мача в размер на 
2  300 лв. за които имат подписа на разписки. 3) Зав. Игри 
с ръчни топки, докладва, че са уговорили мач за 29 т. м. с 
тима на „Чайка“. 5) Зав. Тениса – докладва, че е необходимо 
да се купи вар за тенис-кортовете, а освен това и червено. 
Реши се да се купи вар за около 1 000 лв. и червено за 6 000 
лв. За разходите да се представят редовни оправдателни 
документи. 6) Футболния комитет. Моканов докладва, 
че е наложително да се побърза и провери дали игра-
ча на „Свобода“ – Варна – Васил Стоянов Станков, кой-
то редовно е картотекиран в „Хр. Ботев“ – Н. Пазар има 
разрешение за това и ако има нередовност да подадем 
контестация в законния срок. За да сторим това, реши 
се Андрей Иванов (Дядката) да замине в Нови Пазар да 
иска писмено потвърждение от „Хр. Ботев“ относно ре-
довността му по преминаването в „Свобода“, като след 
това Стефан Калъчев да замине за София за да провери 
картотеката в Съюза, като след това ако имаме право да 
подадем контестация. Разноските на двамата са на д-ве-
на сметка. 

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се получените 
писма през седмицата. 1) Окр. от Нар. физк. съюз за колоез-
дачните състезания, - за държавен шампионат и Балкански 
игри. Същото да се прочете от колко-мото комитета. 2) Окр. 
№ 332 от Обл. физкул. ръковод. За шах първенството. Да 
се представят имената на първенците, които на 1.VI. т. г. се 
явят в Шахматния дом, с пълномощно от д-вото. С това да се 
занимае Шах-комит. 3) От „Спартак“ новата си управа. 4) От 
нар. физк. д-во „Бойчо Желев“ – Провадия, канят ни за 29 т. 
м. за волейболни и баскетболни състезания. Да им се отго-
вори, не, понеже сме твърде заети с атлетическите състеза-
ния на 28 и 29 т. м.

3.За вечеринката Тенис. За всичко сторено до днес от-
носно вечеринката докладва председателя Алексиев, кой-
то каза, че бюфета трябва да го отстъпим на лице което ще 
заплати 50% от нето прихода на д-вото ни, защото нямаме 
хора, които ще поемат да дават на бюфета. Поначало съве-
та беше вечеринката да се даде и се започне избирането на 
хората по изнасяне на същата. Лошо впечатление направи 
гдето към края на заседанието някои от членовете започ-
наха да напущат заседанието и на края когато трябваше да 
се изберат хора, на заседанието останаха само 4-5 души и 
затова се реши вечеринката да се изнесе, като се натоварва 
председателя Алексиев да има грижата за всичко. 

Протокол № 8, гр. Варна, 2юлий 1947 година  Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на уп-
равителен съвет, на което присъствуваха и секретаря на об-
ластното физкултурно ръководство другаря Георги Попов, 
при следния дневен ред:

1.Излъчване представител за спец. ком. при Обл. рък. 
Представителя на обл. физкулт. ръководство др. Георги 
Попов докладва, че не сме обърнали сериозно внимание 
на въпроса за излъчване представители за спец. комитети 
при същото, а това е наложително да стане веднага, понеже 
сега има най-много работа и затова помоли преди започ-
ването на редовната си работа упр. съвет да се запознае с 
полученото писмо № 387 от 2 т. м. от ръководството, като 
в негово присъствие се изберат представители от клуба, 
които са добре запознати с дисциплините а именно: 1) За 
футб. комитет – Бедрос Ексерджиян 2) За атлетич. комитет 
– Сия Петрова 3) За водния спорт –Стефан Маринчев 4) За 
бокс комитета –Атанас Аврамов 5) За И.Р.Т. и юноши – Стоян 
Иванов. Да се пише до обл. физк. ръководство. По точка 2 от 

същото писмо – относно административна отчетна дейност 
на д-вото, се каза, че е наложително всички книжа и сметки 
да се водят редовно от длъжностните лица, понеже ще се 
правят ревизии. Повдигна въпроса и за кореспонденцията, 
че секретаря на д-вото отправял понякога писмата непра-
вилно. Касае се до подадената контестация против Свобода, 
като документите за доказателствата се изпратили направо 
в София, като това е неправилно, понеже въпроса следва да 
се разгледа от Обл. физк. ръковод. По този въпрос се изка-
заха секретаря по кореспонденцията, която се направи от 
представителя на ръководството, понеже всичко е редовно 
направено, обаче Бедрос Ексерджиян, който е упълномо-
щен да замине за София, разменил писмата, въпреки, че му 
е обяснено от секретаря какво да вземе, и взел със себе си 
всички книжа, което е неправилно. Така, че забележката е 
правилна до там до колкото се касае за пропуска направен 
от длъжностно лице, но не, че секретаря не си разбирал от 
работата по адресиране на кореспонденцията. А незави-
симо от всичко това, желателно е, за всичко по-важно обл. 
ръковод. да излиза със специални окръжни, за да има ед-
наквост в кореспонденцията на д-вата. Пожела се посоче-
ните лица да бъдат редовни в заседанията на областното 
ръководство. 

2.Четене протокола. Секретаря прочете протоколи № 6 
и 7 от минали заседания на Упр. съвет, които се приеха без 
изменения и допълнения. 

3.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: а) От Нар. физк. д-во „Д. Ватев“ при фабри-
ка „Гебедже“. Молят да разрешим на състезателят ни 
Стефан Калъчев да тренира тимът им 2 пъти седмич-
но в продължение на 1 месец. Съвета след като изслуша 
Калъчев реши и му разреши да ходи в Гебедже през свобод-
ното си време, за което да пише до горното дружество. б) 
От Нар. физкулт. кооп. централа „Физкооп“ София, че очак-
ват изпращането на гласуваната сума от 50 500 лв. За това 
има грижата касиера на д-вото. в) От Н. Ф. С. – Централно 
ръководство, че е излязла от печат книжка 1 на списание 
„Шахматна мисъл“ за което ни молят да се абонираме. Год. 
абонам. 300 лв. Реши се д-вото да се абонира за 1 год. абона-
мент. Касиера да преведе сумата. г) № 799 от 1.VII. т. г. от Обл. 
физк. служба, че курса за спортни санитари ще започне на 
10 т. м. Желаещите да бъдат прегледани от лекар и снабдени 
с писмо от д-вото. От нашето д-во ще вземе участие младе-
жа Давид Лазаров за когото се пише писмо. д) От Обл. физк. 
ръков. За спазване цветовете на формата при провеждане 
на състезанията. Футб. комитет и домакина, да имат грижата 
за това, като при официални мачове се следи формата на 
противника. е) От същото № 355 до 6 т. м. да им отговорим 
дали участвуваме в юношеските състезания по волейбол. 
Да се отговори, че ще участвуваме. Да се пишат следните 
писма: а) До комисаря по снабдяването за 20 м. американ, 
за което да има грижата др. Ст. Илиев. б) До К-ра на Бриг. Арт. 
полк – за освобождаването за тренировки в сряда и петък 
на състезателя Подпоручик Георги Димитров Илиев. За съ-
щия да има грижата др. Стоил Илиев. в) Писмо – честитка по 
случай венчавката на члена-състезател Борис Чирпански, 
като Илия Капитанов предложи да му се купи 1 подарък. 

4.Доклади. а) Четене протокола на техническите коми-
тети. В него по-важни решения са: Да вземем участие в греб-
ните състезания за градско първенство на 5 и 6.VII. т. г. В гре-
бането с една лодка и в плуването мъже, жени и юноши, за 
което да се уведоми областното физкултурно ръководство. 
б) Да се купят по една прочетна книга на двете класирали 
се на гимнастическите състезания в София – наши членки 
състезателки гимнастички, които да им се надпишат и връ-
чат. в) Да се пусне подписка между членовете за съби-
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ране сума за плувците в София, понеже са необходими по-
големи разноски. г) Одобряват се броените надници на 
играчите-състезатели Георги Радев и Милю Боров 1 650 
лв. и за минало време на Г. Радев – 3 400 лева. Реши се 
вечеринката на тенис-кортовете да се състои на 12 юлий т. 
г., като за изнасяне на същата се назначи комисия в следния 
състав: Алексиев, Ст. Илиев, Никола Ралчев, Цв. Димитров 
и поп Спиров. По Възможност да се изнесе гимнастическа 
продукция, за която да има грижата др. Делев.

Протокол № 9, 9 юлий 1947 год., гр. Варна Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управит. съвет, при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря прочете прот. № 8 от ми-
налото заседание, който се одобри и прие без изменение и 
допълнение.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се получените 
през седмицата писма, както следва: а) Окр. № 420 от обл. 
физкулт. ръков. – комит. И.Р.Т. съобщават ни програмата за 
обл. първенство и запитват дали ще участвуваме на волей-
бол и баскетбол – мъже и жени. Да им се отговори, че ще 
участвуваме. Комитета И.Р.Т. да има грижата. б) Окр. № 415 от 
същото ръков. с което ни съобщават непорядките констати-
рани, от които за нас са следните: До 15 т. м. да съобщим кои 
са задължителните дисциплини застъпени от  д-вото ни; и 
че имаме неотчетени мачове; Да им се отговори, че окръж-
ното много общо се правят забележки за непорядките без 
да се споменават имената на д-вата; че д-вото ни застъпва 
всички дисциплини и има назначени комитети; Касиера да 
се погрижи за уреждането на неотчетените мачове.

3.Доклади. Длъжностните лица направиха последова-
телно следните доклади. а) Четене протокола на техниче-
ските комитети, в които по-важни решения, които подлежат 
на одобрение от Управителния съвет са: изпращане на два-
ма наши колоездачи за колоездачните състезания в София 
на които да заплатим по 6 000 лв. разноски, при декласация 
или при класиране по 3  000 лв. Това положение се прие. 
Ще се изпратят: Юмеров и Никола Лазаров. За втория да се 
пише до Н-ка III армия да бъде пуснат в отпуск за състезани-
ята. Освен това се иска да се подсигури и сума за 10 чифта 
гуменки. За предстоящите плувни състезания за Републик. 
първенство да се изпратят и плувци жени и мъже. Управ. 
съвет по начало е съгласен на всички горни решения, оба-
че, за да се изпълнят, необходими са най-малко 100  000 
лв., с каквито касата не разполага в момента. б) След като 
се размениха мисли от къде да се намерят суми, съвета 
реши да се сключи един заем в размер от 100 000 лева от 
Варненска Популярна банка където сме членове, които ще 
се употребят само за горните цели и за мача за областното 
първенство в Добрич, в случай, че спечели, контестацията 
от „Свобода”. Срещу отпущането на горния заем да се зало-
жат двете игрища, като полицата се подпише от секретаря и 
председателя. Препис от настоящето решение да се изпра-
ти до банката. Да се иска разрешаването на заема да ста-
не по-спешност, понеже за 13 т. м. ни е необходима сума за 
Добрич. В случай, че контестацията се разреши в наша полза 
подпредс. Цв. Димитров обеща да намери и ни услужи с 
около 40 000 лв. Плащането на заема ще стане от постъпле-
нията на състезанията. Да се пише в този дух до Управит. съ-
вет на Варнен. Популярна банка. По Горния въпрос, който е 
един от най-важните за момента станаха и пререкания, като 
от страни започнаха да се обаждат хора и не членове на 
Управата, което положение наруши вътрешния ред на засе-
данието и за това съвета реши за в бъдеще заседанията на 
Управ. съвет да се състоят при закрити врата и да присъст-

вуват само членовете на управата. По този начин ще се 

вземат по-правилни решения и заседанията ще свършват 
на време. Стигна се до там, че председателя Алексиев ис-
каше да се откаже от ръководенето на заседанието като по-
моли да бъде от подпредс. Цв. Димитров. Този факт показва, 
че заседанието е било бурно и за това се взема горното ре-
шение. Това да се има за изпълнение от бюфетчиците, които 
при започване заседанието да заключват вратите на клуба. 
в) Доклад за контестацията със „Свобода”.  Докладва 
Бедрос Ексерджиян, който каза, че от справката напра-
вена в Съюза, се констатирали, че играча на „Свобода” е 
нередовен и е в наша полза за което ще последва телегра-
ма от Съюза до ръководството, за да се произнесе и футбол. 
комитет. При това положение тимът ни трябва да е готов за 
13 т. м. за мача в Добрич. г) За мача в Добрич за обл. първ. 
на 13 т. м. Водач на тима Анестев. За пътуването – с леки 
коли, ако имаме сметка в противен случай с омнибус. 
Гостите с камион. Играча Калъчев, който е зает до обяд 
на 13 т. м. да замине с лека кола, като д-вото заплати 
пътните. Екипите пом. домакина да ги донесе в клуба. За 
леките коли да има грижата Спиров. Реши се на играчи-
те на 11+1 и 2 водачи да се заплатят х 600 лв. дневни за 1 
ден и пътните. д) За бригадирци. Зав. труд. дни при област. 
ръководство помоли да се излъчат 5 души бригадирци за 13 
т. м. за Добруджа. Предостави се на поп Спиров и Владимир 
Пинзов да говорят с наши членове, като резултата съобщят 
на Стоил Илиев. е) За юбилейния мач Калъчев – Моканов. 
Да се запита Обл. физкулт. ръков. какво става разрешението 
за юбилейния мач понеже времето минава а нямаме никак-
во нареждане въпреки постъпките които сме направили. ж) 
Зав. футбола – Че турския сектор на 13 т. м. на игрище „Т.В.П.” 
ще играят с тоя на „П. Волов” – Шумен. Искат да им отпуснем 
4-5 футболни обуща. Съвета разреши да им се дадат такива. 
Да се пише писмо до Областното физкултурно ръководство 
за сведение. з) Домакина докладва, че още няма инвентар-
на книга, за това не е вписал инвентарните предмети. Това 
заседание беше извънредно бурно и за това да има ред в 
бъдещите заседания се реши да се водят при закрити врата.

Протокол №10, гр. Варна, 16 юлий1947 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря прочете проток. № 9 от 
миналото заседание, който се прие без изменение и допъл-
нение. Подпредседателя др. Червенков намира, че желател-
но е протоколите да бъдат по-подробни, особено, когато се 
разглеждат въпроси с различни предложения, които се пра-
вят от членовете на управата. За в бъдеще секретаря да има 
това предвид при съставянето на протоколите. 

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните 
получени писма: а) Окр. № 3238 от Н.Ф.С. Кооп. централа 
„Физкооп“, относно събиране на метални отпадъци, които 
да се предават на Обл. ръковод. срещу разписка, които ще 
се употребяват за направата на спортни пособия, като стой-
ността им ще се приспадне от дадената поръчка. Да се раз-
гласи между членовете за изпълнение, като всичко събра-
но се предава на бюфетчиците. б) Телеграма от Нар. физк. 
д-во „Калиакра“ –Каварна канят ни на 1 футб. мач на 20 т. м. 
Приемаме при условие: глобална сума 6 000 лв. и отделно 
храна и квартира. Ще играе „Б“ тима. Водач Никола Ралчев. 
Футболн. комитет да има грижата за тима. Да се телеграфи-
ра. в) № 427/19.VII.1947 г. от футб. ком. При Област. ръков., че 
оставаме втори представител на Варн. околия в обл. ръко-
водство. г) № 439/19.VII.т. г. от Обл. ръков. С взети решения 
заседанието им на 15 т. м., между които по-важна за нас са: 
1). Прави се бележка на Т.В.П. за напред да не отправя писма 
до обл. ръководство с които да критикува дейността на съ-
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щото, защото си имаме съображения за писаното в техните 
писма. Отговори секретаря на дружеството Анестев, че обл. 
ръков. не е право с тази забележка. Слабите страни следва 
да се критикуват. Освен това прави ни се забележка, че на 
13 т. м. не сме пратили бригадирци, като ни наказват с „мъм-
рене“, и искат за втората бригада да изпратим най малко 10 
души. Пинзов и поп Спиров, които бяха натоварени с тази 
задача, докладваха че не са могли да се срещнат с члено-
ве, поради краткото време, обаче съвета намира, че нака-
занието е прибързано, тъй като до сега нашето д-во е да-
вало винаги най-много бригадири в местните акции. д) От. 
обл. физк. ръков., че на 19.VII. т. г. във Варна ще се играе 
мача за обл. Първенство между „Т.В.П.“ и „Светкавица“ – 
Търговище. За отговорник се назначи Бедрос Ексерджиян. 
Да се пише за милиция. Билети касиера. За тима футбол-
ния комитет. На следното заседание да се докладва всич-
ко. 50% от чистия приход ще се предаде на „Светкавица“. 
Касиера веднага след мача да уреди сметката. е) № 452/16.
VII. т. г. от обл.физк. ръков. че още не сме върнали взетите 
8 бели трика от ф-ка „Хр. Ботев“, за гимнастич. състезания в 
Шумен. Домакина да има грижата да ги вземе от гимнасти-
ците и върне. ж) № 861/14.VII. 1947 г. от Обл. физк. Служба, 
че Дирекцията за физкултура и спорт при М-вото на Нар. 
здраве е отпуснало 300 000 лв. за ограждане и съблекалня 
на футболното игрище и искат скица и сметка за строежа 
понеже сумата трябва да се изразходва срочно. Натоварва 
се Строит. комитет да повика компетентно лице и напра-
вят необходимото, за да може да започне строежа. Съвета 
намира, че за сега е наложително да се направи бойлер в 
къпалнята и започне южната ограда и застрои толкова, кол-
кото стигнат парите. Сондирано е мнение на предприемач, 
който иска 360 000 лв. за постройката на стената 2 ½ метра 
над земята и ½ м. в земята. Строителния съвет незабавно да 
направи сметка и докладва за да се отговори на службата и 
още този строителен сезон да се привърши оградата. Да се 
състави и договор за работата. 

3. Доклади. 1). Четене протокол на техн. комитети. От 
него по-важно е доклада за мача на 13 т. м. в Добрич, 
като се упрекват някои от членовете за лошото държа-
не и за в бъдеще да не се допущат да пътуват с играчите 
жени, освен такива на състезателите. За държането на 
девойката се реши председателя Алексиев да им напра-
ви забележка, за в бъдеще да се държи по-прилично в 
компании където има състезатели, а колкото за члена 
Стефан Райков, да се провери дали е бил пиян и ако 
действително е вярно да бъде наказан. 2). Касиера пов-
дигна въпроса за клубното помещение-бюфета, като нами-
ра, че трябва да се даде на търг и от него ще имаме приход. 
Да се назначи платен бюфетчик. За да може да се уреди и 
реши правилно този въпрос, назначиха се подпредседате-
ля Цв. Димитров и секретаря Анестев да изготвят услови-
ята за бюфета до 30 т. м. и докладват за одобрение от упр. 
съвет. Повдигна се въпроса за събирането членските внос-
ки и назначаване на инкасатора. Наложително е касиера 
да се позамисли за събирането на вноските. 3). Коло-мото. 
Състезателя-колоездач Бейзар Юмеров докладва, че е по-
викан от съюза за държавните състезания в София на техни 
разноски. Същия помоли да му се дадат заемообразно око-
ло 3 500 лв. които ще върне при завръщането. Съвета реши 
същия да замине, като му се дадоха 3  500 лв. чрез Цветан 
Димитров. 4). Домакина помоли да се внуши на Пом. дома-
кина Аврамов да бъде строго изпълнителен и да дава екипи 
колкото се реши от управата. Да държи чисто в стаичката. 
Освен това екипите да бъдат винаги готови за тренировки-
те. 5). Туристич. Ком. Докладва подпред. Н. Ралчев, че е за-
писал 20 абоната за списание „Народен турист“. Да се пише 

писмо и да се прати списъка. 6). Тенис-комитета. Докладва 
Вл. Пинзов, че игрището е в лошо състояние и се нуждае от 
червено. Отговори му се, че имаме решение за това, обаче 
в момента не разполагаме с парични средства. 7. Доклад за 
мача с „Добруджа“ в Добрич на 13 т. м. Докладва вода-
ча на тима – секретаря Анестев. Доволен от държането 
на играчите. Имало е малък инцидент между състеза-
теля Ст. Калъчев и членът Иван Цвятков. Да се направи 
строго мъмрене на Ив. Цвятков, като му се забрани в 
бъдеще при пътуване на тима той да не бъде между тях, 
понеже винаги влиза в пререкания. Колкото за девой-
ката , водача намира, че не се е проявила при завръща-
нето на тима. Независимо от всичко, да се забрани да 
пътува с тима, а председателя да я посъветва за в бъ-
деще да бъде строго изпълнителна и дисциплинирана. 
Резултата от мача е 3:1 за нас. От играчите са се отличи-
ли Недко Недев и Панайот Желязков. Направен е следния 
разход за тима: а). За пътни на 15 души х 500 лв. = 7 500 лева 
б). За пътни на 15 души х 500 лв. = 7 500 лева

в). За хотел на 14 души х 100 лв. = 1 400 лева. Всичко 
17 300 лева, за която сума се състави обща сметко-разписка, 
дадена на подпредседателя Цв. Димитров, който даде гор-
ната сума заемообразно на д-вото и касиера има грижата 
при постъпления в касата да я осребри. Разноските за лека-
та кола по превоза на Калъчев възлиза на 3 500 лв. се запла-
тиха от събраните в повече 3 500 лв. от омнибуса и камиона 
и те не са от дружествената каса, така че няма да се вписват 
в дружествената касова книга. 

Подпредседателя Червенков намира, че за всички пов-
дигнати въпроси следва да се вземат и съответните реше-
ния, а не да се преминават набързо. Също така с горните 
провинения на членовете се вижда, че има упадък на дис-
циплината. Наложително е съвета да следи за поведението 
на отделните си членове, като в случая се провери за пи-
янството на Райков, инцидента с Ив. Цвятков, на когото се 
наложи строго мъмрене, с предупреждение и на девойката 
направи забележка чрез председателя. 8). За бригадите. За в 
бъдеще да се назначат бригадири от отделните комитети, за 
което да се докладва от култ. просветния комитет. 9). За ве-
черинката. Докладва се, че по-удобно е да дадем вечеринка 
в Мор. казино където условията са най-добри, като за целта 
се натовари подпредсед. Червенков да се срещне с Кмета 
на града и провери за условията при които ще ни се даде 
казиното и датата. 10). Одобрява се разхода направен от Цв. 
Цвятков за покупката на :а). 1 футболна топка – 7 500 лв. б). 1 
чифт футб. обуща – 6 000 лв. Всичко – 13 500 лв. като касиера 
да има грижата да осребри разписките. Същите да се впи-
шат в инвентарната книга. 11). Шах-комитета. Докладва Мих. 
Манолов, че излизаме на второ място в окол. Класиране и 
че ще вземем участие в областното първенство. Абонирал е 
д-вото за списание „Шахматна мисъл“ – 300 лв. 

Протокол №11, гр. Варна, 30 юлий 1947 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на уп-
рав. съвет при следния дневен ред:

1.Четене кореспонденция. Прочетена бе получената 
през седмицата кореспонденция, по която се взеха и съот-
ветните решения. а) № 920/30.VII.1947 г. от Обл. физк. служ-
ба, съобщават ни, че ни отпускат срещу заплащане 5 чифта 
футб. обуща х 3 300 лв. = 16 500 лв., които да внесем до 31 т. 
м. Реши се обущата да се купят, като касиера внесе исканата 
сума. б) № 198/30.VII.1947 г. от Обл. физкулт.ръковод. с разни 
решения взети от същото между които по-важни са:Апелира 
към д-вата да отпуснат известна сума за пострадалите раз-
градски граждани. Решение не се взе понеже касата не раз-
полага със средства. Че на 3.VIII. т. г. се открива третия 
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пленум на Обл. съв. за физк. и спорт, за разглеждане след-
ните въпроси: 1) Отпразнуване деня на физкултурника; 
2) Спортно-учебната работа и кадри и 3) Трудови акции и 
строежи. Реши се д-вото да бъде представено със следните 
делегати: Н. Червенков, Ст. Илиев, Илия Апостолов, Младен 
Джуров, Анестев, Русинов и Цв. Димитров. Че на 3 авг. т. г. 
се провежда масов общоградски трудов ден за подравня-
ване на игрището Аспарухово. Реши се да се представим с: 
Отговорник Иван Илиев и комитетите: футболния – 5 души 
– разпоредител Гарабедов, юношеския – 5 – разпореди-
тел Аврамов; туристическия – 5 разпоред. Цв. Благоев и Н. 
Ралчев; И.Р.Т. – 3 –разпоред. Капитанов; Атлетич. – 2 – раз-
поред. Вл. Пинзов; Тенис – 2 разпоред. Борислав Христов; 
Плувния – 3 разпор. Алексиев. На следното заседание да се 
докладва за стореното от Ив. Илиев. Че членовете на тех-
ническите комитети са нередовни и ги предупреждава, че 
ще бъдат най-строго наказани, ако продължават отделните 
отделните членове да отсътствуват. Нашите представители 
да си вземат бележка. 3) № 486/25.VII.1947 г. от Обл. ръков. 
футб. комитет, че мача за обл. първенство „Спартак“ –„Т.В.П.“ 
се насрочва за 2.VIII.1947 г. – футб. Комитет да се погрижи за 
тима. 4) От. Народ. физкулт. кооп. потреб. централа с което 
ни подканят да си внесем дяловия капитал и задължение-
то от 60 180 лв. Д-вото не е взело нищо на кредит. Да им се 
отговори, че имат грешка за задължението, а за дяловия 
капитал да почакат и сумата ще се намали според касова-
та възможност. Въпроса ще се разгледа в точка. Доклади от 
днешното заседание. 5) От обл. ръков. с конспект за семина-
ра на 16 и 17.VIII. т. г. Да се явяват: Алексиев, Цв. Димитров, 
Анестев и председ. комит.

2. Доклади. Длъжностните лица направиха своите до-
клади: 1) Футболния комитет – за мача със „Спартак” за обл. 
първенство на 2.VIII. т. г. Назначи се за отговорник органи-
затор Бедрос Ексерджиян заедно с касиера пом. касиера, 
които да влязат във връзка с представителите на „Спартак”. 
Цени на билетите: 120, 100 и 80. Футболния комитет да се 
погрижи за състава на тима.  Направи се предложение от 
Бедрос Ексерджиян за приходо-разходните от мачовете, 
които ще се играем ние и „Спартак” за областното първен-
ство да бъдат общи, като приходите се разделят по равно. За 
тази цел се изпратиха в момента Б. Ексерджиян и Н. Ралчев 
да отидат на заседанието на „Спартак” и преговарят за: мача, 
за приходите и за дните 9 и 10.VIII. т. г. които ни се дават от 
областното ръководство. Отговори ни се, че са съгласни 
със цените за, мача, допълнително, ще ни съобщят за при-
ходите от мачовете за обл. първенство, а за 9 и 10.VIII.1947 
год. предоставят ние да преговаряме с някой софийски 
тим. Реши се да се даде пълномощно на Богомил Янков 
Костов да преговаря с тимовете от София – първите пет 
в таблицата и който е свободен на износни (б. а. изгод-
ни) условия да го поканим, като чистия приход от два-
та мача ще го делим по-равно. За двата мача да се даде 
най-много до 120 000 лв. Мачовете ще се уредят от комитет. 
Реши се за предстоящия мач на играчите да се даде усилена 
дажба храна, като се изиска от комисарството да ни отпус-
не 5 кг. месо; 3 кг. захар и 5 кг. кашкавал, като готвенето и 
храненето стане на Тенис игрището. Натоварва се Ст. Илиев 
да има грижата за продуктите; Това да се разгласи между 
играчите. 2) Тенис-комитета – чрез Влад. Пинзов докладва, 
че ще се произведат на 1, 2 и 3.VIII. т. г. тенис състезания 
за излъчване на клубен първенец и за подарената купа 
от г. Иван Карадочев. Съвета одобрява предложението. 3) 
Строителния комитет – Докладва се, че са повикали пред-
приемачи за стената, обаче, не се стигнало до спазаряване, 
за това в първо време ще се направи бойлер и се попра-

ви стената на игрището. За да не се пропусне срока за 

сумата да се побърза с представянето на плана и сметката 
за работата, която ще се извърши. 4) Култур. просв. ком. – 
Ст. Илиев прочете писмо от членката Димитричка Илиева, 
която е на курс по гимнастика, по което не се взе решение. 
5) Плувния комитет -  Да се пише до Н.Ф.С. Центр. ръков. и 
да се иска дамския плакат, спечелен от нашия дамски от-
бор на плувните състезания в София. 6) Комитета И.Р.Т. – 
докладва, че дамския баскетболен тим на „Бойчо Желев” и 
тима на „Ереван” молят да им се определи час преди обед 
за тренировки на баскетболното игрище. Реши се да им се 
определи времето от комитета, също така на „Ереван” да се 
дава наша външна топка, понеже всички са наши редовни 
членове. 7) Доклад на касиера. Касиера Борислав Христов 
намира, че облигацията, която имаме от 50 000 лв. ще тряб-
ва да я осребрим, понеже имаме нужда от пари, а колкото 
до дялов капитал за физкулт. коопер, да не бързаме. Реши се 
облигацията да бъде заложена в Б.Н. Банка със специално 
заявление, за което се натоварва, касиера, който на следно-
то заседание докладва за направеното. Същия намира, че 
неправилно се процедира с изплащането на надниците на 
играчите. Реши се, за в бъдеще, когато има да се изплащат 
надници, играча да носи бележка от работодателя си с обо-
значение каква му е надницата и дали е загубил същата, за 
да му се заплати. Да не се заплащат безразборно надниците. 
Направи се забележка, че касиера трябва да уреди прихо-
до-разходните протоколи. 8) Домак. доклад. – Купени са 3 
нови топки х 4 500 лв. и 1 за 1 500 лв. или всичко 15 000 лв. 
който разход се одобрява. Същите да се впишат в инвентар-
ната книга. 9) За вечеринката. – Реши се да се предостави на 
комитета И.Р.Т. и Тенис да изнесат на 9.VIII. т. г. в Мор. казино, 
вечеринка, като чистия приход се употреби изключително 
за тенис-кортовете и И.Р.Т. 10) Въпросите за клубното по-
мещение и за пом. дом. Петър Георгиев се оставиха за раз-
глеждане на следното заседание.

Протокол №12, 6 август 1947 г. гр. Варна Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на упр. съ-
вет при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря прочете проток. № 11 от 
миналото заседание, който се прие без изменение и допъл-
нение.

2.Четене кореспонден. Прочетоха се следните получе-
ни писма: 1) № 523 от 6.VIII. т. г. от Обл. физк. ръководство с 
което ни съобщават, че ни налагат 1 000 лв. глоба, за гдето 
не сме изпратили  определеното число бригадири за тру-
довия ден в аеролетище Варна. Упр. съвет реши неявилите 
се членове да бъдат изключени от спортния живот в срок 
от 1 месец, като не им се дават гратиси. Да им се изнесат 
имената по радиото. Председателите на комитетите да да-
дат имената на неявилите се членове. 2) № 176 от 2.VIII. т. г. 
от Нар. физк. д-во „Свобода” Варна, молят да се разреши на 
4 играча наши да вземат участие на мача със „Славия” 3.VIII. 
т. г. Съвета реши за в бъдеще, докато не е искано предвари-
телно разрешение, играчите да не участват в чужди тимове. 
3) От същия клуб – сектор „Ереван” молят да им разрешим за 
10 т. м. да играят мач на нашето игрище, като искат и мрежи-
те. Разрешава се.

3.Доклади. 1) За мачовете на 9 и 10.VIII.1947 год. със 
„Спартак” София и юношите с „Добруджа” Добрич за пър-
венство. За дните 9 и 10.VIII. т. г. дадени на нас и „Спартак” 
се уговори да ни гостува „Спартак” София за 2 мача, като 
им заплатим глобална сумата 120 000 лв., а чистия приход 
делим по равно. Назначиха се отговорници Цв. Димитров и 
Борислав Христов, които да се срещнат с представителите 
на „Спартак” и уговорят условията. Гратиси х 50 на 2 д-ва и 
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15 на останалите. Охрана ще се издейства от тях. Цени: 80, 
100 и 120 лева. За двата мача да се състави общ приходо-
разходен протокол, който се докладва на следното заседа-
ние. На 10.VIII. т. г. преди мача на големите ще се играе мача 
за първенството между юношките отбори на „Добруджа“ 
Добрич и Т.В.П. Варна, като ½ от разноските на гостите по-
емаме ние. 2) Култ. просвет. комитет. Ст. Илиев докладва за 
първия пленум на областното ръководство, състоял се на 
3 т. м. За решенията ще последва окръжно. Най-важната 
точка е била: „Отпразнуване деня на физкултурата 28.IX.т.г.“ 
и др. 3) Четене протокола на технич. комитет. По него се 
реши да се пише благодарствено писмо до Иван Карадочев 
– магазин „Сибир“ – Алабинска – София, за подарената от 
него купа за тенис състезанията за излъчване на клубен 
първенец на 1, 2, 3. VIII.т.г., като за същата ще се изработи 
правилник от Тенис-комитета. За тази година клубен първе-
нец е Ховсеп Еремян и той е носител на купата. Протокола 
да се представи за одобрение от Упр. съвет. 4) За клубни 
значки. Цв. Димитров докладва, че доставчика на значките 
имал още към 200 броя значки, които може да ни даде по 
80 лв. Понеже нямаме свободни суми, да помоли, ако може 
да ги остави на консигнация. 5) Касиера на обл. ръков. Цв. 
Благоев докладва, че нашия касиер имал да отчита мача със 
„Септември“, и помоли за 8 т. м. да се изпрати представител 
на туристическия комитет в Обл. ръководство. 6) Строит. 
комитет. Докладва се, че е изработен план за направата на 
бойлер на игрището, който ще струва около 150 000 лв. Ще 
се представят нов план със сметка. Освен това с останалата 
сума възнамеряват да ремонтират стените на игрището. Да 
се пише писмо до Комисаря за 15 торби цимент, а до отпу-
щането им да се иска заемообразно от обл. ръковод. – 10 
торби, за да свършим работата. По това време на заседание-
то дойде и изпратения от Н.Ф.С. – централното ръководство 
– др. Братанов. Той присъствува до края на заседанието. 
Продължиха докладите. 7) По състава на тима и държане-
то на играчите се критикува доста. От играчите говори 
Стефан Калъчев, който намира, че всичко е много пре-
силено казано, и затова си даде оставката като член на 
футболния комитет и като технически ръководител. По 
оставката му не се взе крайно решение. 8) Коло-мото ко-
митета – докладва Ст. Маринчев, че в предстоящите коло-
ездачни състезания е наложително да вземем участие с 3 
души: Никола Лазаров, Юмер Бейзаров и Атанас Димитров. 
Наложително е да направим 1 чифт шпайкове за около 3 000 
лв. което се разрешава. Реши се да участвуваме с горните 
състезатели, като предварително ще има и състезания във 
Варна. 9) Комитет И.Р.Т. – Докладва Андонов, който помоли 
да се купи 1 баскетболна топка. Отговори се от председат. 
Алексиев, че такова се прави. 10) За вечеринката. Размениха 
се мисли за денят, понеже датата 9.VIII. т.г. е дадена на арти-
стите, а на нас ни обещали следната събота. Тъй като още не 
е уговорено на кого ще се даде тая дата, натовариха се Русин 
Русинов и Стефан Маринчев да се срещнат с Кмета и ако ус-
пея в мисията си, да се даде вечеринката. 11) Домакински 
доклад. Докладва домакина Б. Ексерджиян, който каза, че 
при отсъствие на пом. дом. Аврамов от стаичката без за 
това да се е обадил на домакина са изчезнали 11 броя бели 
фланелки. Реши се пом. дом. да закупи нови 11 фланелки, 
като стойността се заплаща на части, и му се прави месеч-
на удръжка х 1 000 лева до пълното изплащане. Направи 
му се забележка, че той няма право да дава ключовете на 
друг, освен на домакина и че трябва добре да пази екипа. 
На следното заседание да се докладва кой е дал гащетата 
на играчите, които още не са ги върнали. Пом. Домакина да 
държи (пази) пълна чистота в стаичката. След докладите се 
даде думата на представителя от Централ. ръководство на 

Н.Ф.С. др. Братанов. В кратце, той се изказа по дебатите, като 
намира, че ние сме много преми в изказванията си. Така на-
пример Стефан Калъчев много прибързано и неосновател-
но си дава оставката. Това не е редно и за това трябва да си 
оттегли същата. За коло-мото комитета, може само да каже, 
че много мъчно се доставят екипите особено колелетата, но 
независимо от всичко когато се получат поръчаните коле-
лета ще се раздадат на отличилите се състезатели. Трябва 
да се внимава при изказванията и да не се издребняват въ-
просите. В изказванията да бъдем сдържани, понеже влияят 
върху духа състезателите. Даде много добри напътствия за 
работата в д-вото. Че има слабости в съюза не отрича, но 
с общи усилия всичко ще се уреди. Колкото за юбилейния 
мач Калъчев и Моканов да се направи запитване. Намира, 
че заседанията започват много късно. Въпроса за клубното 
помещение да се разгледа на следното заседание. 

Протокол № 13, гр. Варна, 13 август 1947 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управит. съвет, и понеже нямаше достатъчно членове от съ-
щия, разгледа се само получената кореспонденция, както 
следва: 

1. Четене кореспонденция. 1) Окр. № 256/13.VIII.т.г. от 
Обл. съв. за физк. и спорт нареждат да изпратим 2 делегата 
на 16 т. м.; които ще бъдат запознати с особеностите на съ-
ветската маршировка. Такива ще бъдат определени от по-
дпредседателя Алексиев, а освен това от нашето д-во искат 
да изпратим 5 души бригадири за националната младежка 
бригада „Георги Димитров“. Ще се запитат членовете дали 
има желаещи. 2) Окр. № 542 от 13.VIII.т.г. от Обл. физк. ръ-
ковод. на 17 т. м. се урежда трудов ден на Колодрума. Искат 
8 човека с водач. За такъв се назначи Иван Илиев, който да 
има грижата за всичко като за резултата докладва. Освен 
това искат да се назначи Зав. труд. дни и бригади, който да 
бъде винаги във връзка с Главния отговорник на обл. ръков. 
Панайот Радев. За такъв се избра Иван Илиев. Изпращат ни 
2 книжки х 40 лв. = 80 лева от „Гимнастически демонстрации 
за физкултурни празници“ – за ръководство – Касиера да 
има грижата да ги изплати. И най-сетне да изпратим на 19 
т. м. наш представител от ком. И.Р.Т. за да се конституират 
комитетите. Назначи се Илия Капитанов. 3) № 546 от Обл. 
ръководство, съобщават ни, че ни отпущат заемообразно 
10 торби цимент за оградата на игрището, които да върнем 
като ни отпуснат от комисарството. Строителния комитет да 
има грижата и получи цимента срещу квитанция, като док-
ладва за всичко сторено. 4) Окр. № 535/11.VIII.1947 г. от Обл. 
физк. ръководство, че семинара се отлага за 13 и 14.IX.т.г. 
Другите точки дневен ред се оставиха за разглеждане на 
следното заседание. 

Протокол № 14 гр. Варна, 20 август 1947 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Упр. съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 12 
и 13, които се одобриха и подписаха от присъствуващите. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се получените 
през седмицата писма, по които се взеха и съответни реше-
ния, както следва: 1) № 1042/19.VIII.т. г. от Обл. физк. служ-
ба за игрищата до 25 т.м. да представим план за работата, 
която ще извършим през 1948 г., за да ни отпуснат кредит 
за двете игрища. Предостави се на строителния комитет да 
извърши всичко. Да се отговори, че срокът за плана е кра-
тък и за това ще го представим допълнително, но службата 
трябва да ходатайствува пред Дирекцията да ни отпус-
не най-малко 1 500 000 лв. необходими за футболното 
игрище 500 000 лв. и за тенис игрището 1 000 000 лв. 
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2) № 566/18.VIII.т. г. от Обл. физк. ръковод. Нареждат да се 
проучи добре Закона за медицинския надзор. Натоварва 
се Медиц. съветник д-р Л. Попов да го разучи и запознае 
членовете от технич. комитета на заседанието им в поне-
делник – 25 т. м. 3) От Димитричка Илиева – гимнастическия 
курс – Лом, съобщава че са добре и скоро двете наши със-
тезателки ще заминат за Любляна. Упр. съвет реши да им се 
изпратят 5 000 лв., които да си разделят по равно. Касиера 
да има грижата веднага да ги преведе с пощенски запис. 4) 
От Кооп. „Димят“ Варна молят за 11 фланелки и 4 чифта обу-
ща. Понеже имаме решение да не се дават екипи, реши се 
нашите членове, които работят в кооперацията да вземат 
пълните си екипи, а за другите да поискат от друго друже-
ство. 5) От Обл. физк. ръковод. – юношки ком., че на 21 т. м. 
Ще се играе мача „Т.В.П.“ и“ Спартак“ за държ. първенство. 6) 
От Обл. физк. ръковод. – футб. комитет, с набелязани игра-
чи от нашия тим за мача с „Льотчик“ на 21 т. м. футб. ком. да 
съобщи на играчите. 7) От Обл. физк. ръковод. с набелязани 
играчи от нашия тим за обл. турнир в Добрич на 23 и 24 т. м. 
футб. комитет да съобщи на играчите това нареждане. 8) От 
Обл. физк. ръков. – турист. комитет, относно изпълнението 
„Правилник за вътрешния ред в хижите“. Същия да се има за 
проучване и изпълнение от турист. комитет. 9) Окр. от Н.Ф.С. 
Центр. ръковод. – нареждане за отпразнуване на деня на 
физкултурника – 28.IX.т.г. По него ще чакаме нареждане от 
Обл. физкулт. ръков. 

3. Доклади Длъжностните лица направиха последо-
вателно своите доклади, както следва: 1) Строителния ко-
митет – Докладва Ц. Златинов За строежа на бойлера са 
необходими 193 715 лева и за зидарската работа 109 100 
лв. Всичко 302 815 лв. Преди да започне направата на бой-
лера предостави се на Борислав Христов да проучи колко 
ще ни вземат за същия в „Кораловаг“. Наложително е да се 
избърза със строежа. Упълномощава се касиера на д-вото 
Борислав Христов да тегли суми от отпуснатите ни 300 000 
лв., като за всички разходи представя редовни оправдател-
ни документи на Н-ка Обл.физкултурна служба. Понеже е 
нужен цимент около 50 торби за ремонт на стените на футб. 
игрище, да се пише до Комисарството още за 35 торби. За 
всичко да се прави доклад на всяко заседание. 2) За брига-
дирците от Нац. млад. бригада „Г. Димитров”. Реши се да се 
отпечатат 50 ленти, с които да се поканят младежите чле-
нове да се запишат за бригадирци. Наверно ще се наложи 
да вземем участие с част от издръжката на семействата на 
бригадирците, което допълнително ще се съобщи. От наше-
то д-во се искат 5 души. 3) За пинг-понга докладва Любомир 
Господинов, че на произведения турнир първенец е из-
лязъл нашия член Любомир Мирчев. 4) Култ. просветния 
комитет. Председателя на същия Стоил Илиев, намира, че 
независимо от това, че сме спортна организация, ние не 
трябва да оставаме назад и в политиката. Той предложи 
да се изработи резолюция, с която да се иска незабавно-
то изпълнение на присъдата наложена от съда на Никола 
Петков. Предложението се прие и съвета натовари същия 
да изработи резолюцията и я изпрати до съответното място. 
5) Комитет И.Р.Т. – Докладва Илия Капитанов, че състезани-
ята са започнали. Влад. Пинзов, намира, че състезателите 
играят несериозно. 6) За вечеринката на 16 т. м. дадена от 
комитетите в Мор. казино докладва Вл. Пинзов. Същата е 
била добре посетена, но приходо-разходния протокол още 
не е готов. Дали са 5 500 лв. за бригадирците, въпреки, че 
няма още решение на упр. съвет. Това даде повод на пред-
сед. на Контролния съвет Русин Русинов да вземе думата и 
направи забележка, че отделните длъжностни лица нямат 
право да правят разходи за разни цели докато няма реше-

ние на Управ. съвет и Контр. съвет няма да допусне да 

се харчат парите на д-вото безразборно. Намира че това е 
слабост на Упр. съвет. Решенията следва да се изпълняват 
точно от длъжн. лица и разходите се употребяват точно за 
целта, а не какъвто е горния случай. Говорено е да се даде 
сумата 5 300 лв. за пострадалите от наводнението разград-
ски граждани, а са дадени за бригадирите. 7) Футболния 
комитет. Докладва Аршак Накашам, който намира че на 
всеки мач в който вземаме участие ще трябва на касата да 
има наши членове, които да присъствуват при подялбата 
на прихода. За юношкия мач на 21 т. м. да се освободят 2 
играчи, на които да се заплати по ½ надница, ако имат пра-
во. Същия е недоволен от един юноша, който не изпълнил 
нарежданията на комитета за 1 мач. 8) За шах комитета 
докладва Илиев, като помоли да се изпълни старото про-
токолно решение за купуването на един шах а освен това 
да се следи първенството на шах, в което вероятен първе-
нец ще бъде нашия член Димитър Иванов. Предложи и се 
избра комисия в състав: Гарабед Гарабедов, Михаил Спиров 
и Цв. Димитров по отпразнуването на 28.IX. т.г. Денят на 
физкултурника, която да започне работа по подготовката. 
Председателите на комитетите да предоставят списъци на 
хората които ще участвуват в групата на манифестацията, 
като съгласно решението на пленума първите отбори ще 
участвуват задължително. До 26 т. м.  да се съобщи в ръко-
водството. Всички участници трябва да заучат за 9 и 28.IX.т.г. 
съветската маршировка. От участието ще се класират и д-
вата. Ще участвуват само формено облечени отбори, а така 
също и упр. съвети в бели панталони и ризи. 9) За трудовия 
ден на 17 т. м. докладва Иван Илиев, който каза, че нашите 
8 души са били на време в Колодрума, но Зав. труд. дни и 
бригади от обл. ръков. др. Панайот Радев, като видял че до 
8 ч. 15 м. никой от другите д-ва не идва, освободил нашите 
хора. След това дошла групата на „Спартак”. Даденото съоб-
щение във в. „Нар. дело”, че хората на „Т.В.П.” напуснали иг-
рището не отговаря на истината затова се реши да се пише 
писмо до област. физк. ръководство, като се опише действ. 
положение, и се иска коригиране на изнесеното в пресата 
понеже всичко това действува върху духа на членовете ни. 
Понеже постъпи писмо № 1/14.VIII.т.г. от Контр. съвет на д-
вото относно резултата от направената проверка на каси-
ера Борислав Христов, за да може да се вземе и правилно 
решение. Упр. съвет заедно с пълния състав на Контр. съвет 
заседанието продължи при закрити врата. В присъствието 
на касиера Бор. Христов секретаря прочете писмото за ре-
визията направена от Контр. съв. от 16.VII до 10.VIII.1947 год. 
от която са констатирали, че книжата му са водени крайно 
немарливо и небрежно, в следствия на което не са могли 
да установят истинското финансово положение на д-вото, 
като съвета намира, че Управата трябва да се занимае с този 
въпрос и намери начин за разрешаването му, за да не стане 
нужда да се свиква извънредно общо годишно събрание. 
Касиера Бор. Христов, призна че изнесеното в писмото от-
говаря на истината и че си взима бележка от всичко това и в 
най-скоро време ще приведе в изправност касовата книга, 
книжата и документите. От тази ревизия да си вземат бележ-
ка всички длъжностни лица. Пом. касиера да бъде в помощ 
на касиера.

Протокол № 15, гр. Варна, 27 август 1947 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред: 

1. Четене кореспонденция. Секретаря прочете получе-
ните писма през седмицата по които се взеха и съответни-
те решения. 1) Окр. № 260/28.VIII.т.г. от Обл. съв. за физк. И 
спорт, с което дават нареждания относно отпразнуването 
Празника на физкултурата – 28.IX.т.г. като искат до 28 т. м. Да 
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изградим комисии, и до 5.IX. т.г. съобщим имената им, а така 
също и да изпратим плана на д-вото за отпразнуването на 
празника. Съвета избра комисия в следния състав: Гарабед 
Гарабедов; Михаил Спиров и Подпоручик Стоян Иванов; на 
която възложи да изработи плана и го представи на обл. 
съвет до 5.IX. т.г. Комисията на 28.IX. т.г. да присъствува в 
дома на физкултурата за даване указания. Иска се всички 
екипи да бъдат подтегнати и готови за празника. Домакина 
и пом. Домакина да се погрижат за всичко, което се отнася 
за екипите. 2) От Обл. ръков. № 599/23.VIII.т.г. комитет И.Р.Т. 
нареждане за провеждането на състезанията по волейбол 
и баскетбол за излъчване обл. представител. За това да има 
грижа комитета на И.Р.Т. 3) № 1063/22.VIII.т.г. от Н-ка на Обл. 
физкулт. Служба, че разполагали с разни правилници и кни-
гата „Физическата култура в Нар. републ. България“. Реши се 
да се купи за библиотеката. 4) Заявление за членство от 
бившия състезател – вратаря Жечо Петков Пенев, който 
моли да го приемем за член, при условие, че веднага да 
бъде поставен в тима. Управата намира че не може при 
такива условия да го приеме, а ще бъде приет за член, и 
ако футболния комитет намери, че същия е добре под-
готвен това ще го постави да играе. Освен това ние вече 
търсим млади играчи за да подмладим тима. Да му се 
пише в този дух. 

2. За мача за Републ. първенство. Докладва, че на 31 т. 
м. ще играем с „Ангел Кънчев“ гр. Трявна за Републиканско 
първенство. За организатор се назначи Бедрос Ексерджиян, 
като всичко присъствуващи на заседанието декларираха, 
че ще бъдат в негова помощ и точно в 2 часа ще бъдат на 
игрището. Касиера да приготви билети. Цени 80 и 120 лв. 
Гратиси х 15 на клубовете и 50 за нашите състезатели по 
различните дисциплини. Да се пишат писма за милиционе-
ри, като се помоли да се явят в 14 часа. На следното заседа-
ние Организатора да докладва за резултата. 

3. Доклади. 1) Футболния комитет, моли да се на-
правят постъпки за освобождаването на състезателите 
Михаил Рачев (Манчо) и Недялко. Това да стане на всяка 
цена. За Манчо да се пише до Богомил Костов. 2) Касиера 
на всяка цена да върне получената заемообразно сума от 30 
000 лв. от Иван Бръснаря. 3) За спане на играчи. Да се пише 
до обл. физкултурна служба да ни дадат на разположение 
кревати за 15-16 души за отбора на „Русенец“ Русе, за 30 и 
31.VIII.1947 год.

Протокол № 16, 3 септември 1947 год., гр. Варна Днес 
в клубното помещение на д-вото се състоя редовното засе-
дание на Управит. съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 15 
от миналото заседание. По него се поискаха обяснения защо 
някои от длъжностните лица не присъствуваха, да обяснят 
причините, а за тези които систематически отсъствуват се 
реши да им се пише писмо и се помолят от следното заседа-
ние да бъдат редовни в заседанията, като в противен случай 
ще се прилага устава и при три не уважителни отсъствия ще 
бъдат освободени от длъжност и заменени с подгласници. 
Да се пишат писма до следните длъжностни лица: подпре-
дседателя Д-р Николай Червенков; медиц. съв. Д-р Любен 
Ив. Попов; Зав. гимн. Неделчо Стойчев Делев; Предс. тенис 
комитета Ховсеп Еремян; Предс. плув. ком. Добри Желязков; 
Председ. турист. комит. Николай Георгиев; Председателя 
Коло-мото комитета Алекси Николов. При това допълнение 
протокола се прие. 

2. Време за заседанията. Съвета реши заседанията да 
започват точно в 19 часа и 30 минути – от следното засе-
дание. 

3. За мача с „Локомотив“ София. За мача, който ни е оп-

ределен по програма да играем за Републиканското пър-
венство с „Локомотив“ София на 6 т. м. в София се взеха след-
ните решения. 1) Да се освободят всички играчи на време. 
2) Да се издействува отпускането на хранителни материали 
за допълнителна усилена дажба на състезателите от първия 
и юношкия отбори, като за разходите се представят редов-
ни разходни документи. Домакина да има за изпълнение 
това решение, като получи продуктите от Комисарството. 
3) Да се изпратят протестни писмо и телеграма до Съюза за 
гдето насрочват мача „Т.В.П. – „Спартак“ във Варна, като по 
този начин се самоунищожават двата юношки представите-
ли на Варна. Писмото да се даде на водача на тима, който 
се натоварва и устно да изкаже нашето недоволство от това 
нареждане, понеже имаме вече игран един мач с „Русенец“ 
и сме направили разноски по посрещането. Понеже за мача 
на юношите няма да получим никакъв приход, натоварва се 
Стоил Илиев да влезе във връзка със „Спартак“ за да прего-
варя да ни дадат известна сума за посрещане направените 
разходи. 4) Водачи за София: Цветан Димитров и Иван 
Моканов, които се натоварват да съставят тима. Да съ-
общим в София за хотел. 5) Предоставя се на водачите да 
преговарят за някой мач с Плевен или Горна Оряховица – на 
връщане от София. Желателно е тима да се върне за 9 т. м. за 
блиц-турнира и манифестацията. За всичко да се докладва 
когато се върнат от София. 

4. Кореспонденция. Прочетоха се следните получени: а) 
№ 264/30.VIII.т.г. от обл. съвет нареждат да излезем на 9.IX.т.г. 
с 60 души на манифестацията, които да бъдат облечени в 
спортно облекло. За целта трябва да се побърза с ушива-
нето на гащета. Председ. на комитетите да имат грижата за 
групите. Натоварва се Алексиев, Ралчев, Накашам, Алекси 
Николов. б) Телеграма от Нар. физк. съюз, нареждат юно-
шите на „Т.В.П.“ и „Спартак“ да играят във Варна 7.IX. т.м. не-
доволствуваме от това нареждане. в) Червено известие от 
общината искат такса за двата шаха в клуба. Натоварва се Б. 
Ексерджиян да уреди този въпрос, защото ние като д-во не 
следва да плащаме такава такса. г) № 267/3.IX.т.г. от Обл. съ-
вет нареждане за отпразнуването на 28.IX. т.г. като се иска да 
излезем с група от 100 души. Отговорник Стефан Маринчев. 
Тренировки за новата маршировка понеделник, сряда и пе-
тък. д) № 610/2.IX.т.г. от Обл. физк. ръковод. че на 9 т. м. ще се 
произведе „Блиц турнир“ за купата на „Републиката“. 

5. Доклади. 1) Прочете се протокола на технич. коми-
тети, като по-важни решения са: Да се разреши изразход-
ването на 5 500 лева за закуски след мача с „Анг. Кънчев“ 
на 31.VIII.1947 година. Съвета одобри разхода. Иска се 
снабдяването на аптечките при игрищата с медикаменти. 
Натоварва се Д-р Попов да състави списък на необходимите 
медикаменти. 2) Председ. атлетич. Комитет Вл. Пинзов док-
ладва че в Обл. физк. служба са пристигнали 82 чифта гумен-
ки и 35 броя фланелки, колкото сме поръчали. Помоли да се 
впишат в инв. книга и му се дадат срещу разписка за разда-
ване на записаните членове. Натоварва се Илия Капитанов 
да напише на френски език благодарствено писмо до спорт. 
клуб „Сокол“ Колин, за гдето приеха поканата за волейбо-
лен мач. Владимир Пинзов намира, че в упр. съв. има хора 
които със своето държане нанасят обиди и то неоснова-
телно, стават причина заседанията да се протакат, като се 
започват лични пререкания. В случая се касае до държане-
то на Бедрос Ексерджиян и Аршак Накашам, които на това 
заседание имаха неприлично държане и трябваше да им 
се прави забележка от председателя. Повод на всичко даде 
въпроса, който повдигна Бедрос за мача с юношите, когато 
Накашам според него се изложи пред публиката и още дру-
ги, за което Бедрос, помоли всичко да се разгледа на края 
на заседанието при закрити врата. Владимир Пинзов 
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помоли да му се приема оставката. Председател на Атлет. 
комитет, като на негово място се назначи Благой Давидов. 
Решение по този въпрос не се взе. 3) Подпредсед. Цветан 
Димитров помоли да се запита подпредсед. Д-р Червенков 
дали ще идва на заседанията, защото отсъствува повече от 
3 заседания. Да се запита писмено. Това разбира се отнася и 
за другите нередовни членове, за които е писано в началото 
на протокола. 4) Организатора Бедрос Ексерджиян на мача 
„Т.В.П.“ –„ Анг. Кънчев“ на 31.VIII.1947 г. докладва, че не всич-
ки членове от управата са били на мястото си по организи-
раното на същия мач. Общо взето организацията е била до-
бра. Чистия приход от мача е 58 856 лв. за който следва да се 
представи протокол. Касиера на д-вото Борислав Христов 
не се интересува за приходите и разходите. За гратиси-
те се повдигна въпроса, че се давали много безразборно. 
Реши се да се дават толкова, колкото е решено от съвета. 
5) Касиера Борислав Христов докладва, че от вечеринка-
та, която се даде на 16.VIII.1947 г. Имаме следния резултат: 
Приход – 134 065 лв. Разход – 68 826 лв. или чист приход 65 
239 лв., за които е издадена касова квитанция. По упреците, 
че не се интересува за приходите и разходите, намира че за 
всички състезания трябва да му се представят протоколи с 
чистия приход, което не е много правилно. Съвета намира, 
че той трябва да се интересува за всичко за да може всеки 
момент да знае положението на касата. След това управит. 
съвет при закрити врата да разгледа въпроса поставен от 
Бедрос Ексерджиян, че при съставянето на юношкия тим 
имало нередности допуснати от члена на футболния коми-
тет Аршак Накашам. Касае се за подправката на кръщелно 
свидетелство и издаване махленско такова на един от на-
шите юноши, за да може да играе като юноша. Съвета на-
мира, че този въпрос не може да се разгледа, понеже вре-
мето е напрегнато доста, а Бедрос от своя страна настоява 
за сериозно поглеждане на този въпрос, понеже щял да го 
повдига в областта и да дава някаква статия във вестника. 
Въпроса остана да се разгледа на следното заседание. 

Протокол № 17 гр. Варна, 1 октомври 1947 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред: 

1.Четене кореспонденция. 1) Писмо № 707/26.IX.1947 г. 
от Обл. физкулт. ръков., че не могат да ни отпуснат сума за 
отпразнуването на „Денят на физкултурата”. Реши се да се 
поиска да ни отпуснат поне сумата 13 000 лв. колкото сме 
разходвали за приготвянето на 3-те плаката. 2) От Н.Ф.С. 
Относно списание „Народен турист”. Ние вече сме записали 
20 души членове. 3) От Обл. физкулт. ръководство. че съоб-
щената с писмо програма за „Червената купа” пропада а 
по жребие е насрочена такава по елиминатурната сис-
тема по която първия мач е насрочен на 4.X. т.г. „Т.В.П.” с 
„Локомотив”. Да се има за изпълнение от футболния коми-
тет. 4) Да се пише до Н.Ф.С. Центр. ръководство с което да се 
помоли да ни отпуснат поне половината от разноските от 
юношкия мач „Т.В.П.” - „Спартак”, както е обещал Зилберман 
– около 15 000 лв. в случай, че загубим мача. 5) Реши се пис-
мено да се поиска обяснения от членовете, които не са се 
явили на манифестацията по случай „Денят на физкултура-
та”, като след това се вземе съответното решение за отсъс-
твуващите.

2.За мача на 4.X.1947 г. За организатори на мача за 
„Червената купа” който ще се играе на 4.X.т.г. между „Т.В.П.” 
- „Локомотив” се назначиха Борислав Христов и Аршак 
Накашан, като влязат във връзка с „Локомотив” и уговорят 
условията. Билетите по 60 и 100 лева. Да се пишат писма до 
Нар. милиция за милиционери. На следното заседание да 

се докладва резултата и приходо-разходния протокол.

3.Дава се разрешение. Разгледа се подаденото за-
явление от члена ни състезател Михаил Тотев Рачев 
(Манчо), който моли да му се даде разрешение за пре-
минаване в Н.Ф.Д-во „Славия” София, където служи 
като войник. Реши се да му се даде такова за което да 
се помоли „Славия” след уволнението му да му се даде 
разрешение пак за нашето д-во.

4.Приемат се членове. 1) Разгледа се подаденото за-
явление от члена на „Металик” Варна – Стайко Йордан. 
Иванов, който моли да бъде приет за член на нашето 
д-во, от 18.IX.т.г. Реши се да се приеме като се иска разреше-
ние от „Металик”, и тогава да се картотекира. 2) Приемат се 
за редовни членове: Димитър Луков Доросиев – студент 
и Любен Борисов Лазаров – студент; Същите да се картоте-
кират.

5.Доклади. Касиера на д-вото докладва, че финансо-
во сме зле. Помоли облигацията от 50 000 лв. да се внесе в 
Попул. банка като дялов капитал и след това се тегли заем. 
Понеже тая вечер финансовите доклади не са готови, реши 
се на следното заседание да се направят подробни такива 
и докладват.

6,Време за заседанията. Реши се от идната сряда засе-
данията да започват точно в 19:00 часа.

Протокол № 18 гр. Варна, 8 октомври 1947 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 17 
от миналото заседание, който се прие без изменение и до-
пълнение.

2.Четене кореспонденция. Прочетени бяха получените 
писма през седмицата: а) № 752 от 8.X.т.г. от Обл. физк. ръко-
водство, искат до 10 т. м. да им представим списък на члено-
вете от представителните ни отбори по всички дисциплини, 
които не са взели участие в манифестацията на 28.IX. т.г. и 
за наказанията, които им са наложени. По това писмо Упр. 
съв. взе следното решение: „Всички членове от представи-
телните отбори, които без да имат уважителни причини са 
отсъствували от манифестацията на 28.IX. т.г. се изключват 
от д-вото до първото общо годишно събрание на същото. За 
да могат да се съберат точни сведения за отсъствуващите, 
реши се всички председатели на отделните комитети до 9 
т. м. на обед да представят списъци на отсътствуващите по 
отделните дисциплини и след това председателя Алексиев, 
който беше главния отговорник в деня на манифестация-
та, състави общия списък, който се представи до 10 т. м. на 
Областното физкултурно ръководство. б) Заявление от пом. 
дом. на игрището „Тенис” Петър Георгиев Цветков, с което 
моли да бъде освободен от заеманата от него длъжност, 
считано от 24.IX.т.г. По този въпрос, съвета намира, че същия 
може да бъде освободен като  сдаде всичко което му се чи-
сли, като домакина следва да докладва. За негов заместник 
се посочи Шабу Берберян.

3.Доклади. Длъжностните лица направиха следните до-
клади: а) Председ. Алексиев прочете протокола от заседа-
нието на технич. комитети. В него нямаше нещо по-същест-
вено, което да се одобрява от Управителния съвет. Понеже 
спортния сезон е на привършване за в бъдеще в понедел-
ник няма да има заседание на техн. комитети, а всичко ще 
се разглежда в заседанието на Управит. съвет, на което ще 
присъствуват всички председатели на отделните комитети.  
б) Касиера на д-вото Борислав Христов, който отдавна не 
беше направил финансов доклад за приходите и разходите 
от произведените състезания, направи такъв, както следва: 
1) За волейболното в Пловдив за Републ. първ. Приход – да-
дени от касата 37 384 лв. Разходвани 37 384 лв. 2) За мача 
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с „Ельоре” Приход 11 050 лв. Разход 11 050 лв. 3) За мача с 
„Локомотив” – „Т.В.П.” в София: Дадени от касата и получени 
от „Локом.” – 72 083 лв. Разходвани – 60 643 лв. Върнати на ка-
сиера 11 040 лв. 4) За мача с „Любослав” – „Т.В.П.” в Бургас. 
Получена глобална сума 60 000 лв. Изразходвани 60 000 лв. 
5) За мача „Локомотив” - „Т.В.П.”, за „Черв. купа” приходо-раз-
ходния протокол ще се представи на следното заседание. 
С право някои от длъжностните лица направиха забележка, 
че разходите се правят доста безразборно и затова касата 
е без наличност. Протоколите, които следва да се предста-
вят от Маринчев за София и Гарабедов за Провадия ще се 
разгледат на следното заседание. Длъжностните лица да 
внимават с разходите, понеже подлежат на ревизия от по-
висшите институции. Всички документи да се представят на 
време.

Финансово сме зле, затова е наложително касиера да 
намери инкасатори за събиране на членски вноски. Членът 
Онник Куюмджиев си предложи услугата за това и помоли 
да му се даде кочан-квитанция. Дори ако се наложи тряб-
ва да се заплати известен процент на инкасаторите. След 
това да се поканят писмено всички, които имат да дължат 
суми за марките фонд „Игрище“ да се отчетат в най-скоро 
време. Касиера следва да си направи поименен списък на 
членовете, за да нанесе кой е отчетен и кой не. За вече-
ринката Борислав Христов не е говорил с Военния клуб. 
Направи се забележка че всеки, който поеме ангажимент е 
длъжен да го изпълни с точност. Всеки случай наложително 
е да може да се даде през втората половина на октомври. 
в) Организатора Стоил Илиев помоли да бъде освободен от 
тази длъжност, понеже няма достатъчно свободно време. 
Съвета реши да го освободи, като остава само Председател 
на Културно-просвет. комитет. На негово място се назначи 
Подпоручик Стоян Мишев Иванов. г) За домакинската част: 
1) Пом. Домакина Атанас Аврамов се оплаква, че имал да по-
лучава суми, но касиера не му ги плаща на време. Касиера 
да има грижата за плащането им. 2) За дърва – да се пише 
писмо до Комисарството за 3-4 тона, за стаичката и клуба. 
Домакина да се погрижи за това понеже зимата наближа-
ва. 3) За вратарските мрежи – които са дадени на Обл. ръ-
ковод. Понеже са доста изпокъсани да им се пише да ги 
поправят от сумата, която е определена за това, иначе ще 
си ги вземем обратно, както е условието между ръковод. и 
дружеството. 4) За железа за прозорците на „Тениса“ се док-
ладва, че са готови, но трябва да се заплатят и вземат. От 
всичко горе докладвано става ясно, че длъжностните лица 
трябва да бъдат по-изпълнителни, за да могат дружеств. ра-
боти да са в изправност.  д) За мача „Т.В.П.“ – „Септемврий“, 
който ще се играе на 12 т.м. за „Червената купа“ за органи-
затори се назначиха Подпоручик Стоян М. Иванов и Атанас 
Аврамов, които да влязат във връзка с председателите на 
„Септемврий“, и на следното заседание се представи при-
ходо-разходния протокол. Да се пишат писма за милиция. 
Съобщи се, че спортната група при „Кредит и размяна“ и тая 
на общ. служители искат да играят мач преди нашия, като 
им дадем по 13 гратиса. Докладва се, че ще играят юношите 
„Т.В.П.“ и „Спартак“. Да се провери и афишира. Ние сме съ-
гласни да играят стига да няма друг мач. е) За държането 
на члена-състезател Стефан Николов Калъчев (Муната). 

Към края на заседанието една част от първия фут-
болен отбор между които Илия Апостолов, Георги 
Георгиев (Мъката), братя Конакови и др. Помолиха да 
се изслушат и техните доклади относно държането на 
члена-състезател Стефан Николов Калъчев. Дадена 
им бе думата. От името на играчите от първия отбор 
говори играчът Илия Апостолов допълван от Георги 
Георгиев, който каза, че напоследък въпросния играч, 

като капитан на отбора много е тормозил играчите и 
държането му е просто непоносимо, защото с това само 
уврежда на тима и играчите не искат повече неговото 
участие в отбора, като заяви, че няма защо да ни е чуд-
но, ако в неделния мач излезат да играят само 2-3 души. 
Въпроса е назрял и упр. съвет трябва да се вслуша в 
доклада, който се прави относно държането на въпрос-
ния играч. Особено много се провинил в последния 
мач с „Локомотив“ на 4.X.т.г. за „Червен. купа“, когато е 
наругал няколко души от отбора през време на играта. 
Освен това им се заканвал, и в стаичката и по пътя ги 
ругаел дори и псувал. Апостолов и Георгиев, молят уп-
равата да се занимае с този въпрос. До сега никой не се 
е оплаквал, защото състезателите, особено по-младите, 
които по-често са били ругани, не са смеели да се опла-
чат понеже се страхували и т. н. След като съвета изслуша 
горния доклад, за да може да вземе правилно решение по 
въпроса, помоли всичко, които не са членове на управата 
да напуснат заседанието, и заседанието продължи при за-
крити врата. По поведението на Стефан Николов Калъчев 
(Муната) се изказаха последователно всички членове на уп-
равата. Предварително председателя помоли присъствува-
щите да бъдат кратки и ясни в изказванията, като всичко го-
ворено остане в пълна тайна. 1) Аршак Накашам – намира че 
е време вече да се вземе в предвид държането на Калъчев, 
въпреки, че е още добър като играч (техник). Упреците, кои-
то му се правят са специално за мача с „Локомотив“ на 4 т.м., 
когато е ругаел играчите. 2) Цветан Димитров – докладва, че 
през време на тренировките е псувал и тормозил играчи-
те. Настоява да се вземе последно решение, като се държи 
до край, а не да се отменят както до сега. Предлага да бъде 
изключен до първото общо годишно събрание. 3) Стоил 
Илиев – Не му се вярвало, че е вършил такъв тормоз над 
играчите, но сега, като слуша Апостолов и Георгиев, намира 
че той не носи нищо полезно за възпитанието на младите 
играчи. 4) Иван Моканов – предлага да не играе само на 12 
т. м., а след първата тренировка се съберат всички играчи 
и там се обясни по този въпрос. 5) Илия Капитанов – нами-
ра че Калъчев, е вреден не само за футболния отбор, но и 
за околните. Управит. съвет трябва да бъде безпощаден. 
Предлага да се изключи до общото годишно събрание. 6) 
Борислав Христов – напълно съгласен за изключването му 
до общото год. събрание. 7) Стефан Маринчев – Намира, че 
наказанието му трябва да стане по такъв начин, че да дейст-
вува педагогично. Трябва да се свикат всички играчи и пред 
всички да се обясни защо става това, и там му се съобщи 
какво наказание му се налага, от което да си вземат бележ-
ка и останалите. 8) Никола Ралчев – като Маринчев. И той 
е чул Калъчев да нагрубява играчите. 9) Подпоручик Стоян 
М. Иванов – намира че като играч е добър, обаче с това си 
грубо и недругарско отнасяне не може да бъде капитан 
даже и играч на отбора предлага да се изключи завинаги. 
10) Бедрос Ексерджиян – предложи да му се наложи нака-
зание „мъмрене“. 11) Тодор Анестев – Упреква членовете 
на управ. съвет, като намира че са много мекошави. Те не 
трябваше до сега да мълчат, а когато е имало провинения от 
страна на Калъчев и др. играчи да са докладвали навреме, а 
не сега да се нахвърлят изведнъж. Че е виновен, няма две 
мнения за това, обаче същият е дал много за д-вото ни 
в спортно отношение, затова предлага да бъде отстра-
нен от спортен живот до общото годишно събрание с 
предложение до общото събрание да бъде за винаги 
отстранен от тима ни, като му се изкаже благодарност 
за дългогодишната му спортна дейност, обаче със съ-
жаление, че той не се вслушва в забележките за слаби-
те си страни и до днес не си поправи поведението. 
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12) Алекси Алексиев, че трябва да му се наложи наказание, 
но съвета до край да държи за изпълнението му. Предлага 
отстранение от спортен живот до годишното събрание. 13) 
Аршак Накашам повторно, а така също и Цветан Димитров 
повторно, променят направеното предложение и искат да 
бъде отстранен от тимът ни, като Накашам намира, че пред-
ложението на Анестев за дипломатическо, а така и Бедрос 
намира, че когато се иска наказание не може да се изказва 
благодарност. 

При така направените изказвания, след като всичко се 
обобщи, съвета намира че играча Стефан Николов Калъчев, 
който се е провинил и в миналото, въпреки забележките, 
които му се правиха не ги е вземал предвид и е продължа-
вал да се провинява, като той непрекъснато е тормозил и 
ругаел другарите си от футболния отбор през време на съб-
личането в стаичката, през време на тренировките и при 
провеждането на мачовете, като с това е увреждал превъз-
питанието на състезателите, а особено на по-младите, които 
са болшинството. Той им се е заканвал което е противно на 
спортната дисциплина в д-вото ни, като с това стана причи-
на напоследък самите играчи да негодуват спрямо него и да 
заявяват, че няма да играят. За тия му провинения Управ. 
съвет единодушно с вдигане на ръка взе следното ре-
шение спрямо играча Стефан Николов Калъчев. 

„Да се отстрани от дружествен състезателен живот 
до общото годишно събрание, като думата „изключва-
не“ се замества с думата „отстраняване“ пред вид на 
дългогодишната му състезателна дейност към друже-
ството„. 

Отстраняването се счита от днес. Това решение да се 
съобщи на играчите, с подчертана забележка, че Упр. съв. 
ще бъде безпощаден при налагането на наказания на про-
винените играчи. Председателя да събере играчите и им 
обясни защо се е стигнало до налагането на това наказание. 
За в бъдеще ще се следи за всяко провинение от страна на 
играчите, като никое наложено наказание няма да се оп-
рощава преди изтичането на срока му. Това наше решение 
да се съобщи писмено до наказания играч Калъчев и до 
Областното ръководство и Нар. физк. съюз – Централно ръ-
ковод. само за сведение. 

Протокол № 19,15 октомври 1947 г., гр. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочетен бе протокол № 18 от ми-
налото заседание, който се прие без изменение и допълне-
ние. 

2. Четене кореспонденция. Прочетени бяха следните 
писма: 1) № 782 от Обл. физк. ръковод. До 17 т. м. Да им из-
пратим документи от които да се вижда защо са отсътству-
вали на манифестацията на 28.IX.1947 год. следните наши 
състезатели: Георги Радев; Ментата и Атанас Димитров. – Да 
се отговори че за Радев сме изпратили оправдателен доку-
мент, а за втория и третия не сме получили, обаче, Ментата 
почти не го поставяме в тима. 2) От члена Стефан Николов 
Калъчев (Муната), моли за разрешение за преминаване 
в друго дружество, без да цитира в кое. Не е доволен от 
наложеното наказание, като много прибързано, поне-
же трябваше случая да се анкетира. Да му се отговори, 
че по принцип Упр. Съвет е съгласен да му даде разре-
шение, но трябва да цитира в кой именно клуб ще пре-
мине. 

3. Доклади. 1) За масовия крос на 9.XI.т.г. докладва Хр. 
Момчилов. Всяко едно д-во ще трябва да се представи най-
малко с един от 10 души, като първите пет ще се класират. 

Ще участвуват само възрастни атлети. Трябва да се взе-

мат мерки от Атлет. ком. Да се подготви тима и да бъдем 
готови. Ще чакаме нареждане от областното ръководство. 
2) От Туристич. комитет. – председ. Николай Георгиев док-
ладва, че в София се урежда 15 дневен курс за главатари. От 
Варна се искат 2 души, като Обл. 

ръковод. Определя от нашето д-во да се изпрати 1 чо-
век. Курса ще бъде само за възрастни. Турист. комитет посо-
чи членът Кирил Николов Райчев. Той действително желае 
да отиде, но няма туристически обуща. Предостави се на 
комитета да се уточни кой ще отиде за да съобщим по-горе. 
Завършилите курса се задължават да служат пет години на 
държавна служба. 3) За мача „Т.В.П.“ – „Спартак“ на 19 т. м. За 
отговорник се назначи подпредседателя Цветан Димитров. 
Да се уточнят условията и за всичко направено на следва-
щото заседание се докладва. Реши се на играчите в деня на 
мача да им се сервира само обед. Касиера своевременно да 
уреди сметката. 4) За касиера Борислав Христов, подпре-
дседателя Цветан Димитров предложи да му се пише пис-
мо с което да се покани на следното заседание да се яви с 
приключената касова книга и направи подробен финансов 
доклад. Освен това за в бъдеще да бъде редовен на заседа-
нията. 5) Одобрява се разхода от 450 лева броени за купува-
не на хранителни материали за състезателя-боксьор Петър 
Максимов, който взема участие в боксовите състезания за 
Републиканско първенство. 6) Реши се да се броят 1 500 лв. 
На Хехимов, който работи плаката за Деня на физкултурата. 

Протокол № 20 гр. Варна, 22 октом. 1947 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочетен бе протокол № 19 от ми-
налото заседание, който се прие без изменение и допълне-
ние. 

2. Четене кореспонденция. 1) Покана за венчавка на 
члена от Управ. съвет Гарабед Гарабедов (Галю) за 26 т. 
м. Считат се за поканени всички членове на управата и дру-
гите. От името на Упр. съвет да му се изпрати телеграма. 2) 
От Обл. съв. за физкулт. и спорт – че в началото на ноември 
т. г. ще се проведе есенния масов крос Атлетите да започнат 
редовни тренировки. 

3. Доклади. а) Касиера на д-вото Борислав Христов док-
ладва последователно приходо-разходните протоколи за 
следните състезания : 1) „Т.В.П.” – „Септемврий” – чист при-
ход 17 075 лв. 2) „Т.В.П.” – „Спартак” – чист приход 45 660 лв. 
Одобряват се направените разходи за закуска на състеза-
телите от първия футболен отбор преди и след мачовете 
със „Септемврий” и „Спартак” възлизащи на 4 983 лв. Освен 
това същия докладва положението на касовата книга 
към днешна дата. Наличност почти нямаме. Приход – 
486  644 лв.; Разход – 430  329 лв. Недоволствува за писмо-
то, което му писахме за да си приготви книжата, като дори 
поиска да му приемем оставката, което си предложение 
впоследствие оттегли. Обясни му се защо му писахме пис-
мо. Наложително е по-често, даже и на всяко заседание да 
прави своите доклади. Упр. съвет е съгласен, че трябва да 
се назначат инкасатори при 20%, но със задължение отчет-
ността да става редовно, Касиера редовно да контролира 
инкасото. На нередовните инкасатори да им се отнемат кви-
танциите. Разпределението на членовете да става от списъ-
ците. Наложително е до края на годината да се ликвидира 
със събирането на вноските. Касиера да посочи лицата, 
които желаят да станат инкасатори. б) футболния комитет – 
Гарабед Гарабедов, който не присъствува на предното засе-
дание при закрити врата, се върна на протокола относно от-
страняването от д-вен спортен живот състезателя Стефан 
Калъчев, като намира, че не сме прави с взетото решение, 
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тъй като същия много години наред е бил в услуга на 
д-вото и следва да се назначи комисия за анкетиране наа 
случая. Обясни му се, че това наше решение не може да се 
разглежда сега. Съгласи се с това и ще го повдигне на го-
дишното събрание. в) Председателя Алексиев докладва, че 
тренировките за кроса се произвеждат редовно. г) Сумата 
от 2 000 лв. остатък от разхода който трябваше да се заплати 
на шофьора, който превози Манчо, да се има пред вид от 
касиера и като има пари в касата да му се изплати. д) За пом. 
домакина Петър Георгиев Цвятков. Упр. съв. е съгласен да 
го освободи от длъжност, като на негово място назначава 
Шабу Берберян, който в присъствието на домакина приеме 
инвентара при Тенис-кортовете. Загубени вещи да се за-
платят от Петър Георгиев и след това, ако има да получава 
пари касиера да му уреди сметката. Игрището ще се пази 
и чертае от Тодор Александров, който ще спи на самото 
игрище. Домакина да съобщи от коя дата става сдаването 
и приемането. е) Иван Моканов член на футб. комитет док-
ладва, че вероятно от 15.XI. т.г. ще започнат мачове за Нац. 
дивизия, като играчите ще трябва да излизат на трениров-
ка. Желателно е да се избърза с направата на бойлера, за 
да могат играчите да се къпят. ж) Аршак Накашан настоява 
да се побърза с доставката на дърва, за да бъдем готови за 
зимата. Да се пише писмо до „Топливо” и домакина заедно с 
бюфетчиците уредят въпроса. Ако може домакина да купи 
американ за пердета на клубното помещение. з) Да се пише 
писмо до Местния Занаятч. комитет и се поискат по 1 кф. 
гьонени парчета капачени гвоздеи и текстове за поправка 
обущата. и) Повдигна се въпроса за редовността на члено-
вете на Управата. Помолиха се всички да бъдат редовни в 
заседанията и да идват на определеното време – за сега в 7 
часа след обяд.

Протокол № 21 гр. Варна, 5 ноември 1947 г., Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 20 от мина-
лото заседание, който се прие без изменение и допълнение. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните 
получени писма: 1) № 822 от Обл. физкулт. ръководство, с 
което ни съобщават, че са съгласни да плащат разноските 
по ремонта на мрежите, но ние да имаме грижата за да на-
мерим материал.Представя се на домакина да се погрижи 
и потърси материал. 2) От Стефан Калъчев – праща 1 440 
лв. и 128 марки фонд „Игрище” за предаване на касиера 
и моли да му се издаде разрешително за преминаване 
в Нар. физкултурно д-во „Спартак” Варна. Упр. съвет на-
мира че в този си състав не може тази вечер да се произ-
несе по въпроса и затова се реши да се покани писменно 
управата за идната сряда в 19 часа. Да се обяви и на чер-
ната дъска. 3) № 858 от 5.XI.1947 год. от Обл. физк. рък. 
Варна с което съобщават, че са изключили Нар. физк. 
дружество „Светкавица” гр. Търговище и за наложени 
наказания на отделни членове. 4) № 856 от 5.XI.т.г. от обл. 
физк. ръководство, нареждане за масовия крос на 8.XI.1947 
година. Да се има за сведение и изпълнение от Атл. коми-
тет. 5) № 849 от 3.XI.1947 год. от Обл. физк. ръковод. с което 
съобщава имената на членовете по разните дисциплини, 
които се отстраняват от всякакъв спортен живот, понеже 
не са взели участие на манифестацията на 28.IX.т.г. „Денят на 
физкултура” на срок от 1 год. считано от 28.IX.1947 г. Всичко 
49 души. Заведующите отделните дисциплини да си вземат 
бележки от това и не позволят на отстранените членове да 
вземат участие в състезанията. На състезателя Георги Радев 
(Калфата) му се обявява „строго мъмрене” за гдето не е уча-
ствувал в манифестацията. 6) От „Локомотив” Варна, мо-

лят да дадем разрешително на играчите-юноши: Тодор 
Николов Тодоров (бел. Джембо) и Кирил Панайотов 
Ставрев. Такива не се издават, понеже и двамата състеза-
тели се заявили пред Зав. юношите, че се отказват да пре-
минат в „Локомотив”. 7) От „Металик” Варна, молят да им 
съдействуваме при разиграване на томболата. Реши се да 
вземем 100 билета, които чрез касиера се разпродават, като 
не поемаме ангажимента за пълната разпродажба.

3. Доклади. Направиха се следните доклади: 1) За пинг-
понг турнира – докладва Вл. Пинзов от името на Пинг-понг 
комитета, че са решили да се произведе турнир към 20 т. 
м. Молят да им се отпусне една сума от около 3 000 лева за 
награди. Освен това да се пише писмо до Обл. физкулт. ръ-
ков. от където да се поиска медали или грамоти. Топките ще 
се дадат от Влад. Пинзов и Константин Темелков. От бюфе-
тчиците ще се дадат награди. На първенеца ще се направи 
плакат от Влад. Пинзов. Управ. съвет реши този турнир да 
се произведе, като натовари Бедрос Ексерджиян и Онник 
Куюмджиев да съберат сумата 3  000 лв. във вид на волни 
помощи от наши членове, като на следното заседание се 
докладва за събраната сума и за всичко сторено за турнира. 
Това да се обяви за сведение до членовете. 2) Домакина Б. 
Ексерджиян, че още не е започнало предаването и приема-
нето тенис игрището от Петър Г. Цвятков на Шабу Берберян. 
Дървата, които ни се отпущат ще ги доставим от село, заед-
но с тия на обл. ръководство, за да използуваме превозните 
средства. Отпущат ни се 3 тона дърва. За гьонени парчета и 
гвоздей за обущата да се пише писмо до Обл. ръковод. и се 
помоли да ни съдействуват за отпущането от Обл. занаятч. 
комитет. За венчален подарък на Гарабед Гарабедов (Галю), 
реши се да се купи за 5 000 лв., като Бедрос Ексерджиян се 
натоварва да сондира мнението на същия от какво се нуж-
дае и такова да му се купи, но не за повече от 5 000 лв. 3) 
Организатора Ст. Иванов докладва за секторите при квар-
талите „Дим. Кондов” и „Тодор Страшимиров”. Желателно е 
също така да се привлекат повече студенти. За всичко да се 
уточни с председателя Алексиев. За библиотеката се реши 
да опише книгите, като вечерно време клуба се дава на раз-
положение за около 2 часа. 4) Касиера Борислав Христов 
докладва, че за направата на шахта за водомера при Тенис-
кортовете общината иска до края на годината да внесем 
17  000 лв. Председ. Алексиев да провери защо искат тая 
сума. Освен това искат да им внесем 1 604 лв. за електр. ос-
ветление. Понеже това електрич. е през лятото, разхода се 
минава за с-ка на бюфетчика Петър Г. Цвятков. Да се уре-
ди с общината този въпрос. За вечеринката на 15 т. м. Реши 
се цените да бъдат 150 лв. за мъже и 100 лева за жени. Да 
се иска разрешение за същата от Народната милиция да 
може да продължи най-малко до 2 часа и 30 минути след 
полунощ. Натоварва се Стоил Илиев да уреди въпроса за 
разрешението. 5) Стоил Илиев докладва, че на първо място 
от манифестацията на 28.IX.1947 год. е класирано Ловно-
рибарското д-во, а на всички останали дружества се изказва 
благодарност и се дават грамоти.

Протокол № 22 гр. Варна, 12 ноемврий 1947 год. 
Днес в клубното помещение се състоя редовното заседание 
на Управителния съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 21 от мина-
лото заседание, който се прие без изменение и допълнение. 

2. Доклади. Длъжностните лица последователно на-
правиха докладите си, както следва: а) Касиера Борислав 
Христов докладва за направеното по предстоящата вече-
ринка на 15 т. м. Среща спънка за продуктите за сандвичите 
и хляба. От 13 т. м. започва продажбата на билетите в клуба. 
За рекламата по радиото и пресата се натоварва Стоил 
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Илиев. При входа на Военния клуб за посрещането на гос-
тите се натоварват Цветан Димитров и Стоил Илиев. На ка-
сата Петър Максимов и друго посочено от касиера лице. За 
италианската томбола да се пуснат билети от 20-200, като 
се купят 2 печалби – една печена патка и една дамаджана 
вино от 3 ½ кг. Ангажираме джаз „Амбициозните“ от 8 до 2 ч. 
след полунощ срещу 15 000 лв. и закуска. За организатор се 
назначи касиера Борислав Христов, който след свършване 
на вечеринката на първото заседание направи подробен 
доклад и приходо-разходния протокол. Желателно е всички 
да агитират вечеринката. б) Домакина Бедрос Ексерджиян, 
докладва че е събрал сумата 5 300 лв. волни помощи, от кои-
то ще даде 3 000 лв. за пинг-понг турнира за награди. Същия 
ще продължи събирането на помощи до идното заседание и 
с цялата сума да се отчете пред касиера. в) Секретаря Тодор 
Анестев, докладва, че капелмайстора на флота е направил 
предложение за съвместни дневни забави, като флотския 
джаз ще свири; а от д-вото ни се иска да ангажираме салон, 
за предпочитане морското казино, рекламата, като чистия 
приход се дели по-равно на двете страни. За уточняване 
на условията, съвета излъчи комисия в състав: Подпоручик 
Стоян Илиев, Стоил Илиев и Борислав Христов, която да се 
събере с представителите на флот. джаз. По принцип ние се 
съгласяваме с това предложение и е желателно по-скоро да 
започнат забавите . г) Владимир Пинзов – докладва за пинг-
понг турнира. Същия се оплака от непристойното държане 
на члена Любомир Господинов, който всячески гледа да не 
се състои турнира и разколебавал състезателите да не се 
записват. Недоволствува нещо от приготовленията за тур-
нира, и че не са му дали гратис за последния мач. За това му 
държане Пинзов моли, същия да бъде изключен, като не му 
се разрешава да идва в клуба да играе. Това предложение не 
се прие от съвета и последния преди да вземе съответното 
решение по този въпрос реши да покани писмено за след-
ното заседание Любомир Господинов и Георги Червенков, 
които пред съвета да се изкажат от какво недоволствуват 
и след това ако има нещо, което е противоуставно ще се 
вземе съответно решение. д) Илия Капитанов, докладва, че 
трябва да се побърза с бойлера и сумата за същия да се взе-
ме от областното ръководство, за да не се изпусне срока за 
платежната заповед. Грижа за това да има Цончо Златинов. 
е) За мача на 16 т. м. в Добрич с „Добруджа“ за „А“ дивизия. 
Реши се да се пътува с омнибус. Записване при бюфетчика 
Калъчев х 700 лв. ще пътуват 13 играчи и 1 водач,  който ще 
се посочи от футб. комит. Представител на Упр. съвет се на-
значава Цветан Димитров, който пътува на собствени сред-
ства. На следното заседание да се докладва за резултата. ж) 
Стоил Илиев повдигна въпроса за тезгяха, който е в бюфета, 
че не е подреден. Освен това, че в клуба младежите не спаз-
ват благоприличие, което е противоуставно. Бедрос, моли 
бюфетчиците да спазват правилника за вътрешния ред и 
за всяко нарушение докладват на съвета. з) докладва се, че 
от Инспекцията на труда са искали да изкараме книжка за 
Атанас Дорамов. Понеже същия не е на месечна заплата, а 
само на възнаграждение за положения труд за пране, чис-
тене и др. намираме, че няма защо да му се вади книжка. 
За уреждане на въпроса се натовари Иван Моканов, който 
да се срещне с представителя на инспекцията. и) за дърва 
се реши бюфетчиците да побързат, за да не останем посред 
зима без гориво. Дава им се срок до 1.XII.т.г., до която дата, 
ако не купят дърва, ще им се отнеме бюфета. Помолиха се 
членовете, които имат свободни тръби за печка, да донесат 
в клуба, понеже няма от къде да се купят. 

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: 1) № 868/7.XI.т.г. от футб. комитет при Област. ръковод-

ство с което ни съобщават, че са определени 2 футбол-

ни дивизии: „А“ и „Б“, като нашето д-во влиза в „А“ дивизия 
и състезанията ще се водят, по системата на точки – по две 
срещи. Футболния комитет да има грижата за правилното 
провеждане на насрочените състезания, които започват от 
15 т. м. 2) № 368/1.XI.1947 год. от Нар. физк. Д-во „Спартак“ 
Варна молят да дадем разрешение за преминаване на 
нашия член Стефан Николов Калъчев в тяхното друже-
ство, като им го изпратим надлежно подписано. По това 
писмо се даде свободно да се изкажат всички присъствува-
щи членове. В кратце се предават изказванията на члено-
вете от управата. 1) Ив. Моканов докладва, че мнението 
на играчите е на Калъчев да не му се дава разрешение 
за да почувствува наложеното му наказание и молят съ-
щото да се приведе в изпълнение до общото годишно 
събрание. Лично мнението му е да не се дава разрешение 
до като не се свика общото годишно събрание. 

Последователно се изказаха членовете от управата, 
като Аршак Накашам намира, че трябва да му дадем раз-
решение, понеже вече сме имали такова решение. Това е 
само негово лично мнение. Останалите членове: Гарабедов, 
Бедрос Ексерджиян, Стоил Илиев, Илия Капитанов, Стоян 
Иванов, Анестев и Никола Ралчев са на мнение, че не тряб-
ва да му се дава разрешение до като не мине общото го-
дишно събрание, което ще се произнесе по въпроса. След 
това секретаря Анестев обясни, че решение да му се даде 
разрешение за преминаване нямаме, обаче сме му писа-
ли, че по принцип сме съгласни да му дадем, но след като 
ни съобщи в кой клуб желае да премине. Направените две 
предложения се поставиха на гласуване, като се получи 
следното решение: „На Стефан Калъчев да не му се дава раз-
решение докато не мине общото годишно събрание“ след 
което писмено ще уведомим „Спартак“. В този дух да се пише 
и писмото до „Спартак“. Също така се реши този въпрос до 
общото годишно събрание да не се поставя за разглеждане 
от Управителния съвет. Това заседание се председателству-
ваше от подпредседателя Цветан Димитров, понеже пред-
седателя Алекси Алексиев по служебна работа не можа да 
дойде в началото на заседанието, а едва към края. По из-
черпване на дневния ред заседанието се закри, като се на-
помни, че всички трябва да бъдат точни в заседанията. 

Протокол № 23,19 ноемврий 1947 год., гр. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет на д-вото при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 22 от мина-
лото заседание, който се прие без изменение и допълнение. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се получените 
през седмицата по които се взеха и съответните решения, 
както следва: а) № 922/19.XI.1947 от Обл. физкулт. ръков. 
Относно гостуването на Югославската правителствена де-
легация начело с легендарния маршал Тито, за което се 
нарежда за украсата с лозунги и портрети клубното по-
мещение. Реши се клубното помещение да се украси със 
зеленина, знамена, портрети и знамена, като домакина се 
погрижи да закупи такива, а бюфетчиците почистят добре 
клуба. За лозунги ще се вземат от Обл. ръков. или Отечеств. 
фронт. б) За атлетич. бягане на 30 т. м. 2 000 м. да има гри-
жата председателя Алексиев. в) От играча Стефан Николов 
Калъчев, копие до нас, че подал декларация до „Спартак“ с 
дата 29.X.1947 год. – само за сведение. г) № 914/18.XI.1947 
от Обл. физкулт. ръков. с което нареждат насрочения мач за 
областното първенство за 23 т. м. във Варна между „Т.В.П.“ 
и „Ст. Костов“ Попово, да се играе в гр. Попово, понеже на 
същата Колодрума е зает от мотоциклетистите. Това изме-
нение се прие. Реши се за Попово да се замине на 22 т. м. с 
обедния влак, като д-вото ни ще заплати горница на играчи-
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те 200 лв. на всеки за вечерята. Назначи се водач-секретаря 
Тодор Анестев, а от футболния комитет те ще си назначат 
такъв. Да се пише до Попово – за хотел и храна, понеже 
ние ще стигнем вечерно време. д) покана за венчавката 
на бившия наш състезател Стоян Орманджиев (Пашата) 
за 23 т. м. поканени са всички. Да му се честити писмено. 
е) Да се пишат за освобождаването на играчите Младен 
Христов, Джуров и Кузман Марков Кузманов за мача на 
23 т. м. в Попово. 

3. Доклади. Направиха се следните доклади: 1) За мача 
в Добрич с „Добруджа“ за обл. първен. на 6.XI.1947 год., 
докладваха Цв. Димитров и Моканов. Намират, че из-
брания футболен съдия не е ръководил добре. Доволни 
са от държането на играчите. Недоволствуват от Обл. 
дежурен Симеон Симеонов. Моканов предлага за в бъ-
деще по възможност да пътуват само играчите, поне-
же е неудобно груповото пътуване с рейса до Добрич. 
Това се отнася, когато пътуваме с рейс. Резултат 3:3. Да 
се пише писмо до футб. съд. секция, че назначените съ-
дии трябва непременно да се явяват на време, защото 
в противен случай се забавя състезанието и става нуж-
да да се избира такъв на самото игрище, което не е за 
предпочитане. Освен това в Добрич да вземат мерки 
посетителите да не се трупат около вратите. Молим на-
значения съдия да бъде наказан за неявяването, а из-
брания такъв е ръководил слабо. 2) Касиера Борислав 
Христов докладва следните приходо-разходни протоколи: 
а) От превоз на гости за мача в Добрич на 16.XI.1947 с ом-
нибуса – останал чист приход 1 640 лв. б) От вечеринката на 
15.XI.т.г. във Военния клуб: Приход – 32 300 лв. Разход – 42 
520 лв. Загуба – 10 220 лв. Предложи да се пише благодар-
ствено писмо до семейство Дим. Калъчеви за съдействие-
то, което са дали при продажбата на билетите. Намира, че 
загубата се дължи на слабото посещение. Не е била добре 
оповестена въпреки, че Стоил Илиев пое ангажимента за 
пресата и радиото. Председателя Алексиев намира че ве-
черинката не е била достатъчно проагитирана, за което уп-
реква Стоил Илиев за гдето не е изпълнил поетия за това ан-
гажимент и предложи, когато дойде на следното заседание 
да му се иска обяснение. 

Секретаря Анестев, намира, че загубата се дължи на 
това, че за цялата вечеринка се е грижил само касиера и сам 
той не е бил в състояние, да уреди всичко и се е претрупал 
с много работа. Наложително е да се търсят повече хора за 
съдействие. Общо е мнението, че Военния клуб не дава при-
ход. Накрая Пинзов и Накашам си обявиха съревнование за 
най-добре посетена вечеринка, но да им се подсигури са-
лон. 

3.По въпроса за Любчо Господинов и Червеняков док-
ладва Владимир Пинзов. Двамата бяха поканени писмено 
да присъствуват на днешното заседание, за да дадат някои 
обяснения относно некоректното им държане относно 
пинг-понг турнира. Пинзов каза, че въпроса се изгладил 
и турнира се произвел правилно. Съжалява за инцидента. 
Желателно е да се покани някой софийски тим. Освен това 
трябва да се дава съдействие и от страна на бюфетчиците. 
Доволен е от турнира. Излъчени са: за клубен първенец 
Любомир Мирчев, а двойка Господинов – Червеняков. На 
първенеца се даде плакат, за който всяка година ще се със-
тезават.

4.Домакина моли да се вземе печката и тръбите от 
Тениса. Освен това намира, че Шабуто трябва да приеме 
стаичката при футболн. игрище. Недоволствува от Атанас 
Аврамов, понеже не стопанисва добре инвентара. Иска да 
го сменим. За сега предлага да се преустановят трениров-
ките на юношите и да се събират в Дома на физкултурата. Да 

се потърсят тръби за печката. Всеки, който има свободни да 
донесе в клуба. Председателя Алексиев намира, че през зи-
мата трябва да се подържат тренировките. Бедрос упрекна 
Аврамов че не си гледат добросъвестно работата Анестев 
намира, че договорните отношения трябва да се спазват. 
Аврамов декларира, че ще се стреми да бъде изпълнителен 
и ще можа да изпълнява длъжността. Помощник домакин 
до края на м. януарий 1948 год.

5.За вътрешния ред в клуба. Вл. Пинзов не е доволен 
от вътрешния ред в клубното помещение, понеже не се па-
зило чистота. Чувствува се незаинтересованост от страна 
на двамата бюфетчици. Този въпрос трябва да се разгледа 
основно на следното заседание в отделна точка. Пердетата 
да се вземат от бай Петър. Бедрос да има грижата за това. 
Бюфетчиците да си вземат добра бележка за чистотата. 1) 
За дърва. Съвета реши бюфетчиците до 1.XII.т.г. да доставят 
най-малко 2 тона дърва и 1 тон за сметка на клуба, като ако 
не изпълнят това решение ще им се отнеме клуба. 2) За вре-
ме на заседанието. За в бъдеще, начиная от днес заседани-
ята ще започват точно в 6 часа след обед. Всички да бъдат 
точни.

Протокол № 24 гр. Варна, 10 декемврий 1947 год. 
Днес в клубното помещение се състоя редовното заседание 
на Управителния съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 23 от мина-
лото заседание. По него се изказаха за датата на предсто-
ящата вечеринка, като се натовариха да се заинтересуват за 
Мор. казино – Алексиев и Военния клуб – Маринчев и по 
възможност да дадем такава към 18.I.1948 г. За клуба. док-
ладва, че преди няколко дни е имало бой. Такива младежи 
да не се допускат да играят. Бюфетчиците да не играят с по-
сетителите, а да си гледат работата. Прави се забележка на 
Андрей Иванов (Дядката) да не стои с каскет в клуба и да 
не се закача с децата. Освен това, че клуба е бил затворен, 
когато се е знаело, че тимът ще се завръща от провинцията. 
Бюфетчиците да дават на време получената кореспонден-
ция, особено бързите писма. За изработване на Правилника 
за вътрешния ред в клуба се натоварва подпредс. Цветан 
Димитров. В него да се включат всички по-важни точки за 
добрия ред в клуба. За в бъдеще желателно е да се купуват 
и по няколко вестника.

2.Доклади. 1) За мача „Т.В.П.” – „Ст. Костов” Попово, 
игран в Попово на 23.XI. т.г. докладва Анестев, че иг-
рата е била не много добра и са завършили 1:1. 2) За 
мача „Т.В.П.” – „Бойчо Желев” Провадия на 7.XII.т.г. док-
ладва Моканов. Резултат 5:0. Доволен е много от игра-
чите – държане и игра. Оплака се от Илия Апостолов 
(Оптячката) и Недко Недев (Пилето), че са закъснели 
за мача. Отишли късно, даже не е платил разноски на 
Оптячката. Съвета им налага като първо провинение 
наказанието „мъмрене”. Намира, че трябва да се посъ-
ветват играчите да бъдат редовни. Предлага да се свикат 
на събрание, на което да им се съобщи това решение. Това 
да стане на 11. т. м. в 5 ½ часа в стаичката а на игрището 
след тренировката. Запитва дали трябва да се плати на 
Илия Апостолов за Провадия. Освен това, намира че секре-
таря, при предстоящи мачове да бъде в клуба, за да може 
при нужда да пише и писма за освобождаване на играчи. 
Пинзов, предлага да се вземат сериозни мерки за закъсне-
нието на Недко и Оптячката, и предлага да им се направи 
строго мъмрене. Гарабедов предлага играчите да се запи-
тат дали желаят да играят, Бедрос предлага преди нала-
гането на наказание играчите да се събират на събрание 
и там всичко да се изнася. 2) За мача на 14.XII.т.г. в Нови 
Пазар с „Ботев” за първенство, за водач да се назначи от 
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Техническия комитет.
3.Четене кореспонденция. 1) От Обл. физк. служба – за 

курс за спортни съдии по ски. Да се обяви за сведение до 
членовете, като записването стане най-късно до 20 т. м. 2) От 
„Славия” София, предложение за „пинг-понг” за 13 и 14 т. м. 
По принцип приемаме, но ще чакаме за салона на физкулту-
рата. 3) От „Рудничар” Перник – предложение за боксов мач, 
волей и баскет за 27 и 28.XII.т.г. при заплащане 50 000 лв. – за 
20 човека. По принцип сме съгласни, но първо ще уредим 
въпроса със салона, като определяме 19 и 20.I.1948 и ако 
получим положителен отговор, ще им съобщим и условията 
при които ще ги приемем. 4) От Обл. физк. ръков., че вре-
мето позволява за мачове и насрочват за 21 т..м. с „П. 
Волов” във Варна и на 28 т.м. „Спартак” – „Т.В.П.” – футб. 
комитет да го има за използване. 5) Да се пише до обл. физк. 
ръков., че желаем салона да ни се отпуща всеки понеделник 
и петък от 7 до 9 часа вечерта.

Протокол № 25, гр. Варна, 17 декемврий 1947 год. 
Днес в клубното помещение се състоя редовното заседание 
на Управителния съвет при следния дневен ред: 

1.Разгласяване следното заседание. Реши се на днеш-
ното заседание да не се разглежда въпроса за общото го-
дишно събрание, като същия въпрос ще се разгледа на 
следното заседание. Няма да се пуща специална покана. 
Членовете на Упр. и контрол. съвети да проагитират засе-
данието. Стоил Илиев да има грижата за съобщението по 
радиото и пресата.

2.Четене протокол. Прочете се протокол № 24 от мина-
лото заседание. В него да се поправи следното за бюфетчи-
ка Андрей Иванов: „Да пази авторитета си като по-възрас-
тен от децата, които посещават клуба.” Така допълнен про-
токола се прие.

3.Доклади. Длъжностните лица, последователно на-
правиха своите доклади: а) За „Рудничар” Перник, докладва 
Ст. Илиев, че говорил по телефона с техен представит., като 
обещал, че ще им съобщим решението по срещата, която 
предлагат. Същия каза, че Обл. физкулт. ръковод. е реши-
ло, салона да не се дава на д-вата за състезания при вход, 
а само за тренировка без зрители, понеже имат големи за-
губи след състезанията. За това да се отговори на Перник и 
В. Търново, че при това положение не можем да ги посрещ-
нем. б) Подпред. Цветан Димитров, който беше натоварен да 
изработи Договор и Правилника за вътрешния ред в клуб-
ното помещение за времето от 1.I.1948 год. до 31.XII.1948 
год. между клуба и двамата бюфетчиците Андрей Иванов и 
Димитър Калъчев, го прочете и същия бе одобрен от Упр. 
съвет в присъствието и на Председ. на Контролния съвет 
Русин Русинов. Реши се Правилника за вътрешния ред да се 
отпечата и се постави на видно място в клуба за изпълнение 
от всички посетители. Също така договора да се отпечата в 
3 екземпляра, като един се даде на Дим. Калъчев, втория на 
Андрей Иванов а третия остава в архивата на д-вото. За не-
изпълнение на договора от страна на бюфетчиците, д-вото 
си запазва правото да анулира същия. в) Домакина Бедрос 
Ексерджиян, докладва че трябва да се побърза с направа 
тръби за печката в клуба, за което се реши едната фирма да 
се употреби за такива. Освен това Шабу Берберян да се упо-
треби за такива. Освен това Шабу Берберян да се назначи за 
Пом. домакин за стаите при Тениса и, да му се предаде ин-
вентаря. Реши се за сега да не се бърза с назначаването му, 
като за пазач се използува Тодор Александров, който живее 
в стаичките при Тениса. Иска да се купят ½ тон дърва. Грижа 
да има Накашан. Предлага да се помисли и за една томбо-
ла. г) Вътрешна томбола. Реши се да разиграе една вътреш-

на томбола от 500 бил. х 40 лв. = 20 000, като се дадат 

само 2 награди, но по-големи. За успешното разпродаване 
записаха се да получат срещу предварително заплащане 
на билетите следните членове: Цв. Димитров – 100 бил., 
Ал. Николов – 50 бил., Ал. Алексиев – 30 бил., Аршак – 10 
бил., Иван Андонов – 20 бил., Ат. Аврамов – 20 бил., Димитър 
Калъчев – 30 бил., Михаил Николов – 10 бил., Борислав 
Христов – 20 бил., Иван Моканов – 20 бил., Илия Капитанов 
– 10 бил., Конст. Темелков – 10 бил., Хр. Момчилов - 20 бил. и 
останалите да се предадат на секретаря Анестев за разпре-
деление между членовете на Управ. съвет. Тегленето ще ста-
не на някое заседание към Коледа. Продадените билети не 
се вземат назад. Назначава се комисия за приготвяне на би-
летите в състав: Цв. Димитров и Борислав Христов. Билетите 
да бъдат приподписани от Контролната комисия. д) Реши се 
след Нова Година да започне събирането предмети за голя-
мата томбола. е) Повдигна се въпроса за отчитането томбо-
лата от миналата година. Понеже бившия касиер Димитър 
Костов отсътствуваше, реши се да се покани писмено, да се 
яви на следното заседание за да даде сведения за неотчете-
ните членове понеже е наложително отчитането им. Освен 
това същия да предаде приключена касовата книга и доку-
ментите на сегашния касиер Бор. Христов в присъствието на 
Контролната комисия. ж) Тъй като има решение на Общото 
Годишно събрание от 11.V.1947 год., че касиера и домакина 
на д-вото не се освобождават от длъжност и отговорност, 
докато не си предадат книжата и документите приключени 
и в присъствието на двете контролни комисии, реши се пис-
мено да се покани бившия председател на Контр. комисия 
Йордан Миланов, да има грижата за това, понеже сме в на-
вечерието на общото годишно събрание. з) За вечеринка, 
да се помисли. и) За дневните забави – да се провери за 
казино. к) Аршак да провери при какви условия се отпуща 
Еврейския дом. л) футболния комитет – Моканов докла-
два, че през време на играта на 14.XII.т.г. между „Т.В.П.” и 
„Ботев” Н. Пазар, на вратаря му станало лошо и нямало 
кой да му помогне. Само членът Димитър Димитров му 
помогнал и му бил в услуга. Изказва му се благодарност 
за съдействието. Повдигна въпроса за бойлер. Каза се, че 
до края на месеца ще бъде поставен. Аршак Накашан на-
мира, че на футб. комитет му липсва нещо. Гарабедов не 
се явява никак. Намира, че подмолно саботира. Освен 
това Моканов сам съставя тима без да го вика. Това не е 
редно. Трябва да се събират и тримата като комитет. За това 
Моканов даде обяснение, че той съставя тима сам, защото 
другите двама не идват редовно въпреки, че знаят за насро-
чените мачове. Да се събират тримата в присъствието на 
пред, Алексиев и си уточнят работата. Моканов доклада за 
мача с „Ботев”. Резултат 9:0 за нас. На мача е участвувал 
Недко Недев, който бил в Добрич.

4.Четене корепонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: 1) От „Трапезица” В. Търново, предлагат ни две срещи 
волей и баскетбол в закрит салон, Да им се отговори, че 
нямаме подходящ салон, а облст. ръков. не дава салона си 
за състезания при вход. 2) № 989 от Обл. физк. ръков., че 
поради застудяване се отлагат всички състезания за обл. 
дивизия. 3) № 985 от същото, запитват кои дни искаме Дома 
на физкултурата. Да им се отговори понеделник и петък от 
19 до 21 часа. 4) От Илия Апостолов, че наложеното му 
наказание е неоснователно, и че той прави жертва за 
мачовете. Реши се наказанието да си остане, и да му 
се уреди сметката за Провадия. 5) Да се пише до О.С.Н.С. 
да ни дадат салона бивш „Ешмедеме” за пинг-понг турнир 
за 28 т. м. Като първа точка на идното заседание да бъде. 
Реорганизация на физкултурата. Свикваме общо събрание.

Протокол № 26 гр. Варна, 24.XII.1947 год. Днес в 
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клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Прочете се протокол № 25 от ми-
налото заседание. По него се изказаха и докладваха за сто-
реното, следните длъжностни лица: а) Касиера Борислав 
Христов, че билетите от вътрешната томбола на брой 500 х 
40 лв. са готови и след заседанието тази вечер ще ги раз-
даде на записалите се. б) Договора за клуба е готов заед-
но с Правилника за вътрешния ред, но понеже единия от 
бюфетчиците Андрей Иванов (Дядката) е задържан от 
властите, сега не се подписа и въпроса ще се разгледа на 
друго заседание. в) Дървата ½ тон за стаичката са купе-
ни. г) Срещата между членовете на футболния комитет и 
председат. Алексиев се е състояла и са се пояснили по 
някои въпроси за бъдеще и са решили тренировки да 
има всяка неделя и сряда. При така направените доклади 
протоколът се прие. Председателя Алексиев обяви днев-
ния ред, както следва: Точка 1 – Реорганизация на физкул-
турата. Точка 2 – Определяне дата за общо год. събрание. 
Точка 3 – Четене кореспонденция. Точка 4 – Доклади. По 
точка първа: Определения докладчик др. Стоил Илиев за-
късня за заседанието затова се покани подпредседателя 
др. Николай Червенков, ако му е възможно в кратце да ни 
обясни в какво се състои „Реорганизацията на физкулту-
рата”. От Докладваното стана ясно, че всички слабости са 
се взели под внимание и целта на реорганизацията е обе-
динението на отделните съюзи и образуването на комитет 
при Министерството. Освен това ще има само окол. ръко-
водства. Всичко ще се разгледа и реши на конгреса през м. 
март 1948 г. Ние като отделно д-во ще можем да същест-
вуваме, но ще бъдем спъвани при търсене на кадрите 
понеже учащата младеж ще бъде отделно. В подробнос-
ти няма да се спущаме, но време е вече да се замислим за 
бъдещето съществуване на д-вото, тъй като ще се покро-
вителствуват О.Р.П.С. овите дружества. Докладчика ясно ни 
очерта проекта за новата реорганизация на физкултурата. В 
заключение упр. съвет предостави на отделните си члено-
ве да се занимаят и помислят каква стъпка трябва да на-
правим и дали ще бъде удобно да се присъединим към 
някое държавно, общ. или О.Р.П.С. предприятие, за да 
можем този въпрос да го разгледаме и оформим преди 
свикването на общото годишно събрание. Съобщи ни се, 
че общите год. събрания както беше оповестено, че тряб-
ва да се свикат до 15.I.1948 год. се изменило, и можем да 
го свикаме до 15.II.1948 год., понеже няма да има областна 
конференция. След конгреса ще има конференция. След до-
клада даде се думата на желающите да запитат, нещо, което 
ги интересува за реорганизацията. Др. Стоил Илиев, който 
се извини за закъснението си, така също съобщи че дома-
кина Бедрос Ексерджиян няма да идва 2-3 дни в клуба, зада-
де следния въпрос: „Защо е решено делегатите за конгреса 
да се избират на Околийската конференция, а не д-вата от 
свое име да сторят това”. Отговори Др. Червенков, който 
обясни, че това е решение на постоянното присъствие на 
Народния физкулт, съюз, и сигурно на самата конференция, 
ще се има под внимание делегатите на отделните д-ва из-
между които ще се изберат най-дейните за конгреса, като 
за това ще последва допълнително нареждане. Обясни се 
също и за новото положение за картотеката, която ще ста-
ва пред Околийските ръководства. На всички въпроси др. 
Червенков отговаряше до колкото беше запознат с тях. 
По точка 2-ра: Определяме дата за общото год. събрание. 
Управителния съвет реши такова да се свика на 8.II.1948 год. 
в 8 часа пр. обед в салон, който ще се определи допълнител-
но. До следното заседание да се уточни за реорганизацията. 
Секретаря помоли всички длъжностни лица да си приготвят 

отчетите за дейността на отделните комитети и до 21.I.1948 
год. ги представим за разглеждане от Упр. съвет и след това 
да се състави общия отчет. Наложително е уточняването на 
Управ. и Контр. съвет, за да можем напълно подготвени да 
се явим пред общото годишно събрание. Дневния ред, как-
то в инструкцията. Да се подготви тържествена продукция. 
Аршак Накашан да има грижата за Еврейския дом за събра-
нието и вечеринка; Гимнастическата чета да подготви номе-
ра. Наложително е да излезем пред събранието с напълно 
готов отчет и доклад, на Контрол. комисия. Допълнително 
ще се излъчи комисията по подготовката на събранието, 
украсата на салона и за програмата. Точка 3-та: Прочетоха 
се следните получени писма: 1) № 995 от футб. комитет при 
обл. физк. ръков., че на 28 т. м. в 14 часа свиква конферен-
ция с представители от окол. ръков. и д-вата на която ще 
изнесе доклад председателя на Ц.Ф.К. др. Г. Стоянов. От д-
вото ни да присъствуват всички желающи, но от футболния 
комитет е желателно всички; 2) От Обл. физк. служба, че по-
следния срок за преглед на състезателите е до 1.I.1948 год. 
Да се помолят всички непрегледани да отидат веднага. 3) 
№ 1007/22.XII. т.г. от футб. комитет при Обл. физк. ръков. 
– които до: „Стамо Костов” Попово, че за нередовен иг-
рач – Илия Лазаров Видинов, който игра мач на 23.XI. 
т.г. присъждат резултат 3:0 голове в наша полза. 4) № 
1004/23.XII.т.г. от същото ръководство, че за в бъдеще сало-
на на  „Дома на физкултурата” ще се дава само за трениров-
ки. 5) № 991/18.XII. т.г. от същото ръководство, да подпомог-
нем организацията „Септемврийче” за Нова година. Реши се 
да се внесе сумата (1 000) хиляда лева, която касиера заед-
но с писмо изпрати на организацията. 6) № 1634/24.XII.т.г. от 
обл. физк. служба с 4 еднообразни сведения, които да по-
пълним и върнем до 20.I.1948 година. 7) № 1597/19.XII.1947 
г. от Лекаря при област. физкулт. служба съобщава, че със-
тезателят ни Тодор Николов Тодоров заболял и има нуж-
да от парична помощ докато се уреди положението му 
да се изпрати в някой санториум. Реши се от името на д-
вото ни при първа възможност да му се давали (5 000)  пет 
хиляди лева, а още тази вечер се пусне подписка между 
членовете на управата и събраната сума още сутринта му 
се изпрати с писмо. Веднага се пусна такава и се събраха 
3 450 лева. които Арш. Накашан да занесе на болния играч. 
8) Инструкцията за картотеката за провеждане на год. съ-
брания и окръжното за конгреса ще се разгледат допълни-
телно. По точка 4-а – Доклади. 1) Бившия касиер Димитър 
Костов – докладва, че като длъжници от миналогодишната 
томбола са следните членове: 1) Бедрос Ексерджиян – 2 000 
лв.; 2) Георги Рашев – 1 000 лв.; 3) Илия Апостолов – 1 000 
лв.; 4) Панайот Желязков – 1 000 лв.; 5) Константин Темелков 
– 2 000 лв.; 6) А. Мишковски – 1 000 лв.; 7) Тодор Павлов – 
1  000 лв.; 8) Г. Касабов – 1  000 лв.; 9) Любчо Господинов – 
1 000 лв.; 10) Пиндиков – 1 000 лв.; 11) Червенаков – 1 000 лв.; 
12) Васил Стойчев (Троцки) – 1 000 лв. 13) Коста Янев – 1 000 
лв. Реши се горните лица да се поканят до следното заседа-
ние да уредят задълженията си, или в противен случай Упр. 
съвет ще действува по начин какъвто намери за най-добре. 
Отчитането да стане пред Димитър Костов. На следното за-
седание касиера да представи списъка на длъжниците от 
марки фонд „Игрище”. 2) Моканов запитва какво е направе-
но с бойлера. Отговори му че, че до края на месеца ще се 
постави. Накрая се реши идното заседание да се състои на 
30 т. м. вторник в същото време.

Протокол № 27 гр. Варна, 30.XII.1947 година Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 26 от 
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миналото заседание, който се при без изменение. По него се 
изказаха: Бедрос Ексерджиян, че няма да дължи към касата 
за томболни билети и предлага за в бъдеще протоколите да 
се питат по-кратки и само решенията. Аршак Накашан за-
несъл събраните 3 450 лв. помощ на болния ни член Тодор 
Николов Тодоров. Също така проверил за Еврейския дом за 
год. събрание. Бил свободен неделен ден преди обяд, но 
ще трябва да го ангажираме. По този въпрос ще говорим на 
следното заседание.

2.Доклади, одобрява се разход. 1) Домакина Бедрос 
Ексерджиян докладва, че купил за дружеството 10 канчета х 
66 лв. = 660 лева който разход се одобрява. Същия повдигна 
въпроса за клуба, като намира, че за него ще трябва, да се 
свика специално заседание, понеже има подадени заявле-
ния от няколко души. Понеже бюфетчика Андрей Иванов 
Пенчев е задържан от властта, управителния съвет 
реши да му се отнеме правото като бюфетчик, като го 
отстранява от същия до първото общо годишно събра-
ние за неморални деяния, с предложение да бъде лишен 
за винаги от този пост. За това да се уведомят по висшите 
спортни инстанции. 2) Домакина докладва, че същия имал 
да дължи сума за наема и неотчетени такива. За да може да 
се удържат същите упр. съвет прие направеното предложе-
ние дните, които се падат на Андрей Иванов да има бюфета, 
като този който се наеме да стои там да заплаща по 500 лв. 
дневно и събраната сума послужи за погашение на задъл-
жението му. Димитър Калъчев прие това предложение и той 
ще плаща х 500 лв. за дните на Андрей Иванов считано от 
5.I.1948 година, като наема и другите досегашни разходи си 
остават в сила, Бедрос да има грижата за събиране на су-
мите. Реши се, до окончателното разглеждане на въпроса 
за бюфета при клуба – за бюфетчик да си остане Димитър 
Калъчев. 3) За реорганизацията – Независимо от всичко, 
желателно е да си продължим самостоятелния живот. 
Всички да дойдат с оформени предложения на след-
ното заседание, за да видим дали този въпрос ще трябва 
да се повдигне на общото събрание. 4) За членския внос, 
Аршак Накашан докладва, че събирането на същия вър-
ви много мъчно. По-добре е да уредим един мач. Упр. съв. 
предоставя на футболния комитет да си избере датата. 5) 
За картотеката. Веднага да се обяви, че срока е до 31.I.1948 
г. Понеже трябва, да направим нова картотека за която е 
необходима голяма сума, реши се на 2.I. т.г. управата да се 
събере на извънредно заседание за да се разпределят чле-
новете за инкасиране на суми. Да се дадат касови кочани и 
пусне покана. 6) Томбола. Реши се да разиграем предметна 
томбола от 500 билета х 50 лв. = 25 000 лв., която да се те-
гли на 15.II.1948 г. с 100 печалби. Да се иска разрешение от 
Коменд. на Нар. милиция.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: 1) № 1012 от Обл. физк. ръков., че ни отпущат срещу за-
плащане 10 плондери х 200 лв. и 50 гащета х 200 лв. Реши се 
при възможност да ги купим понеже имаме нужда от таки-
ва. Срока е до 15.I.1948 г. Домакина да има грижата за това и 
докладва. 2) № 1014 от 29.XII.1947 г. от Обл. физк. ръковод., 
канят ни на конференцията по И.Р.Т. която ще се състои на 
4.I.1948 г. Това да се има за изпълнение от комитета И.Р.Т.

Изходящ дневник 1947 г.
Месецъ Януарий 1947 год. 
368; 3.I.; Тук – група играчи, честитим им новата година 

и им пращаме по 1 подарък. 
369; 3.I.; Също до другата група. 
370; 3.I.; Също до другата група. 
371; 3.I.; Провадия – Жечо П. Пенев поздравяваме го 
като изпълнит. играч.

372; 3.I.; Тук – М. Боров и К. Ставрев с по 1 подарък за 
Нова година. 

373; 3.I.; Тук – До група отличили се играчи – честитява-
ме им Нова година. 

374; 3.I.; Тук – Йозев Кордон и П. Петров с по 1 подарък 
за Нова година. 

375; 3.I.; Тук – Ник. Спасов и Люб. Седоев честитяваме им 
Новата година. 

376 ;15.I.; Тук – Калъчев, Дим. Стефанов, Михаил Рачев, 
Вл. Пинзов и Карамихайлов, поканваме ги за следното засе-
дание да се явят пред управ. съвет. 

377; 15.I.; Покана до членовете за 15.I.т.г. при важен дне-
вен ред. 

378; 15.I.; Тук – О.Р.Г.С. че наши 3 члена ще участвуват 
при хвърляне на кръста. 

379; 16.I.; Тук – Коменд. Народ. милиция да ни разреши 
томбола – 500 бил. 

380; 16.I.; Същото за сектор „Звезда“. 
381; 16.I.; Същото за дамския сектор. 
382; 16.I.; Същото за сектор „Рупи“. 
383; 18.I.; Русе – Ръковод. ски курса, че ще участвува 

Димитричка Ил. Гунчева. 
384; 18.I.; Тук – Н.Ф. Д-во „Септемврий“, с заявление-

то на Стефан Иван. Стефанов, за преминаване при нас. 
385; 18.I.; София – Н.Ф. Съюз, че им пращаме 685 лв. за 

картотека членове. 
386; 22.I.; Покана до членовете за специалното заседа-

ние в Дома на физкултурата с „Приморец“. 
387; 22.I.; София – Н.Ф.С. изпращаме в препис писмо № 

304 за картотека. 
388; 22.I.; София – До същия, че нашия състезател Илия 

Димитров Белчев няма да участвува в борбите. 
389; 22.I.; София – Дирек. физич. култура изпраща-

ме им скицата и докладите за игрище „Тича-Владислав“. 
390; 23.I.; Тук – Обл. физк. служба с доклад за извърше-

ната работа през 1946 год. 
391; 26.I.; Пловдив – Гичка и Васил Куцарови честитява-

ме им задомяването. 
392; 26.I.; Тук – О.Р.Г.С. с 150 лв. за списание „физкултура“. 
393; 26.I.; Тук – Стоил Илиев, възлагаме му за литератур-

ната част на карнавала на 22.II.т.г.
394; 26.I.; Тук – Ок. физк. ръков. да ни съобщят до кога 

можем да подаваме за юбилеите. 
395; 26.I.; Тук – Ок. физк. ръков. отговаряме за членските 

карти и бюлетина на „Производство и физкултура“. 
396; 29.I.; Тук – Коло-мото д-во, че сме съгласни членска-

та маса да се произнесе за обединението. 
397; 29.I.; Тук – Комисаря, да си купим 1 стъкло за про-

зореца в клуба. 
398; 29.I.; София – Нар. физкулт. съюз да впишат 

като юбиляри Стефан Калъчев и Иван Моканов. 
399; 29.I.; Тук – О.Ф.Р. с 1 зелен картот. списък на наши 

членове. 
400; 29.I.; Тук – Военния комендант, да разреши на пър-

вия джаз на флота да свири на 22.II.т.г.
401; 29.I.; Тук – О.Ф.Р. и Обл. физк. служба с списък на 

състезателите за медицински преглед. 
402; 29.I.; Тук – Инсп. на информ. с списък на управит. 

ни съвет. 
403; 29.I.; Тук – О.Ф.Р. че получихме сумата 115 000 лева. 
404; 30.I.; София – Ц. съв. за физк. и спорт изпращаме им 

год. отчет с копие до: О.Ф.Р. и О.С.Ф.С. 
Месецъ Февруарий 1947 год. 
405; 9.II.; Тук – Предс. на „Приморец“ да съобщи на чле-

новете от ръководството да се явят на съвместно заседание 
на 11.II. в 7 часа. 
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406; 9.II.; Тук – Н.Ф. Д-во „Септемврий“ повторно ги 
молим да разгледат заявлението за преминаване на 
Стефан Ив. Стефанов. 

407; 9.II.; Тук – „Спартак“ че не се дава разрешение 
за преминаване на Недко Геор. Недков. 

408; 9.II.; Тук – Ок. физк. ръководство, че времето в Дома 
на физкултурата е крайно неудобно. 

409; 9.II.; Покана до членовете, че на 13 т.м. в 6 ½ ч. сл. об. 
ще се изнесе лекция в клуба от г. Георги Попов. 

Месец Май 1947 год. 
№ по ред; Ден на регистрирането; До кого е писмото и 

вкратце съдържанието му;
1; 13.V.; Покана до членовете на новия Упр. съв., канят 

се за заседание. 
2; 15.V.; Провадия – Н.Ф.Д. „Бойчо Желев“, че приемаме 

да играем мач на 18.V.1947 година. 
3; 15.V.; Тук – Н.Ф.Д. „Свобода“, че разрешение за игра-

ча Атанас Тодоров не можем да им дадем. 
4; 15.V.; Тук – Профдружеството Б.Н.Б., че им отпущаме 

искания екип. 
5; 15.V.; Тук – физкулт. отдел – Университета, че сме съ-

гласни да им дадем волей. и баскетб. игрища. 
6; 19.V.; Тук – Всички д-ва и Окол. ръков., че устройваме 

открит волейболен турнир за купата подарена от Калъчев. 
7; 19.V.; Тук – Окол. физк. ръков. – турист. ком. Че допъл-

нително ще съобщим турист. комитет при д-вото. 
8; 19.V.; Тук – Окол. физк. ръков. и футбол комитет, че 

си взехме бележка от наложеното наказание на играча 
Недялко Ганчев. 

9; 19.V.; Тук – Недялко Ганчев, да се яви на заседанието 
на 21.V.1947 г. за да му се съобщи наше решение. 

10; 19.V.; София – Нар. физкулт. Съюз – Картотека с кар-
тотечни списъци за 268 души. 

11; 19.V.; Тук – Ангел Ковачев – инкасат. да предаде всич-
ки книжа за отчитане понеже не е вече инкасатор. 

12; 19.V.; Тук – Кирил Паскалев – бивш касиер на д-вото, 
поканваме го да сдаде цялата касова служба. 

13; 21.V.; с. Обзор – Варненско – Поручик Асен Иванов 
молим да освободи играча ни Михаил Тод. Рачев 
(Манчо). 

14; 22.V.; Удостоверение на членки-състезателки гим-
нястички, да им послужи за снабдяване с купон Ф.Р. 

15; 22.V.; Тук – Варн. Попул. Банка и Т. П. Станция, че за в 
бъдеще, начиная от 11.V.1947 г. Касиер на д-вото е Борислав 
Христов. 

16; 22.V.; Тук – Иван Рашев – до 26.V. т.г. да приготви про-
токола на годиш. събрание и го предаде на Упр. съвет. 

17; 23.V.; Карнобат – Н.Ф.Д „Г. Хардалов“ – не можем да 
приемем мача, понеже няма да ходим в Ямбол. 

18; 26.V.; Тук – Обл. физкулт. служба, молим да се назна-
чава лекар за всеки мач поотделно. 

19; 26.V.; Тук – Заявление до Обл. милиция, да предупре-
дят Ангел Ковачев, да се отчете с инкасираните суми. 

20; 26.V.; Тук – Окол. физк. ръководство и Областната 
физк. служба, отговаряме на някои зададени въпроси. 

21; 29.V.; Тук – О.Ф.Р. и Обл. физк. служба, да се изпрати 
до милицията програмата за сезонните състезания. 

22; 29.V.; Тук – Председателя на Проф. д-вото на съдеб. 
служители, не можем да им услужим с екипи. 

23; 29.V.; Тук – Н.Ф.Д. „Металик“, благодариме им за учас-
тието в открития турнир купа Калъчев. 

24; 29.V.; Тук – Окол. физк. ръковод. съобщаваме им със-
тава на туристическия ни комитет. 

25; 29.V.; Тук – Н-ка Морското у-ще, изсказваме благо-
дарност за участието на волейболния тим в открития тур-
нир купа Калъчев. 

26; 29.V.; Тук – О.Ф.Р. – Предс. Контр. съв. на д-вото, че в 
клубната ревизионна книга, и книги за комитетите. 

27; 31.V.; Тук – Н-ка Моториз. милиция, да ни изпратят 
5-6 милиционери за мача на 31.V.1947 год. 

28; 31.V.; Тук – Конния ескадрон, за същото. 
29; 31.V.; Тук – О.Ф. Ръководство с адресите на 

Управителния съвет. 
месец Юний 1947 год. 
30; 1.VI.; Тук – Комисаря по продовол. да ни отпусне 2 

м. стъкла.
31; 1.VI.; Тук – Обл. съв. за физк. и спорт, че сме записани 

85 души за гумени обуща.
32; 6.VI.; Удостоверение на Михаил Койчев Димов, че е 

член-колоездач при дружеството.
33; 6.VI.; Също за същото на Алекси Николов Алексиев.
34; 6.VI.; Тук – Директора Вечерната гимназия да изви-

нят отсътствията на играча Михаил Стоян. Боров.
35; 10.VI.; Хаинбоаз, Коджа-Балкан и Перник-Волуяк, 

поздравяваме ги с постигнатите резултати.
36; 10.VI.; Тук – Окол. физк. ръковод., че от д-вото ни че 

участвуват 5 гимнастички на състезанията в Шумен.
37; 10.VI.;  Домакина База Варна да разреши на Уредн. 

Школника Драган Алексиев Иванов да излиза на трениров-
ки.

38; 10.VI.; Тук – Коменд. Нар. милиция за насрочен мач.
39; 12.VI.; Тук – Обл. физкулт. служба съобщаваме, че за 

сега не се указаха желающи за санитар. курсове.
40; 12.VI.; Съобщение до членовете, за санит. курс, тру-

дов полуден; спис. „Народен турист“ и за трудовите бригади.
41; 12.VI.; Бургас – „Левски-Ботев“ че им благодарим за 

поканата за плувни състезания, но за сега сме заети.
42; 12.VI.; Тук – Директ. Електрич. дирекция, да инстали-

рат лампи на игрище „Тениса“ за вечеринката 21.VI.1947 г.
43; 12.VI.; Тук – Упр. съв. Адвокат. съвет, че не можем да 

им дадем екипи за мача, понеже нямаме такива.
44; 12.VI.; Тук – Н-ка Обл. физк. служба, съобщаваме им, 

че за сега имаме отпусната сума за игрището.
45; 12.VI.; Тук – „Металик“, че за сега не можем да да-

дем разрешение на играча Кузман Марков Вълчев.
46; 12.VI.; Тук – „Металик“ съобщаваме им, че акциза за 

билетите ще се уреди от касиера Бор. Христов.
47; 12.VI.; Коджа – Балкан – Шуменско, Недялко 

Ганчев Делев, поздравяваме го за титлата „Ударник-
бригадирец“ в бригадата.

48; 12.VI.; Хаин-Боаз – Асен Карамихайлов – също позд-
равително писмо като бригадирец.

50; 12.VI.; Тук Д-р Николай Йорданов Василев, че го про-
възгласяваме за почетен член.

51; 12.VI.; Тук – О.Ф.Р. – Обл. физк. служба София, - 
Дирекция физк. и спорт, да назначат технич. ръководители.

52; 12.VI.; Тук – Коменд. Нар. милиция, молим да ни вър-
нат дадените за игра 1 мрежа и 1 топка.

52а; 19.VI.; с. Обзор – Варненско, К-ра на 11 трудова 
чета, молим да освободи за 21.VI.т.г. играча Михаил 
Тодор. Рачев (Манчо) за мач.

53; 19.VI.; Тук – Обл. физк. ръков. да наредят за почист-
ването на плувния басейн на пристанището.

54; 19.VI.; Тук – Прокурора Обл. съд. против Ангел Йорд. 
Ковачев, гдето не се отчита като инкасатор.

55; 15.VI.; Тук – Ангел Йор. Ковачев, копие – Обл. физк. 
ръков. – София – Нар. физк. съюз, че го изключваме от член-
ство от 11.VI.1947 г.

56; 19.VI.; Тук – Ангел Йорд. Ковачев, поканваме го до 18 
или 19 т.м. да уреди сметките си.

57; 20.VI.; Тук – Обл. физкулт. ръков. че по борба ще взе-
ме участие състезателя Илия Димитр. Белчев.
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58; 20.VI.; Съобщение до членовете за текста на новата 
физкултурна клетва.

58; 20.VI.; Тук – Комитета Демокр. младеж, да разрешат 
на младежа Пенчо Тодоров Велев, да остане в града за да 
вземе участие в атлетическите състезания.

59; 20.VI.; Тук – Комитета на Демокр. младеж, да разре-
шат на бригадиреца Николай Вътев Вътев, да вземе участие 
в атлетитич. състезания.

60; 20.VI.; Тук – Атлет. комитет при Обл. физк. ръков. – че 
на 22.VI. т.г. изпращаме 4 състезатели.

61; 20.VI.; Тук – Ком. Демокр. младеж, да разрешат на 
млад. Кирил Бисов Исайлов да вземе участие в атлетически-
те състезания.

62; 24.VI.; Тук – Обл. физк. ръков. на време да ни съобща-
ват за насрочените състезания, за насрочените състезания, 
за да имаме време за подготовка.

62а; 20.VI.; София – Нар. физк. Съюз, изпращаме 275 лв. 
За картотека на нови членове.

63; 21.VI.; Тук – Обл. физк. ръководст. че по борба ще 
вземе участие и членът ни Тодор К. Кабаков.

64; 24.VI.; Тук – Н-ка Обл. физк. служба, съобщаваме им 
датите и часовете на тренировките по различните дисци-
плини.

65; 24.VI.; Тук – Обл. инсп.. Информац. и изкуствата, че на 
28.VI.т.г. на Тенис – кортовете ще дадем вечеринка.

66; 24.VI.; Тук – Народ. милиция с програмата за горната 
вечеринка.

67; 24.VI.; София – Н.Ф.С. Кооп. централа „физкооп“ – че 
внасяме дялов капитал – 50 000 лева.

68; 24.VI.; Тук – Обл. физк. служба, със списък на състе-
зателите.

69; 26.VI.; Тук – Обл. физк. ръков. да ни отговорят, 
какво знаят за членуването на Васил Стойков Стайков 
от „Хр. Ботев“ – Н. Пазар.

70; 26.VI.; Нови Пазар – Н. физк. д-во „Хр. Ботев“ да ни 
съобщат как стои въпроса със членът им Васил Стойков 
Стайков.

71; 26.VI.; Тук – Обл. ръков. Турист. ком., че нямаме запи-
сани членове за излета до „Мадара“.

72; 26.VI.; София – Нар. физк. съюз – че нямаме да им 
дължим 190 лева.

73; 27.VI.; София – Нар. физк. Съюз, да ни съобщат точни 
данни за играча Васил Ст. Стайков.

74; 30.VI.; София – Н.Ф. Съюз, в състезанията по плуване 
ще участвуваме с 14 мъже и 6 жени.

74; 27.VI.; Тук – Обл. физк. ръков. Атлет., че атлетите Иван 
Ковачев и Любен Никифоров са редовно картотекирани 
при нас.

75; 27.VI.; София – Нар. физкулт. съюз, за картотеката на 
нови членове пращаме 1 066 лева.

Месец Юлий 1947 год.
76; 1.VII.; Тук – Н.Ф.Д-во „Спартак“ каним ги на пинг-понг 

състезание.
77; 1.VII.; София – Нар. физк. съюз и Тук – физк. ръковод. 

с препис от протокола на общото годишно обединител. съ-
брание състояло се на 11.V.1947 год.

78; 2.VII.; Тук – Обл. физк. ръков. футб. комитет; - Тук – 
Свобода и София Нар. физк. съюз – контестация против иг-
рача Васил Стоянов Стайков – нередовен.

79; 2.VII.; Пълномощно дадено на Бедрос Ексерджиян, 
да провери верността по картотеката на играча Васил Ст. 
Станков.

80; 2.VII.; София – Нар. физк. съюз, че не можем да пра-
тим участници в плувните състезания.

81; 2.VII.; София – Нар. физк. съюз, не сме съгласни с на-
срочените плувни състезания.

82; 3.VII.; Тук – Комисаря по снабдяв. да ни даде бележка 
за 20 метра американ за гащета.

83; 3.VII.; с. Белослав – Н.Ф.Д-во „Дим. Вътев“ че си да-
ваме съгласието състезателя Стефан Калъчев да тренира 
тимът им 2 пъти седмично.

84; 3.VII.; Тук – Обл. физк. ръков. – Юнишки комитет – че 
д-вото ни ще вземе участие в юношеските волейболни със-
тезания.

85; 3.VII.; Тук – Обл. физк. ръководство, че от д-вото ще 
влязат в ръководството Бедрос Ексерджиян, Сия Петрова, 
Стефан Маринчев, Атанас Аврамов и Стоян Иванов.

86; 3.VII.; Тук – Обл. физк. служба, че няма желающи за 
санитарния курс.

87; 3.VII.; Тук – К-ра Брег. Арт. полк, да се разреши на 
Подпоручик Георги Дим. Илиев да излиза 2 дни на трени-
ровки.

88; 5.VII.; Тук – Обл. физк. ръков. – Плувен комитет – че 
в гребните състезания, ще вземем участие с 9 състезатели.

89; 5.VII.; Списък на същите горни състезатели.
90; 7.VII.; Тук – Н-ка Обл. физк. служба, че имаме 1 член 

желающ да следва санитарния курс.
91; 7.VII.; Тук – До същата служба, за същото на друг мла-

деж.
92; 5.VII.; София – Нар. физк. съюз, за картотека пращаме 

254 лева.
93; 10.VII.; Тук – Упр. съв. на Варнен. Популярна Банка, 

молим ги да ни отпуснат ипотечен заем от 100 000 лева.
94; 10.VII.; Тук – Директора на „Кораловаг“ да разреши 2 

дни отпуск за тенис-състезанията в гр. Русе за 12 и 14 т.м. на 
касиера Борислав Христов.

95; 10.VII.; Тук – Обл. физк. ръков. – футб. комитет, че тур-
ския ни сектор ще играе мач с Шумен на 13.VII.т.г.

96; 10.VII.; Тук – Обл. Физк. ръков., запитваме как-
во е направено по юбилея на Иван Моканов и Стефан 
Калъчев.

97; 10.VII.; София – Нар. физкулт. съюз и Тук – Обл. физк. 
ръков. съобщаваме че от д-вото ни ще вземат участие в 
плувните състезания 13 състезатели.

98; 10.VII.; Добрич – Н.Ф.Д. „Добруджа“, предлагаме им 
условия за един пинг-понг състезание.

99; 10.VII.; Тук – Обл. физк. ръков. И.Р.Т., че ще вземем 
участие в баскетболните и волейболни състезания.

100; 10.VII.; Тук – Обл. физк. ръков. съобщаваме дисци-
плините които застъпва нашето дружество.

101; 10.VII.; Тук – Н-ка III армия, да разреши отпуск на 
играча ни Михаил Тод. Рачев (Манчо).

102; 12.VII.; Списък на играчите за медицински преглед.
103; 12.VII.; Тук – К-ра Брег. Артил. полк, да разреши от-

пуск на Подпоруч. Георги Дим. Илиев – за 13 т.м.
104; 12.VII.; Тук – Семейство Ив. Моканов, поднасяме 

съболезнованията за смъртта на синът им Сашко. 
105; 12.VII.; Тук – Окол. физк. ръков. със списък на плу-

вците, които ще се явят на медиц. преглед. 
106; 12.VII.; Тук – Коменд. Нар. милиция, искаме мили-

ция за игрището. 
107; 15.VII.; София – Нар. физк. съюз, да ни разрешат да 

играем с волейболния румънски тим. 
108; 15.VII.; Удостоверение на Йовчо П. Йовчев, че е 

член на д-вото. 
109; 15.VII.; Тук – К-ра на III армия, да разреши отпуск на 

войника Никола Лазаров – наш колоездач. 
110; 15.VII.; Тук – Обл. физк ръковод., изпращаме за одо-

брение 3 колоездачи за републиканско първенство. 
111; 15.VII.; София – Нар. физк. съюз – копие Плувния ко-

митет, че за застъпник на плувните състезания изпращаме 
Стефан Маринчев. 



489

112; 17.VII.; Каварна – Д-во „Калиакра“, че на 19 т.м. прис-
тигаме за мач.

113; 17.VII.; София – Н.Ф.Д-во „Чавдар“, да сондираме 
мнение с румънските играчи за мач в Варна.

114; 17.VII.; София – Нар. физк. съюз, изпращаме пари 
за картотека.

115; 17.VII.; София – Н.Ф.Д-во „Септемврий“, че сме съ-
гласни за 2 състезания.

116; 17.VII.; Тук – Зав. физкулт. Студ. лагер, че не можем 
да играем волейбол понеже сме заети.

117; 18.VII.; Тук – Н-ка Мотор. милиция, да ни прати ми-
лиционери.

118; 18.VII.; Тук – Н-ка Конния ескадрон, да ни прати ми-
лиционери.

119; 22.VII.; Тук – Коменд. Нар. милиция, да нареди за 
милиционери.

120; 22.VII.; Тук – Н-ка Конния ескадрон, за същото.
121; 22.VII.; Тук – Н-ка Моториз. милиция, за същото. 
122; 24.VII.; Силистра – Н.Ф.Д-во „Септември“, предлага-

ме им за 2 състезания. 
123; 24.VII.; Тук – Съд. секция И.Р.Т. – Обл. рък. С адресите 

на играчи и членове. 
124; 25.VII.; Тук – Обл. физк. ръков., че приемаме датите 

9 и 10.VIII.1947 год. За дружеството ни. 
125; 28.VII.; София – К-ра Труд. полк, да освободят мл. 

трудовак Михаил Тодоров Рачев, да играе мач. 
126; 28.VII.; София –  Богомил Ян. Костов, да се заинте-

ресова за освобождаването на Манчо. 
127; 31.VII.; Тук – Комисаря по снабдяв., да отпусне хра-

нит. материали за 15 души състезатели. 
128; 31.VII.; Тук – Н-ка Обл. физк. служба, със 16 500 лв. 

за 5 чифта фут. обуща. 
129; 31.VII.; София – Нар. физк. съюз, да ни изпратят дам-

ския плакат. 
130; 31.VII.; София – Физкооп, че анулираме решението 

си да членуваме при тях. 
131; 31.VII.; Пълномощно дадено на Богомил Янков 

Костов да преговаря за мачове със „Спартак“ София. 
132; 31.VII.; София – Богомил Янк. Костов, да прегова-

ря за 2 състезания с някои софийски тимове. 
Месец Август 1947 год. 
133; 7.VIII.; Тук – Обл. физкулт. ръков. с отчета за първото 

полугодие на 1947 година. 
134; 7.VIII.; Тук – До членовете на Упр. съвет, съобщава-

ме им за семинара, който се урежда от Обл. физк. ръков. 
134; 7.VIII.; Тук – Обл. физк. ръков. съобщаваме кои 

длъжн. лица ще вземат участие при провеждане семинара. 
135; 8.VIII.; Горна Оряховица – Нар. физкул. д-во, че не 

можем да им гостуваме. 
136; 8.VIII.; Провадия – Н.Ф.Д-во „Б. Желев“, че им разре-

шаваме да играят баскетбол на нашето игрище. 
137; 8.VIII.; Тук – Обл. физк. ръководство, изпращаме им 

1 000 лв. за наложената глоба за неучастие в трудов ден. 

До тук изходящия дневник се приключва, понеже се 
пристъпи към обединение с „Приморец“ и ще се заведат 
нови книжа от 11.II.1947 г. 

Варна 9.II.1947 г. Секретар на Т.В.45 
1948 г.

Протокол № 28/1, гр. Варна, 15 януарий 1948 год. 
Днес в клубното помещение се състоя редовното заседание 
на Управителния съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 27 от 

30.XII.1947 година, който се при без изменение. По него 
се изказаха: Алексиев – за пуснатите 6 кочана квитанции 
за инкасиране на членски внос. Същия намира на това за-
седание да не се занимаваме с бюфета при клуба. Аршак 
Накашан докладва, че Еврейския дом е свободен и ще мо-
жем там да свикаме годишното събрание. Моканов док-
ладва, че мача, който се игра на 11.I.1948 год. е бил 
уговорен набързо, като той не е този за който бихме 
натоварили футбол. комитет, а просто една тренировка 
с „Локомотив” при вход, като чистия приход е за храна 
на състезателите. Управителния съвет разрешава на фут-
болния комитет – респективно Иван Моканов да изразход-
ва чистия приход от горния мач възлизащ на 11 862 лв. за 
храна на състезателите след състезанията и тренировките, 
като Моканов подпише разписка.

2.Доклади. Направени бяха следните доклади: 1) 
Домакина Б. Ексерджиян, докладва, че купил за д-вото: 10 
плондери х 200 лв. = 2  000 лева, 50 гащета бели х 200 лв. 
= 10 000 лева, 1 футб. топка х 5 000 лв. = 5 000 лева. Управ. 
съвет одобрява разхода от 17 000 лева, като освен това раз-
решава на домакина да закупи 4 нови футболни топки.

Същия, намира, че натоварената комисия в която влиза 
самия той и Гарабедов, а така също и председателя за про-
верка делата и касовата наличност на бившия касиер Кирил 
Паскалев трябва непременно да се събере да стори това, 
като се определи 20 т. м. вторник в 6 ч. сл. обед за които Упр. 
съв. натовари него да съобщи на горните лица и на бившия 
касиер Димитър Костов и временния такъв Анестев да се 
явят в определеното време, за да се приключат сметките до 
общото годишно събрание. Това е препоръката на минало-
то общо годиш. събрание. Същия докладва, че Обл. физк. 
ръков. са му дали за сметка на д-вото конгресни марки за 
60 000 лв., които да разпродадем, и прихода ще бъде: 35% 
за дружествата; 30% за Окол. ръковод.; 20% за Обл. ръко-
вод.; 15% за Централ. ръководство. Отчитането трябва да 
стане до 20.II.1948 год., като непродадените марки остават 
за сметка на д-вото; Бедрос се натоварва да има грижата 
за пласирането им по начин какъвто намери за най-до-
бре, понеже повечето от членовете са заети с инкасото на 
членския внос. Реши се дадените марки на секторите, оп-
ределения 35% да остане на тях. Същите да се продават 
при играта на шах и пинг-понг и при записването на чле-
новете. За бойлера се докладва, че вече го инсталират и ще 
трябва да се направи нов комин на стаичката. Алексиев да 
говори със зидаря. За марките да се пише до Обл. физкулт. 
ръков., че ще положим всички усилия за продажба на същи-
те, но не сме сигурни за продажбата им понеже са много, 
а сега сме заети с членския внос и уреждане картотеката. 
2) Приходо-разходния протокол от мача на 11.I.1948 г. 
между „Т.В.П.” и „Локомотив” е следния: Приход – 29 540 
лв. Разход – 5  816 лв. Чист приход – 23  724 лв. или по 
11 862 лв. на дружество, който приход е вписан в касо-
вата книга. Резултата от мача е 8:4 за „Т.В.П.” 3) Атлети и 
плувци. Председателя Алексиев докладва, че атлет. секция 
и плувната такава при д-вото ни са се споразумели за из-
насянето на една дневна литер. музик. и танцова забава на 
18 т. м. след обяд в Средишната прогимназия, прихода от 
която ще употребят за покупка на екипи, и за разноски по 
състезанията. Управ, съвет одобрява и похвалява тази са-
моинициатива, която да служи за пример и на останалите 
секции, като нарежда касиера да открие сметка Атлети и 
плувци. За всички инициативи да се докладва предварител-
но. Чистия приход ще се внася срещу квитанция на касиера. 
3) За вечеринката на 31 т. м. Предоставя се на организато-
ра Аршак Накашам да има грижата за комисиите, билетите, 
томболата, джаза и др. и докладва. 4) За отчета на Упр. 
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съвет. Секретаря помоли председателите на всички секции 
да предостави со 21 т. м. писмени доклади за дейността на 
същите от 11.V.1947 г, до към датата на общото годишно съ-
брание. 5) За картотеката – Анестев и Маринчев да я уточ-
нят. До 25 т. м. е желателно всички които са взели кочани за 
инкасо да предоставят списъци на записаните членове. За 
състезателите ще се съставят отделни списъци. Упр. съвет 
реши да един специален инкасатор за колоездачите да се 
заплати процент, както следва: 1) до 100 души = 10%; 2) от 
200 до 300 души – 20%. Членовете от Упр. съв. да продъл-
жават събирането на суми до следното заседание. 6) За за-
служилите членове се повдигна въпрос дали могат да се 
ползуват с привилегии. Понеже за сега нямаме такива, 
реши се на едно от следващите заседания с подробна 
биография да се представят списъци за такива члено-
ве от бившите д-ва: „Тича”, „Владислав”, „Приморец” и 
от Колоездачното и след като се прегледат и преценят 
от Управата, ще бъдат представени на Общото год. съ-
брание за одобрение. 7) За мач на 18 т. м. – Натовари се 
Арш. Накашам за 18 т. м. да уреди мач с някой клуб, както е 
решено по-предното заседание, прихода от който ще бъде 
за подпомагане играчите.

3.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: 1) № 12/10.I.1948 г. от Обл. физк. ръков., че ни 
определили 4 футболни топки х 2 400 лв. Натоварва се до-
макина да ги заплати и получи; 2) № 16/10.I.1948 г. от също-
то ръков., че имаме много неотчетени мачове и да дължим 
28 012 лева за обл. право от играни мачове. Касиера ведна-
га да отиде да уреди сметките, за да не ни наложат санкции. 
3) № 26/12.I.1948 г. от същото ръков. – комит. И.Р.Т., че зак-
рития турнир по И.Р.Т. ще започне на 1.II.т.г. за наградата на 
„Народно дело”; и искат на 20 т. м. да пратим представител за 
уточняване програмата Илия Капитанов да има, грижата да 
прати човек. 4) От Обл. съв. за физкулт. и спорт, нареждане 
за „хвърляне на кръста” на Йордановден. 5) От Обл. физкулт. 
ръков. № 31, нареждане за уреждането на дневните забави 
и вечеринка, че трябва да се пази ред и благоприличие. 6) 
От физк. служба № 29/6.I.1948 г. за болничното лечение на 
членове. 7) № 49/14.I.1948 г. от Обл. физк. служба, че курса за 
спортни съдии и технич. ръководители по ски, се отлага, по-
ради липса на сняг. 8) № 7486/30.XII.1947 г. от Управ. ръков. 
Н.Ф.С. окръжно за разпродажбата на марки фонд „Втори 
конгрес” от които имаме пратени за 60  000 лв., за които е 
споменато в начало на настоящия протокол. 9) № 7489/30.
XII.1947 г. – инструкция за провеждане на предконгресното 
съревнование. 10) № 23/5.I.1948 г. От Центр. ком. И.Р.Т. при 
Съюза иска сведения за нашите волейболни и баскетболни 
игрища и отбори. Капитанов да отговори. Накрая на засе-
данието Аршак Накашан запита, дали отстранен или из-
ключен член може да идва в клуба или не. Случая се от-
нася за отстранения бюфетчик Андрей Иванов Пенчев. 
Понеже въпроса е сериозен, реши се да се разгледа на 
извънредното заседание на Упр. съвет., като се определи 
да се свика утре – 16 т. м. – петък в 18 ½ часа.

Протокол № 29/2, 16 януарий 1948 г., гр. Варна, 
Извънредно заседание на Упр. съвет при дневен ред: 

Разглеждане въпроса за отстранения бюфетчик Андрей 
Иванов Пенчев. След изказването на всички присъствува-
щи, се реши, същият да не се допуща в клуба до получаване 
резултата от делото, заведено против него. Заседанието се 
водеше при закрити врата и на него присъствуваха след-
ните членове: 1) Алекси Алексиев; 2) Цветан Димитров; 3) 
Никола Ралчев; 4) Тодор Анестев; 5) Бедрос Ексерджиян; 6) 
Стоил Илиев; 7) Стоян Иванов; 8) Аршак Накашан; 9) Иван 

Моканов; 10) Илия Капитанов; 11) Михаил Манолов; 12) 

Иван Илиев; 13) Русин Русинов. За погашение оставеното за-
дължение от страна на същия се реши сегашния бюфетчик 
Димитър Калъчев да плаща освен редовният наем; 1) За сед-
мицата на Андрей Иванов Пенчев х 600 лв. дневно и за все-
ки ден през неговата седмица х 100 лв. Това ще продължи до 
пълното ликвидиране със сметката на Андрей Иванов.

Протокол № 30/3, 21 януарий 1948 г., гр. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 28 
от по-миналото заседание, който се одобри и подписа от 
всички присъствуващи. По него се изказаха: 1) По закрития 
турнир, че се открива на 1.II.т.г. в 9 ½ часа. Илия Капитанов 
да представи списък на състезателите. 2) Касовата служба 
на бившия касиер да се провери идния четвъртък – 29 т. м., 
когато председателя на бившия контролен съвет – Миланов 
е свободен. 3) За платения инкасатор на колоездачите, че 
няма да се вземе, понеже определеното лице, заминало 
вън от Варна, и инкасирването ще се извършва от Алекси 
Николов. 4) Че зидаря е направил комина при стаичката на 
футболното игрище. 5) Забавата на плувния и атлет. комите-
ти е излязла сполучлива. Приходо-разходния протокол ще 
се представи на следното заседание.

2.Доклади. Направиха се следните доклади: 1) За 
мача на 18 т. м. „Т.В.П.” – „Динамо” Добрич – другарски. 
Докладва Аршак Накашам. Приходо-разхода е следния: 
Приход – 57 280 лв. Разход – 27 580 лв. Чист приход 29 700 
лв. който се вписва в касовата книга. Понеже решението 
на Упр. съв. тази сума да се изразходва за купуване пода-
ръци за играчите, по случай новата 1948 год., натовари се 
футб. комитет да представи списък на състезателите с обо-
значение кому какво да се подари. Това да стане до след-
ното заседдание. 2) За вечеринката на 31.I.1948 г. в салона 
на Морското казино. Аршак Накашан докладва, че анга-
жирал джаза на амбициозните, като им се заплаща 10  500 
лв. до 2 часа, а след това допълнително 1  500 лв. на час. 
Входа се определи по 90 лв. на лице  като освен това се 
дава и томболен билет за 60 лв. = всичко 150 лв. За лите-
ратурната част да има грижата Стоил Илиев. Селски носии 
Алексиев да поиска от театъра. Всичко друго да се уреди от 
Аршак Накашан, понеже е организатор на вечеринката. 3) 
Домакински. Бедрос Ексерджиян моли да се уреди въпроса 
с пом. домакина Петър Георгиев Цвятков, който следва да 
предаде длъжността си. Трябва самия домакин да провери 
дали всичко дадено му е налице. За сега тенис-игрището ще 
се пази от Тодор Александров. За негов заместник се сочи 
Шабу Берберян, но още да не му се предава инвентара. 
Освен това иска да се купи сапун, гайтан, Аврамов моли да 
му се уреди сметката. Председ. на Контр. комисия Р. Русинов 
моли да се назначи комисия от 3 души, която да отпусне 
инвентара на д-вото. Определиха се: Бедрос Ексерджиян; 
Иван Моканов и Петър Цвятков. Наложително е оценката 
да се извърши до Общото годишно събрание. 4) За марки 
„Демократичната младеж” се реши да се изплати сумата 
2 000 лв. стойност на дадените 4 марки х 500 лв. = 2 000 лв. 
Да се изпратят до обл. физкулт. ръководство. 5) За мач на 
28 т. м. със „Стамо Костов” гр. Попово. За да се оползотвори 
хубавото време, реши се на 28 т. м. да се покани тимът на 
„Стамо Костов”. Футболния комитет да има грижата за това. 
Илиев докладва, че говорил по телефона с техен представи-
тел, като им броим 28 000 лева. Направеното предложение 
от „Бойчо Желев” Провадия не можем да приемем, понеже 
сме заети.

3.Четене кореспонденция. 1) Прочете се окръжно № 
43/21.I.1948 год. от Обл. физк. ръководство, с което искат: 
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и нареждат: а) За курса по билкарство да изпратим же-
лающи членове. От д-вото ни желающ е Никола Христов 
Ралчев. б) До 3 дни да им изпратим стойността на марките 
на „Демократичната младеж”. Реши се да се изпрати стой-
ността на 4 марки х 500 лв. = 2 000 лв. в) На 26 т. м. да пратим 
нови представители за Туристич. комитет при Окол ръков. 
понеже досегашните не ходили на заседанията. Натоварва 
се Туристич. комитет да уреди този въпрос. г) От 26 т. м. за-
почва семинара от 18 ч. на който се канят желающите члено-
ве. д) Ще се проведе 3 мес. курс за треньори по футбол. 
като искат кратки биографии за посочените от д-вото 
ни: Иван Георг. Моканов и Оник Керопов Харипян. Да се 
съберат исканите сведения и се пратят писменно.

4. Общо годишно събрание. В допълнение на точка 2 от 
прот. № 26 от 24.XII.1947 год., и нареждането на Народния 
съюз, Управителния съвет, наново се занима с въпроса за 
редовното общо год. събрание, което ще се състои на 8 фев-
руарий 1948 год. в 8 часа преди обед, като се реши да се 
състои в салона на Средищната прогимназия, при следния 
дневен ред: 1) Как да устроим работата на физкулт. друже-
ства (колективи) във връзка с реорганизацията на физкул-
турното движение у нас; 2) Отчетен доклад на Управ. съвет 
и Контролната комисия; 3) Освободждаване от отговорност 
Упр. съвет и Контролната комисия; 4) Приемане на: а) Плана 
за бъдеща дейност; б) Спортния календар;  в) Бюджета на 
дружеството; 5) Избор на делегати за Околийската конфе-
ренция. 6) Избор на Управ. съвет и Контролната комисия. 
Преди дневния ред ще се изпълни кратка литературна про-
грама, за която да има грижата Стоил Илиев.

Да се пише писмо за салона до Дирекцията на 
Средищната прогимназия. Да се изпратят покани до всич-
ки редовно картотекирани членове, които при входа да 
представят поканите си. Да се поканят представители на: 
1) Началника на Варненския гарнизон. 2) Околийския ко-
митет на О.Ф. 3) Организация „Септемаврийче”. 4) Съюза 
на Народната младеж; 5) О.С.Н.С. – физкултурен отдел; 
6) Ловно-рибарското дружество; 7) Спорт и техника; 8) 
Народния физкултурен съюз; 9) Обл. физкултурна служ-
ба; 10) Областното физкулт. ръководство; 11) „Спартак”, 
„Свобода”, „Локомотив”, „Текстилец” и др. Салона да се ук-
раси тържествено. Предварително да се набележат лица-
та за почетния президент. Деловия президиум (бюрото) за 
ръководене на събранието ще се посочат само лицата, за 
улеснение на събранието. Желателно е да влязат и някои от 
нашите рекордьори и бригадирци. Събранието трябва да се 
проагитира добре за да бъде посетено от всички членове. 
По изпълнение на точка 4 от дневния ред се натовариха: 1) 
По изработване плана за бъдащата дейност Стоил Илиев; 2) 
Спортния календар – Алекси Алексиев 3) Бюджета на д-вото 
– Русин Русинов

Протокол №31/4, гр. Варна, 28януарий 1948год., Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 30 
от миналото заседание, който се прие и подписа от присъст-
вуващите. По него се изказаха: а) За носиите за вечеринката, 
Алексиев се надява, че ще можем да вземем от театъра. б) 
Спортния календар за пред общото годишно събрание – ще 
бъде готов за следното заседание. в) Инвентара на игрище 
„Тенис“ – домакина Б. Ексерджиян го предава на пазача при 
същото Тодор Александров. г) Оценката инвентара ще се 
извърши допълнително. д) За играчите да се представи спи-
сък на които ще бъдат дарени с подаръци.

2. Доклади. Направиха се следните доклади: а) За мача 
„Т.В.П.“ – „Стамо Костов“ от Попово игран на 25.I.1948 

год. – другарски (б. а. приятелски), докладва Бедрос 
Ексерджиян. Резултат 7:0 за „Т.В.П.“ Приходо-разхода е 
следния: Приход – 67 480 лв. Разход – 37 036 лв. Чист при-
ход 30 444 лв., който приход следва да се впише в касова-
та книга. Иван Моканов докладва, че играта е била добра. 
1) Разрешава се да се даде за храна на играчите след мача 
сумата 10  000 лв., които да се дадат на Зав. футбола Ив. 
Моканов. 2) Да се броят 1 000 лв. такса за рефериране мача 
„Т.В.П.“ – „Динамо“ от Добрич на 18.I.1948 г. а) За вечерин-
ката на 31.I.1948 г., докладва Арш. Накашам. Подготовката 
е в ход. Съгласни сме да има сандвичи. Русинов и Ралчев 
ще донесат по 1 хляб. Бедрос да има грижата за билетите. 
На входа ще се сменят за билети и контрола. Програмата 
одобрена. Костюми от театъра. Имало апаратура безплат-
на, като вместо наем ще дадем 4 входни билети. Съгласни 
сме. в) За секторите. Докладва организатора Стоян Иванов. 
Членовете от турския сектор се оплаквали, че не им се об-
ръща внимание. През май т. г. Турските д-ва ще имат турнир. 
Наложително е да ги подпомогнем. За годишното събрание 
още секторите не са готови. г) Реши се в петък 30.I.1948 год. 
В 8 ½ часа сл. об. да се свика извънредно заседание при 
покана до членовете на Управ. съвет съвместно с контрол-
ната комисия, на което ще се разменят мисли за бъдещия 
упр. и контр. Съвети, като се посочат и подходящи лица за 
съответните длъжностни, а така също ще се разкритикува 
и самокритикува дейността на досегашните длъжностни 
лица. д) Приходо-разхода от дневната забава на атлетите и 
плувците ще се представи допълнително.

3. Четене кореспонденция. Прочете се, новата програ-
ма за мачовете на Областната футболна дивизия. Да се има 
за изпълнение от футболния комитет.

4. За годишното събрание. За да може определеното 
вече общо годишно събрание на д-вото за 8 февр. 1948 го-
дина да се посети добре, веднага да се разпратят покани до 
всички членове, а освен това длъжностните лица да пред-
ставят докладите си за съставяне общия годишен отчет.

Протокол №32/5 На извънредното заседание на 
Управ. и Контролния съвети на д-вото състояло се на 
30.I.1948година.  Днес в клубното помещение се състоя оп-
ределеното извънредно заседание на Управ.и Контролния 
съвети при следния дневен ред: „Критика и самокритика“ 
на членове от двата съвета. Започна се от председателската 
и завърши до последната длъжност, като всеки се самок-
ритикува и беше критикуван, ако имаше защо, като накрая 
се посочиха кои лица ще могат да влязат в състава на бъ-
дещата управа, като това ще се улесни извънредно много 
работата на общото годишно събрание. Неподходящите 
длъжностни лица не се поставят в новата листа. За целта ще 
се състави една проекто-листа и ще се предложи за одобре-
ние от общото годишно събрание. Заседанието се води при 
закрити врата. 

Протокол №33/6, гр. Варна, 4 февруарий 1948год. 
Днес в клубното помещение се състоя редовното заседание 
на Управ. съвет,при следния дневен ред:

1.Доклад за вечеринката. Председателя Алексиев про-
чете приходо-разходни протокол от вечеринката дадена на 
31.I.1948 г. Приход -63 544 лв. Разход – 31 266 лв. – чист при-
ход 32 278 която сума следва да се впише в касовата книга. 
Относно задължението към обл. физк. ръков. се реши ка-
сиера Борислав Христов да отиде и си уреди сметките, или 
най-малко да се уточни със секретаря, за да се пише писмо. 
За общото год. събрание 1) Касовия доклад с приблизител-
но бюджетни суми се прочете от Алексиев. След уточнява-
не да се даде секретаря за вписване в общия отчет; 2) 
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Бюджето-проект за 1948/49 г. изработен от натоварения 
председ. на Контр. съвет - Русин Русинов се прочете пара-
граф по параграф, като приходите и разходите възлизат на 
1 400  000 лв., за кръгла година. Същия по принцип е одо-
брен, но ще трябва да се одобри и от годиш. събрание. 3) За 
бюро на събранието. Председател Д-р Николай Йорданов 
Василев, секретар Тодор Анестев и членове посочени от съ-
бранието, които могат да бъдат 3 или 5. Събранието е власт-
но и може да назначи други лица. Ние с това само улеснява-
ме работата му. На запитванията ще отговоря председателя 
Алексиев, подпомогнат при случай от останалите длъжност-
ни лица на досегашния Управителен съвет. 4) За делегати на 
Околийската конференция се посочиха следните членове: 
Алекси Алексиев; Т. Анестев; Цв. Димитров; Ив. Моканов; 
Р. Русинов; Сия Петрова; Ив. Илиев и Любчо Господинов. 5) 
За литературната част на събранието. Да се пренесе пара-
лелката от Мор. казино в I Средищна гимназия; Също така 
да се намерят портрети. Стоян Иванов да уреди въпроса за 
програмата с Димитричка Илиева. Одобриха се следните 
разходи: а) За покупка подаръци на състезателите – футбо-
листи от I тим и резерви – сумата 15 000 лв. б) За един чифт 
футболни обуща – 5 000 лв. Бедрос Ексерджиян докладва за 
ревизията на бившите касиери, че е вече на привършване 
и ще се състави доклад на бившия Контр. Съвет до общото 
годишно събрание. 

Протокол №34, гр. Варна, 7 февр. 1948год.  Днес в 
клубното помещение се състоя извънредно заседание на 
Управ. съвет съвместно с Контролната комисия, при дневен 
ред: „Четене отчета на Управ. съвет на д-вото за времето от 
11 май 1947 год. до 8 февруарий 1948 год.“, който ще се чете 
пред насрочено редовно общо годишно събрание свикано 
за 8.II.1948 год. Изготвения отчет се прочете от секретаря и 
се прие от Упр. съвет. След това комисията по изготвянето 
на бюджетопроекта – прочетоха същия, който се одобри 
от Управителния съвет. Спортния календар е съобразен с 
общия такъв на Съюза и ръководството. Този е последния 
протокол на досегашния Управ. съвет. Накрая се реши на 
всички зададени въпроси да отговаря председателя Ал. 
Алексиев. 

Протоколи на Управителния съвет след редовното 
общо годишно събрание състояло се на 8.II.1948 г.

Протокол № 1 гр. Варна, 11 февруари 1948год. Днес 
в клубното помещение се състоя първото редовно заседа-
ние на новоизбрания Управ. съвет от редовното общо го-
дишно събрание на д-вото състояло се на 8 февруарий 1948 
година на което присъствува и член от контролната коми-
сия, при дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря на общото год. събрание 
Тодор Анестев прочете изготвения протокол за същото, 
който заедно с всички приложения се изпрати до: Обл. ръ-
ководство; Народния физкулт. съюз и Администр. отдел на 
Народната милиция. 

2.Запознаване с устава. За да се запознаят новите чле-
нове с длъжностите си секретаря прочете някои членове 
от дружествения устав, които се разтълкуваха и обясниха 
много добре. 

3.Попълване Упр. съвет. Тъй като годишното събрание 
не избра Отговорник по  бокса –Упр. съвет за такъв избра 
Здравко Николов Христов – чиновник. По възможност на 
следното заседание всички председатели на отделните ко-
митети да си посочат членове за същите. Разпределение по-
дпредседателите. Длъжностите на 3-мата подпредседатели 

се разпределиха, както следва:  1) Цветан Димитров 

– Орган. Админ. отдел; 2) Никола Хр. Ралчев – Култ. просв. 
отдел; 3) Димитър Ницов – Строител. отдел. Когато предсе-
дателя отсъствува един от тримата го замества. 

4.Четене кореспонденция. Прочетоха се и разгледа-
ха следните получени писма. 1) № 475/5.II.1948 г. от Н.Ф.С., 
напомнят ни, че три дни след год. събрание протокола за 
същото следва да се изпрати. Това вече сме извършили. 2) 
№ 24 от Н. Ф. Д-во „Спартак“; да изпратим колоездачи за 
обиколката на Варна за 15 т. м. Ще им пратим 3 състезатели. 
3) № 38 от същото д-во, молят за разрешение на Стефан 
Калъчев. Реши се въпроса да се разгледа от футболния 
съвет и докладва. 4) От Н. Ф. Съюз № 524/6.II.1948 г., че не 
се уважава контестацията ни срещу „Стамо Костов“ Попово, 
понеже сме я подали по-късно от определения 3-дневен 
срок. 5) № 466 от Н. Ф. Съюз, да им съобщим дали имаме 
фондове или сметки предназначени за инвестиции. Това се 
иска и от Варненската община. Съвета реши да им се отго-
вори, че нямаме такива. 6) № 83 от Обл. физк. ръков. – Култ. 
пров. отдел, за 13 т. м. да изпратим нашия културно-просвет-
ник за учредяване култ. просв. комисия при ръководст. Това 
се даде за изпълнение от същия комитет. 7) № 82 от Обл. 
физк. ръков., нареждат картите на състезателите да бъдат 
заверени предварително от лекаря, тимовете при излизане 
да поздравят публиката; и че за в бъдеще на фланелките 
ще трябва да се поставят номера. 8) № 64/27.I.1948 г. от 
Окол. физк. ръков. да изпратим хора за семинара. Реши се 
на 13 т. м. да отидат повече състезатели за което пое анга-
жимент председателя Алексиев.

5.Доклади. Направиха се следните доклади от длъж-
ностните лица: а) За болния играч Тодор Николов 
Тодоров да се изпълни решението на бившия Управ. съвет, 
като се натовари подпредседателя Цветан Димитров да му 
се занесе гласуваната сума в размер на (5 000) пет хиляди 
лева. б) Касиера Ив. Моканов, докладва, че ще приеме 
касата и след 1-2 месеца ще я предаде на помощника си 
Найденов. в) За марки „фонд Игрище“, да се пише послед-
но напомнително писмо до длъжниците, като ги предупре-
дим, че ще отнесем въпроса до Прокурора. За уреждането 
на този въпрос се натовари подпредседателя Димитър 
Ницов. г) Също така трябва да се приведат в изправност и 
„Значките“. д) Конгресните марки се продават и ще гледаме 
да се отчетем напълно към края на месеца. е) Организатора 
Стоян Иванов докладва, че Конгресните марки в турския 
сектор се продават и че имали писмо-покана за турнира 
в Плевен, но този въпрос същия ще трябва да го повдигне 
друг път, понеже е още много рано. ж) Домакина Бедрос 
Ексерджиян. Да се постараем да записваме членове, за да 
се съберем членски вноски. Предложи за дребни разходи 
да се дадат на пом. домакина при игрището 2 000 лв., които 
ще оправдава с редовни разходни документи, което пред-
ложение се прие. з) Съветника Стефан Маринчев, предложи 
нормите от комплекса да се напишат на табла. Също така да 
се избере някой член за Завед. комплекса и да започне за-
писването, като стремежа ни бъде да имаме повече състеза-
тели, понеже оценката ще се прави по носителите на „Г.Т.О.“. 
Председателя Алексиев се надява, че ние ще можем да за-
пишем повече от 50 състезатели. и) За вечеринка – Бедрос 
Ексерджиян, предлага на всяка цена да дадем още 1 вече-
ринка. Трябва да се ангажира дата Алексиев ще се срещне с 
Пинзов. к) Секретаря моли да му се купят канцеларски мате-
риали. Разрешава се да се купят такива заедно с домакина 
и касиера. Същия моли всички бивши длъжностни лица да 
сдадат книжата на новите такива, а така също архивата на 
„Приморец“ да се сдаде при опис.

6. Ден и час на заседанията. Реши се за в бъдеще засе-
данията на Упр. съвет да се състоят всяка сряда в 18 ч. и 30 
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м. Припомни се, че член, който не дойде 3 пъти подред на 
заседание ще бъде заместен от подгласник.

7. Одобряват се разходи. Одобриха се следните разхо-
ди: 1) За превоз усилвателя – 2 650 лв. 2) За превоз успоред-
ката и радиоуредбата – 700 лв. 

Протокол № 2 гр. Варна, 18 февруари 1948год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управ. съвет, при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 
1 от миналото заседание, който се прие без изменение и 
подписа от присъствуващите. По протокола се направиха 
следните доклади за направеното по него. а) За попълва-
нето на комитетите. За сега е попълнен само Комитета за 
И.Р.Т. – Михаил Спиров и Паскал Паскалев; б) За Заведующ 
юношите, се препоръча да се избере някой член, който е за-
познат добре с играчите. Такъв е пропуснато да се избере 
от общото събрание. в) За марката „фонд игрище” – подпре-
дседателя Ницов докладва, че се е срещнал с всички, които 
са получили такива и са обещали да се отчетат. Ще докладва 
допълнително за резултата. г) За вечеринката – да има гри-
жата Вл. Пинзов. д) За семинара – Докладва председателя 
Алексиев, че не са отишли достатъчно членове.

2.Доклади. За стореното през седмицата се направиха 
следните доклади от длъжностните лица: 1) За И.Р.Т. - зак-
рития турнир по волей и баскетбол за купата на в. „Народно 
дело” докладва, Иван Андонов, че на 22 т. м. нашия тим 
е победил Военно-мор. у-ще с 3:0. 2) Касовата служба. 
Касиера Моканов, намира че се правят доста големи раз-
ходи. Независимо от това, че е приел 165 000 лв., останали 
са около 90 000 лв., защото е имало да плаща неизплатени 
разходи направени от предишния касиер. Моли да се купят 
дърва за стаичката при игрището. Упр. съвет разрешава да 
се купят дървата. Повдигна въпроса да си поискаме напра-
вените разходи по „деня на физкултурата” – 1947 г. обеща-
ни от Окол. ръководство – в размер на 13 000 лв., а освен 
това да искаме от Н. Ф. съюз да ни изпратят обещаните пари 
за юношкия мач „Спартак” – „Т.В.П.” – 1947 год. Одобрява се 
разхода направен за покупката на 2 тенджери; 2 тави; 10 
чинии и 1 черпак възлизащи на 2  931 лева. Да се впишат 
в инвентарната книга. 1) За конгресните марки. Домакина 
Бедрос Ексерджиян докладва, че продажбата върви много 
бавно. Налага се всички членове от Управата да положат 
усилия за продажбата им, за да не останат в тежест на д-
вото. Желающите да се обърнат за марки към домакина. 2) 
Организатора Стоян Иванов, докладва за работата по сек-
торите. Кварталите „Тича” и „Левски” първия с 20, а втория 
толкова искат да образуват сектор но понеже са малко, же-
лателно е да се слеят в едно за да имат поне 50 члена, колко-
то е необходимо най-малко за сектора. Те не били съгласни, 
но трябва да се работи в това направление. При Народ. теа-
тър допълнително. Среща спънка при образуване сектор в 
квартал „Тодор Страшимиров”, понеже ходили да образуват 
сектор и от „Спорт и техника”. Не е желателно да влизаме в 
разправии с тях, за това се препоръча да работи колкото 
може, докато се уреди въпроса. Не е зле това да се повдиг-
не на Околийската конференция на 22 т.м., а освен това да 
се уточни със „Спорт и техника”. Реши се да се избърза и се 
направи, което е по силите.

3.Кореспонденция. Прочетоха се следните получени 
писма през седмицата: 1) От Нар. физк. д-во „Металик” и 
„Локомотив” Варна, съобщават новоизбраните управит. съ-
вети; 2) От „Спартак” Варна молят за разрешение на двамата 
състезатели-атлети Любен Никифоров и Иван Ковачев, по-
неже им било обещано. За да не изпадаме в положение на 
недоумение по въпроса за преминаването и даване разре-

шение. Управ. съвет взе следното решение: По въпроса, да 
се произнесе Атлет. комитет и се отговори на „Спартак”, а за 
в бъдеще правото за даване на разрешение за преминава-
не в друго дружество е само на Управ. съвет и затова никой 
да не поема ангажимент. 3) Писмото за турнира на турските 
малцинства. Техния представител предложи да се занимаем 
друг път, понеже сектора щял да има събрание и ще се за-
нимае с писмото. 4) № 110/16.II.т.г. от Обл. физк. ръковод. за 
подготвителния час по физкултурната маршировка. Реши се 
председат. на комитетите и технич. ръководители да отидат 
на 20 т. м. в „Домът на физкултурата”. 5) № 1 от Инициативния 
комит. при Гарнизона Варна, молят за един благотворите-
лен мач на 22 т.м. със „Спартак”; прихода от който е за фонда 
„Детски летовища” за децата на военно служителите. Съвета 
приема да играе мача само при добро време. 6) За тениса. 
Касиера Моканов повдигна въпроса за тенис-игрището, 
като каза, че за него са се харчили доста големи суми, а ня-
маме постъпления. Направиха се различни предложения за 
увеличение членските вноски и такси за тия членове които 
упражняват този спорт. Понеже е наложително да се вземе 
конкретно решение, реши се да се помоли председателя на 
Тенис-комитета Ховсеп Еремян да даде своето мнение, как 
трябва да постъпим, като на следното заседание разгледа-
ме подробно този въпрос. 7) За разходите. Реши се за в бъ-
деще всички разходни документи за веществени разходи да 
се заверят и от домакина. 8) За строежите. Понеже в писмо-
то с което съобщихме, че нямаме никакви фондове и смет-
ки за строежи през 1948 год. сме направили пропуск, реши 
се към същия номер до общината Н.Ф.С. и Окол. ръков. да 
съобщим, че предвиждаме строежи в размер на 1 000 000 
лв., които чакаме да ни отпуснат от М-вото. 9) За клубното 
помещение. Понеже имаме вече постъпки няколко заявле-
ния за бюфета, реши се на следното заседание въпроса да 
се разгледа. 10) За конференцията на Окол. ръков. на 22 т. м. 
се раздадоха поканите на делегатите. 11) От И.Р.Т. – Паскал 
Паскалев повдигна въпроса, че салона на „Дома на физкул-
турата” не бил чист и немит. Отговори му се, че са го измили.

Протокол № 3, 25 февруарий 1948 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол №2 от 
миналото заседание, който се прие без изменения и допъл-
нения. По протоколните решения е извършено следното: 
а) Попълване Управ. съвет: 1) Пинг-понг комитет Славчо 
Пинзов и Илия Шопов; 2) Футболния комитет: Оник 
Харипян; 3) Тенис комитета: Владимир Пинзов и Благой 
Давидов; б) За комплекса: Желающите да се записват при 
бюфетчика а за сведения да се обръщат към председателя 
Алексиев; в) За марки фонд „Игрище“. Подпредсед. Ницов 
докладва, че почти всичко е уредено и на следното заседа-
ние докладва. г) За Зав. Юношите. Ще трябва да се избере 
още 1 член във футболния комитет за Зав. юношите. За в бъ-
деще всеки комитет ще трябва да се занимава със своите 
юноши. д) За таксите на тенис игрището. Председателя на 
тенис комитета др. Еремян след като сондирал мнението на 
тенисманите и членовете на комитета, намира че освен ре-
довния членски внос всеки тенис-състезател може допъл-
нително да плаща още: 2 члена от 1 семейство или 1 възрас-
тен член 500 лв., а юношите по 300 лева, като при сегашния 
членски състав гарантира, че ще можем да съберем около 
25 000 лв. допълнителен приход от тениса. При това поло-
жение Упр. съвет реши таксите да бъдат както е упоменато 
по-горе. е) За секторите. – Продължава се работата по тях. 

2. Разглеждане Устава Н.Ф.С. Проекто-устава на Нар. 
физк. съюз, който се изпраща от Съюза и Окол. физкул-
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турното ръководство за преглед от Управ. съвет, понеже е 
доста обширен и неудобно да се разгледа от Упр. съв. по-
неже не разполагаме с нужното време, реши се същия да 
се прегледа от назначена комисия. За членове на същата се 
избраха: предс. Алексиев, секр. Анестев, Маринчев, Майор 
Иванов, г-ца Сия Петрова и Бедрос Ексерджиян, като допъл-
ненията или поправките до 1 март т. г. се изпратят до Окол. 
физкултурно ръководство, заедно с препоръките от д-вото 
ни. Между същите трябва да се настоява щото пинг-понга да 
се обособи като отделна дисциплина. Нашите делегати да 
проверят какво става с отпущането на помощ за игрищата. 

3. Четене кореспонденция. 1) Телеграма от „Славия“ 
София. Предлагат ни среща на пинг-понг във Варна. Съвета 
намира, че за сега, понеже няма салон, не можем да ги по-
срещнем, затова се реши: Да им се пише, че сме съгласни в 
чест на конгреса ние да им гостуваме с 5 души като ни за-
платят пътните, а след един месец ние ще ги поканим във 
Варна. 2) Протоколите от турския сектор за новото им на-
стоятелство. Молят за екипи за тренировка. Реши се да им 
се дадат 7 фланелки и стари обуща, топки и гащета могат да 
купят. Въобще каквото домакина намери в излишък да им 
се даде. На 29.II. т.г. щели да дадат вечеринка. 3) № 120/19.
II.1948 г. От Окол. физк. ръковод. До 10.III.т.г. да проведен 
шахматен турнир за клубно първенство, като искат да им 
съобщим резултата. 4) № 134/19.II.1948 г. от Обл. физкулт. 
служба, че е започнал медицинския преглед и ще предложи 
до 1 април т. г. да се изпрати списък в службата. Всички със-
тезатели да се явят на преглед. 5) № 132 от Окол. физк. ръ-
ков., че на 14.III.т.г. ще се извърши тържествено закриване 
на турнира за наградите на в. „Народно дело“. Състезателите 
да бъдат в добри екипи строени точно в 12 часа на същата 
дата, за да бъдат поздравени от представителя на „Народно 
дело“. 4. Доклади. 1) За клубното помещение. Реши се да 
се направи молба до жилищния съдия да се назначи ко-
мисия, която да ни определи наема, който да плащаме на 
Петър Пенев, да го плащаме направо на собственика на по-
мещението-наследниците на Никола Цанков. На следното 
заседание, като първа точка в дневния ред да се постави 
„Разглеждане въпроса за бюфета при клуба”. 2) За вече-
ринката – На следното заседание Вл. Пинзов ще докладва. 
3) Коло-мото – Маринчев докладва, че на колоездачните 
надбягвания на 29.II.т.г. ще вземем участие с 3 състезатели. 
4) И.Р.Т. – Докладва Иван Андонов. Намира, че екипа трябва 
да се поправи и бъде готов за финала. Моли да се от пуснат 
около 5 000 лв. Реши се сумата да се отпусне, като ремон-
та се извърши с участието и на домакина. С „Локомотив” на 
22.II. т.г. на волейбол са излезли 2:1. Маринчев намира, че 
нашия отбор не е бил сериозен в този мач. Трябва винаги 
да се представяме добре. За баскетбола е наложително по-
големи тренировки. Да се обърне внимание на състезателя 
Петър Петров да бъде по-сериозен в играта. Ако не се по-
прави да се извади от тима. 5) Култур. просветника предла-
га да проверим дали ще можем да вземем салона на „Пичо 
Митю”. Предостави се на председателя Алексиев да прове-
ри и докладва. 6) Касиера Моканов наново повдигна въпро-
са за направените разходи по „Празника на физкултурата” 
възлизащи на 13 000 лв. Реши се да се пише писмо. Същия 
докладва, че бившия касиер Борислав Христов не е предал 
още облигацията от Заема на свободата 50 000 лв., марките 
„фонд игрище”, сумата от вътрешната томбола и значките. 
Реши се да се покани писмено бившия касиер до 2.III.1948 
год. да се яви пред заседанието и докладва, като донесе 
всичко и се отчете напълно, или в противен случай въпроса 
ще се отнесе до прокурора. Освен това да донесе и нами-
ращите се при него 2 топки. Получени са обратно 600 лв. 

внесените миналата година за списание „Физкултура”; 

но не го получавали. Да се впише на приход в касовата кни-
га. Одобрява се направения разход за покупката на книгата 
„Историята на физкултурата” – 480 лв. 7) Футболния комитет. 
Ив. Моканов, намира, че трябва да се направят постъп-
ки за разрешението на играча Стефан Иванов Стефанов, 
войник в Шумен, да идва на тренировка във Варна, а ос-
вен това да се издействува и за мачовете. За уреждане 
на въпроса се натовари съветника Стефан Маринчев да 
отиде в Шумен и се срещне с К-ра и адютанта на този иг-
рач. 8) Любен Господинов предложи да се измени точката 
в „Правилника за вътрешния ред в клубното помещение”, 
като часът за учениците вместо 7 да бъде 6 ч. до като на-
расне денят. Това предложение се прие и се препоръча на 
бюфетчика, от утре до второ нареждане учениците в 6 часа 
сл. об. да напущат клуба за да се освободи за възрастните. 
9) Зав. бокса. Здравко Николов, предлага си сладкарницата 
за боксовия комитет, да могат да се събират там. Освен това 
моли да се пише писмо до Боксовия комитет при Окол. ръ-
ковод. за плаката на тежката категория, да се насрочат бок-
сови състезания, и ако няма желающи състезатели следва 
да се връчи на него, понеже миналата година той участву-
ва в състезанията за държавно първенство. 10) Домакина 
Б. Ексерджиян намира, че Правилника за клуба е нарушен, 
понеже е забелязал, че в клуба се пуши. Бюфетчика да вни-
мава. Получени са 2 сини ризи х 1  200 лв. = 2  400 лева от 
Централа „Български колоездач”, които да се запишат в ин-
вентара без да се дават за използуване. Може да се дадат за 
награди на отличилите се състезатели. Одобрява се разхода 
им. 11) Следното заседание ще се състои във вторник 2 март 
т. г., понеже на 3.III. 

е празник

Протокол № 4, гр. Варна, 10 март 1948 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управителния съвет, на което освен членовете на същия 
присъствуваха и доста редовни членове на дружеството 
при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 3 
от миналото заседание, който се прие без изменения и до-
пълнения. По него се изказаха по въпроса за бившия касиер 
Борислав Христов, който трябва тая вечер да дойде да се 
отчете напълно на касиера Иван Моканов. Докладва се, че 
облигацията за 50 000 лева се намира при председателя на 
Контролния съвет др. Русинов, който ще я даде на Моканов. 
Съвета реши да се направи последна отсрочка за отчитане-
то на Борислав Христов до следното заседание като нато-
вари председателя др. Алексиев да влезе във връзка с него 
и уреди въпроса с касата, като му каже, че ако не се отчете 
веднага след заседанието ще се отнесем до прокуратурата. 
Понеже до днес касовата архива не е още предадена на др. 
Моканов съвета реши бившите касиери веднага да сторят 
това. 1) Въпроса за бюфета. Въпреки, че този въпрос е на-
зрял до степен че трябва веднага да се вземе съответно ре-
шение съвета намира, че е необходимо да се назначи една 
спазарителна комисия, която да изработи поемните усло-
вия за бюфета. Избра се комисия в следния състав: Иван 
Моканов, Никола Ралчев и Стефан Маринчев , която да се 
събере и изработи условията, които на следното заседание 
се докладват за одобрение от Управителния съвет.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се получени-
те писма през седмицата и се взеха съответните решения, 
както следва: а) № 152/4.III.т.г. от Окол. физкулт. ръковод-
ство, с което одобряват новия Управ. съвет с изклю-
чение на подпредседателя Димитър Николов Ницов, 
който има противоотечественофронтовски прояви и е 
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бил член на Земед. съюз. – Н. Петков и пом. секретаря и 
член на пинг-понг ком. Любомир Господинов – съден от 
Народния съд. По писмото се даде думата на подпредсед. 
Димитър Ницов, който намира, че е неправилно решението 
на ръководството, понеже не го познават, затова заяви, че 
ще направи своите писмени възражения за препращане на 
ръководството. Любомир Господинов си подаде оставката, 
понеже е бил осъден условно от Народния съд. При това 
положение съвета на следното заседание след получаване 
възраженията на др. Ницов наново ще се занимае с този въ-
прос, за да се отговори на ръководството. б) № 49/т.г. от Нар. 
физк. д-во „Лудогорец” Разград, с което ни канят за 1 прия-
телски мач на 21 т. м. при глобална сума 25 000 лв. Съвета 
намира, че сумата е малка и реши: Приемаме мач, но да ни 
заплатят 34  000 лв. колкото сме уговорили с техния пред-
ставител Онник Куюмджиян. Да им се пише, в този дух. в) № 
67/т.г. от Н. Ф. Д-во „Славия” София, че приемат срещата на 
пинг-понг до края на месеца при 9 000 лв. за 5 души. И ние 
сме съгласни, но вече при 12 500 лв., понеже не можем да 
пътуваме с намалена такса, а горните условия бяха за кон-
греса. г) № 163/т.г. от О. Ф. Р. коло-мото комитета, че състе-
зателите Мустафа Бейзар и Добри Терзиев влизат в числото 
на класираните за Републиканското първенство и ще тряб-
ва да заминат за София на 21 т. м. др. Маринчев, докладва че 
трябва на човек да платим по 7 000 лв. и 3 000 лв. за наем на 
колелетата до 21 т. м. Съвета реши сумата да им се отпусне, 
като, ако се класират в София да я възстановят на касиера, 
понеже ще им се върне от Съюза. д) № 162/т.г. от О. Ф. Р. Шах 
комитета, до 20 т. м. да им съобщим дали ще вземем участие 
в междуклубните шах състезания с 10-12 състезатели. Да се 
има за изпълнение от Шах-комитета. е) № 162/т.г. от Град. ко-
митет за физическа култура и спорт – относно назначаване-
то на инструктори и специалисти по физкултурата за Млад. 
бригади при 8 000 лв. мес. заплата, храна и квартира за це-
лия сезон. Да се постави обява в клуба. ж) Молба от Стоил 
Илиев – досегашен член на д-вото и съветник – спортен до-
писник в Упр. съвет, моли да му се даде разрешение за пре-
минаване в Нар. физк. д-во „Текстил” Варна, където се наста-
нява на работа. Съвета го освобождава от членство, като за 
спортен дописник на д-вото се избра др. Михаил Николов.

3.Доклади. Направиха се следните доклади от длъж-
ностните лица: а) За резултата от колоезд. състезания на 
29.II.1948 г. Докладва Маринчев – класиране наши юноши 
I-II и IV място и пътнич. I. б) За вечеринката на плув. и атл 
.секции, която ще се даде на 13 т. м. в Мор. казино. докла-
два култ. просветника Величко Дюлгеров. Моли да го аван-
сираме с 5 000 лв. и да им се дадат билети. Реши се да им 
се даде това, като билетите бъдат по 100 лв. На следното 
заседание да представят протокол. в) За футб. мач на 14 т. 
м. със „Спартак”. Назначиха се за организатори Н. Ралчев и 
Анестев, които да влязат във връзка със „Спартак”. В при-
съствието на представителите на Спартак, които дойдоха да 
уговорим условията се реши: Да поставим 3 каси. Билетите 
х 100 лв. навсякъде и 60 лв. за членове с карти от Нар. физ-
култ. съюз, и за учениците. Гратиси х 40 бр. на двете д-ва, а 
на останалите по 20 бр. Ще имаме 12 души платени хора за 
касите и контрола. Т.В.П. ще се грижат за афиши, реклама и 
радио, като Мих. Николов и Сим. Симеонов се заангажирват 
за пресата и афишите. Спартак – за милицията и билетите. 
Да се пусне предварителна продажба на билети в двата клу-
ба. На следното заседание да се докладва приходо-разход-
ния протокол. Съвета разрешава да се изразходват 15 000 
лв. за подсилване храната на състезателите преди горния 
мач. в) За боксовите състезания – на 15 т. м. За отпущане на 
салона на I Средищна прогимназия поеха ангажимент др. 
Майор Иванов и др. Здравко Николов, които да се срещнат 

с Директора. г) За И.Р.Т. Докладва Иван Андонов за резултата 
от покрития турнир: 1) На 29.II.1948 г. Т.В.П. – „Металик” 3:0 2) 
На 7.III.1948 г. Т.В.П. – „II. м. г.” 3:0. Същия моли да се отпуснат 
между 800-900 лв. за доплащане разхода за поправката на 
екипите. Освен това моли да се отпусне сумата 4 000 лева за 
една другарска вечеря след приключване турнира. Съвета 
разрешава горните два разхода.

4.Време на заседанията. За в бъдеще, начиная от идното 
заседание, заседанията на Упр. съвет ще започват в 19 часа, 
а на учениците стоенето в клуба се увеличава до 19 часа.

5.Финансов доклад. 1) Касиера др. Иван Моканов на-
прави доклада си: Чистия приход от мача на 7.III.1948 
год. с „П. Волов” от Шумен е 48 491 лв, а резултата 8:0 за 
Т.В.П. 2) Реши се застраховката при „Орел” 1 260 лв. да се из-
плати. 3) Броените за канц. материали 1 905 лева, 500 лв. за 
превоз паралелката; за превоз дърва 300 лева, 300 лв. за 1 
брава, за електрич. осветление 625 лв. се одобряват. Между 
другото касиера докладва и разписката за възнаграждение-
то на секретаря за м. февруари 1948 г., като каза, че му прави 
впечатление вписаната сума 3 300 лв., когато същия до сега 
е получавал 3 000 лв. Това разбира се уясни, като му се каза, 
че тази година този параграф има увеличение, обаче, той 
воден от желанието да не се правят излишни дружеството 
разходи в случай, че ни наложат да облепваме осигурит. 
книжка на същия трябва да се плаща по-малко, като в края 
на годината ще се доизплати всичко. Съвета намира, че раз-
писката е правилно написана и сумата 3 300 лв. следва да се 
изплати. Касиера признава, че разхода е  по гласуван пара-
граф, но повдигна въпроса за изясняване от Управителния 
съвет. За наема на Бай Петър Пенев, за първото тримесечие 
на 1947 год., който още не е платен се докладва от бившия 
касиер Димитър Костов, че той е получил наем за същото 
време от бюфетчиците, обаче, поради това, че касата в него 
момент не разполагала със суми, наема е изразходван за 
други дружествени цели и въпроса ще трябва да се уреди. 
След това председателя помоли всички, които не са члено-
ве на Упр. съвет да напуснат клуба, понеже съвета има да 
се занимае с въпроси при закрити врата. 4) Даде се думата 
на секретаря Т. Анестев, който намира, че тази вечер в при-
съствието на толкова много хора, касиера Моканов повдиг-
на въпроса за разписката за възнаграждението му 3 300 лв. 
с което според него му се нанася много голяма обида, един 
вид му се гласува недоверие, а освен това неоснователно се 
упрекна, че вечерно време не е бил идвал в клуба и ставало 
нужда да го търсят в къщи за писането на писма. Анестев 
до толкова се засегна от изнесеното та помоли да бъде ос-
вободен от длъжността. Даде се думата на Моканов, който 
намира, че той не изнася това за да обиди някой, а просто се 
допитва до съвета. Направи му се забележка, че не трябва 
да бъде толкова остър в своите доклади и да се съобразява 
с говореното. Другите членове намират, че Анестев не тряб-
ва да прибързва с оставката си понеже е избран от общото 
годишното събрание. Независимо, че секретаря помоли да 
бъде освободен. Упр. съвет не уважи молбата му. 5) За бю-
фета: Реши се събраната сума от бюфета за дните на Андрей 
Иванов да се внесе от председ. Алексиев, който я съхраня-
ваше на касиера Моканов срещу редовна касова квитанция. 
Тия допълнителни плащания ще спрат от деня когато бюфе-
та се даде на новия наемател.

Протокол № 5, гр. Варна 17 март 1948 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол №4 от 
миналото заседание, който се прие напълно. По него 
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се изказаха, както следва: 1) За касиера Борислав Христов 
– Председателя др. Алексиев, който от миналото заседа-
ние беше натоварен да ликвидира със сметките на бившия 
касиер Борислав Христов. Това той сторил и всичко е по-
лучил общо. За да се види какво се отчита и какво ще се 
предаде на сегашния касиер Моканов, реши се за следното 
заседание да се изготви опис за полученото и се докладва 
на Управата. 2) За мача „Т.В.П.“ – „Спартак“ 3:2 игран на 
14.III.т.г. за първенство на „А“ дивизия, докладва орга-
низатора Никола Ралчев, който каза, че всичко е минало 
при пълен ред; финансовия доклад от същия мач е следния: 
Бруто приход - 226 620 лв. Бруто разход – 49 076 лв. Чист 
приход 177 544 лв., който се разпределя по равно между 
двете д-ва по 88 772 лв., която е внесена на касиера по кви-
танция № 1402 от 17.III.1948 година. 3) За боксовите състеза-
ния на 15.III.1948 год. Между „Т.В.П.“ – „Свобода“. Финансовия 
доклад е следния: Бруто приход – 32 373 лв. Разход – 7 689 
лв. Чист приход за разделяне 24 684 лв., която се разпре-
деля по равно на двете д-ва по 12 092 лв. 4) За вечеринката 
на 18.I.1948 г. Дадена от плувния и атлетич. секции. Бруто 
приход – 7 803 лв. Разход – 4 180 лв. Чист приход 3 623 лв. 
5) Приходо-разходния протокол за вечеринката дадена 
от същите секции ще се докладва на следното заседание. 
6) За банкета даден в ресторант „България“ след мача със 
„Спартак“ е изразходвано всичко - 34 165 лева, Събрани во-
лни помощи – 20 480 лв. Или остава да се заплатят 13 685 лв. 
От дружествената каса, който разход се одобри от съвета. 
Тук се направи забележка, че за в бъдеще ще трябва да се 
внимава при разходите, по-специално за банкетите, като 
се заплащат разходите само на играчите. Председателя на 
Контр. съвет др. Русинов намира, че разхода е доста голям. 
За разходите и разходните документи ще трябва да се док-
ладват на Управителния съвет независимо на каква сума 
възлизат те. За по-удобно касиера предварително да изгот-
вя списък на документите през седмицата, които предава 
на секретаря за протоколиране. Одобрява се разхода от 
600 лв., броени за покупката на 10 билети-гратиси за даване 
на волей и баскетболистите за мача със „Спартак“, каквото е 
решението от миналото заседание. 

2. Доклади. Длъжностните лица направиха следните 
доклади за извършеното през седмицата: 1) За мача със 
„Спартак“ Варна, игран на 14.III.1948 год. Докладва Ив. 
Моканов. Доволен от играта и резултата 3:2 за „Т.В.П.“. 
Спря се повече за положението на играча Стефан Иван. 
Стефанов (Чефото), който понастоящем е трудовак в 
Шумен и освобождаването му става мъчно. Понеже начал-
ството му настоява да му дадем разрешение за преминава-
не в „Локомотив“ Шумен, съвета намира, че няма защо да 
се противим и реши да му дадем такова, като се иска кон-
тра-разрешение от „Локомотив“ за да може като си свърши 
службата да си дойде при нас. Тъй като те сега нямат мачове, 
а на нас може да ни потрябва играча, да им се пише, че ще 
им дадем разрешението към 15.IV.т.г. понеже имат мач на 
18.IV., като в случай, че желаят това да стане веднага, раз-
решението да им се изпрати. Да се запитат с писмо. Освен 
това повдигна въпроса за играча Христо Конаков, който 
ще отива трудовак. Понеже той ще ни е необходим за 
предстоящите мачове, а има възможност да се запише 
за студент в университета, и по този начин остане във 
Варна, наложително е една комисия да отиде в канцелари-
ята за да уреди въпроса според възможностите. За членове 
на комисията се посочиха Русинов, Алексиев и Моканов. 2) 
Коло-мото. Докладва Алекси Николов. В неделя 21 т. м. ще 
има юношко колоездачно състезание за излъчване на клу-
бен първенец. Ще участвуват около 20 юноши. Ще тръгнат от 

клуба. За София – за републиканското надбягване са за-

минали определените 2 бегачи. 3) Комитет И.Р.Т. – Докладва 
председ. комитета Иван Андонов за резултата от закрития 
турнир за плакатите на в. „Народно дело“. Последните със-
тезания на 14 г. м. дадоха следните резултати: а) Волейбол 
– 2:1 за „Т.В.П.“ б) Баскетбол – 18:20 за „Академик“. Плаката за 
„Волейбол“ се получи от „Т.В.П.“ а тоя за „Баскетбол“ се полу-
чи от „Академик“. Въпреки и добри, ние не погледнахме се-
риозно на баскета и за това загубихме. Може само да съжа-
ляваме за това. Направи се критика на играчи от страна на 
Влад. Пинзов, който предложи да се изключат двата играчи. 
Това не се прие от управата. За уясняване на всички въпроси 
всички членове и състезатели от игрите с ръчни топки да се 
съберат на заседание. Натоварва се Иван Андонов да уре-
ди въпроса със студентите които ходят да тренират с наши 
екипи и на нашето игрище, а вземат участие от страна на 
студентите, въпреки, че са наши редовни членове. Предлага 
за в бъдеще да не им се дават екипи. Одобряват се 6 683 лв. 
Броени за поправка на екипите на И.Р.Т. Домакина не е до-
волен от ремонта; понеже Ив. Андонов не се е съобразил 
със формата. Съвета препоръча за в бъдеще ако се наложи 
да се ремонтират фланелки или гащета ще трябва да се съ-
образяваме с фирмата, и да се уточняваме с домакина. 4) 
За боксовите състезания на 15.III.1948 г. Докладва Здравко 
Николов. Организацията слаба. Нямало разпределители и 
ред в салона на Първа Средищна прогимназия. От нашите 7 
представители не се явили 2 понеже били болни. Двойките 
не добре подготвени. Резултата е в полза на „Свобода“ 

3. Кореспонденция. Прочетоха се следните писма: а) № 
184 от Окол. физк. ръковод., че на заседанието ни на 17.III.т.г. 
ще участвуват представители на същото. Стоян Иванов и 
Бедрос Ексерджиян и искат да уредим сметката си, за по-
лучената захар и да съобщим състава на Турист. комитет. 
Сметката за захарта да я уреди Бедрос. Състава на турис-
тическия съвет допълнително, когато се попълнят всички 
останали комитети, което ще стане в най-скоро време. б) № 
185 от Окол. физк. ръков., че на 21.III.т.год. се свиква пленума 
на ръководството с представители и от д-вата. Реши се от 
д-вото ни да участвуват Т. Анестев и Майор Митю Иванов, 
като на следното заседание докладват за решенията от кон-
ференцията. в) № 161 от Комитета за физкулт. и спорт Варна, 
за в бъдеще медицин. прегледи на играчите ще се извършат 
от дружеств. лекар. Пролетните прегледи да се извършат 
до 1.IV.1948 г. г) № 187 от Окол. за физк. ръков да започнем 
разяснителна работа за бригадирите, като се стремим да за-
пишем повече хора. Зав. секторите Стоян Иванов да издири 
колко наши младежи са се записали, за да обсъдим в ръко-
водството. д) № 188 от Комитета по отпразнуването Денят 
на физкултурата. Нареждат да се излъчи и такъв при д-вото 
ни, като да бъде във връзка с ръководството.

4.За кроса бригадирите и Празника на физкултурата. 
Натоварения от Окол. ръководство др. Ст. Иванов докла-
два решенията на ръководството по тези важни въпроси. 
Ще последват специални нареждания за тях, но трябва 
да се приготвим; За бригадирите да проагитираме меж-
ду членската маса. За тях ще трябва да дадем финансова 
и материална подкрепа. Секторната работа върви бавно. 
Такива имаме – при турците и театъра. На 30.III.т.г. ще има 
младежки митинг. За празника на физкултурата ще трябва 
да започнат подготовките. Понеже Управ. съвет имаше да 
разглежда въпроси, които за момента не са интересни за 
членовете на д-вото, бяха поканени останалите членове да 
напуснат клуба и на заседанието останаха само членове на 
Управата. За разглеждане се поставиха следните два въпро-
са: 1) За подпредс. Димитър Ницов. Прочете се писменото 
му възражение, относно неодобрението му от Окол. ръков 
за Подпредседател на д-вото. Понеже същото е адресирано 
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чрез д-вото до Окол. ръководство, съвета реши да го изпра-
тим до ръководството за разглеждане. Ние вече сме изпъл-
нили нареждането им с писмо № 152 да отстраним члено-
вете: Димитър Ник. Ницов и Любомир Господинов. 2) За 
бюфета. Прочете се проекто-договора за отдаване бюфета 
при клуба под наем, който се изработи от специално назна-
чена комисия. Съвета намери, че същият ще трябва да се ви-
доизмени и за това реши комисията да изготви нов договор, 
като има пред вид препоръките на съвета, като ще трябва 
да се обяви и денят за търга. Наложително е да се побърза. 
На следното заседание да се докладва всичко в готов вид.

Протокол № 6 гр. Варна 26 март 1948 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управителния съвет на което присъствуваха представителя 
от Околийското физкултурно ръководство другаря Ангел 
Пандов, при следния дневен ред: 

1.Разглеждане решенията на Окол. ръков. Секретаря 
прочете точка по точка решенията на разширеното заседа-
ние на Околийското физкултурно ръководство, състояло се 
на 21.III.1948 год. По интересно за нашето д-во е решението 
по приложението на чл. 5 от Съюзния устав, относно члену-
ването на учениците, като на 15.IV. т.г. трябва да представим 
списъци на всички активни състезатели от разните учили-
ща, които искаме да останат наши членове. Също така, че 
няма да се правят пречки и на състезателите ни, които ра-
ботят и по фабрични предприятия. Всички отговорници на 
разните комитети ще трябва да представят списъците за са 
се изискат от училищата. По начало Упр. съвет е съгласен с 
решенията на ръководството и дадените обяснения от-
носно участието на учениците в нашето д-во, като маса-
та остава да членува в ученическите колективи. Ние ще 
трябва да се мъчим да привлечем свободната маса. Ще 
трябва да заработим по секторите за което да има грижата 
организатора Стоян Иванов.

2.За кроса на 4.IV.1948 г. За кроса, който се урежда на 
4.IV.1948 год. по случай откриването на спортния сезон се 
натоварва председ. на атлет. комитет Христо Момчилов, 
който заедно с председ. Алексиев съставят нашите отбори, 
които ще участвуват от наше име. Да се пише до Атл. ком. на 
Окол. физк. ръков.

3.Четене кореспонденция. а) От д-во „Лудогорец” 
Разград, че за сега не могат да ни посрещнат, понеже вре-
мето е студено; б) От Петър Пенев – съдържател на клуб. по-
мещение, моли да му се уреди сметката за наема за първото 
тримесечие от 1947 година. Понеже наема за клуба бившия 
касиер Димитър Костов го е получил от бюфетчика, обаче, 
вместо да го внесе на бай Петър Пенев, който по него време 
е отсътствувал, той е дал сумата на тогавашния бюфетчик 
Андрей Иванов в когото останала сумата. В случая д-вото 
е задължено към бай Петър с горния наем и Управ. съвет 
реши наема да се изплати от дружествената каса а сумата да 
се възстанови от бившия касиер Димитър Костов в срок до 
следващото заседание – 31.III.1948 г. Да се покани писмено 
да се яви и уреди с-ката. в) За деня на физкултурата, писмо-
то се предаде на комисията за изпълнение. г) От „Спартак” 
Варна, молят да им отговорим по въпроса за разреше-
нието на Стефан Николов Калъчев за преминаване от 
нашето д-во; решението следва в друга точка от настоящия 
протокол. д) Управ. съвет реши, по случай завръщането на 
Правителствената делегация, която подписа договора със 
Съветския съюз, да изпратим телеграма до другаря Георги 
Димитров в която да го поздрави за това историческо съ-
битие.

4.Доклади. а) Бедрос Ексерджиян докладва за висящите 

сметки, които имаме в Окол. ръководство, от мачовете със 
„Спартак”. Понеже е крайно време да се уредят сметките, 
съвета реши това да стане в най-скоро време, като нашия 
касиер и този на „Спартак” да се съберат и уредят въпроса. 
Цветан Димитров потвърди, че сумата, която се следва за 
Окол. ръководство е предадена на касиера на „Спартак”. б) 
Бедрос докладва, че по решение на Окол. ръководство на 
25.III.т.г. ще се играе тренировъчен мач със „Спартак”, 
за който нашите играчи да бъдат готови. Моканов е съ-
общил на всички. в) Коло-мото комитета. Докладва Алекси 
Алексиев Николов, че 2 наши състезатели са взели участие 
в подготвителните колоездачни състезания за излъчване на 
националния тим. Същия помоли  да се отпусне една сума за 
разноски на Бейзар, който останал в София за вторите състе-
зания. Съвета реши да му се изпратят 5 000 лева. Юношкото 
колоездачно състезание се проведе на 21 т. м. – Първенец 
е Ст. Кацаров. г) Пинг-понг. Комитета моли да се разреши на 
състезателите да се тренират два пъти седмично по обед до 
края на месец март и всекидневно от 1-8.IV. т. г. и да им от-
пуснат  2 000 лева за топки. Съвета разрешава разхода и тре-
нировките. Бюфетчика да определи времето за трениров-
ките. Касиера забеляза, че се правят много големи разходи 
и е наложително да се въздържаме. д) Турската секция – се 
оплака, че не им отпущаме екипи и касиера не им дава пари. 
Съвета намира, че събраните суми те трябва да ги внесат на 
дружествения касиер, и след това ще им се даде полагае-
мата сума. е) Футболния комитет. Докладва Иван Моканов: 
1) За члена състезател Стефан Николов Калъчев, който 
преди няколко месеца поиска разрешение за премина-
ване в „Спартак” Варна футб. комитет ни препоръчва да 
му дадем разрешение, въпреки, че играчите настояват 
да не му се дава разрешение. Самия Моканов намирал 
че трябва да се даде разрешение, за да не се пречи на 
работата му. След като всички се изказаха по въпроса, 
даде се на гласуване, като болшинството реши да му се 
даде разрешение, считано от 24.III.1948 година. Да се 
изпрати разрешение на „Спартак” 2) Да се пише писмо до 
К-ра на Брегов. Артилер. полк и се моли за всяка сряда и не-
деля играча ни Кузман Марков Кузманов от 5 до 8 часа да 
бъде пускан на тренировка. 3) Същия повдигна въпроса 
че  Христо Конаков е отишъл трудовак и освобождение-
то му ще става много трудно. За да се облекчи в работа-
та си, той предлага на двамата наши състезатели: Стефан 
Иванов Стефанов и Никола Георгиев Крънджалов, кои-
то служат в 4 труд. дружина да им дадем разрешение 
за преминаване, като в замяна на това, те наредят да бъде 
пускан в отпуск за да взема участие в състезанията. За уреж-
дането на този въпрос се натоварва Ст. Маринчев, който да 
замине за Шумен и се срещне с К-ра му и уреди въпроса за 
освобождаването му. Разрешението да се издаде за Нар. 
физкултурно д-во „Локомотив” гр. Шумен.

Протокол №7, гр. Варна, 31 март 1948год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 5 
и 6 от минали заседания, които се приеха без изменение и 
допълнения. 

2.За мача с „Орлов“. За мача, който имаме да играем за 
първенството на „А“ дивизия, с отбора на „Орлов“ Добрич 
на 4 април т. г. Във Варна, се назначи за Организатор Бедрос 
Ексерджиян с финансов отговорник Михаил Николов. За 
касиери и портиери, както намерят за добре. Цени на биле-
тите по 60 лв. За всички членове на Народния физкултурен 
съюз, срещу представяне на членските си карти, с облепено 
портретче, и 100 лв. за нечленове безразлично от коя 
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врата ще се влезе. Билетите с намаление ще се продават 
само в клуба. Да се пише писмо за милиционери.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: а) От „Любослав“ Бургас, канят ни за 4 т. м. За 1 футболен 
и волейболен мачове. Да им се отговори, че имаме мач във 
Варна. б) От „Локомотив“ Русе, искат да ни гостуват за 2 мача 
на 2 и 3 май т. г. срещу 60 000 лв. Да им се отговори, че за тях 
дати във Варна има турнир и играчите ни ще бъдат заети. в) 
От Студентския районен комитет, пращат ни 2 билета за физ-
културната вечер, която изнасят на 3 април т. г. г) От Окол. 
физкулт. ръководство, за наложени наказания и изказване 
похвала на боксьори. д) От същото ръководство, потвърж-
дава решението си относно неодобрението на Димитър 
Николов Ницов за член на Упр. съвет, който може да си 
остане само като член на дружеството. Да му се пише в 
този смисъл. е) От Окол. физкулт. Ръководство, до 5.IV. т.г. да 
им съобщим дали имаме състезатели по борба и вдигане на 
тежести. Да им се отговори, че нямаме такива. ж) Реши се 
да се даде разрешение за преминаване в „Спартак“Варна на 
атлетите: 1) Любен Никифоров и 2) Иван Ковачев, които ще 
ни дадат такова за Мария Симеонова.

3.Доклади. Направиха се следните доклади за извър-
шеното през седмицата: 1) Футболния комитет. Ив. Моканов 
моли да се отпусне известна сума за да подсили храната 
на играчите преди мача с „Орлов“ на 4 т. м. Реши се да 
се изразходват около 20 000 лв., които да се оправдаят с 
редовни разходни документи. Освен това се реши Стефан 
Маринчев и Здравко Николов да заминат за Шумен, 
за да освободят играча Христов Конаков. Да се пише 
до „Локомотив“ Шумен, че сме съгласни да дадем разре-
шение на Стефан Иванов Стефанов и Никола Георгиев 
Крънджалов, но да наредят да пускат за нашите мачове 
Христо Конаков, трудовак в 4 трудова дружина. 2) Тенис 
комитета. Владимир Пинзов докладва, че на всяка цена 
трябва да се назначи пом. домакин на тенис игрището. За 
такъв предлага Шабу Берберян, който за времето от 1.IV. до 
31.X.1948 г. иска да му се заплаща 30 000 лв. и пинг-понг в 
съдружие с пазача Тодор Александров. Упр. съвет одобря-
ва предложението за, което следва да се сключи писмен 
договор. Същия докладва, че има отпечатани специални 
карти за тенисманите. Определи се нечленовете да запла-
щат такса от 1  000 лв. за сезона. Всички се задължават да 
изпълняват Правилника за вътрешния ред. 1) За кроса 
на 4.IV.1948 г. – докладва Алексиев, че всичко е готово. 2) 
Атлетич. комитет. Понеже се искат от д-вата по 2 души атле-
ти да ги пратим в селата за кроса, предостави се на Христо 
Момчилов да назначи хората. 3) Бокс – състезанията на 
28.III.1948 год. докладва Здр. Николов. Взели участие: Петър 
Максимов и Здравко Николов. Първия загуби, а втория 
спечели. 4) Касиера Иван Моканов докладва, че вече ще 
предаде касовата служба на заместника (помощника) си, 
понеже е зает доста. Предаването на Иван Найденов да ста-
не с описи. 5) Одобрява се разхода за вода и направата на 
шахта при Тенис-игрището възлизащ на 17 578 лв. Касиера 
да има грижа за уреждането на въпроса. 6) Зав. юношите. 
Аршак Накашам докладва, че време е, да се назначи човек 
за Зав. юношите, за да не се изпада в положение да нямаме 
състезатели. 7) От името на Окол. физк. ръков. Ст. Маринчев 
съобщи, че ако желаем можем да вземем филма „Парада на 
физкултурата“ и го прожектираме за нас. Препоръчва се да 
се види от всеки един физкултурник. 

4.Даване под наем бюфета. Назначената тръжна коми-
сия е произвела насрочения търг на който са взели учас-
тие само двама кандидати. Докладва Стефан Маринчев. 
Участника Григор Христов Григоров нададе на17  000 лв. 

месечно, а досегашния бюфетчик Димитър Калъчев 

даде 15 300 лв. месечно. Понеже Упр. съвет има право да се 
произнесе и определи кому да се възложи търга, даде се ду-
мата на всички членове да се изкажат. Болшинството от при-
съствуващите се изказаха, че търга трябва да се възложи на 
досегашния бюфетчик Димитър Николов Калъчев по 15 300 
(петнадесет хиляди и триста) лева месечен наем, считано от 
1 април 1948 година до 1 април 1949 година, като комисията 
въз основа на поемните условия следва да изработи дого-
вор, който да се подпише от бюфетчика. Съвета се спря на 
Калъчев, независимо, че даде по-малка сума, защото той си 
гледа добросъвестно работата. Калъчев заяви, че ако про-
дължи кризата за топките за пинг-понг, ще има клуба само 
за първото тримесечие. 

Протокол №8, 7 април 1948год., гр. Варна Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на Упр. 
съвет, при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Прочете се протокол № 7 от мина-
лото заседание. По него докладва Председ. на атлет. коми-
тет Христо Момчилов, че Окол. ръков. ни налага наказание 
„строго мъмрене“ за гдето не сме пратили хора в селата на 4 
т. м. при откриване сезона. 

2.Четене кореспонденция. Прочетени бяха следните 
писма: 1) № 112 от „Славия“ София, съобщават ни, че ще ни 
гостуват за 17 и 18 т. м. за 2 състезания на пинг-понг, при гло-
бална сума 12 500 лева. Да се ангажира салона на I Средищна 
прогимназия, за което да има грижа пинг-понг комитета. Да 
им се пише писмо, като телеграфически потвърдят за идва-
нето си. 2) № 270 от Окол. физк. ръковод. че на 18 т. м. в 9 ч. 
ще се проведе състезание за окол. първенство по ходене на 
15 километра по шосе. До 15 т. м. искат сведение. Председ. 
Алексиев да има грижата. Със същото писмо се съобщава, 
че на 25 т. м. в 10 ч. пр. об. ще се проведе атлет. крос на 5 000 
м. До 20 т. м. искат списък на участниците. Зав. атлетиката 
да има грижата за състезателите. 3) № 265 от същото ръко-
водство, че на 11 т. м. в 7 ч. ще се проведе трудов ден на 
игр. „Колодрума“, като от нас се иска 10 души. За отговор-
ник се назначава Иван Илиев. 4) № 252 от ръководството, 
че на 6 т. м. и  9 т. м. от 18 до 20 часа ще се проведат часове 
за инструктора по свободната маршировка. От дружество-
то ни да присъствуват Стефан Маринчев и Стоян Иванов. 5) 
№ 264 от Окол. ръковод. за дежурството по хижите; Да се 
има за изпълнение от турист. комитет. 6) № 56 от Нар. физк. 
д-во „Свобода” Варна, молят за разрешение на играча 
Николай Кирилов Малеев. Футб. ни комитет, намира 
че всеки играч трябва преди искане разрешение да се 
срещне с комитета за да изтъкне причината за месте-
нето. Комитета не е съгласен да се даде разрешение на 
този младеж, понеже не е заявил това и няма причини.

3.Доклади. Длъжностните лица направиха следни-
те доклади. 1) За мача на 4.IV.1948 г. „Т.В.П. – „Орлов” 
Добрич игран във Варна, докладва Бедрос Ексерджиян. 
Организация добра. Резултат 2:0 за нас. Чист приход от 
мача е 119 988 лева, която е внесена на касиера срещу кас. 
квит. № 1406/5.IV.т.г. и акциз 20 280 лв. кв. № 14070. Съвета 
одобрява разхода от 10 720 лева направен за храна на със-
тезателите след мача. 2) За кроса на 4.IV.т.г. докладва Хр. 
Момчилов. Нашето д-во се представило добре и са се кла-
сирали на първите места. Всички постижения както за ат-
летиката така и за останалите дисциплини да се вписват в 
специалните дневници, които са раздадени по комитетите. 
Да се запита др. Сия Петрова какво мисли за ученичките ат-
летки. 3) Домакина Бедрос Ексерджиян докладва, че гуме-
ните обуща, фланелки, гащета са дадени на атлети и гимнас-
тици, които ги държат от дълго време и не ги пазят добре, 
дори и някои ги носят винаги. Той намира, че за това има 
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вина председателя Алексиев, който подписва бележките за 
даване и след това екипите не се връщат. Така гумените обу-
ща са останали около 4 чифта. Домакина, намира, че този 
начин на раздаване е неудобен. Забележката, която той на-
прави на председателя, последния не можа да понесе, като 
я намира за неуместна и се дойде до положение същия да 
напусне заседанието с декларация, че при това положение 
не може повече да работи и ще се откаже от председател-
ския пост. Остави да го замества подпредс. Цв. Димитров. 
Съвета не се занима с този инцидент, и се продължи днев-
ния ред. 4) Коло-мото комитета. Докладва Алекси Николов, 
за Бейзар, който на 15 т. м., трябва да бъде в София. Моли 
да се отпуснат 10 000 лв. за направата на 2 чифта шпайко-
ве х 500 лв., и да се купи поне 1 кг. захар за състезателите. 
Одобрява се разхода, като домакина запише шпайковете в 
инвент. книга, а Бедрос има грижата за захарта. Също така 
и Никола Лазаров ще ходи в София, за да вземе участие в 
състезанието София-Белград. 5) Организационни. Докладва 
организатора Стоян Иванов, че от 1-15 т. м. ще бъде агита-
ционен и ще има заседания на С.Н.М. От д-вото ни трябва 
да се изпратят представители да говорят на същите и да се 
основат секторите. Съвета посочи: Стоян Иванов, Здравко 
Николов, Иван Андонов, Михаил Николов, Атанас Аврамов, 
Илия Апостолов, Стефан Маринчев и Никола Ралчев, които 
след заседанието останат да се уточнят и получат указания 
от организатора Стоян Иванов, като същия ще ги разпре-
дели по секторите. 6) За мача на 10 т. м. със „Стамо Костов” 
Попово, който ще се играе във Варна, докладва председ. 
футб. комитет Иван Моканов. Намира, че трябва да се осво-
боди Христо Конаков, като Здравко Николов ще трябва да 
замине за Шумен, да го освободи.Също така ще трябва да 
освободи и Кузман Марков, понеже Конаков няма да може 
да играе, поради болест. За организатор на мача се назнача-
ва Арш. Накашан, който да има грижа за всичко и на след-
ното заседание докладва за резултата. Съвета разрешава 
да се купят 10-11 чифта къси чорапи за състезателите. За 
Зав. юношите временно се назначават Михаил Николов 
и Атанас Арамов, като до следното заседание представят 
списъка на учениците, които трябва да останат при нас. 
Реши се играчите-футболисти да се хранят на 8, 9 и 10.IV. т.г., 
като им се разрешава да използуват около 20 000 лева. На 
следното заседание да се докладва за направения разход. 
Поправка вратите на игрището се разрешава. Домакина да 
има грижата за това. 7) Касиера Иван Моканов докладва, 
че има още неуредени висящи сметки. След като ги уреди 
ще сдаде касата на Иван Найденов. Протокола от разигра-
ната вътрешна томбола е следния: Приход – 20 000, Разход 
– 8 300, Чист приход – 11 700 лв. За по-голямо улеснение и 
точност на входните билети, съвета реши за в бъдеще всич-
ки входни билети да се предават на отговорниците по със-
тезания, вечеринки и пр. от Контр, съвет, като дружествения 
касиер ги авансира да си купят билети. 8) За играча Георги 
Радев. Понеже този играч е останал без работа, съвета 
помоли всеки един от управата да има грижата и ако се 
научи за някоя работа подходяща за него да докладва, 
като трябва да се постараем да го настаним на работа. 
9) Уреждане стара сметка на Анг. Ковачев. Секретаря док-
ладва, че от Ангел Ковачев бивш инкасатор, са постъпили 
стари документи , от които се вижда, че той има да получава 
4 150 лв. и има да дава 3 030 лв. или остава да получи всичко 
1 120 лв., като с това се ликвидира неговата сметка, Съвета 
реши да му се брои сумата. 10) Експедитивност в работата и 
документите. Касиера Моканов помоли за в бъдеще всички 
разходни документи да се представят своевременно, за да 
се осребрят на време.

Протокол № 9 гр. Варна, 14 април 1948 год.  Днес 
в клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред:

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 8 от 
миналото заседание, който се прие без изменение и допъл-
нение

2.Четене кореспонденция. Прочетени бяха следните 
получени писма, по които се взеха и съответните решения 
както следва: 1) Телеграма от „Славия” София, съобщават, 
че на 16 т. м. пристигат. Пинг-понг комитета да има грижа-
та за посрещането и настаняването. 2) № 118 от Н.Ф. Д-во 
„Локомотив” Шумен, молят за разрешително за със-
тезателя Щилян Николов Стоянов, който е войник в 
Шумен. Управителния съвет реши да се даде разрешение-
то при едно условие, че след свършване службата ще му се 
даде такова за връщане при нас. Преминаването да се счита 
от 14.IV.1948 година. 3) № 139 от Нар.физк. д-во „Спартак” 
Пловдив канят ни на боксова среща на 25 т. м. в Пловдив. 
Да им се отговори, че състезателите ни се приготовляват 
за Великденския турнир в София. Това може да стане след 
Великден. 4) № 289 от Окол. физк. ръковод. съобщават про-
грамата на юношките футболни състезания за Околийско 
първенство, които започват на 25 т. м. Програмата да се 
постави на видно място в клуба. 5) № 291 от Окол. ръков. 
за колоездач. кросове на 18 т. м. За това да има грижата ко-
ло-мото комитета. 6) № 288 от Окол. ръков. поканват ни да 
подпомогнем парично младежките трудови бригади, като 
можем да устройваме футболни състезания прихода от кои-
то да бъде за тази цел. 7) № 286 от Тенис-комитета при Окол. 
ръков., че на 3 и 4.VII. и 10 и 11 с. м. ще се произведат със-
тезания по тенис за Околийско първенство. Тенис комитета 
да съобщи до 1.VII.т.г. кои ще вземат участие. 8) № 303/11.
IV.1948 год. от комитета по отпразнуване. Денят на физкул-
турата 1948 г. свикват конференция за 16 т.м. От д-вото ни да 
присъствуват другаря Митьо Иванов. 9) № 273 от 8.IV.т.г. че 
на 25.IV.1948 год. Ще се проведе окол. първенство по гим-
настика. Да се поканят като ръководители др. Черноводов и 
Делев. Дори ако трябва да се плаща сме готови, но ще тряб-
ва на всяка цена да се започне подготовката. Състезанията 
за област. първенство ще се състои на 24 май т. година. 
Председателя ще трябва да се уеднакви по въпроса за гим-
настиката и се срещне с Черноводов и Делев. 

3. Доклади. Направиха се следните доклади от длъж-
ностните лица: а) Стефан Маринчев – че късно му е съоб-
щено за маршировката и за това не е отишъл. б) За секто-
рите. За проведените събрания от С.Н.М. и записването 
на членовете стана ясно от доклада на Мих. Николов, Ал. 
Алексиев, Ник. Ралчев, че същите са били посетени слабо. 
За изясняване на секторната работа се реши да се свика 
едно събрание с участието на ръководители от сектори-
те. Секторите са доста слаби. На 17 т. м. събота на игрище 
„Т.В.П.“ ще се състои футб. мач между два сектора. За съ-
бранието на 15 т. м. с хората на радио „Варна“; ще се състои 
събрание за което се посочи Стефан Маринчев, който да 
докладва стореното. Стоян Иванов да продължи дейност-
та си. в) Строителния комитет. Докладва др. Митю Иванов 
относно покупката на греди за направа на нови врати на 
нашето игрище. Моли да се пише писмо до Комисарството 
за отпущането на материали 4 къси и 2 дълги греди или да 
ни дадат разрешително: Необходимата сума да се даде от 
касиера. г) Приходо-разходния протокол от мача със „Стамо 
Костов“ гр. Попово, игран на 10 т. м. във Варна, докладва 
организатора Аршак Накашам. Той е следния: Приход – 140 
900 лв. Разход – 77 985 лв. Чист приход 62 915 лв. Вписан 
в касовата книга. Одобрява се разхода направен за храна 
на състезателите след горния мач възлизащ на 8 880 
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лв. За в бъдеще разходите по храната преди мачовете, кои-
то се смятат като разходи по подготовката на същите да се 
минават в разходната част на протоколите за състезанията. 
Това се налага, понеже и играчите, поради ограничеността 
на продуктите се нуждаят от подобрена и усилена храна. 
Това да се има за сведение от организаторите. д) За мача на 
18т.м. със „Светкавица“ Търговище, който ще се играе 
там докладва Зав. футбола Иван Моканов. Моли да се 
пише писмо до К-ра на Брег. Полк за освобождаване на 
Кузман Марков Кузманов за 18 и 19 т. м., а така също до 
К-ра на 4 труд. дружина Шумен за Христо Конаков, като 
за освобождаването на последния да замине Онник 
Харипян и заминат направо за Търговище. Същия да 
носи разрешителното за Щилян Николов Стоянов за 
предаване на „Локомотив“ Шумен. Да заминат 15 игра-
чи с водачи Моканов и Харипян. Освен определените от 
съюза разходи д-вото ни ще заплати допълнително за хоте-
ла и храната, понеже ще се пренощува в Търговище. е) За 
пинг-понг срещата със „Славия“ София на 17 и 18 т. м. докла-
два Славчо Пинзов. Моли членовете да направят агитация. 
Вместо в I сред. прогимназия срещата ще се състои в зала 
„Виктор Юго“ срещу наем 3 000 лв. На следното заседание 
да се представи приходо-разходни протокол. ж) От плувния 
комитет. Добри Желязков, моли да се направят постъпки 
пред К-ра на Черн. флот за състезателя – по плуване Сергей 
Раданов Димитров, който е моряк във флота по възможност 
да остане на служба във Варна за да бъде винаги под наблю-
дение и да тренира за тазгодишните плувни състезания. Да 
се пише писмо до Черном. флот, което да се занесе от Добри 
Желязков и Стефан Маринчев, които устно да помолят за 
това. з) Домакина Бедрос Ексерджиян намира, че клубното 
помещение редът се нарушава, като има още хора, които 
пушат през забраненото време. Молим, съвета да преду-
преди бюфетчика, че трябва да изпълнява Правилника за 
вътрешния ред. и) За входните билети. Представителя на 
контролния съвет Димитър Костов, намира, че те не могат 
да държат пари за билетите, а иска входните билети да се 
купуват от касиера и им се предават за контрола. Ще се оп-
исват и раздават за всяко едно състезание на отговорници-
те. к) За трудовия ден на 11 т. м. докладва Иван Илиев. Явили 
са се всичко 8 души на „Колодрума“. За в бъдеще същия като 
отговорник за трудо-дните да представя списък на хората 
за да се съобщава на Околийското ръководство. л) За аги-
тацията. Маринчев намира, че нашия Културно-просветник 
Дюлгеров, много често отсъствува. Той трябва да отиде в С. 
Н. Младеж и вземе участие в агитационната седмица, като 
даде някои сведения за дружеството ни. Наложително е да 
се работи по-сериозно. Докладчика и някои други нами-
рат, че е неправилно гдето пощата се дава като сектор 
на „Спартак“, понеже там повечето чиновници са наши 
членове. Организатора да провери за това, а Димитър 
Костов, да се заинтересува кой си е дал съгласието. м) фи-
нансов доклад. Касиера Моканов докладва, че бюфетчика 
Калъчев още не е внесъл предплатата за наема на първото 
тримесечие. Моли да бъде освободен и върнат залога от 5% 
внесен от Калъчев, за да може да уреди наема. Съвета реши 
залога да бъде върнат, като се довнесе горницата за наема. 
Уреден стар наем за 1947 г. Моканов докладва, че е уре-
дил наема за I, II и III на 1947 г. от 7 500 лв. на Петър Пенев. 
Намира, че трябва бившите касиери Костов и Борислав 
Христов, трябва да се уточнят по този наем. Председателя 
Алексиев да покани Борислав Христов. Понеже от 8.III.т.г. 
до днес има непротоколирани одобрени от Упр. съвет раз-
ходи, касиера Моканов помоли същите да бъдат вписани в 
настоящия протокол. Те са: 1) За картотека 4 240 лв.; 2) За 

1 чифт. футб. обуща – 7.II.48 – 5 000 лв.; 3) За 2 кочана 

резултати И.Р.Т. – 160 лв.; 4) За картотека – 5.V.1948 г. – 5 530 
лв.; 5) За телеграма до Бедрос в София – 140 лв.; 6) За пътни и 
дневни на Мустафа Бейзар в София – 3 500 лв.; 7) За поправ-
ка на футболни обуща – 6.III.48 – 850 лв.; Също на 9.III.48 – 120 
лв.; 9) За колело по освобождаване Кузо – 80 лева.; 10) За 1 
шише черв. мастило за тампон – 41 лв.; 11) За 2 масажа на 
играч - 16.III.48 – 500 лв.; 12) За 3 kg. Захар за играчите и ко-
лоездачите - 19.III.48 – 380 лв.; 13) За пране гащета и лепене 
топки 18.III.48 – 260 лв.; 14) За 1 чифт футб. обуща - 25.III.48 – 4 
500 лв.; 15) За брави на игрището – 326 лв.; 16) За пране фла-
нелки 28.II.1948 г. – 200 лв.; 17) За пране екипи - 4.III.48 – 720 
лв.; 18) За секретната брава на игрището - 5.III.48 – 200 лв.; 
19) За пришиване на 3 топки - 10.III.48 – 180 лв.; 20) За пране 
екипа – 5.IV.48 – 320 лв.; 21) За 1 м. шнур объл на 3.IV.48 – 250 
лв.; 22) За пране екипа 5.IV.48 – 350 лв.; 23) За 115 м. гайтан 
за обуща 7.IV.48 – 1 150 лв.: 24) За ремонт обуща 7.IV.48 – 2 
450 лв.; 25) За пътни и дневни в Шумен на Маринчев – 1 320 
лв. - 7.IV.48; 26) За 1 волейболна топка с вътрешна – 24.III.48 
– 3 200 лв.; 27) За пътни и дневни Хр. Конаков – 10.IV.48 – 1 
000 лв.; 28) За една надница Г. Радев – 10.IV.48 – 400 лв.; 29) 
Същото Стайко Иванов – 10.IV.48 – 400 лв.; 30) Пътни и днев-
ни Маринчев по освобождаване Конаков – 10.IV.48 – 2 070 
лв.; 31) За 14 чифта къси чорапи за състез. – 10.IV.48 – 4 200 
лв.; 32) За ремонт на обуща – 9.IV.48 – 400 лв.; 33) За маса-
жи на играча Анастас Конаков – 17.IV.48 – 1 500 лв. и 34) За 
картотека – 8 250 лева. За в бъдеще всички документи да се 
представят редовно. Не се протоколират гласуваните мес. 
възнаграждения на пом. домакина и секретаря. 

Протокол № 10, гр. Варна, 21 април 1948 год.  Днес 
в клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1.Мач с „Академик”.Представител на студентското д-во 
„Академик” Варна ни предлага един баскетболен мач на 25 
т. м. преди обед. Освен това молят да им отстъпим игрище-
то за техния волейболен мач между студентите и професо-
рите. Съвета е съгласен да даде игрището, като ще има и 
вход, прихода остава напълно за нас, При това положение 
студентите не си дадоха напълно съгласието, а остана да се 
уточнява по въпроса с управата. Нашето решение е: Ако се 
състои техния и нашия мачове при вход, прихода (чистия) 
остава за наша полза, а при играене само волейболния ще 
заплатят за чертане на игрището. 

2.Четене кореспонденция. 1) Плана за „Деня на физкул-
турата”. Организатора ни др. Стоян Иванов прочете съста-
вения от него план за отпразнуването „Дена на физкулту-
рата”. В него се направиха някой корекции. Д-вото ни ще 
се стреми да го приведе напълно в изпълнение. Така кори-
гиран плана да се представи на Околийското физкултурно 
ръководство. Всички длъжности лица да си вземат бележка 
от него, а най-вече домакина на д-вото за екипите. Всяка 
сряда да се докладва за направеното по плана. Също така 
Културно-просветника да си състави плана за своята рабо-
та. За главен отговорник се назначава др. Матю Иванов. 2) 
№ 123 от „Спартак” Варна, молят да дадем разрешение за 
преминаване на състезателите-атлети Любен Никифоров 
и Иван Ковачев. Реши се да им се дадат разрешение, счи-
тано от 21 т. м. 3) № 124 от Нар. физк. д-во „Спартак” Варна 
с разрешение за преминаването на състезателката Мария 
Маркова Симеонова, считано от 1.III.1948 г. Същата да се 
картотекира. 4) № 33 от 17.IV.1948 г. от Н.Ф.Д. „Черноломец” 
Попово, молят да изпратим един колоездач за насроченото 
състезание на 25.IV.1948 г. в Попово. Ще му заплатят разнос-
ките. За това да има грижата Алекси Николов. 5) От Нар. физ-
култ. ръковод. – Русе, канят ни за 2 състезания на 2 и 3 май 
т. г. на футбол. Да им се отговори, че нашите състезатели ще 
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бъдат заети във Великденския турнир и няма да можем да 
им гостуваме. 6) От Окол. физк. ръководство Варна, молят 
да определим каква парична помощ ще подпомогнем мла-
дежките трудови бригади. Съвета реши да се отпусне сумата 
(10 000) десет хиляди лева. Касиера да има грижата да внесе 
сумата на ръководството. 7) От Окол. физк. ръковод. Варна, 
нареждане за индивидуално първенство и междудружест-
вено тимово състезание по шахмат на 25 и 26 т. м. За всичко 
да има грижата др. Мих. Манолов. 8) От Редакцията на спи-
сание „Физкултура и спорт” да се абонираме. Реши се да се 
абонираме за 1 год. и изпратят 600 лв.

3.Доклади. Направиха се следните доклади: 1) Зав. 
футбола Иван Моканов – докладва за играния мач на 
18.IV.1948 год. със „Светкавица” Търговище. Недоволен 
от държането на някои играчи и публиката, които са 
възпрепятствували футболния съдия Георги Попов. 
Нямало добра охрана. Моли да се пише писмо до Окол. 
ръков. с копие до футболно-съдийската секция, като 
ги помолим да се направи забележка на това д-во. 
Резултата от мача е 7:1 за нас. Приходо-разхода от мача 
е: а) Получени от „Светкавица” – 22 960 лв. б) Разходвани за 
15 души – 32 931 лв. Преразход 9 971 лв. който се одобрява. 
2) Коло-мото. Докладва др. Алекси Николов за пролетния 
колоездачен крос, състоял се на 18.IV.48. От нашето д-во са 
взели участие 3 души бегачи, които са се класирали на III и 
IV място и с пътнически колела и с пътнически колела - II и III 
място. Бегача Мустафа Бейзар е определен да влезе в съста-
ва на националния тим. Моли да се платят 3 000 лв. за наем 
на колелото му. Никола Лазаров е заминал за тренировка 
в София. Броени му 2 000 лв. за разноски. Съвета одобрява 
двете суми. Моли да се пише писмо за освобождаването на 
бегача Добри Терзиев, който е бегач-войник да бъде пус-
кан в отпуск за тренировки Алекси Николов да провери за 
адресът му. 3) По отпразнуването 1 май. др, Митю Иванов 
намира, че Култ. просветника трябва да се погрижи за ук-
расата на клуба, печатане лозунги и стенвестници. 4) Пинг-
понг. Докладва Михайлов за пинг-понг състезанията на 17 и 
18.IV.1948 г. със „Славия” София, играха във Варна – салона 
„Виктор Юго”. Гостите се представили по-добре и затова спе-
челили. Загубата се дължи, понеже за пръв път се срещаме с 
тях. Да се пише писмо до Славия и благодарим за гостуване-
то, като желаем в най-скоро време да им върнем визитата. 
Приходо-разхода е следния: а) Приход – 16 520 лв. б) Разход 
– 22 320 лв. Преразход 5 800 лв. който се одобрява от съве-
та. Владимир Пинзов, предлага в комитетите да не се поста-
вят състезателите, за да бъдат свободни. 5) Тенис комитета 
– Докладва Влад. Пинзов, че при събиране на членските 
допълнителни такси, комитета срещу спънки. Предлага 
да се изработи тенис план за чуждите играчи. Оплаква се 
от държанието на тенисмана Христо Петров, който не си е 
платил вноските, а всекидневно ходи на игрището. На съ-
щия да се забрани да влиза в игрището докато не си плати 
вноските. Пом. домакина да не го пуща в игрището. 6) Бокс 
комитета. Докладва Здр. Николов за участието ни в подгот-
вителните боксовите състезания. Предстои заминаване за 
София. Наложително е да се купят или приготвят бинтове. 
7) За юношите. Понеже на 25 т. м. имаме насрочен футболен 
мач – юноши, а нямаме достатъчно малки обуща, съвета си 
даде съгласието за сега да се използуват обущата на пър-
вия тим. 8) За гимнастиците – председ. Ал. Алексиев докла-
два, че преподав. Черноводов си е дал съгласието да обу-
чава гимнастическата чета. Разрешава се на председателя 
Алексиев да изразходва кредит до 40 000 лв. за разни екипи. 
9) За касиерите. Сегашния касиера Иван Моканов, наново 
повдигна въпроса за сдаване на касата, като помоли стари-
те касиери Борислав Христов и Димитър Конс. Костов да се 

срещнат и уредят някои оставени сметки от миналото, по-
неже Моканов бърза да сдаде касата на помощника си Иван 
Найденов. 10) Време на заседанията. Съвета реши за в бъде-
ще заседанията да започват по лятното разписание – точно 
в 20 часа. Реши се за в бъдеще, да не се дава думата на обик-
новените членове, които не са в Управата и същите да пазят 
благоприличие. Обърна се внимание на др. Аршак Накашам 
да не се обажда и да взема думата, понеже не е член на 
Управата. 11) Заседанията на техническите комитети. Реши 
се начиная от 3.V.т.г. комитетите да се събират на заседание 
всеки понеделник като в сряда представят приходоразход. 
протокол и общия протокол – за одобрение. 12) За игри-
щето – др. Митю Иванов намерил греди за игрището. Реши 
се да се купят и направят двете врати на игрището. 13) За 
книжата. Секретаря повторно помоли всички комитети да 
водят редовно книгите за дейността и постиженията.

Протокол № 11, 28 април 1948 год., гр. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управ. съвет, председателствувано от подпредседателя 
Цветан Димитров при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 
10 от миналото заседание. По него се направи забележка 
от Аршак Накашам и Илия Капитанов относно даване ду-
мата на нечленовете. Този въпрос се остави да се разгледа 
на следното заседание, когато присътвува председателя 
Алексиев. 

2. За първомайския комитет. На заседанието присътву-
ваха 1 представител от Общоградския комитет по отпраз-
нуване 1 май, който поиска от д-вото ни да подпомогне 
комитета с известна сума. Бедрос Ексерджиян предложи 
да внесем до 2 000 лева, понеже Окол. Физкултурно ръко-
водство е внесло 10 000 лв. от името на физкулт. д-ва. При 
това положение при гласуване се реши д-вото ни да не вна-
ся никаква сума, тъй като ние ще си украсим клуба и освен 
това ни са необходими суми по отпразнуването на „Деня на 
физкултурата“. 

3. Четене кореспонд. Прочетоха се следните получени 
писма: 1) № 359 от Окол. физк. ръковод. нареждане относно 
украса на клуба за 1 май. Да се има за изпълнение от култур-
но-просветника, който се погрижи за стенвестника и лозун-
ги. 2) № 353 от Окол. физк. ръковод. да съобщим от кои у-ща 
са учениците – състезатели. За това да има грижата пред-
седателя Алексиев. 3) № 140/25.IV.1948 г. от Нар. физкулт. 
д-во „Спартак“ Варна молят за разрешение на двамата със-
тезатели – тенисмани: 1) Росен Иванов Гаруфалов и 2) Петър 
Панайотов Кръстев, които по собствено желание искат да 
преминат при тях. Съвета реши да им се даде разрешение, 
считано от днес. 

4. Доклади. Направиха се следните доклади: а) Тенис-
комитета. Докладва Влад. Пинзов, който намира, че за 
по-правилно използуване на тенис игрището за в бъдеще 
начиная от 1 май т. г. Ще трябва да се определи и време за 
нечленовете на д-вото. Той предложи дните: вторник и чет-
въртък от 2 до 4 часа сл. обяд и неделя от 10 до 12 преди 
обяд на корт № 2. Съвета прие това разпределение, като 
се съобщи писмено до Околийското физк. ръков. което от 
своя страна уведоми всички дружества. Изпълнението на 
Правилника за вътрешния ред в игрището е задължително. 
На 15 и 16 май т. г. ще се произведат клубните тенис-със-
тезания. б) Бокс-комитета. Здр. Николов докладва, че на 
30.IV.т.г. боксьорите заминават за София за турнира. Моли 
да се купят 2-3 бинта. в) Строит. комитет. др. Митю Иванов 
ще направи всичко възможно за да вземе гредите за игри-
щето. г) Волейбол. Михаил Спиров докладва, че на 25 
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т. м. са се състояли последните състезания на волейбол за 
градско първенство, като нашето д-во се е класирало на 
първо място. Владимир Пинзов предлага Михаил Спиров 
да бъде наказан с отстранение от екипа за 1 месец и от-
страняване от поста „Зав. специалните спортове“, понеже 
не се е заинтересувал за подреждане тима за 25 т. м., като 
освен това, въпреки, че го няма и титуляря Зав. И.Р.Т. Иван 
Андонов, той отива на екскурзия. Понеже това провинение 
му е първо, съвета го наказва със „строго мъмрене“. Това му 
се съобщи на заседанието. Моканов намира, че всички отго-
ворници по отделните дисциплини ще трябва да отговарят 
за възложената им работа, а не както тази вечер, въпреки, 
че сме в разгара на състезанията по разните дисциплини, 
повечето от отговорниците ги няма на заседанията. Съвета 
реши на отсътвуващите да им се пише писма, с които им 
се напомни, че са длъжни да присъствуват на заседания-
та. Отсътствуваха: 1) Стоян Иванов; 2) Христо Момчилов; 3) 
Иван Андонов; 4) Добри Желязков; 5) Николай Георгиев и 
Михаил Манолов. д) За украсата. др. Митю Иванов повдиг-
на въпроса за украсата. Културно-просветника да занесе 
плана. е) За юношите. За треньор се назначи Ив. Моканов; 
заедно с председ. Алексиев за админ. работа Димитър 
Димитров и Ан. Конаков. Аврамов да си гледа само дома-
кинската работа. ж) Пинг-понг. Славчо Пинзов помоли да се 
опрости дефицита от 600 лв. От състезанията. Съвета не се 
съгласи и сумата трябва да се внесе. 

Протокол № 12, 5 май 1948 год., гр. Варна Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управ. съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 11 от мина-
лото заседание, който се прие без изменение и допълнение. 
По него председателя Алексиев докладва, че от понеделник 
10 т. м. техническите комитети започват заседанията си. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: 1) № 384 от Окол. физк. ръковод. за подобрение 
на игрище „Колодрума“. Искат и нашето мнение. Натоварва 
се председ. Алексиев да изготви отговор. 2) № 383 от от 
Окол. физк. ръковод. нареждат да разгледаме финансовия 
и наказателния правилници и до 6 т. м. да направим нашите 
предложения по тях. Излъчи се комисия в състав: Алексиев, 
Моканов и Русинов да прегледат правилниците и отговорят 
на ръководството. 3) От Окол. физк. ръковод. № 381, молят 
да им отпуснем за Средношколските зонни състезания раз-
ни атлетич. уреди. Реши се да им се отпуснат, като пом. до-
макина Шабу Берберян има грижата да ги прибере. 4) № 385 
от същото ръководство, че на 7.V.т.г. в 17 часа ще се състои 
заседание на култур. просветниците. Това да се съобщи за 
изпълнение на др. Дюлгеров. 5) № 2610 от Н.Ф.С. – Центр. 
ръков., че на 23.V.1948 г. във Варна ще се проведе районна 
туристическа конференция. Това да се има за сведение от 
туристическия комитет. 

3. Доклади. Длъжностните лица направиха следните 
доклади: 1) Футб. комитет. Докладва Ив. Моканов за мача 
на 9.V.1948 год. „Ботев” Нови Пазар, който ще се играе във 
Варна. За организатор се назначи Дим. Костов, с помощник 
Михаил Спиров. Да се пише за милиция в 16 ч. и 30 м. Също 
така се реши Харипян  да замине за Шумен и освободи 
Христо Конаков. Определиха се цени 60 за членове и 100 
лв. за нечленове. Моканов повдигна и въпроса за състезате-
лите, които вземат участие в мачовете устройвани за сметка 
на Окол. физк. ръководство. Той намира, че ръководството 
трябва да ни заплати за поправка на повредените екипи и за 
пране на екипите, а даже е наложително ръководството да 

си има свои екипи, защото много мъчно се снабдяваме с 

такива. Съвета реши да пише в този дух до ръководството. 2) 
Бокс. Отговорника Здравко Николов докладва за боксовите 
състезания в София. Въпреки, че е бил победен се е пред-
ставил добре. 3) Коло-мото. Докладва Алекси Николов, че 
състезателя Никола Лазаров е одобрен за школата. Той ще 
се стреми да уреди, ако е възможно състезание преди мача 
на 9.V.1948 т. г. 4) Комитета И.Р.Т. Докладва Иван Андонов, 
че трябва да се насрочат състезанията по волейбол между 
отборите на всички физкултурни д-ва за „Кристалната купа” 
подарена от семейство Калъчеви, която миналата година 
е спечелена от нашето д-во. Той намира, че най-подходя-
щи дати са 15 май сл. об. и 16 май преди обед. Съвета прие 
предложението и се реши да се пишат писма до: Окол. физк. 
ръков. и комитета И.Р.Т. за да ни пратят съдия, а така също 
до всички дружества, като ги помолим да ни отговорят до 
10 т. м. дали ще вземат участие в турнира. 5) Относно даване 
думата на нечленовете в управата. Съвета реши думата да се 
дава на нечленове само при поискване като бъдат кратки и 
ясни. 6) Илия Капитанов намира, че на игрище „Тениса“ няма 
програма за състезанията, тренировките и др. слабости. 
Намира, че комитета трябва по-сериозно да си гледа рабо-
та. Също така трябва да се постави на място и „Правилника 
за вътрешния ред на игрището. Съвета реши правилника да 
се издири и постави на място. 7) Тенис-комитета. Докладва 
Капитанов, упълномощен от тенис-комитета, относно такси-
те на състезателите тенисмани, които са вън от Варна. Реши 
се тенис-комитета да изработи план-ценоразпис за таксите 
и да го докладва за одобрение. За тенисманите от Варна да 
се спазват точно дните и часовете. Общо взето забележки-
те на Капитанов и препоръките които дава са правилни и е 
наложително игрище „Тенис“ да се приведе в пълна изправ-
ност. 8) Пинг-понг. Докладва Михайлов за предстоящите 
състезания на пинг-понг със „Славия“ София, вероятно към 
15 т. м. в София. За тренировка, моли да им отпуснем 3 000 
лв. за купуване на топки. Направи се забележка на комите-
та, че за в бъдеще ще трябва да се стремят и за приходи. За 
сега им се разрешава разход за 3 000 лв. Желателно е да уго-
ворят точно датата. 9) Домакина Бедрос Ексерджиян пред-
ложи, че е време да ангажираме дати за мачове през лято-
то. Намира, че най-удобни за нас са 7 и 8 август т. г. Освен 
това предлага да уредим боксови състезания за което да 
има грижата Здравко Николов. Съвета одобрява предложе-
нието за което да се пише до Околийското физкулт. ръко-
водство. 10) За Деня на физкултурата. Докладва др. Митю 
Иванов, че е необходимо да се назначат хора от разните 
комитети, като вече е време да се заработи и всеки поне-
делник и сряда докладват. Бедрос да има грижата за облек-
лото на участниците, а Упр. съвет да се погрижи да привле-
че повече членове. 11) Организатора Стоян Иванов, моли за 
около един месец да бъде свободен от работа, понеже имал 
изпити. Понеже сега е най-нужен за д-вото желателно е да 
си продължи работата, като привлече 2-3 души в помощ. 12) 
Водния спорт. Да се пише писмо до Центр. Плувен комитет и 
до „Републиканец“ Лом, за да иска да ни изпратят плаката за 
дамския плувен тим, който миналата година се класира на 
първо място в Републ. плувни състезания. 13) За местна тру-
дова бригада. Председателя Алексиев докладва, че от 15.V. 
до  15.VI. т. г. в града ще има трудова бригада, затова помоли 
всички комитети да се погрижат да представят списъци на 
желаещите спортисти. Да работят в същата. 14) За районни-
те състезания да се направят възражения за насрочените 
състезания. Ще се докладва пред техническите комитети. 

Протокол №13, гр. Варна12,май 1948 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовно заседание на 
Управителния съвет на д-вото при следния дневен ред:
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1.Четене протокол. Прочете се протокол № 12 от мина-
лото заседание, който се прие без изменение и допълнение. 

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: 1) От Окол. физк. ръков. за щафетата на 16 т. м., 
която се предаде на предс. Алексиев за изпълнение. 2) № 
405 Окол. физк. ръковод. относно откриване на просветния 
дом, което ще стане на 14 т. м. Препоръча се на членовете 
от Управата да присъствуват на тържеството, а туристиче-
ския комитет да разгласи между туристите. Освен това на 
16 т. м. Се урежда излет до „Боровец“ по случай агитацион-
ния месец. Уместна забележка в случая направи секретаря 
Анестев, че в последно време туристическия комитет не 
посещава заседанията. Това положение на незаинтересова-
ност трябва да се уясни защото сега е сезона за излети, а 
освен това наближава и „Деня на физкултурата“ и комите-
тите ще трябва да изпълняват задълженията си. 3) № 2388 
от Н.Ф.С. – Центр. ръков. – нареждане относно картотека-
та. В това отношение д-вото ни изпълнява всичко. 4) № 408 
от Окол. ръков. да съобщим адреса на боксьора Божан 
Димитров, който е взел екип. За това има грижата Здравко 
Николов. 5) № 104 от Н.Д. Д-во „Партизан“ Ямбол, молят за 23 
и 24.V. т.г. да им изпратим двама добри мотоциклетисти за 
състезанията, които уреждат. За това да има грижата Алекси 
Николов. 

3.Доклади. Направиха се следните доклади от длъж-
ностните лица: 1) Председ. Алексиев прочете прот. № 1 на 
технич. комитети от 10 т. м. Същия се одобрява и им се раз-
решава да изразходват около 5 000 лв. 2) Футболния коми-
тет. Докладва Ив. Моканов за мача, който имаме на 16 т. 
м. с „П. Волов“ в Шумен. Да се пише писмо за освобож-
даване на Кузман Марков. Освен това за да може играчите 
ни да се върнат на вечерта след мача, да се пише писмо до 
„П. Волов“, за да можем да започнем мача от 16 ч. и 30 м. За 
водач на тима се определи Иван Моканов. В случай, че „П. 
Волов“ не се съгласят на нашето искане тогава ще трябва 
д-вото ни да направи допълнителни разходи за нощуване. 
Наложително е да се избърза с направата вратата на игри-
щето ни, за това да се побърза с покупката на греди. Ако 
др. Иванов не може да купи намерените, тогава председ. 
Алексиев да има грижата да издействува от общината. 3) 
Културно-просветника Дюлгеров, докладва, че трябва до 25 
т. м. в д-вото ни да се изнесе една беседа по случай „Деня 
на физкултурата“. Управата натоварва др. Митю Иванов да 
изнесе доклад за „Физкултурата като основа на новия човек 
в България“. Определи се доклада да се изнесе на 26 т. м., 
за което да се разгласи между членската маса. Освен това 
се реши да се подреди витрина и се приготви стенвестни-
ка, за което да има грижата др. Дюлгеров. За „Деня на физ-
културата“ трябва да се заработи по-сериозно. Комитета 
трябва да започне подготвителната си работа. 4) Комитета 
И.Р.Т. Докладва Ив. Антонов, който предложи волейболните 
състезания на 16 т. м. да бъдат с вход. Управата е с предло-
жението, като пом. касиера Ив. Найденов има грижата за 
касата и билетите. На следното заседание да се докладва. 
5) Приходо-разходен протокол от мача игран на 9 май т. 
г. между „Т.В.П.“ и „Ботев“ Н.Пазар във Варна, докладва 
Димитър Костов. Прихода е 46 280 лв. Разхода е 31 046 
лв. Чист приход 15  234 лв. за който е издадена касова 
квитанция  № 1412/12.V.1948 г. Резултата от мача е 6:0 
за „Т.В.П.“. 6) Касиера Ив. Моканов докладва разходите на-
правени за разни нужди на д-вото, както следва: а) За 1 чифт 
нови футб. обуща – 24.IV.1948 год. – 7 000 лв. б) За поправка 
на футб. обуща – 24.IV.1948 год. – 1 500 лв. в) За картотека 
на 21 члена – 23.IV.1948 год. – 1 055 лв. г) За езда на колело 
за играч – 15.IV.1948 год. – 50 лв. д) За телеграма до Шумен 
– 2.IV.1948 год. – 74 лв. е) За пране на екипи – 23.IV.1948 год. 

– 635 лв. ж) За възнагражд. Ат. Аврамов – за м. IV.1948 год. 
– 6 000 лв. з) За 130 метра гайтан – 6.V.1948 год. – 1 300 лв. 
и) За 1 чифт нови футб. обуща – 24.IV.1948 год. – 7 000 лв. к) 
За възнагр. Шабу Берберян – аванс 5.V.1948 год. – 4 000 лв. 
л) За 1 чифт футб. обуща – 12.IV.1948 год. – 5  000 лв. м) За 
ремонтна обуща – 4.V.1948 год. – 500 лв. н) За пране кърпи 
и гащета – 8.V.1948 год. – 140 лв. о) За телеграма до Недко 
Георгиев – 15.V.1948 год. – 35 лв. п) За бригадирите Окол.
ръков. – 15.V.1948 год. – 10 000 лв. р) За 1 обикнов. наколен-
ка – 12.V.1948 год. – 2 500 лв. с) За 35 метра ластик х 60 лв. 
– 14.V.1948 год. – 2 100 лв. т) За поправка на футб. помпи – 
17.V.1948 год. – 370 лв. 

Протокол №14 гр. Варна, 19май 1948 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет на което присътвува и представителя 
на Околийското ръководство др. Вълкан Шопов, при след-
ния дневен ред:

1.Четене протокол. Прочете се протокол № 13 от мина-
лото заседание, който се прие без изменение и допълнение. 

2.Четене кореспонденция. Прочетени бяха следни-
те получени писма: а) № 96 от Н.Ф. Д-во „Ударник“ Бургас, 
предлагат ни да ни гостуват за един футболен мач на 23 т. 
м. при условие да им заплатим пътните и 600 лв. дневни. 
Реши се да им се пише, че не можем да ги приемем, понеже 
сме заети с мач за областното първенство. б) № 109 от Н.Ф. 
Д-во „Партизан“ Ямбол, предлагат ни да ни гостуват за при-
ятелско волейболно и баскетболно състезание на 23 т. м. 
Понеже отборът ни е зает не можем да ги посрещнем. в) № 
178 от Общогражданския комитет за подкрепа на борещия 
се гръцки народ – гр. Бургас, с което ни молят да играем 1 
футболен мач в Бургас с тамошния „Любослав“, прихода от 
който да бъде изцяло, като с техния представител се угово-
рят условията по гостуването и да се определи датата. От до-
клада, който направи Зав. футбола Моканов, стана ясно, че 
за сега всички неделни дати са заети и ние не сме свободни 
и за това са се спрели на 2 юний и то при условие, ако коми-
тета уреди въпроса за нощуването и храната. Председателя 
на Окол. народен съв. др. Г. Гутев е обещал, че ще отпусне 1 
омнибус безплатно, но ако Бургазци са съгласни да ни гос-
туват за 1 мач при същите условия. В този дух да се пише 
до комитета Бургас, като в случай, че приемат тези условия 
да ни отговорят веднага за да се приготвим. г) Заявление 
от играча Димитър Костов Страков, с което моли да му 
дадем разрешение за преминаване в „Свобода“. Същото 
ще се разгледа след като се получи писмо от „Свобода“. 

3. Доклади. Направиха се следните доклади: а) От футб. 
комитет. Ив. Моканов, за предстоящия мач с „П. Волов“ 
Шумен на 24 т. м. в Шумен. Да се пише писмо за освобож-
даване Кузман Марков. Тъй като на 30 т. м. ни предстои ре-
шителния мач със „Спартак“ Варна за областно първенство, 
същия замоли управата да разреши една сума от 20-25 000 
лв. за усилване храната на играчите, които ще се хранят от 
25 до 30 т. м. на игрище „Тениса“. Имайки предвид тежко-
то положение на играчите, управата разрешава да се 
изразходва горната сума, като за всички хранителни 
материали се представят редовни оправдателни доку-
менти за одобрение. Ще се готви на игрището. Вратата на 
игрището ще бъде готова към 22 т. м. б) Атлетич. комитет. 
Хр. Момчилов, докладва за щафетата на 16 т. м. на която на-
шия тим се класира пръв. Също така втория ни екип е взел 
четвърто място. в) Комитет И.Р.Т. Иван Андонов докладва, 
че на открития турнир по волейбол за „Кристалната купа“ 
подарена от семейство Калъчеви, нашия отбор се е пред-
ставил добре и спечелил купата за втори път. Взели са учас-
тие „Спартак“, „Металик“ и „Академик“, на които да се 
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пише благодарствено писмо. Прихода и разхода е следния: 
Приход – 2 820 лв. Разход – 1 552 лв. Чист приход – 1 268 лв. 
г) Съвета разрешава касиера да внесе необходимата сума 
от около 10 000 лв. за дървата, които пом. домакина Атанас 
Аврамов му се полагат по наряд, като след това му се правят 
удръжки. д) Одобряват се следните разходи: 1) За направата 
на 4 чифта шпайкове – 2 500 лв. 2) За картотека на членове 
8.V.1948 г. – 255 лв. 3) За картотека на членове 14.V.1948 г. 
– 930 лв. 4) За картотека на членове 7.V.1948 г. – 50 лв. 5) За 
топки за „пинг-понг” 13.V.1948 г. – 1 500 лв. 6) За 1 кутийка 
габарки 30.IV.1948 г. –50 лв. 7) За 1 шише мастило 8.V.1948 
г. – 30 лв. е) По нареждане от Окол. ръководство, управата 
реши втория футболен тим на 24 т. м. да гостува на с. Долен 
Чифлик, за 1 мач с тимът на трудоваците, като ние ще запла-
тим пътните, а те ще имат грижата за храната. За водач се 
назначи Иван Илиев. ж) За „Денят на физкултурата” 6.VI.т.г. 
Ще участвуват задължително всички състезатели, а така 
също и членове от секторите. Предварителното изучаване 
на маршировката по  отделно из секторите. До 3.VI.т.г. тряб-
ва да представим списък на участниците. До 1.VI.т.г. витри-
ната да бъде готова; Трябва да се постараем да запише нови 
членове; За да може да се уточни работата по подготовката 
с отделните сектори, реши се да се поканят за 22 т. м. събота 
в 8 ½ часа в клуба – председателя на д-вото С.Н.М. заедно 
със секретаря на физкултурния сектор и отговорника по 
„Провеждане” празника на физкултурата. да присъству-
ват на съвещанието, за размяна мисли по отпразнуването. 
Освен писмото Отговорника Стоян Иванов да уведоми уст-
но същите лица на всяка цена да дойдат. Понеже д-вата при 
кварталите си правят заседанията всеки петък назначиха 
следните членове, които да посетят заседанията им а имен-
но: 1) Кв. „Приморски” – Аврамов и Ив. Андонов; 2) При. 
„Турс. сектор” – Никола Ралчев; 3) Кв. „Дим. Кондов” – Илия 
Апостолов и Ив. Иванчев; 4) Кв. „Дим. Попов” – Митю Иванов 
и Б. Михайлов; 6) Нар. театър – Хр. Момчилов и Дим. Рандев; 
7) Кв. „Бл. Касабов” – Дюлгеров и Вл. Пинзов; 8) Кв. „Тича” – 
Бедрос и Алексиев; 9) Кв. „Т. Страшимиров” – Ст. Иванов и 
Д. Желязков; Всички да ходят на доклад във вторник и пе-
тък към 3 часа сл. об. при председ. Алексиев. За витрина 
се спираме на сладкарница „Савоя”, като др. Митю Иванов 
има грижата за разрешителното, а Дюлгеров за украсата. За 
всичко сторено да се докладва на следното заседание.

Протокол № 15, гр. Варна, 26 май 1948 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управ. съвет, при следния кратък дневен ред: 

1.Доклади. 1) За мача със „Спартак“. За мача, кой-
то имаме да играем на 30.V.т.г. със „Спартак“ Варна за 
областното първенство, за организатор се назначи се-
кретаря Тодор Анестев, на който се предоставя да уго-
вори условията със „Спартак“. Моканов да има грижа-
та за съставяне на тима. Харипян да замине за Шумен 
да освободи Христо Конаков, а за освобождаване на 
Кузман Марков се пише писмо. На следното заседание да 
се докладва за направеното. 2) Пинг-понг. Докладва се отго-
ворника на „Пинг-понга“, че заминават 5 души за София, за 
мач-реванш с „Славия“. Разреши се да им се отпусне сумата 
5 000 пет хиляди лева за хотел и храна, а освен това да им 
се даде аванс за пътните, които ще върнат при завръщането 
си. 3) И.Р.Т. Прочете се телеграмата от „Любослав“ Бургас, за 
волей и баскетболни състезания на 30.V.т.г. да ни гостуват 
при 18 000 лв. Приемаме условията. Касиера да им даде би-
лети. Комитета да има грижата за разпродажбата на биле-
тите. Освен това на 29 т. м. сл. об. ще се състои десетобой 
за значката Г.Т.О. 4) Коло-мото. Алекси Николов докладва за 

резултата от зонните състезания. Намира, че добре се е 

представил юношата ни. Предлага за състезанията в София 
да заминат двама наши състезатели – 1 юноша и 1 възрастен, 
за които моли да отпуснем сумата от 12 000 дванадесет хи-
ляди лева за пътни и дневни. Съвета одобри предложение-
то и разреши да се отпусне сумата. Състезателя-колоездач 
Мустафа Бейзаров подари един плондер, за който му се из-
казва благодарност. 5) Бокс. Отговорника по бокса Здравко 
Николов, докладва, че отбора ще замине за Пловдив, където 
са канени от „Спартак“. Моли да се пише писмо до „Спартак“ 
Варна, да разрешат на Калков да вземе участие в състезани-
ята. 6) Приема се член. Разгледа се постъпилото заявление 
от Иван Петров Живодеров – ул. „Скайлер“ 24, който по соб-
ствено желание преминава при нас. Съвета реши същия да 
се запише за редовен член. 7) Беседа. След привършване на 
дневния ред другаря Митю Иванов изнесе пред членската 
маса беседа на тема: „Младежта и физкултурата“. 

Протокол № 16, гр. Варна, 2 юний 1948 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене кореспонденция. Прочетоха се получените 
през седмицата писма, по които се взеха и съответните: 1) 
От Нар. физк. д-во „Николай Лъсков“ Поморие, канят ни за 
2 мача. Предлагат ние да определим датите и условията. 
Предоставя се на футболния комитет да се изкажат по въ-
проса след което им се съобщи писмено. 2) № 217 от физк. 
комитет при Градския Народен съвет, че ни се определя да 
запишем най-малко 300 кандидата за Г.Т.О. Записването да 
продължи и всеки петък, да се представи списък. отделните 
комитети да се постараят да запитат повече членове. 3) № 
542 от Окол. физк. ръковод. нареждане за състезанията за 
значката Г.Т.О. 4) № 510 от Окол. физк. ръководство, съоб-
щават ни програмата за състезанията на „А“ дивизия за 30 
май, 6 и 9 юний 1948 година. Същата да се има за сведение и 
изпълнение от футболния комитет. 5) План за щафетата на 5 
юний вечерта по случай „Празника на физкултурата“. Грижа 
за нашето представяне да има атлетическия комитет. 6) № 
549 от Окол. Физк. ръководство, насрочва за 13 юний т. г. ба-
скетболна среща за излъчване представител между „Т.В.П.“ и 
„Спартак“ за републиканско първенство. Комитета И.Р.Т. да 
има грижата за мача. 

2. Доклади. Длъжностните лица направиха после-
дователно следните доклади. 1) Пинг-понг ком. докла-
два Люб. Господинов за състоялата се среща реванш със 
„Славия“ София на 29 и 30 май т. г. Били посрещнати добре. 
Противната страна са играли много по-добре и заслужено 
спечелили. Това се дължи на редовните тренировки и по-
неже винаги са имали на разположение дъска и топки. Това 
липсва на нашите играчи. Д-вото ни трябва да вземе мерки 
за това за улеснение на играчите пинг-понгисти. Владимир 
Пинзов се изказа, че комитета на пинг-понг трябва да се 
промени в смисъл, че състезателите да не влизат в него, 
за да са свободни от тоя ангажимент. Съвета възприе това 
положение и натовари въпросния комитет да направи сон-
дажи между членовете и на следното заседание докладва 
за възможната промяна. Упр. съвет одобри направения до-
пълнителния разход за пинг-понг отбора възлизащ на 6 500 
лв. Шест хиляди и петстотин лева. 2) Ком. И.Р.Т. Докладва Зав. 
комитета др. Иван Андонов за състезанията по волей и бас-
кетбол с отборите на Нар. физк. д-во „Любослав“ Бургас на 
30 май т. г. в града ни. Нашите са се представили по-добре 
и заслужено са победили в двете състезания. Даде се дума-
та на Илия Капитанов, който помоли Упр. съвет да обърне 
сериозно внимание на касиера Иван Моканов за гдето в 
деня на горните 2 състезания на игрище „Тенис“ е говорил 
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против дисциплините И.Р.Т. като същият е отправил обидни 
думи по адрес на Владимир Пинзов. Не трябва хората на 
управата да гледат така безразлично на специалните 
спортове защото д-вото ни е универсално. Това се по-
твърди и от Владимир Пинзов, който намира, че това е 
един инцидент, не за друго, а за това, че се предпочита 
от някой само дисциплината футбол. В отговор на изка-
залите се даде се думата на касиера Моканов, който каза, 
че това не е било инцидент, а всичко се е касаело за гра-
тисите за мача със „Спартак“. Тъй като Пинзов твърди, че 
действително Моканов е държал лош език и е виновен в 
случая, предложи на следното заседание да се повикат сви-
детелите, които са били на игрището, а съвета натовари др. 
Цветан Благоев и Стефан Маринчев да разучат въпроса и на 
следното заседание докладват. Приходо-разходния прото-
кол ще се докладва на идното заседание, понеже още не е 
готов. Домакина Б. Ексерджиян докладва, че на бюфета на 
игрище „Тениса“ лимонадата се е продавала с 5 лв. по скъ-
по. Комитета да обърне внимание на бюфетчика, че трябва 
задължително да изпълнява нарежданията за цените. При 
размяна мисли по горния доклад като се каза по-горе даде 
се думата и на Илия Капитанов, който не е член на Упр. съ-
вет, но председателя му даде думата за да може да се изясни 
въпроса, реагира за неправилното приложение решението 
на Упр. съвет по отношение даване думата на нечленове – 
членът на д-вото Аршак Накашан, който остро се нахвърли 
с обидни думи срещу председателя Алексиев, че не се до-
питал до съвета за даване думата на Капитанов, че трябвало 
да се свика три-месечно отчетно събрание, че да видим кой 
ще го избира за председател и т. н. Държание, което под-
лежи на остра критика и сериозно поглеждане държание-
то на Аршак Накашан, който много често и неоснователно 
отправя обиди по адрес на Управата или отделни членове. 
Домакина Бедрос намира, че тая вчерашното държание на 
Аршак Накашан и Владимир Пинзов спрямо председателя 
Алексиев от страна на първия и спрямо касиера Моканов 
от страна на втория не трябва да се замълчи и мине така, 
защото с тяхното си държание те нанасят обида на целия 
Упр. съвет, и затова предлага въпроса наново да се разгледа 
като точка първа на следното заседание. Това предложение 
се прие. 3) Касиерски доклад. Касиера Моканов докладва, 
че е внесъл на Окол. ръководство 25 000 лв. за 50 чифта гу-
менки. Моли да се пише писмо за това, като се съобщи, че 
същите са вписани в инвентарната ни книга. Сумата е вне-
сена по квитанция № 310. Същия предлага една част от обу-
щата да се дадат на разположение на футболистите, а дру-
гата за специалните спортове. Изказаха се и други членове. 
Съвета реши 20 чифта да се дадат на разположение на спе-
циалните спортове, а останалите да се пазят в стаичката. По 
отношение ползването на Тениса от играчи от първия фут-
болен отбор съвета реши същите да играят безплатно, като 
изпълняват всички нареждания за игрището, по отношение 
на вътрешния ред. 4) Доклад за мача „Т.В.П.” – „Спартак” – 
30.V.т.г. Зав. футбола Моканов намира, че играта е била 
много слаба. Сменил е вратаря Белчо с Милю, понеже 
първия е бил болен. Моканов, който вече на няколко 
пъти докладва, че е време да сдаде касата на заместни-
ка си Иван Найденов, както е и решението на год. събра-
ние, намира, че повече не може да изпълнява длъжността 
и тия дни ще сдаде касата, за което моли контр. комисия 
да насрочи дата за сдаването. Освен това същия докладва, 
че е извънредно зает с работа по препитанието и не може 
повече да бъде Зав. футбола, за това моли да се замени с 
друг. Ще бъде в помощ на комитета и за в бъдеще, но не е 
редовно да ходи на тренировките. Това ще стори след мача 
на 9 юни т.г. с „Бойчо Желев” Провадия. Съвета го помоли да 

не бърза с това си решение, понеже сме в сезона на най-
интересните състезания. Приходо-разходния протокол от 
мача „Т.В.П.” – „Спартак” на 30.V.1948 год. докладва органи-
затора Тодор Анестев. Приход – 353  460 лв. Разход 96  210 
лв. Приход за разпределение 257  250 лв. – или остават за 
д-вото ни 128 625 лв. внесени на касиера срещу квитанция 
№ 1419. Резултата е 2:1 за „Спартак”. Организатора помо-
ли при организирането на състезанията за в бъдеще, осо-
бено когато са само д-вени членове на Управата да вземат 
участие в изнасянето им. Освен това намира, че гратиси при 
съвместни мачове по възможност да не се дават на отдел-
ните комитети, тъй като са много малко и става причина да 
се стига до караници и нежелателни инциденти. 4) За мача 
в с. Долни Чифлик на 24.V.т.г. Докладва водача Иван 
Илиев за мача с трудовашкия отбор. Резултат 1:1. Не са 
били посрещнати добре, също им е била дадена слаба 
храна. За в бъдеще при изпращане тима навън, трябва 
предварително да се уговарят условията по гостуване-
то. 5) За мача който имаме да играем на 9 юний 1948 г. във 
Варна с отборът на „Бойчо Желев” Провадия за областното 
първенство, за организатор се назначи Славчо Пинзов. Да 
се направи всичко за да се освободят на време състезате-
лите, да се приготвят билетите, да се пише за милиция. На 
следното заседание да се докладва приходо-разходния 
протокол. Прочете се писмо № 552 от Окол. физк. ръков. с 
което нареждане за Празника на физкултурата да вземат 
участие всички състезатели от представителните отбори, 
облечени в спортни екипи, а управ. съвет – сини или черни 
панталони и бяла риза. Да се разпратят покани до състеза-
телите и обща до Управ. съвет. Освен това да се пише пис-
мо до Окол. ръководство да издействуват за освобож-
даването на Георги Радев от „Строемаг” и Димитър Ст. 
Димитров – „Хоремаг”, а освен това че играчите Христо 
Конаков – войник и Недко Недев в Провадия, няма да 
участвуват, понеже са вън от града. Отговорниците по 
комитети да направят всичко възможно за масово участие 
в манифестацията.

Протокол № 17, гр. Варна, 9 юний 1948 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 16 
от миналото заседание, който се прие без изменение.

2.Разрешава се разход. По предложение на Зав. фут-
бола Моканов, съвета одобри – разреши на играчите-
футболисти да се сервира вечеря след мача с „Б. Желев” 
Провадия, който се игра днес във Варна за областно 
първенство в размер на 10  000 лв. След този мач, ре-
зултатът от който е 7:0 за „Т.В.П.” д-вото ни стана окон-
чателен областен първенец по футбол за 1948 година. 
Приходо-разходния протокол ще се докладва на следното 
заседание.

3.За щафетата на 12 и 13 т. м. Другаря Стефан Маринчев 
докладва по плана за щафетата на 12 и 13 т. м. която се уреж-
да от Окол. ръков. по случай 66 рожден ден на др. Георги 
Димитров в която ще вземат участие всички д-ва. Реши се 
да се направи една щафета, в която да се постави обеща-
нието което д-вото ни ще даде пред покровителя на физкул-
турата и вдъхновителя на спортното движение др. Георги 
Димитров. За съставянето на обещанието се избра комисия 
в състав другарите Алексиев, Анестев и Маринчев. Същото 
до 11 т. м. да бъде готово. Щафетата ще започне на 12 т. м. съ-
бота след обед, за което се реши Управ. съвет да се събере 
на тържествено заседание в 7 ч. и 30 м. в клуба за прочитане 
на обещанието. Освен това се натовари Зав. атлетиката 
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другаря Момчилов да излъчи 5 атлети за щафетата на 13 т. 
м. Поканиха се всички да присъствуват на това тържество.

4.По инцидента Моканов – Пинзов. Съгласно решение-
то на Упр. съв. от миналото заседание днес трябваше да се 
разгледа наново инцидента Моканов – Пинзов в присъст-
вието на свидетелите и доклада на специално назначената 
комисия в състав от др. Маринчев – Благоев. Комисията не 
могла да се занимае с въпроса поради многото работа по 
физкултурния празник и моли да се отложи за следното 
заседание. Освен това не дойде и Пинзов със свидетелите 
си. По предложение на др. Русинов предс. на Контр. съ-
вет, съвета отне мандата на комисията, като се даде думата 
на дошлите свидетели от страна на Моканов – другарите 
Драгия Драгиев и Петър Георгиев. Целия инцидент каза 
др. Драгиев, се състои за 1 гратис, който Пинзов е искал от 
Моканов за Тодор Александров. Моканов му е отговорил 
без ругатни и обиди, че такъв не може да даде, понеже той 
има гратиси за футболистите, а не и за специалните спорто-
ве. Същото се потвърди и от Петър Георгиев. На следното 
заседание Упр. съвет ще чуе изказванията на другата страна 
и тогава ще се вземе крайното решение по въпроса.

5.Четене кореспонденция. Прочетоха се получени-
те писма: 1) Програмата за Републиканското първенство 
футбол – което започва на 13 т. м. Ние ще се срещнем с 
„Локомотив” Ст. Загора във Варна. 2) Телеграма от Нар. 
физк. съюз с която съобщават, че състезанията за Републ. 
първенство – футбол се отлагат за 27 т. м. 3) Окр. № 583 от 
Окол. физк. ръков. за звездообразната щафета по случай 66 
рожден ден на др. Георги Димитров. По него вече сме взе-
ли съответно решение. 4) Телеграмата – предложение от 
„Локомотив” Ст. Загора за волей и баскетболен мач на 13 т. 
м. във Варна срещу 15 000 лв. Да се провери дали ще може 
при положение, че футб. мач се отлага. 5) За мач в неделя 13 
т. м. Маринчев и Бедрос да проверят за игрището и тогава 
да поканим външен тим, или пък да уговорим да гостуваме 
навън, но трябва да използуваме свободната дата 13 т. м. 
Харипян да замине за Шумен, за да покани гостуващия там 
„Локомотив” София.

6.Доклади. Направиха се следните доклади от длъж-
ностните лица: 1) За плувни състезания и атлетически таки-
ва докладва председателя Алексиев, че на 12 т. м. ще се про-
изведат първите при Централните бани, а вторите на 19 т. м. 
на игрище „Тенис” за излъчване на д-вени първенци. Същите 
са валидни и за Г.Т.О. – Да се пише за сведение до Окол. физк. 
ръков. 2) Касиера Моканов наново повдигна въпроса за сда-
ване касата. Председ. на Контрол. съвет се противопостави, 
като намира че упр. съвет не може да извърши това, понеже 
касиера е избран от общото годишно събрание. 3) Почивка 
за играчите. Зав. футбола Моканов докладва, че д-вото 
ни, за тази година се класира на първо място по футбол 
в областната дивизия. Независимо от всичко ще трябва 
да се подобрят тренировките и по възможност всички 
играчи да тренират редовно, понеже напоследък за-
почнаха да си развалят играта. Предлага тимът да бъде 
изпратен на почивка за 15-20 дни някъде в Балкана. др. 
Русенов одобрява предложението, но предварително фут-
болния комитет да сондира мнението на играчите, кой кога 
ще може да се ползува от отпуск и от какъв курорт има нуж-
да. От изказванията по въпроса, съвета по принцип е съгла-
сен с горното предложение, но окончателно решение ще 
се вземе след доклада на футболния комитет. 4) Коло-мото. 
Докладва др. Ал. Николов за състезанията на 29 и 30.V.1948 
г. в София. Нашите участници са се постарали да се пред-
ставят добре. Ще има грижата да уредим някое състезание 
с колоездачи от София и др. градове. 5) Пинг-понг. За сега 

комитета си остава в този състав, тъй като са избрани от 

годишното събрание. Темелков предложи д-вото да напра-
ви една дъска за „пинг-понг” която да се постави на игрище 
„Тенис” и там да се тренират само пинг-понгистите с техни 
топки. По принцип съвета е съгласен за това. Натовариха се 
Темелков и Пинзов да проучат колко ще струва и да докла-
дват. 6) За работното време в клуба. Този въпрос да се раз-
гледа на следното заседание.

Протокол № 18, гр. Варна, 16 юний 1948 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управит. съвет председателствувано от подпредседателя 
Цветан Димитров, на което присъствуваха и двама предста-
вители на Народната войска, при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 17 
от миналото заседание, който се прие без изменение и до-
пълнение.

2.По прикрепването. Председателствуващия заседа-
нието даде думата на подпоручик Минов, който идва заедно 
с Капитан Бахнев от името на Дома на Народната войска 
да сондират мнението ни и да разменят мисли относно 
прикрепването на дружеството, ни към войската. С ня-
колко думи ни осветлиха по идването си, като казаха, че 
вече са сондирали мнението на Началник гарнизона, а така 
също са получили и устава на Дома Народна войска. Това 
прикрепване ще бъде само в полза за двете страни. Ще 
бъдем субсидирани от Дома на войската, подпомагани 
материално, а освен това ще ни се увеличи и членска-
та маса. Те искат да се излъчат контактни комисии – от 
страна на д-вото и от страна на войската, които в най-
скоро време се съберат, за да уговорят и уточнят усло-
вията за прикрепването. Даде се думата и на желающите 
членове от Управата да се изкажат какво им е мнението. 
Понеже представителите на войската не дойдоха със кон-
кретни предложения по прикрепването, по правилно би 
било да видим дали е възможно от страна на дружеството 
ни. От изказванията по въпроса пролича много ясно, че 
по принцип Управителния съвет е съгласен за това, но ще 
трябва този въпрос по спешност да се разгледа веднага и 
още тази вечер се избере контактната комисия, за да запо-
чнат преговорите, като в най-скоро се свика и извънредно 
годишно събрание. За тази вечер с военните повече не се 
водиха преговори. След излизането на двамата, Управит. съ-
вет продължи дневния ред.

3.Четене кореспонденция. Прочетоха се получе-
ните писма: 1) № 4160 от Н.Ф.С. София, че мачовете за 
Републиканско първенство ще започнат на 27 юний 1948 
година. Това да се има за изпълнение от футболния комитет. 
2) Заявление за преминаване от „Металик” Варна в нашето 
д-во от младежа Бедрос Назаров Бедросов – по собствено 
желание. Да се иска съгласието на „Металик”. 3) Покана за 
венчавка на нашия член Владимир Пинзов за 21 т. м. Канят се 
всички членове да присъствуват на венчавката. От управа-
та да му се изпрати писмо. 4) За бюфета при клуба. Прочете 
се заявлението от бюфетчика при клуба Димитър Николов 
Калъчев, който моли да бъде освободен от тази длъжност, 
понеже условията за наема са тежки. Ще си уреди само пър-
вото тримесечие. Тъй като този въпрос е от компетентност 
на тръжната комисия, която сключи договора, представи се 
на същата да проучи как стои въпроса и да докладва на дру-
гото заседание.

3.Доклади. 1) За другарския футболен мач на 19 т. 
м. събота с „Любослав” Бургас, за организатор се назна-
чи Тодор Анестев. Ще им заплатим глобална сума 65 000 лв. 
Цена на билетите 60 и 100 лв. Да се пише писмо за милиция. 
Председателя Алексиев да поздрави гостите и им поднесе 
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букет. Футболния комитет да има грижата за тима. На след-
ното заседание се докладва приходо-разходния протокол.  
2) За маратонското бягане в София, съвета реши да се из-
прати нашия член Тодор Александров, на когото да се даде 
сумата (глобална) 6 500 лв. шест хиляди и петстотин лева. Да 
се пише до Н.Ф.С. – Централно ръководство – за съдействие. 
Също да се уведоми  в София Бедрос Ексерджиян да го на-
стани на квартира. Маринчев да има грижата да му купи за-
хар. 3) И.Р.Т. – Маринчев докладва, че волейболния тим на 
„Локомотив“ Плевен предлагали да ни гостуват за 1 мач на 
20 т. м. при условие храна, квартира и пътни. Понеже ще пъ-
туват с голямо намаление по влака и нашите състезатели ще 
ги вземат по домовете си, няма да ни струва скъпо посреща-
нето и за това комитета предлага да ги приемем за 1 мач. На 
това разбира се, управата не е много съгласна понеже мъч-
но се намира храна и предостави на комитета да влезе във 
връзка и да уреди мача по възможност при глобална сума, 
за да не задължаваме много нашите членове. Грижа за всич-
ко да има комитета И.Р.Т. 4) За плувните състезания на 25 т. 
м. в Бургас. Съвета реши да се изпратят 5 плувци, на които 
да заплатим всички разноски – пътни и дневни, при усло-
вие, че при класиране както е нареждането на Центр. плу-
вен комитет при Н.Ф.С. сумите ще се възстановят. Касиера 
Моканов тук намекна, че до сега въпреки, че е давал много 
пари при това условие, особено на колоездачите, никой не 
е възстановил сумите. Наново този въпрос, по който се го-
вори в началото на настоящия протокол, се постави на раз-
глеждане от Управителния съвет и понеже е един от най-
важните за дружеството ни, след изказванията от страна на 
желающите членове на съвета, се реши че: по принцип сме 
съгласни за прикрепването на д-вото към Дома на Нар. вой-
ска и трябва да се излъчи наша контактна комисия, която 
да се срещне с тази на Дома на Народната войска и уговори 
условията за това.

Протокол № 19, гр. Варна, 23 юний 1948 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1.Четене протокол № 18. Секретаря прочете прот. № 
18 от миналото заседание, който се прие без изменение и 
допълнение. По него Ив. Моканов запита, как се е класирал 
Тодор Александров – на маратона в София. Отговори му се 
че е класиран на 11 място.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: 1) Телеграма от „Локомотив” Ст. Загора предла-
гат ни да ни гостуват при 16 000 лева за един баскетболен 
мач. Не можем да ги приемем. 2) От Нар. физк. съюз – София, 
че за деж. футб. съдия за мача на 27 т. м. е назначен Ст. 
Янчев – София. 3) От С.Н.М. – кв. „Димитър Кондов” Варна 
молят да им дадем на разположение „Тенис-плаца” за 3 и 
10.VII. т.г. за другарски срещи. Съвета разреши само за 3.VII. 
т.г.

3.Доклади. 1) Пинг-понг ком. Докладва Славчо Пинзов, 
че за направата на маса за пинг-понг са необходими 35 000 лв. 
За сега се отлага направата. 2) За бюфета при клуба. Наново 
се повдигна въпроса за наема на бюфета. др. Маринчев 
намира, че наема трябва да се намали, понеже приходите 
са малки и не могат да покрият разходите. Подпредс. Цв. 
Димитров предлага наема да се намали на 10 000 лв. месеч-
но заедно с другите такси. В този дух се изказаха и остана-
лите членове. Съвета предостави на тръжната комисия да 
уточни условията с бюфетчика. 3) За храна на играчите. 
Реши се играчите да се хранят на клубни разноски 2 ½ 
дни преди мача с „Локомотив” Ст. Загора” на 27.VI.т.г. 
в размер на 15 000 лева. Цветан Благоев предложи игра-

чите да се съберем на конференция на 25.VI.1948 год. след 
тренировката в стаичката при игрището за размяна на ми-
сли по мача и състав. 4) За мача на 27 т. м. с „Локомотив” Ст. 
Загора – за Републиканско първенство. Назначи се органи-
затор Славчо Пинзов. Цени на билетите 60 и 100 лева. Да 
се пише за милиция, за освобождаване на играчите: 
Христо Конаков и Кузман Марков. 5) Плувния комитет. 
Добри Желязков, моли да се купи 20 м. американ и 3 м. чер-
вен плат за направи гащета за плувците. Да се пише писмо 
да комисарството. 6) Приходо-разходния протокол от мача 
„Любослав” – „Т.В.П.” на 20.VI.1948 год. – другарски (б. а. при-
ятелски). Докладва организатора Тодор Анестев. Приход – 
89 640 лв. Разход – 84 029 лв. – 5 611 лв. чист приход, кой-
то се предаде на касиера. 7) Приходо-разходния протокол 
от волейболния мача „Т.В.П.” – „Любослав” на 6.VI.1948 год. 
Докладва Иван Андонов. Приход – 17 180 лв. Разход – 23 794 
лв. или преразход 6  614 лв. 8) Приходо-разходния прото-
кол от волейболния мач с „Локомотив” Плевен на 20.VI.1948 
година. Докладва Иван Андонов. Приход –7 880 лв. Разход 
– 16  046 лв. или преразход 9  166 лв. 9) За мач в Поморие. 
Да се пише на Н.Ф. Д-во „Николай Лъсков” Поморие, че сме 
съгласни за 1 мач, като ни платят пътните и дневните за 14 
души. 10) За „Г.Т.О.” – За водене книжата за значката „Г.Т.О.” 
се натоварва Борис Михайлов. 11) Зав. бокса. Здравко 
Николов, моли да се дадат екипите за 5 боксьори за зонните 
състезания. Също така да им се дадат ръкавиците за трени-
ровка.12) Пом. домакина Аврамов, понеже домакина отсът-
ствува докладва, че трябва да се купят тънки фланелки за 
лятото. Съвета препоръча за следното заседание да се док-
ладва дали фланелките са номерирани.13) За спец. комите-
ти се реши на 28 т. м. понеделник, понеже има да се съберат 
на заседание, понеже има да се разглеждат важни въпроси. 
14) За трудов ден за „Г.Т.О.” в Тенис-кортовете. Желателно 
е да присъствуват повече членове. 15) За заседанията: др. 
Стефан Маринчев подкани всички членове на съвета да 
бъдат точни, за да могат заседанията да почват в 8 часа, а 
нечленовете на Управата да пазят тишина.

Протокол № 20 гр. Варна, 30 юний 1948 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Упр. съвет, при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 19 
от миналото заседание, който се прие без изменение и до-
пълнение. 

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: а) № 645 от Окол. физк. ръковод. за екипите с 
които разполага за продажба на д-вата. Съвета реши да се 
купят следните екипни принадлежности: юнашки фланелки 
100 бр.; фланелки с дълги и къси гащета – 25 броя. Домакина 
Бедрос да уреди покупката, като касиера му даде необхо-
димата сума. б) № 641 от О.Ф.Р., че на 22, 23 и 24 т. м. във 
Варна ще се състоят зонни състезания по бокс, като всяко 
д-во може да участвува най-много с двама състезатели от 
всяка категория. До 20 т. м. искат списък на участниците. 
Това да се има за сведение и изпълнение от Зав. бокса. в) № 
644 от О.Ф.Р. съобщават наряда за дежурството по хижите 
за VII, VIII и IX т. г. Това да се има за изпълнение от турист. 
комитет. г) № 637 от О.Ф.Р., че разполагат с шахове. Съвета 
реши да се купи за клуба 1 брой за 900 лв., като домакина 
има грижата за това. д) № 635 от О.Ф.Р. относно застрахов-
ката на състезателите. Понеже този въпрос е доста важен за 
нас, съвета натовари др. Русинов да покани някой предста-
вител на Държав. застрах. институт, за да обясни условията. 
е) Телеграма от „Орлов” Добрич, канят ни за 1 мач на 4 т. м. 
в Добрич при глобална сума 30 000 лв. Съвета намира, 
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че тази сума е много малка и не можем да гостуваме. ж) № 
93 от Нар. физк. д-во „Металик” Варна, че са съгласни да да-
дат разрешение на състезателя Бедрос Назаров, но молят 
ние да им дадем за състезателя Атанас Тодоров. Съвета е 
съгласен с тази комбинация. з) За плувните състезания на 
3 и 4 т. м. за околийско първенство. За същите да има гри-
жата др. Алексиев с плувния комитет. и) На 4 т. м. на игрище 
„Колодрума”, ще има трудов полуден – валиден за значка-
та Г.Т.О. Това да се разгласи чрез Зав. комплекса др. Борис 
Михайлов. к) Да се пише писмо до К-ра Черномор. флот за 
освобождаване на играча Панайот Желязков за трениров-
ките в сряда и петък всяка седмица.

3.Длъжностните лица направиха следните доклади: 1) 
Предс. на ком. И.Р.Т. – др. Иван Андонов, докладва, че от 5 до 
10 т. м. в гр. Русе ще се състоят зонни състезания по волей-
бол, баскетбол и атлетика – като по Игрите с ръчна топка ще 
участвуват 14 души и по атлетика – 10 души. Отговорника 
по атлетика др. Христо Момчилов, намира че за тази група 
ще е необходима сума от около 130 000 лв. Действително, 
че сумата е доста голяма, но в замяна на това групата ще 
престои 5-6 дни. По принцип съвета е съгласен групата да 
замине по възможност с титулярните си състезатели. Реши 
се на всички участници да се платят пътни и дневни, както 
е инструкцията за състезанията на Нар. физкултур. съюз. За 
водач се назначи др. Христо Момчилов. Да се пишат пис-
ма за освобождаване на състезателите. Христо Момчилов 
помоли съвета да нареди домакина да им даде новите 
америк. екипи. Обеща му се, че му се дадат нови екипи с 
каквито вече разполагаме. 2) За мача в Поморие. Съгласни 
били да ни заплатят глобална сума 30 000 лева. Зав. футбола 
Моканов намира, че втория ни тим може да отиде с 13 души, 
но без да имаме ангажимент да ги поканим във Варна, по-
неже нямаме дати. 3) За мач със Соф. тим. Зав. футбола Иван 
Моканов докладва, че се е споразумял с „Локомотив” Варна, 
да поканим 1 соф. тим за 2 мача, като си поделим по-равно 
приходите и разходите. Съвета одобри това предложение. В 
случай, че преговорите завършат благоприятно и се уредят 
мачове за организатор се назначи Бедрос Ексерджиян. 4) За 
приходо-разходните протоколи. Касиера Ив. Моканов моли 
за в бъдеще протоколите от състезанията да не се приемат 
от Управ. съвет, докато не ги прегледа той, понеже се докла-
дват с големи грешки. Освен това никой от отговорниците 
да не си позволява без разрешение на Упр. съвет да нама-
лява цената на входните билети, каквото е констатирано в 
един от последните протоколи от волейболните състеза-
ния. 5) Приходо-разходния протокол от мача „Т.В.П.” Варна и 
„Локомотив” Ст. Загора за републиканско първенство игран 
на 27.VI.т.г. във Варна да се докладва след като играем в Ст. 
Загора на 11 т. м., като се състави общ протокол.

4.Относно прикрепването. Прочете се полученото 
писмо от Началника на Дома на войската под № 86 от 24 
юни 1948 г. относно изграждането физкултурно д-во при 
Дома на войската, което ще има универсален спортен ха-
рактер за военнослужащите и гражданството. След като 
Управлението на Дома на войската се е занимало с този въ-
прос и чрез контактната си комисия правят предложение, 
нашето д-во да премине към Дома на Народната войска при 
упоменати в настоящето писмо, между които по-важни за 
нас са следните: 1) Дружеството ще се изгради по устава и 
правилника на Н.Ф. Съюз. 2) Д-вото ще има Централно ръ-
ководство към Дома Нар. войска. 3) Поне половината от 
Упр. съв. да бъдат военни чинове. 4) Военнослужещите са 
длъжни да членуват и да се състезават само от името на д-
вото. 5) Да се промени досегашното име „Т.В.П.” с друго 
подходящо, което да подсказва, че е войсково и от мор-

ски град. Ще ни предвиждат според възможностите 

субсидия в бюджета си. 6) Разпределението на длъжности-
те да се уговорят съвместно в контактната комисия. 7) Дома 
на войската ще изисква от командването на войската да ни 
подпомогне с поддържането на игрищата, снабдяването 
със спортни съоръжения. 8) Д-вото ще дава за ползуване 
игрищата безплатно от секторите при частите на гарни-
зона. Всички точки се разгледаха и разтълкуваха подроб-
но от Управителния съвет, като по принцип сме съгласни 
на предложенията но Упр. съвет направи възражения по 
следните точки на писмото. 1. По точка 2. – Центр. ръков.
да бъде при д-вото, а не при Дома на войската. 2. По точ-
ка 3. – 50% от постоян. присъствие и членове в отделните 
комитети. Делови хора и техници. Редовни в заседанията. 3. 
По точка 5. От чл. внос и картотека се освобождават само 
състезателите които активно участвуват в разните отбори. 
Останалите войници си плащат член. внос на общо основа-
ние съгласно правилника. Тези войници, които участвуват 
за значката Г.Т.О. ще плащат таксата за картотеката, а се ос-
вобождават от членски внос. 4. По точка 8. – Да се предос-
тави общото ни годишно събрание да си избере името при 
„Дома на Народната войска” – Ще имаме препоръката им, да 
подсказва че е войсково и то морски град. 5. По точка 10. – 
Длъжностите в Упр. съв. да се разпределят както следва: 1) 
военни – председател; II подпредседател; култ. просвет-
ник; строит. комитет; Зав. трудодни; Организатор воен-
ни сектори и по един отговорник от всеки военен сек-
тро; 2) наши: I и III подпредседатели; секретар, домакин, 
касиер и във всички комитети. Понеже в писмото предло-
жение нищо не се казва за клубната значка, форма и знаме, 
Управителния съвет държи официалния цвят да си остане 
червен и бял, значката досегашната, а за знамето да имаме 
ново такова. Всички останали подробности да се уточнят 
между контактните комисии и докладват на Управителния 
съвет. Решенията на контактните комисии не са окончател-
ни. Трябва да се разгледат от Управителния съвет и когато 
се уточним по всички въпроси относно прикрепването ни 
към Дома на Народната войска тогава да се свика извънред-
но общо събрание, което ще си каже окончателно думата на 
същото. По принцип ние сме за прикрепването. В този дух 
да се отговори писмено на Н-ка на Дома на войската.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Протокол № 21, гр. Варна, 7 юлий 1948 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Прочете се протокол № 20 от мина-
лото заседание, който се одобри напълно. 

2.Четене кореспонденция. 1) От „Септемврий” Силистра, 
предлагат ни за 1 другарски мач в Силистра. Молят да им съ-
общим условията. По принцип сме съгласни да играем, но 
условията ще им съобщим след мача в Стара Загора на 11 
т. м.  2) От С.Н.М. Варна, че освобождават да заминат за во-
лей и баскет – болните състезатели в Русе: Паскал Паскалев, 
Велю Велев, Иван Живодеров и Коста Попов. 3) От Н.Ф. Съюз 
София, че тази година няма да се пращат уверения за пъту-
ване с намаление. Може да се пътува при 30% намаление 
ако има група над 20 души. 4) Въпроси за прикрепването 
към Дома на Народ. войска, които се предадоха на пред-
седателя. Началника на същия дом. – др. Кап. Бахнев кой-
то при пребиваването си в София да може да ги уточни с 
Правилника на дома.

3.Доклади. 1) Зав. футбола Ив. Моканов – докладва, 
че Хр. Апостолов от „Локомотив” Варна, се завърнал от 
София, без да можем да уговори за мачове, понеже няма-
ло свободни клубове. 2) Същия докладва за предстоящия 
мач за Републик. първенство с „Локомотив” Ст. Загора 
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на 11.VII.1948 година в Ст. Загора. Реши се да замине 
Харипян за Шумен да освободи Конаков. Да се пише за 
освобождаването на: Панайот, Кузо, Апостолов. За водач 
на отбора се избраха: Русин Русинов и Иван Моканов. Да за-
минат 14 души състезатели. Касиера да подсигури водачите 
с необходимата сума. На следното заседание да се докладва 
за всичко. 3) За мача в Каварна с „Калиакра” 2:2 на 4 т. м. 
Докладва Харипян. Посрещнати добре. Игра също добра. 
Отборът ни е поканен след месец пак да им гостуваме. Да 
им се пише благодарствено писмо. 4) Тенис ком. Докладва 
Владимир Пинзов, че на състезанията на 4 т. м. нашите със-
тезатели за победители. На 11 т. м. ще се играе за купата 
„Карадочев”. Реши се събраното червено около 3 тона да се 
смели, за което се разрешава да се заплатят разноските въз-
лизащи на около 9 000 лева. Освен това да се купи 1 маркуч 
с дължина 30 метра х 160 лв. = 4 800 лв. За всички разходи да 
се представят редовни документи. Одобряват се разходи от 
(3 000) три хиляди лева за покупката на една рулетка, която 
да се впише в инвент. книга. 5) За юношкия мач на 4 т. м. док-
ладва Димитър Димитров. Добре сме се представили. Да се 
даде служ. бележка на състезатели които са отсътствували 
от работа. Да се заплати 1 надница на 1 играч. 6) За волей-
болното Републ. първенство, което ще се състои във Варна, 
окол. ръков. е определило състезанията да се произведат 
на нашето игрище. Понеже с това е натоварен Вл. Пинзов, 
отговори му се, че нямаме нищо против баскетболното иг-
рище да се приспособи за волейболно такова, като разнос-
ките се заплатят от Съюза, респективно Околийското ръко-
водство. Поставките за мрежите да бъдат подвижни, поста-
вена на специални отвори. 7) Плувния комитет. Докладваха 
Алексиев и Добри Желязков за произведените състезания 
на 3 и 4 т. м. в които ние сме класирани на първо място и 
всички състезатели са се представили много добре. Реши 
се тима на плувците да замине за София на 15 т. м. Водач – 
Добри Желязков, който да замине по-рано за да участвува 
при тегленето на жребието. Касиера да ги авансира, като в 
случай, че получим суми за класиралите се състезатели раз-
ходите да се възстановят. 8) Атлетите в случай, че състеза-
нията се състоят, да заминат на 9 т. м. за Русе. Да им се купи 
захар. Да се пише за освобождаването на Сергей Радионов, 
Тодор Христов и Георги Николов Петров – за да вземат учас-
тие в плув. състезания. На всички отбори, които заминават 
да им се подсигури суха храна за път.

Протокол № 22, 14 юлий 1948 год., гр. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 21 
от миналото заседание, който се прие без изменения и до-
пълнения. 

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: 1) № 673/1948 г. от Окол. физк. ръков да дадем 
на разположението им нашето игрище „Тенис” за произвеж-
дане на Републик. волейболни състезания. 2) За насрочени-
те атлет. състезания за окол. първенство за 17 и 18 т. м. Да 
им се пише, че неправилно са насрочени, понеже е нарушен 
правилника.

3.Доклади: Направиха се следните доклади: 1) Футб. 
комитет: Докладва Ив. Моканов за мача за Републ. пър-
венство с „Локомотив” Ст. Загора на 11 т. м. в Ст. Загора. 
Били посрещнати добре. Играчите са се държали добре. 
Резултата е 6:2 за „Т.В.П.” Приходо-разходния протокол е 
следния: Приход – 190 080 лв. Разход 166 728 лв. Или чист 
приход – 23 352 лв. внесен на друж. касиер срещу квит. № 
1425 от 12.VII.1948 година. Протокола е общ за двата мача 

на 30.VI. и 11.VII.1948 г. За мача за Републик. първенство 
със „Спартак” Варна на 18.VII.1948 год. Отговорник: 
Цв. Димитров с помощник Славчо Пинзов. Реши се игра-
чите да се хранят на 15, 16, 17 и 18.VII.т.г. за с-ка на д-вото. 
Последния ден преди мача да отидат на почивка в една от 
почивните станции. Да се пише за освобождаване на игра-
ча Кузман Марков. 2) Организатора Стоян Иванов докладва, 
че на 18 т. м. провежда трудов ден за почистване игрище 
„Тениса”, за приготвянето му за състезанията по волейбол 
за Републиканско първенство. Също така, че предстоят се-
кторни състезания. 3) Юношите на 18 т.м. преди мача „Т.В.П.” 
– „Спартак” ще играят с „Торпедо”. 4) Зав. бокса Здр. Николов, 
моли да се пише до Комисаря за отпущане на 10 м. американ 
за направа бинтове за боксьорите. 5) Домакина предложи да 
купим 1 чифт футболни обуща. Реши се да ги купим. 6) Атлет. 
комитет. Докладва Хр. Момчилов за волей и баскетболните 
състезания в Русе на които сме класирани за Републикан. 
първенство. Играчите са се държали добре с изключение 
на Паскал Паскалев и Филко Маслев. Натоварва се председ. 
Алексиев да ги мъмри и предупреди, че при второ прови-
нение ще им се наложи по-голямо наказание. Направи се 
забележка на Момчилов като водач на групата, че трябва да 
провери редовността на играчите още във Варна, а не да 
води нередовни играчи. Освен това за в бъдеще в отборите 
да не се поставят наказани играчи. Одобряват се разхода за 
групата в Русе възлизащ на 67 528 лв., за който се представи 
подробен протокол. 7) За Републик. състезания по волей-
бол. Момчилов докладва, че към края на т.м. във Варна ще 
се състоят волейболни състезания за Републ. първ. За да 
може нашия отбор да се представи добре, наложително е 
състезателите да бъдат изпратени на почивка като посочи 
вилата на Окол. физк. ръков. Освен това да им се подсигури 
усилена храна. Упр. съв. по принцип одобрява това пред-
ложение и разрешава да се изразходват 20 000 лв. за цел-
та. Комитета И.Р.Т. да си разпредели работата и докладва. 
8) За предложението на Силистра за мач да се комбинира 
тим, но това да стане след мача с „Спартак”. За сега можем да 
поканим за мач с втория тим отбора на „Калиакра” Каварна. 
Да се провери за дата. Футболния комитет да се занимае 
и с приемането на член бившия наш състезател Асен 
Петров. 9) За пинг-понг маса. Реши се домакина да провери 
дали можем да намерим материал чрез комисарството, за 
да ни излезе по-евтина. 10) За плувците – др. Алексиев док-
ладва, че за София са заминали 9 мъже и 5 жени за да вземат 
участие в състезанията за Републ. първенство. 11) За еки-
пите. Реши се да се боядисат фланелките. Освен това да се 
търсят обуща. 12) За тренировките. Илия Апостолов помоли 
да се уреди въпроса с пускането му за тренировките. 13) За 
бюфета. Упр. съвет забеляза, че напоследък не се изпълнява 
правилника за вътр. ред.

Протокол № 23 гр. Варна, 21 юлий 1948 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, в отсъствие на секретаря Анестев, при 
следния дневен ред: 

1.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: а) От финанс. отдел Варнен. община с което 
нареждане да не се дават никакви гратиси за състезанията 
и да не се пускат без билети отделни лица. Това да се има 
за изпълнение от всички организатори на състезанията. б) 
От Н.Ф.С. Центр. ръков. относно републ. първенство по ко-
лоездене в гр. Русе. в) От Н.Ф.С. – относно състезанията за 
държавно атлетич. първенство, които ще се състоят, както е 
обявено. г) От Окол. физкулт. ръковод., че на 25 т. м. се уреж-
да трудов ден за почистване „Колодрума“, като от нас се 
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искат 10 души. Същия ще бъде валиден за „Г.Т.О.“. Да се има 
за изпълнение от Борис Михайлов. 

2. Разрешава се разход. Разрешава се изразходването 
на (1 000) хиляда лева за поправка на баскетболното игри-
ще. 

3. Доклади. 1) Плувния комитет: Докладва се, че плу-
вците не са били добре посрещнати в София. Не са били 
положени никакви грижи от страна на домакините Сергей 
Радионов се е представил лошо. От направените разходи. 
Съюза ще ни признае и върне около 26 000 лева. 2) Атлет. 
Комитет. Атлета Кордон да се изпрати в Пловдив за десе-
тобоя. 3) Футболния комитет. За мача със „Спартак“ – 
„Т.В.П.“ на 18 т. м. Резултат 2:2. Недоволство от ръков. 
на футб. съдия. Барутчийски. Да се пише писмо до Н.Ф. 
Съюз, като същия се порицае и помоли за другия мач 
да ни изпратят по-добър рефер. За предстоящия мач 
„Т.В.П.“ – „Спартак“ на 25 т. м. на игрището да се даде 
усилена храна, като се разрешава да се изразходват 
около 20 000 лева, които да се оправдаят с редовни до-
кументи. Да се пише писмо за освобождаване играчите 
Христо Конаков и Кузман М. Кузманов. За Конаков да за-
мине човек за освобождението му. Освен това да се пише 
за милиция, моряци. Анестев да влезе във връзка с К-ра на 
флота и иска моряци и войници. Да се пише до Околийското 
ръководство за уреждане аптечка в „Колодрума“, да се 
ремонтира вратата, мрежите, западната дъсчена стена, 
да се купи още една маса за касата. Игрището да се чер-
тае грижливо. Организатор за мача се назначава Бедрос 
Ексерджиян, който да се уточни със „Спартак“. Одобрява се 
приходо-разходен протокол от мача „Т.В.П.“ – „Любислав“ 
Бургас, игран на 13 юний 1948 г. в Бургас, който е следния: 
Приход (глобална сума) 85 000 + 4 800 = 89 800 лв. Разход за 
играчи и омнибуса – 74 900 лв. Остава чист приход – 14 900 
лв., които се предадоха на касиера срещу квитанция № .... от 
..... 1948 година. 

Протокол № 24 гр. Варна, 28 юлий 1948 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при секретар Стоян Иванов със след-
ния дневен ред: 

1. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) № 5011 от Н.Ф.С. София, че дежурен за 
мача „Т.В.П“ и „Спартак“ на 25.VII. т.г. се назначава дру-
гаря Кл. Симеонов. 2) № 5016 от същия съюз, че за футбол. 
съдия за мача „Т.В.П“ - „Спартак“ се назначава другаря 
Йордан Таков. 3) № 5021 от същия съюз, отговарят на № 
220 относно редовността на преминал състезател от една 
област в друга, в което се казва, че един състезател участву-
вал в състезанията в една област може, ако има разрешение 
да участвува от името на д-во от друга област в същия сезон 
и във всички състезания, само ако стане жител на селището 
в което е дружеството където е преминал. Това да се има за 
сведение на футболния комитет.

2.Доклади. Длъжностните лица докладваха за извър-
шеното от комитетите, както следва: 1) Футболния комитет. 
Докладва Ив. Моканов. Същия намира, че понеже мачовете 
(футболните) вече завършиха и няма друг по-сигурен из-
точник на приходи, следва разходите да се съкратят. Имаме 
в наличност около 130  000 лв. 2) Организатора на мача 
„Т.В.П“ - „Спартак“ – др. Бедрос Ексерджиян, докладва, че 
за организацията на мача и за добрия приход на мача доп-
ринесоха много следните наши членове: Михаил Манолов, 
Михаил Спиров, Димитър Калъчев, Стоян Иванов и Тодор 
Анестев, които изпълниха отлично възложените им задачи. 

Останалите посочени членове на които имената не се 

посочват да се порицаят. Управителния съвет похвалява 
всички горни членове, като пожелава и за в бъдеще всички 
определени и натоварени с известна работа членове да си 
изпълняват до край поетия ангажимент. 3) Същия предла-
га да се дадат гласуваните от съвета 150 000 лв. за почивка 
на играчите, като същите си уредят въпроса за отпуските. 
Футболния комитет да има грижата за това. 4) Оплаква се 
от подпредсед. Цветан Димитров, че искал на Н-к Гарнизона 
да се даде 1 гратис за мача, за да останат за пинг-понг коми-
тета, членовете на който комитет заедно с тия на плувния 
такъв не са го подпомогнали никак при организирането на 
мача. 4) Заявява, че се отказва от ангажимента си да прави 
маса за пинг-понг. Реши се да се дочака доклада на пинг-
понг комитета. 5) Домакина Бедрос Ексерджиян, докладва, 
че коло-мото комитета са взели шпайкове, които още не са 
сдали и не са вписани в инвентарната книга на д-вото. Реши 
се същия комитет чрез Алекси Николов да сдаде шпайко-
вете незабавно на домакина. 6) Бокс. Зав. бокса Здравко 
Николов докладва, че ние сме се класирали на 3-то място в 
зонното боксово първенство, поради това, че не са се явили 
3 състезатели, 2-мата от които са войници, а третия – Лесов, 
който и друг път е проявявал несериозност. Предлага съ-
щия да бъде изключен. На класиралия се Здравко Николов 
да се дадат гуменки. Реши се Лесов да бъде мъмрен. Бедрос 
Ексерджиян да намери гуменки. За боксьорите се отпушат 
2  500 лв. 7) И.Р.Т. – Докладва Иван Андонов, че днес побе-
дихме на волейбол „Струмска слава” с 5:0 – за републикан-
ско първенство. Моли да се отпуснат допълнително извест-
на сума за доплащане разходите за храната на играчите. 
Реши се, че може да се изразходват най-много до 4 000 лв. 
Юношите. Докладва Атанас Аврамов, че нашите юноши днес 
са завършили мача 0:0 и остават на трето място. Вечеря на 
играчите. Ив. Моканов предлага да се даде една вечеря 
на играчите за да се повдигне духът им. Същия предлага 
да се проследи присъствието на хората от Упр. съвет и да се 
изпълни решението на общото събрание. Предложенията 
се приеха. Среща с други тимове. Бедрос предложи да се 
даде карт-бланш на него и Ив. Моканов да уредят срещи 
с други тимове, което се прие. Атлетите. Реши се да се из-
пратят в София – 6 души атлети. За волейболистите. Стоян 
Иванов предложи да се вземат мерки за одобряване и  стя-
гане волейболистите.

3.Касиерски доклад. Одобряват се следните разходи: 1) 
За входни билети по бюлетин № 203/1948 г. – 150 035 лв.; 2) 
Пътни на Велю Велев до Търново и обр. за получаване на 
разрешение 1 500 лв.; 3) За 1 бр. чук за хвърляне – 3 611 лв.; 
4) За 1 чифт шпайкове – 5 500 лв.; 5) За медали за награда на 
петобоя – 1 050 лв.; 6) За велосипед по освобождаване (б. 
а. наем) на Кузманов – 200 лева.; 7) За фланелки и гащета – 
38 800 лв.; 8) За секретаря за м. юний 1948 г. – 3 300 лв.; 9) За 
велосипед за освобождаване Кузманов – 50 лв.; 10) За пинг-
понг и счупени топки по мача със „Славия” – 1 500 лв.; 11) 
Възнаграждение на пом. домакина за юний т. г. – 6 000 лв.; 
12) За ушиване на номера на 22 фланелки – 300 лв.; 13) За 
пране на 20 фланелки – 600 лв.; 14) За пране на екипа – 900 
лв.; 15) За възнаграждение на Шабу Берберян – за юний т. 
г. – 4 000 лв.; 16) За  картотека – 935 лв.; 17) Такса за премина-
ване играч – 205 лв.; 18) За поправка на обуща и топки – 672 
лв.; 19) За превоз на екип – 200 лв.; 20) За американ – 2 949 
лв.; 21) За картотека – 275 лв.; 22) За такса преминаване иг-
рач – 205 лв.; 23) За шперплат – 1 305 лв.; 24) За 1 чифт футб. 
обуща – 3 500 лв.; 25) За боядисване на 14 фланелки – 2 500 
лв.; 26) За 1 волейболна топка 3 000 лв.; 27) За пътни и днев-
ни Шумен – Варна и обратно на Недялко Делев – 1 420 
лв.; 28) За пътни и дневни на Хр. Конаков Шумен – Варна 
и обр. за мач на 19.VII.1948 г. – 1 150 лв.; 29) За 2 надни-
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ци на Георги Радев – 800 лв.; 30) За лекуване на Георги 
Радев – 700 лв.; 31) За автомобил за ранен играч – 500 лв.; 
32) За 30 м. маркуч – 5 166 лв.; 33) За смилане на 2 000 кг. 
червено за „Тенис-игрището – 8 000 лв.; 34) За входни билети 
за състезание – 520 035 лв.; 35) За загубени надници и за 
масажиране играча Димитър Стефанов – 4 100 лева.; 36) 
За донасяне пратка София – Варна – 200 лева.; 37) За пътни 
и дневни на Харипян Варна – Шумен и обратно – 2 145 лв.; 
38) За лекуване Конаков – 500 лв.; 39) За ушиване на 8 бр. 
топки и поправка на обуща – 600 лв.; 40) За изкърпване топ-
ки и обуща – 650 лв.; 41) За изкърпването на обуща – 350 лв.; 
42) За поправка на обуща – 2 060 лв.; 43) За пътни и дневни 
на Недялко Делев на 25.VII.1948 г. – 2 620 лв.; 44) За боя за 
обуща – 358 лв.; 45) За пране екипи – 580 лв.; 46) За пране на 
екипи – 670 лв.; 47) За пране на екипи – 505 лв.; 48) За вечеря 
на играчите – 9 000 лв.; 49) За надница на играч – 360 лв.; 50) 
За 2 надници на играч – 700 лв.; 51) за 11 топки за пинг-понг 
– 3 300 лв.; 52) За изпиране на екипи – 1 680 лв.; 53) За пътни 
и дневни на Конаков – 1 000 лв.; 54) За 1 чифт шпайкове нови 
– 5 000 лв.; 55) За 1 футболна топка нова – 5 500 лв.; 56) За 1 
чифт ханцунг – 6 000 лв.; 57) За храна на играчите по мача 
със „Спартак” – 24 993 лв.; 58) За храна на играчите втория 
мач със „Спартак” – 24 403 лв.

Всички горни разходи са направени със разрешение 
на Управителния съвет и са съответно заверени от длъж-
ностните лица.1) Приходи-разходен протокол от мача 
„Спартак” – „Т.В.П.” на 18 юлий 1948 г. Приход – 224 000 лв. 
Разход – 88 692 лв. За разпределение – 135 308 лв. – като на 
дружеството ни се падат 67 654 лв. внесени на касиера по 
кв. № 1428 от 18 юлий 1948 г. 2) Приходи-разходен протокол 
от мача „Спартак” – „Т.В.П.” - боксов на 17 юлий 1948 година 
Приход – 142 400 лв. Разход – 14 240 лв. За разпределение 
– 128 160 лв. – като на дружеството ни се падат 64 080 лв. 
внесени на касиера по кв. № 1429 от 18 юлий 1948 година. 
3) Приходи-разходен протокол от мача „Спартак” – „Т.В.П.” на 
25 юлий 1948 г. Приход – 265 340 лв. Разход – 101  552 лв. 
За подялба – 163 788 лв. – като на д-вото ни се падат 81 894 
лв. внесени на касиера по кв. № 1430/25 юлий 1948 годи-
на. 4) Приходи-разходен протокол от боксовия мач „Т.В.П.” 
– „Спартак” - на 25 юлий 1948 година Приход – 198 200 лв. 
Разход – 19 820 лв. За разпределение – 178 380 лв. – като на 
д-вото ни се падат 89 190 лв. внесени на касиера по квитан-
ция № 1431/25.VII.1948 година. Горните протоколи са при-
подписани от касиерите на двете дружества и са издадени 
квитанции.

Протокол № 25 гр. Варна, 4 август 1948 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма през седмицата: 1) № 7264 от Н.Ф.С. запитват 
дали ще вземем участие в баскетболистите състезания в гр. 
Бургас, за да ни запазят места за спане и храна. Да им се от-
говори, че ще участваме. 2) Окръжно от 2-та съюза относно 
застъпването на дисциплините: 1. мотоциклетния спорт и 2. 
плувния спорт, като първия остава към Н.С.С.Т., а втория към 
Н.Ф.С. 3) От Н.Ф. Д-во „България“ София, предлагат ни да ни 
гостуват за волей и баскетбол във Варна. Да им се отговори, 
че не можем да ги приемем, понеже сме заети. 4) От О.Ф.Р. 
Варна, че ни определят дните 28 и 29 авг. т. г. за нас. Да им 
се отговори, че сме съгласни – футболния комитет да се по-
грижи за показването на някой тим. 5) От Н.Ф.С. Коло-мото 
комитет, че ни изпращат с наложен платеж 6 броя външни 
гуми. Домакина и коло-мото комитета да се погрижат за по-
лучаването им. 6) От Окол. физк. ръков. Пращат ни 55 броя 

устави на Н.Ф.С. за разпродаване между членовете. 7) От 
О.Ф. Ръков. нарежда да се проучи програмата за състезани-
ята за купата на Съюза на Народната младеж. 

2. Доклади. Направиха се следните доклади: 1) Иван 
Моканов докладва, че на 15 т. м. датата е дадена на разполо-
жение на Отеч. фронт, който вероятно ще покани „Славия“ 
София за 1 мач във Варна срещу нас или „Спартак“. За това 
трябва да бъдем готови. Всичко ще бъде за тяхна сметка. 2) 
Комитет И.Р.Т. Докладва Ив. Андонов за волейболните със-
тезания за Републ. първенство и класирането от тях. Нашето 
д-во е класирано на 4-то място. Отборът ни се представи 
добре, но и противниците са били сериозни, затова бяхме 
победени. Одобрява се разхода направен за храна дадена 
на състезателите волейболисти възлизащ на 26 577 лв. 3) За 
баскетболното републ. първенство в Бургас, упр. съв. реши 
да участвуваме, като на следното заседание комитета И.Р.Т. 
представи точна сметка за разхода, който трябва да напра-
вим. 4) За волейболното игрище. Докладва Влад. Пинзов, 
който беше натоварен за подобрение на същото за волей-
болните състезания за Реп. първен. моли да се признаят 
разходите направени по разните поправки възлизащи на 2 
000 лева. Съвета одобри разхода. 5) За тенис комитета. Вл. 
Пинзов докладва, че ако се явят кандидати ще се състои от-
крит турнир. 6) Одобрява се разхода. Съвета одобри след-
ните направени разходи: 1. За заварка на стълба – 3 500 лв. 
2. За 2 тона счупени керемиди – 2 300 лв. 3) За пренасяне на 
същите – 1 800 лева. При доклада на Пинзов взе думата каси-
ера Моканов, който помоли Тенис-комитета да се погрижи 
за събирането на членските вноски, понеже за поддържане-
то на Тенис-игрището стават големи разходи. 7) Футболния 
комитет. Докладва Бедрос Ексерджиян, който е гово-
рил по телефона със „Славия-Ченгелов“ Пловдив и уго-
ворил за 2 другарски мача на 7 т. м. Събота да играят 
с „Торпедо“, а втория на 8 т. м. с нас. Понеже са дадени 
на „Торпедо“, съвета приема предложението да игра-
ем, като всичко се дели на две. На „Славия-Ченгелов“ 
ще се заплати глобална сума от 100 000 лв. За органи-
затор на мачовете се избра Тодор Анестев, а за посре-
щането, настаняването на гостите и за афиширането на 
мачовете се избра комисия в състав: Харипян, Богомил 
Костов и Хр. Момчилов, които заедно с посочените лица 
от „Торпедо“ да се съберат и уговорят условията. Може 
да се пусне и предвар. продажба на билети. На следното за-
седание да се представи приходо-разходния протокол. 8) 
Колоездачния комитет. Докладва Стефан Маринчев, че ко-
митета е уговорил със „Спартак“ Варна да уредим съвмест-
но колоездачни състезания на 28 и 29 т. м., които дати ни 
са дадени от О.Ф.Р. за уреждане приятелски състезания за 
финансово стабилизиране на д-вото, като ще се погрижат за 
поканването и на някои добри състезатели от провинцията. 
Съвета по принцип приема предложението стига да могат 
да подсигурят външни състезатели. В противен случай ще 
трябва единия ден да се уреди футболен мач. Приходите и 
разходите наравно. Моканов намира, че по-удобни дати са 
4 и 5 септ. когато ще могат да поканят „Локомотив“ София. 
9) Юношкия комитет. Докладва Аврамов, че резултата 
от юношкия мач „Т.В.П.“ – „Спартак“ е 2:0 за нас. 10) Култ. 
просвет. комитет. Наложително е в кв. „Приморски“ да отиде 
организатора за да им даде някой обяснения за сектора, за 
да започне записването на членове. 11) Провинени члено-
ве. Бедрос Ексерджиян докладва, че през време на волей-
болния турнир е констатирал, че мнозина от нашето д-во са 
се държали крайно лошо и неспортменски, с което са изло-
жили името на д-вото.Между провинилите се членове е бил 
и Зав. култ, просветния комитет - др. Величко Дюлгеров, 
който е налитал да бие длъжностно лице – съдията 
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на състезанието и се държал крайно неприлично, за което 
Б. Ексерджиян намира, че същия като културно-просветник 
не е трябвало да се присъединява към групата провинени, 
защото като член на Упр. съв. излага и името на д-вото, за 
което предлага Величко Дюлгеров да си подаде оставка-
та като член на Управата. Даде се думата и на Дюлгеров, 
който си призна виновността, но намира, че казаното от Б. 
Ексерджиян е пресилено и за доброто на д-вото, той си по-
даде оставката. Съвета след като изслуша двамата намери, 
че Дюлгеров е виновен в това, че е налитал да бие съдията 
и затова му наложи наказанието: „Освобождаване от длъж-
ността. която заема”, считано от днес. Пинзов намира, че не 
само членовете са провинени, но има и съдии, какъвто е 
бил Константинов, който е псувал най-вулгарно, са ставали 
причина да има грубости и неспортсменско държане през 
време на състезанията. За това да се пише до Ц.К. на И.Р.Т. 
при Н.Ф.С. За аномалиите през време на турнира докладва 
Христо Момчилов, който намира, че волейболното състеза-
ние „Т.В.П.” и „Левски” е било умишлено прекратено, за което 
да се иска обяснение от Стефан Иванов, като на следното 
заседание, когато същия присъствува му се направи строго 
мъмрене. За нередовността на членовете в заседанията на 
Упр. съв. Говори Ив. Моканов, който запитва каква длъжност 
заема Стоян Иванов и защо не идва редовно на заседания-
та, като сега трябва да се работи най-много. Да му се искат 
обяснения за това. Освен това Моканов намира, че има чле-
нове от Управата, които след като си направят доклада вед-
нага напущат заседанието, което е съвършено неправилно. 
Вземайки пред вид повдигнатото от Моканов, Упр. съвет 
реши, че за в бъдеще всички членове, които идват на засе-
данията са длъжни да стоят до края на същите. Такъв е слу-
чая и с Иван Андонов, който след като направи доклада си 
веднага напусна заседанието. Това показва, че същия и дру-
гите като него не проявяват никакъв интерес към живота на 
д-вото. За волейболния тим се изказа Б. Ексерджиян, който 
намира, че играчите командват комитета, което е неправил-
но. Пинзов намира, че И.Р.Т. трябва да се раздели на волей и 
баскетболни комитети, понеже само един комитет не може 
да се справи с многото работа. На друго заседание Упр. съв. 
трябва да се занимае с този въпрос, защото Ив. Андонов е 
млад и не е в състояние да се справи с работите на комите-
та. За изгубени екипи. Домакина докладва, че има изгубени 
фланели, гащета и хавлия. За всичко да се искат обяснения 
и докладва за протоколиране. Коло-мото комитета да пре-
даде екипите и инв. предмети за вписване в инвент. книга.

Протокол № 26, 11 август 1948 год., гр. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Прочете се протокол № 25 от мина-
лото заседание, който се прие без изменения и допълнения. 

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) № 791 от О.Ф.Р. за наложените наказания 
на провинени членове и играчи през време на футболни 
и волейболни състезания, между които са и нашите чле-
нове. а) Величко Дюлгеров – отстранява се от длъжност-
та „Култ. просветник” на д-вото и изключване за 1 година. 
б) Борислав Христов – изключва се за 1 година. в) Стайко 
Йорданов и Бисер Златев със строго мъмрене и последно 
предупреждение. За в бъдеще д-вата винаги на състеза-
нията да назначават „спортна милиция” с ленти на ръ-
ката. Домакина да поръча 10 ленти. Отборите да влизат и 
излизат в игрището в ред. – футболния комитет да уведоми 
състезателите. Упр. съв. е съгласен с наложените наказания, 
обаче, намира че не всички провинени състезатели и члено-

ве, които следваха да бъдат наказани са взети под вни-

мание, което е съвършено неправилно. Ние предоставяме 
на О.Ф.Р., което има представители на всички състезания на 
време да се занимава с провиненията а не с пропуските в 
докладите длъжн. лица да прикриват провинените и в та-
къв случай да пострадват само членове на едно дружество. 
1) № 176 от Н.Ф. Д-во „Локомотив” Шумен, молят за раз-
решение на състезателят ни Христо Конаков каквото е 
обещал Оник Харипян. Да им се отговори, че Харипян е 
бил изпращан за освобождаването на въпросния състе-
зател, но той не може да поема ангажимента за разре-
шение, понеже няма това право. За в бъдеще длъжност-
ните лица да не превишават правата си, с което излагат само 
името на д-вото. 2) От Град. физкулт. ръков. Пловдив с което 
ни канят за 2 футболни състезания в гр. Пловдив – на 24 и 30 
т. м. по случай Пловдивския мострен панаир. Въпреки жела-
нието ни не можем да приемем поканата, понеже играчите 
ни ще бъдат на курорт от 15.VIII. до 2-3 септ. т. г., за това 
да предвидят друг тим. 3) № 796 от О.Ф.Р. с което съобща-
ват че на 12, 14 и 15 т. м. ще се играят мачове за подарената 
купа от Градския комитет на О.Ф - футболния комитет да има 
грижата за тимът. 4) № 794 от същото ръководство, че на 22 
т. м. ще се празнува в цялата страна „Денят на плуване”, по 
специална програма. За провеждане на същата от страна 
на д-вото ни се назначава комисия в състав: Ал. Алексиев, 
Стефан Маринчев и Добри Желязков. От д-вото ни се иска да 
положат нормите на Г.Т.О. по плуване най-малко 300 члена. 
5) № 115 от Н.Ф. Д-во „Никола Петров” Гор. Оряховица, канят 
ни за един мач на 15, 22 или 29 т. м. Да им се отговори, че сме 
на почивка. 6) № 274 от Град. Нар. съв. – ком. физ. и спорт, 
че се обезсилват всички досегашни карти за свободен вход 
и ще се издадат нови такива, като за в бъдеще всички лица 
с такива карти ще бъдат снабдени с безакцизни билети, без 
каквито не ще бъдат допущани в игрищата. Билетите ще се 
купуват от канцеларията на Ръковод. 7) № 795 от физк. ръ-
ков., че вместо 28 и 29 т. м. на нас ни се отпускат датите 21 
и 22 т. м. за коло-състезания със „Спартак”. 8) От колоездач. 
комит. при д-вото ни, че инвент. предмети винаги са на лице 
и когато се поискат за вписване в инв. книга могат да се ви-
дят при Алекси Николов. Независимо от всичко за в бъдеще 
ще трябва редовно да се вписват в инв. книга и за дадени 
предмети за ползуване от състезателите или комитети ще 
трябва да се подписват разписки при домакина.

3.Доклади. 1) За почивката на играчите. Зав. футб. 
Иван Моканов докладва, че до сега са изявили желание 
да отидат на курорт само 6 души състезатели от I тим. 
Другите са заети. Уговорено е да заминат за Омуртаг, но 
ще трябва да се намери палатка. Да се изпратят към 12 души, 
като се вземат от юношите и др, дисциплини. Заминаваме 
след 15 т. м. 2) Колоезд. ком. – че са получили 3 чифта гуми. 
Съвета реши същите да се разпределят срещу заплащане 
между трима състезатели посочени от комитета. В 5 етап-
ното състезание ще вземем участие с 3 състезатели. Алекси 
Николов да уговори с някои добри състезатели за 21 и 22 
т. м. За в бъдеще всички документи за купени инвентарни 
предмети да се заверят от домакина, който ще отбелязва 
инв. номера. 3) За мача в Силистра. Докладва Харипян. 
Слабо представяне и резултат 6:2. Приходо-разходния 
протокол на следното заседание. 4) За мача „Т.В.П.” и 
„Славия-Ченгелов” Пловдив на 8 т. м. Докладва Ив. 
Моканов. Направил разместване и попълване на тимът, 
защото се налагало това. Оплаква се от поведението на 
Белчо, Лилов (Перника), които не искали да заминат за 
Силистра и втория тим е останал без вратар, от Недко и 
Тошко Терзистоев, които в деня преди този мач са ски-
тали до късно и не дали добра игра. На следното заседа-
ние ще се яви с конкретно предложение. Повдигна се въ-
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проса и за гратисите на юношите дадени на Аврамов, който 
на следното заседание докладва на кого ги е дал, тъй като 
юношите не са получили такива. 5) За комитета И.Р.Т. – Ив. 
Андонов моли да се уясни с казаното от Владимир Пинзов в 
миналото заседание, относно участието му в комитета. 6) За 
баскетболния турнир в Бургас, Ив. Андонов моли да се пла-
тят разноските на Велю Велев и Живодеров до заминаване-
то им за Бургас. 7) За прикрепването към Дома на войската. 
Повдигна се наново този въпрос, че трябва да се побърза, 
защото това вече е наложително. 8) Специално заседание 
Упр. съв. и състезатели да се свика след завръщането на съ-
щите от курорт за уясняване някои въпроси.

4.Одобриха се следните разходи: 1) За снимки на със-
тезатели – 500 лв.; 2) За вечеря на играчите – 18  295 лв. и 
3) За плувците в София – преразход – 33 635 лв. Приходо-
разхода от мачовете на 7 и 8 авг. т. г. между „Торпедо” Варна 
и „Славия-Ченгелов” Пловдив и „Т.В.П.” Варна - „Славия-
Ченгелов” е следния: Приход – 164 620 лв. Разход – 131 184 
лв. Остава чист приход – 33  436 лв., които се разделят по 
равно между „Торпедо” и „Т.В.П.” по 16 718 лв., които са вне-
сени на касиера по кас. квитанция № 1436/11.VIII.1948 г.

Протокол № 27 гр. Варна, 18 август 1948 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на уп-
рав. съвет, при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 26 
от миналото заседание, в който се направиха следната про-
мяна: „Даване 1 чифт външни гуми за велосипед на състе-
зателя-колоездач Добри Терзиев да се заплатят от дружест-
вената каса и същите и същите се подаряват на въпросния 
състезател. Така попълнен протокола се прие.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) От Пловд. Окол. физк. ръков. канят ни за 
едно състезание по случай панаира. Момчилов да се срещ-
не с Ив. Андонов за да уговорят дали да участвуваме. 2) № 
801 от Окол. физк. ръков. Варна, съобщават за промените в 
мачовете за купата на Град. О.Ф. ком. 3) № 786 от Окол. физк. 
ръков. Варна да картотекираме всички членове, които не са 
получили карти. 4) № 5489 от Н.Ф.С. – Центр. ръков. относно 
провеждането на звездообразния турист. поход до връх „Св. 
Никола” от 25-29 авг. т. г. Да има грижата за записването др. 
Цветан Благоев.

3.Доклади. а) За колоездачните състезания: Докладва 
Алекси Николов и Маринчев, че на 21 и 22 т. м. ние с 
„Спартак” ще изнесем колоездачни състезания при равни 
начала на които са поканени да присъствуват най-добрите 
състезатели от София и провинцията, Трябва да се напра-
ви всичко възможно за да можем да имаме добър приход. 
Колоездачния комитет да гледа на всяка цена да дойдат по-
канените състезатели, защото в противен случай няма да се 
разчита на голям приход. б) Футболния комитет: Докладва 
Ив. Моканов за футб. турнир на 15 т. м. в който спече-
лихме купата подарена от Градския О.Ф. комитет, като 
победихме „Спартак” Варна с 2:0. Понеже купата не 
беше още готова и донесена в града, остана да ни се 
поднесе по-късно. в) За почивката на състезателите (лету-
ване). Понеже футбол. комитет беше натоварен да сондира 
мнението на играчите за почивката Ив. Моканов, докла-
два, че от първия тим има желающи 4-5 души, а останали-
те нямат разрешен отпуск. Предоставя на Упр. съвет да се 
изкаже по въпроса и вземе решение, понеже времето ми-
нава и отпуската на хората намалява. Изказаха се някои от 
членовете на съвета. Бедрос предложи да заминат най-дис-
циплинираните играчи. Цветан Димитров намира, че няма 
време за протакане и предлага да заминат всички които са 

свободни и имат отпуск, понеже имаме няколко решения за 
почивката и момчетата са готови. Председателя Алексиев 
и останалите членове включително и Бедрос гласува-
ха групата, макар и малка да замине за мястото, което 
е подходящо за почивка и то балканска , както вече е 
уговорено в Омуртаг или в краен случай в Вълчи дол. 
Понеже Георги Радев (Калфата) и Панайот Желязков по 
финансови причини са възпрепятствувани съвета реши 
да заплати надниците, които ще изгубят, но на всяка 
цена да заминат. Общо групата състояща се от около 11 
души трябва да замине към 20 т. м. За водач се назна-
чи – секретаря Тодор Анестев, готвач Шабу Берберян 
и състезателите: Илия Апостолов, Стайко Йорданов, 
Георги Радев, Панайот Желязков, Коста Николов, Тодор 
Николов Тодоров (Джембо), Тодор Терзистоев, Недко 
Недев (Пилето) и Димитър Димитров (Клечо), като ня-
кои могат да заминат допълнително. Реши се Анестев да 
замине веднага за Омуртаг за оглеждане мястото за лагера. 
Да се намерят поне 2 палатки, за да може да се построят в 
гората вън от града. Не се определи точна сума за летуване-
то, но се препоръча да не се надминава 80-90 хиляди лева. 
Отчетната работа се възлага на Тодор Анестев. г) Доклад 
за другарски мач в гр. Силистра с „Септемврий”. Докладва 
Бедрос Ексерджиян. При слаба игра на „Б” тима резулта-
та бил 6:2 за „Септемврий” – финансовия отчет е следния. 
Получени от „Септемврий” 36  200 лв. Изразходвани за иг-
рачите 39 820 лв. Или направен преразход 3 620 лв., който 
се одобрява от съвета. Мача се игра на 8.VIII.1948 год. Тима 
не е заминал в пълния състав. Вратарите – Стоил Лилов 
(Перника) и  Белчо са отказали да отидат и футболния 
комитет е бил принуден в самия ден на мача да изпрати 
вратаря на „Торпедо”. Първия се извинява, че имал болен 
в къщи, а втория имал поправит. изпит. Зав. футбола пред-
лага първия да се накаже с „мъмрене”, а втория с „строго 
мъмрене”. Бедрос предлага наказание от 1-3 месеца отстра-
нение. Съвета приема причините за извинителни и налага 
първите наказания предложени от Моканов с пожелание 
за в бъдеще същите да бъдат строго изпълнителни и да не 
стават причина да се излага дружеството. д) За играчите: 
Атанас Аврамов, докладва, че получените гратиси за мачо-
вете раздава на юношите, които са редовни в тренировките. 
е) Време за заседанията на Управ. съвет. Реши се за в бъде-
ще редовните заседания да започват точно в 19 ч. и 30 мин., 
като се помолиха членовете на време да идват, за да може 
по на време да свършват заседанията. ж) Искаме разреше-
ние на играча Младен Джуров от „Лудогорец” Разград. 
Да се пише писмо. з) На края се реши играчите определени 
за курорт и водача им заедно с футболния комитет на 19 т. 
м. да се съберат в клуба за размяна мисли по летуването.

Протокол № 29 гр. Варна, 1 септем. 1948 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управ. съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма по които се взеха и съответните решения, 
както следва: а) От Нар. физк. д-во „Дим. Ватев“ с. Белослав, 
Варненско, канят ни за един футболен мач на 5 септ. т. м., 
като ни заплатят разноски. Реши се да им гостуване с един 
смесен тим, ако освен пътните ни дадат и малка закуска. б) 
От О.Ф. Ръков. Варна нареждат за 4 и 5 т. м. за турнира в 
гр. Попово от нашето д-во да заминат следните играчи: 
Конаков II, Спасов, Недев, Радев и Желязков. Тези, кои-
то са на курорт да им се съобщи да заминат от Омуртаг за 
Попово на 4 т. м. Сутринта, а останалите, ако получат отпуск 
от Варна. в) От Нар. физк. д-во „Славия” София, молят да 
им дадем разрешение за преминаване на нашия 
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състезател Христо Василев Конаков. По този въпрос 
Бедрос Ексерджиян, докладва, че се срещнал с предсе-
дателя на „Славия” – полковник Радков и той е обещал, 
че ще нареди Конаков да се върне на служба в Шумен 
– 4 трудова дружина и така ще продължи да играе при 
нас. Реши се за сега да не се дава разрешение, а да се 
пише писмо до Полковника да нареди Конаков да бъде 
върнат в Шумен.

2. Доклади. Направиха се следните доклади от длъж-
ностните лица: а) За конференцията на О.Ф. ръков., която 
се състояла на 27 авг. т. г. Докладва председателя Алексиев. 
На нея са били отчетени слабостите, които съществуват 
между отделните комитети при ръководството и тия при 
дружествата. Желателно е комитетите на време да изпъл-
няват всички нареждания. б) За значката Г.Т.О. Докладва 
Бедрос, че е констатирано, че от нашето д-во до сега са се 
записали само 18 души за които сме представили списък. 
Наложително е да се излъчи човек, който да се занимава с 
преписката по Г.Т.О., понеже определения Борис Михайлов 
бил зает с много работа. Бедрос предлага всички състеза-
тели да се записват за значки, тъй като за в бъдеще не мо-
гат да спортуват младежи, които не са носители на същата. 
Освен това предлага за в бъдеще всички членове на д-вото 
да преминават през секторите на същото, както повелява 
правилника и устава. в) Приходо-разходния протокол за ко-
лоездачното състезание състояло се на 29 август 1948 год. 
общо със „Спартак” докладва Моканов. На д-вото ни се пада 
чист приход 29  348 лева. г) Приходо-разходния протокол 
от мача игран със „Стамо Костов” гр. Попово на 22 авг. 
т. г. при глобална сума 35  000 лв. Докладва Ив. Моканов. 
Домакините вместо обещаната сума са дали 30  000 лева 
като молят да им опростим останалите 5 000 лв. Съвета не е 
съгласен и държи да се изплати цялата сума. Да им се пише 
писмо в този дух, като се изпрати разписка за 5  000 лв. и 
се натоварва Бедрос да получи сумата. Приходо-разхода е 
следния: Получени от „Ст. Костов” – 30 000 лв. Разходвани – 
26 070 лв. Остава чист приход – 3 930 лв. Резултата от мача 
е 5:1 за нас. д) Приходо-разходния протокол от мача иг-
ран в гр. Разград на 29.VIII.1948 г. е следния: Получени 
от „Лудогорец” – 25  000 лв. Направени разходи – 27  920 
лв. Направен преразход – 2  920 лв. който се одобрява от 
съвета. За техническата част докладва Харипян. Били по-
срещнати добре. Играта слаба. Резултата слаба. Резултат 
3:2 за „Лудогорец”. При този доклад се направи уместна 
забележка от Бедрос, че за в бъдеще мачовете трябва да се 
изнасят от името на отбора, който се състезава, а не общо 
да се заангажира името на първия отбор, което е нередно 
понеже всички си съставят мнение, че д-вото на по-специ-
ално футболния ни отбор отслабва. Особено сега трябва 
да се внимава, понеже влизаме в състава на Нац. дивизия. 
Време е вече отборът да се подтегне и футболния тим да 
погледне по-сериозно, на предстоящите ни срещи, защото 
стоенето в Нац. дивизия ще зависи много от резултатите, 
които ще дадем на първите мачове. Съвета одобрява след-
ните разходи: 1) 3 000 лв. за боксьорите и  2) 7 150 лв. дадени 
на атлета Петър Йозеф Кордон, който участва на десетобоя 
в гр. Пловдив. По сватбения подарък на Гарабед Гарабедов. 
Секретаря повдига въпроса за сватбения подарък на 
Гарабедов, за който имаме вече протоколно решение и на-
товарения за това Бедрос Ексерджиян трябваше до сега да 
изпълни това решение. Подаръка не е още купен, но това да 
стане, когато в касата постъпят по-големи суми.

Протокол № 30, 15 септемврий 1948 г., гр. Варна Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 

управителния съвет, при следния дневен ред: 

1.Четене протоколи: Секретаря прочете протоколи № 
27 и № 29, които се приеха без изменение.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма, по които се взеха и съответните решения. а) От Окол. ръ-
ков. Варна, че от 1 до 30.X.1948 год. ще се състои атлет. курс 
за инструктори. Натоварва се отговорника по атлетика др. 
Хр. Момчилов да посочи кой младеж е подходящ за курса. 
б) От Окол. Физк. ръков., че от 1.IX.1948 г. физкултурниците 
влизащи в редовете на българската войска и престават чле-
нуването в свободните физкултурни дружества, а остават 
към тия при Дома на войската. в) От Окол. Физк. ръков. да 
им съобщим дали има нещо верно, че ще се прикрепваме 
към Дома на войската – Варна. Да им се отговори, че отдав-
на сме в преговори и ще ги известим, когато се постигне из-
вестен резултат.

3. Доклади. 1) Финансов. Одобрява се разхода от 4 000 
лева, броени за подарените велосипедни гуми на колоез-
дача Добри Терзиев; и 2  856 лв. купените 3 ½ метра бре-
зент. 2) Футболния комитет. За мача (другарски) игран на 
9.IX.1948 г. в гр. Провадия с „Б. Желев” с нашия „Б” тим 
докладва Моканов. Играта била добра. Резултат 3:2 за 
нас. 1) Приход – 15 000 лв. 2) Разход – 10 625 лв. – чист при-
ход 4  375 лв. вписан в касовата книга и кас. квит. № 1447. 
За турнира на 9.IX. т.г. Варна за купата на Съюза на бой-
ците против фашизъма докладва Харипян. Играхме с 
„Торпедо” и поради лошото ръководство от страна на 
рефера Стойчо Ковачев (бел. Солака) загубихме с 1:0 
за „Торпедо”. Да се пише до Окол. ръководство, за в бъ-
деще да се внимава при ръководене на мачовете. Гола 
беше вкаран с ръка от противния играч. Капитана тряб-
ваше още там да направи възражение. Наложително 
беше да се контестира. За футболния тим – Моканов на-
мира, че играчите са несериозни, а сега сме в надвечерието 
на Националната дивизия. По този въпрос ще останем да 
го разгледаме в края на заседанието. 3) Бокс комитета. Зав. 
бокса Здр. Николов, предложи да поканим за едно приятел-
ско боксово състезание на муха, перо, петел, лека, средна 
и тежка категории боксьорите на „Локомотив” Пловдив, 
като им заплатим пътните за 5 души и дневни за три дни х 
600 лв. дневно, със задължение да им върнем една среща. 
Те ще ни гостуват на 3.X., а ние на 10.X.1948 г. Одобряват се 
направените разходи за боксьорите за зонните състезания 
възлизащи на 11 462 лв. 4) Колоездачен комитет. Докладва 
Ал. Николов за колоездачното състезание София - Варна на 
което нашия състезател Добри Терзиев се класирана 8-мо 
място, въпреки че му се повреждало колелото. 5) Туристич. 
комитет. Цветан Благоев предлага да се свикат на съвеща-
телно заседание членовете-туристи, за да се уточнят по 
дейността на комитета. За това се определи 21 т. м. 6) Тенис 
комитета. Докладва Влад. Пинзов, че д-вото ни не взе учас-
тие в първенството, понеже Съюза не плаща никакви раз-
носки. Повдигна въпроса за гуменките, които трябва да се 
ползуват от състезателите. Реши се всеки желающ да си 
вземе гуменки, да внесе на касиера по 500 лв. и със събра-
ните пари да се купят нови гуменки по номерата които са 
ни необходими. 7) Комитет И.Р.Т. Докладва Илия Капитанов, 
който намира, че причината гдето игрищата са празни е 
тази, че комитетите бездействуват. 8) За инцидента на иг-
рище „Тениса“. Пазача на игрището Тодор Александров док-
ладва, че на 1.IX.1948 г. членовете-състезатели Паскал Дим. 
Паскалев и Филко Маслев са нанесли побой на малките чле-
нове-състезатели Симеон Ив. Василев и Панайот Димитров 
Панайотов. Първия искал да ги изгони от игрището и им 
нанесъл побой. Филко Маслев, който вече има едно нало-
жено наказание и е нанесъл по адрес на двамата юноши 
разни псувни и е нарушил вътрешния ред на игрището. За 
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горните провинения съвета реши да ги изключи за срок до 
общото редовно събрание. Това да им се съобщи писмено. 
Наказанието се счита от 15.IX.1948 година. 9) Доклад за лету-
ването на състезателите в гр. Омуртаг. Докладва водача на 
групата секретаря Тодор Анестев. Той прочете писмения си 
доклад в който описва целия живот по летуването. Изказа 
си задоволството от съдействието на физк. ръков. в гр. 
Омуртаг начело с председателя Никола Байков комуто да се 
изкаже благодарност. Съвета одобри направения разход от 
90 945 лева за времето от 20.VIII. до 4.IX.1948 год. За което се 
предаде на касиера подробен опис на разходите с редовна 
сметко-разписка.10) По прикрепването към Дома на вой-
ската. Да се отговори на О.Ф. ръков., че сме в преговори за 
прикрепване към дома на войската – Варна. 

4.При закрити врата. На заседанието останаха члено-
вете на Упр. съвет, за да се разгледат най-важните въпроси 
от днешното заседание. 1) За прикрепването. За момен-
та съвета намира, че този въпрос е най-важния от всички. 
Наложително е прикрепването да стане преди започването 
на състезанията за Националната дивизия. На всяка цена 
контактната комисията да продължи работата си с военните. 
Бедрос докладва, че в Съюза в София няма нищо официално 
за прикрепването към дома на войската, но само зачекнали 
този въпрос. Михаил Манолов докладва, че Ангел Пандов 
е по-наклонен за сливане с „Академик“. 2) За положение-
то на тима. Маринчев намира, че нямаме план за действие. 
Състава на футболния отбор е слаб. Наложително е да 
се погрижим за играчите. За технич. работа в комитета 
да си продължат Моканов и Харипян. За първия мач на 
10.Х. т.г. в Пловдив трябва да се подсигури освобожда-
ването играчите. Цв. Димитров, Бедрос и Моканов да 
заминат за търсене и освобождаване на играчите. 

Протокол № 31 гр. Варна, 22 септем. 1948 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма по които се взеха и съответните решения. а) От физкулт. 
ръков. да представяме сведения за Г.Т.О. да има грижата 
Маринчев. б) От физкулт. ръков. нареждане за агитацион-
ния месец на Г.Т.О. в) От Н.Ф.С. да се запишем за списание 
„Шахматна мисъл“. Реши се д-вото ни да се абонира. Касиера 
да внесе 500 лв. за 1 година. г) От физк. ръков., че на 25 т. м. 
Започват тренировките по бокса. Да се има за изпълнение 
от бокс комитета. д) От Окол. физк. ръков., че разрешават 
на град. отбор на пинг-понг да играе с Соф. такъв, без да ни 
помогне с разходите. е) От Окол. ръков., че състезателите, 
които играха на 6.IX. т.г. в Попово още не са върнали еки-
пите. Това да сторят веднага иначе няма да им се разреши 
да играят официални мачове. Футболния комитет да съоб-
щи на играчите. ж) От Окол. физк. ръковод., че Н.Ф.С. ще 
проведе 30 дневен курс по борба и вдигане тежести. От нас 
се иска 1 младеж, на когото ще поемат всички разноски. з) 
От Окол. физк. ръков., че турист. ком. устройва трудов из-
лет до хижа „Родни Балкани“ на 25 и 26 т. м. На 24 т. м. ще 
има съвещание на председателите на комитетите. Да има 
грижата туристическия комитет. и) От Окол. физк. д-во, че 
уреждат 7 дневен курс за футболни съдии. Прочетоха се по-
лучените заявления от следните бивши наши играчи-състе-
затели. 1) Жечо Петков Пенев от Нар. физк. Д-во „Бойчо 
Желев“ Провадия. 2) Младен Христофоров Джуров от 
„Лудогорец“ Разград, които молят да бъдат приети при 
нас. Реши се да се приемат. 3) Милан Станчев Момчилов от 
„Спартак“ Варна, моли да бъде приет за член в нашето д-во. 
Съвета реши да го приеме, като се изиска редовно разре-
шително. 

2. Доклад на контактната комисия по прикрепването. 
Секретаря прочете съставения от двете контактни комисии 
протокол за прикрепването на дружеството ни към дома на 
Народната войска Варна с измененията упоменати в самия 
протокол. По това споразумение се дойде като името „Тича 
Владислав Приморец“ ще се замени с „Ботев“ при Дома 
на Народната войска Варна за военнослужащи и граж-
дани. 

Ще се попълни Упр. и Контр. съвети с военни посочени 
от тях и одобрени от контактните комисии; Формата оста-
ва – червен и бял цвят; Значката се сменя; Всички под-
робности се прочетоха и Упр. съвет ги прие без изменение, 
като остана да се одобрят от извънредното общо годишно 
събрание и там се официално санкционира. Протокола е от 
21 септ. 1948 г. и е неразделна част от цялата преписка по 
прикрепването. 

3.Насрочване на извънредно общо събрание. След като 
се прие напълно съставения протокол за прикрепването на 
дружеството към Дома на Народната войска, Управителния 
съвет реши да свика извънредно общо събрание и то в 
най-скоро време, за да можем този въпрос да го разрешим 
преди мачовете за Националната дивизия. Изказаха се же-
лающите и се реши да свика извънредно общо събрание на 
24 септем. 1948 год. в 19 часа в салона на Първа Средищна 
прогимназия Варна при дневен ред: Прикрепване на дру-
жеството ни към Дома на Народната войска. Да се поканят 
членовете на д-вото чрез пресата и радиото, като се обяви 
и на видно място в клуба. Да се изготви и предложението 
на Упр. съв до изв. общо събрание относно прикрепването. 
Маринчев да замине с един военен за София и уреди въ-
проса за събранието, което се свика по спешност. Съвета 
одобри разхода от 2 000 лв. дадени на Димитричка Илиева.

ДРУГАРИ ЧЛЕНОВЕ,
За историята на досегашното Народно физкултурно 

дружество „Тича Владислав Приморец” е интересно да 
се отбележи датата 24 септемврий 1948 год. когато се 
състоя извънредното общо събрание в салона на Първа 
средищна прогимназия посетено от 400 члена на което 
се реши: от същата дата дружеството да се прикрепи 
към Дома на Народната войска под името Народно физ-
културно дружество „Ботев” при Д.Н.В. за военнослу-
жащи и граждани, който акт тържествено се оповести 
на 26 с. м. на съвместно събрание в кино „Г. Димитров” 
за, което бяхме поздравени от другите дружества след 
което имаше голяма манифестация до паметника на 
Ботев в Морската градина. Да пребъде дружеството! (Т. 
Анестев секретар „Ботев” при Д.Н.В.)

Живота на дружеството продължава под името 
Н.Ф.Д-во „Ботев” при Д.Н.В. Варна.

Протокол № 32, гр. Варна, 29 септ. 1948 год. На 29 
септемврий 1948 год. в клубното помещение се състоя пър-
вото редовно заседание на новоизбраната от извънредно-
то общо събрание управа състояло се на 24 т. м. председа-
телствувано от др. подпредседател Алекси Алексиев, при 
следния дневен ред: 

1. Попълване комитетите. Понеже на заседанието от-
съствуваха доста членове възпрепятствани по служба, съ-
вета реши тази точка да се остави за следното заседание за 
което на всички членове да се изпратят покани с обозна-
чение кой каква длъжност ще изпълнява, като до тогава 
комитетите се съберат и посочат лицата, които ще влизат в 
същите, за да може да се попълни списъка. 

2. Време и ден на заседанията. Председателствуващия 
заседанието мотивирано предложи на новата управа 
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редовните заседания и за в бъдеще да се състоят в сряда. 
Часът на започването ще се мени според сезона. За сега да 
почват точно в 7 часа след обяд, като всички задължител-
но да бъдат редовни. Това предложение се прие от съвета. 
Комитетите, ако им се наложи могат да се събират отделно, 
или пък всички общо за разрешаване на някои технически 
въпроси, като решенията си ги съобщават на Упр. съвет за 
одобрение. 

3. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните 
получени през седмицата писма, по които се взеха и съот-
ветните решения: 1) № 927 от футб. комит. при Ок. физ. рък. 
Съобщават ни програмата за юношката купа, които започ-
ват на 3.Х.т.г. Да се има за сведение от Зав. юношите, който 
на време да известява датите на нашите юноши. 2) № 930 от 
Окол. физк. ръков. че на 3.Х. т.г. в 7 ч. пр. обяд ще се проведе 
трудов ден на игрище „Колодрума“ за покриване норма от 
Г.Т.О. „трудов ден на физкултурен обект“. Калъчев да разгла-
си на записалите се за Г.Т.О., а така също да се съобщи и на 
военните за Г.Т.О. 3) № 931 от същото ръков., че нац. състе-
зател по бокс Георги Георгиев от „Торпедо“ Варна е публич-
но похвален от Нар. физк. съюз. 4) № 321 от Комит. за физк. 
и спорт при Град. съв. Варна съобщава, че друж. членове 
Димитър Янев Димитров и Христо Атанасов Христов са 
завършили курса за техн. ръководители по Г.Т.О. и че тряб-
ва да ги привлечем на работа за агитац. месец. Маринчев 
да ги повика и им възложи работа. 5) № 6468 от Колоезд. 
ком. При Н.Ф. Съюз, съобщават, че в съюза се намират пре-
дметни награди за 12 000 лв. Спечелени от нашия състеза-
теля-колоездач Добри Терзиев. Сумата може да се остави 
в Съюза за сметка на колелото за което същия се записал. 
Председателя на комитета Алекси Николов каза сумата да 
остане в съюза, като за това да се пише. 6) Телеграма от 
„Локомотив“ Пловдив, че в събота 2.Х. т.г. боксьорите прис-
тигат. Комитета да има грижата за посрещането. 7) № 54 от 
Нар. Кооп. болница Варна. Молят ни да се запишем за чле-
нове, като внесем съответния дялов капитал. Понеже в мо-
мента финансово сме затруднени този въпрос ще го разгле-
даме на друго заседание. 

4. Доклади. 1) Бокс комитета. Докладва Б. Ексерджиян, 
че на 3 окт. т. г. в 7 ½ ч. в салона на кино „Македония“ ще 
се състоят боксови състезания между „Локомотив“ Пловдив 
и „Ботев“ Варна. Съвета одобри срещата и прие цените да 
бъдат 160, 140, 100 и 80; Разходите ще бъдат около 40 000 
лв. Касиера да има грижата за билетите. За отговорници се 
назначиха Цв. Димитров и Бедрос Ексерджиян, които на 
следното заседание представят приходо-разходен прото-
кол за одобрение. При същите условия и ние ще гостува-
ме в Пловдив на 10.Х.48 г. 2) Атлетич. комитет. Докладва др. 
Алекси Алексиев, за предстоящите атлет. състезания на 2 и 
3 окт. т. г. До тогава да се картотекират редовно всички наши 
атлети. За да може да се определят състезателите атлети, 
съвета излъчи комисия в състав: Кап. Бахнев, Ал. Алексиев, 
Сия Петрова, Кордон и Момчилов, която да състави отбор за 
състезанията. 3) Комитет И.Р.Т. Докладва Капитанов. Намира, 
че е вече време отборите по И.Р. Топки да бъдат подмладе-
ни, като за тази цел е желателно да се събере комисия от 
военни и граждани и се потърсят състезатели и между во-
енните. Имаме нужда от нови топки. Наличните гуменки са 
малки номера и трябва да се заменят в някоя кооперация. 
Да има грижата домакина Б. Ексерджиян. Помоли, че всички 
състезатели да излизат редовно на тренировки. Предложи 
на изключените членове-състезатели Паскал Паскалев и 
Филко Маслев, които са осъзнали, че са направили престъ-
пление гдето са нанесли побой и са псували наши членове 
юноши, наказанието им изключване до редовното общо 

събрание да се отмени, като декларират, че ще бъдат 

изпълнителни. Излъчи се комисия в състав: Лейт. Боев, 
Капитанов и Сл. Станев, която да разучи наново поведение 
им и докладва. 4) Финансов доклад. Касиера Моканов док-
ладва, че в момента касата не разполага с пари и за това 
трябва да се потърси заем за подсигуряване отиване-
то до Пловдив за мача за Националната дивизия на 10 
окт. т. г. Съвета прие предложението на Маринчев да се 
сключи заем до 80-100 000 лева от частно лице, като су-
мата ще я върнем след 17.X. т.г., когато играем мача със 
„Септемврий“ София. 5) За Г.Т.О. Маринчев помоли да се 
направят списъци на желающите, като не е зле да си обявим 
съревнование за Г.Т.О. На най добрия от всички по дадени 
постижения, ще се даде една прочетна книга. Желателно е 
всички да се явяват за полагане на нормите. 6) Турист. ко-
митет. Докладва Цв. Благоев, че на 26.IX. т. г. е имало трудо-
вден на хижа „Родни Балкани“ и нашето д-во се представило 
най-добре – с 10 души туристи, които заедно с останалите 
посетители са дали добра работа по ремонта на хижата. 7) 
Домакински доклад. Домакина Б. Ексерджиян докладва, че 
имаме нужда от топки и кърпи за лице. Понеже имаме нуж-
да и от повече футболни обуща, трябва да се търси мате-
риал. Съвета разгледа подаденото заявление от нашия член 
Петър Дойчев Петров, който иска да премине в „Спартак“. 
Понеже мотивите му са неоснователни, реши се да не му се 
дава разрешение. Да се отговори на „Спартак“. 

При закрити врата. Тъй като състава е доста голям до-
бре би било постоянното присъствие, пленума и отделните 
комитети се събират на отделни заседания през седмица-
та и за същите да представят протоколи. Този въпрос ще 
се разреши на следното заседание, когато ще присъству-
ват всички членове от новата управа. Чувствува се нужда 
от по-голямо клубно помещение. Докладва се, че земед. 
съюз е съгласен да си заменим клубовете. По принцип сме 
съгласни. Зав. футбола Ив. Моканов докладва за поло-
жението на футболния тим, като намира, че същият е 
в слаба форма и имаме нужда от играчи. На всчка цена 
трябва да се действува за освобождаването на Христо 
Конаков. За преминаването на Стефан Иванов (Чефото) 
от „Локомотив” Шумен и да може да се нареди нещо 
за вратаря Андреев и за другите играчи. Бедрос да се 
срещне с Капитан Рачо Недев и да му обясни какво трябва 
да се прави за горните играчи. Налага се Бедрос да отиде в 
Шумен, а капитан Недев в София, защото 10 окт. наближа-
ва. Моканов съобщи, че на 3 окт. т. г. трябва да бъде в 
София, за да се яви на изпит за треньор и там ще бъде, 
ако го приемат, за 2-3 месеца. През неговото отсъст-
вие ще го замества Капитан Никола Димитров и Оник 
Харипян, които в течение за тима. За да може да се по-
дсигури издръжката на семейството му до като трае кур-
са, съвета реши да му се дава сумата 12 000 лева месечно 
– 8  000 лв. на съпругата му и 4  000 лв. нему. Зам. касиера 
да има грижата за това. Съвета реши веднага да започне 
картотекирането на новите членове, които ще дойдат 
от разните войскови части. Записването ще стане чрез 
секторните отговорници. Такива ще се излъчат тепърва от 
Заведующ секторите.

Протокол № 33, гр. Варна, 6 октомврий 1948 г. На 6 
окт. т. г. в клубното помещение се състоя редовно заседа-
ние на Управ. съвет, председателствувано от др. Алекси 
Алексиев, при следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 32 
от миналото заседание, който се прие без изменение.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се получените 
през седмицата писма по които се взеха съответните реше-
ния, както следва: 1) № 929 от Окол. физк. ръков. – копие до 
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нас, с препис от доклада им до Нар. физкулт. отдел при М-во 
Нар. отбрана, с ходатайство да се разреши на Нар. физк. 
д-во „Т.В.П.” към Дома на Народната войска – гр. Варна. 2) № 
949 от същото ръков., че на 6 т. м. ще има туристическа кон-
ференция. Да се има за изпълнение от туристическия коми-
тет. 3) № 954 от същото ръков., че на 10 т. м. ще се проведе 
трудов ден на игрище „Колодрума” за Г.Т.О. Съвета препоръ-
ча всички които са записани за Г.Т.О. да се явят на трудовия 
ден. Отговорник Стефан Маринчев. 4) № 956 от същото ръ-
ков., че по случай предстоящия конгрес на славната Р.П.(к) 
ще изнесе тържествено общоградско физкулт. събрание, 
на което ще се раздадат наградите на тези които са покри-
ли нормите за Г.Т.О. От нас се иска да покрият нормите 10 
души. Отговорник Ст. Маринчев. 5) № 957 от същото ръков., 
че на 8 т. м. в Дома на физк. ще има разширена физкултурна 
конференция относно провеждане агитац. месец за Г.Т.О. От 
д-вото ни да присъствуват другарите Ст. Маринчев и Мичм. 
Македонски, които на следното заседание докладват. 6) 
№6634 от Нар. физк. съюз – копие до нас, Окол. ръков. да 
нареди до другите д-ва да ползуват нашите тенис кортове. 
Съвета е съгласен с това нареждане, но да се заплащат так-
сите, които се определени за тениса, тъй като там има по-
големи разходи за поддържане на игрището.

3.Попълване комитетите. Прочете се състава на времен-
ната управа и постепенно се попълниха отделните комитети 
със членове, както следва; 1) Гимнастич. комитет. Докладва 
другаря Крум Черноводов, който намира, че в комитета 
трябва да има около 10 души отговорници за групите, които 
той ще посочи. Също така иска 2 книги – протоколна и мате-
риална. Съвета прие предложението му. 2) Ателтич. комитет 
се попълни със следните членове: Иван Шкодров и Йозев 
Кордон; 3) Комитет И.Р.Т. Капитанов намира, че посочената 
за комитета Анелия Обрешкова е неподходяща понеже не 
е редовна. Съвета намира, че трябва да се уточнят и док-
ладват. 4) Шах комитета – се попълни със следните члено-
ве: Димитър Иванов, Артюн Назаров, Николай Димитров 
с поръчение да се привлекат и военни, за отговорници по 
секторите. За шахове военните да използуват тия които се 
доставят и ако не стигнат тогава да купи д-вото. Също така 
Дома на войската ще купи 3-4 кв. метра платнище – шахове. 
5) Тенис комитета – попълва се за тениса Ховсеп Еремян; за 
пин-понг: Седоев; Б. Михайлов. 6) Плувен комитет. Ще посо-
чат членовете допълнително. 7) Колоездене. Попълват се с 
Мичм. I ранг. Пенчо Асенов и Мичм. I ранг. Аспарух Илиев 
Главанов. 8) Бокс комитета се попълни с Методи Иванов и 
Димитър Рандев. Дава се право отделните комитети при 
нужда да се събират поотделно, като резултатите докладват 
чрез председателите си на Управ. съвет. желателно е щото 
останалите комитети, които не са попълнени със членове 
да побързат, за да започнат редовна работа. На 18 т. м. ще 
се съберат всички комитети и ще съставят план за работата, 
който ще се представи на Упр. съв. за одобрение. От сега на-
татък на заседанията на Упр. съвет, комитетите да се явяват 
с конкретни предложения.

4.Доклади. 1) За оформяне прикрепването. Докладва, че 
Нар. Физк. Съюз одобряват прикрепването и искат протоко-
лите от събранията. Най-много се интересуват как ще вър-
вят работите на д-вото. 2) За Г.Т.О. Докладва Ст. Маринчев, 
че до сега нашето д-во има най-много членове записани за 
Г.Т.О. От всички най-много работи младежа Христо Конаков. 
Представителите на комитетите да представят списък на 
хората си. Непременно да се картотекират военните. Да се 
пише до частите за д-вото и да започнат записване на чле-
нове, като на тия които са записани за Г.Т.О. ще се събират 
по 70-80 лв. за разноските по картотеката. 3) Атлетич. коми-
тет. Докладва Хр. Момчилов. На околийските състезания 

сме класирани на първо място мъже и жени. Постиженията 
са добри. Повдигна се въпрос, че статията във в. „Нар. дело” 
била много кратка и неточна. Освен това на състез. нямало 
представител от Окол. ръковод., нямало никакви комисии и 
ред при произвеждането. Да се пише до Окол. физк. ръков. 
и копие до Н.Ф. Съюз, за непорядките на игрището, и ос-
вен това съобщението за Димитричка Илиева в „Нар. дело”. 
Нищо не се пише, че е наша членка, въпреки, че ние и за-
плащаме всички разноски. За спортен дописник на д-вото, 
всеки да помисли и на следното заседание се докладва кое 
лице е подходящо за този пост. 4) Бокс комитета. др. Цветан 
Димитров докладва за боксовите състезания състояли се 
на 3 т. м. между „Локомотив” Пловдив и нашите. Резултата е 
8:2 за нас. За организацията намира, че трябва да се изкаже 
похвала на Мичм. IIр. Македонски, Методи Иванов, Бедрос 
Ексерджиян и Атанас Аврамов. Били са посетени много 
добре и резултата в касата е следния Приход – 72  240 лв. 
Разход – 51 118 лв. Чист приход – 21 122 лв., които са внесе-
ни на касиера. 5) Комит. И.Р.Т. Докладва др. Ил. Капитанов, 
че на 2.Х. т.г. играли волейбол с чехите от които получили 
една малка купа и 1 флагче. Понеже по едно недоразумение 
за същите състезания на които били поканени играчите от 
един кораб, отишли и нашите състезатели, реши се купата и 
флагчето да се предадат на моряците за които е надписана 
и купата. 6) Домакина докладва, че непременно трябва да 
се побърза с купуването топки и обуща. 7) Комитет колоез-
дене. Реши се за обиколката на Витоша на 10 т. м. да замине 
за София състезателя Добри Терзиев. 8) Гимнаст. ком. Др. 
Крум Черноводов, покани всички младежи и възрастни да 
се запишат в гимнастическите групи, за да се определи и 
ден за игрите. За сега да се записват при него. 9) За клуба. 
Да се заменим със Зем. съюз. Комисия: Алексиев, Мичм. IIр. 
Македонски и Ахимов. 10) Турист. комитет устройва излет за 
покриване нормите Г.Т.О. на 9 и 10 т. м.

При закрити врата. Заседанието продължи с набеля-
заните 16 играчи. От футболния комитет говори др. Кап. 
Никола Димитров, който намира, че в момента дисциплина-
та в тима е отпаднала и няма добро държане между състеза-
телите. Особено нетърпим е играча Стоил Петков Лилов, 
за когото настоява да бъде изключен за хулиганското 
му държане, лошия език и за пакостното влияние върху 
юношите. Не се държи добре между играчите. Реши се съ-
щия да се изключи до първото общо събрание. Докладчика 
намира и предлага да вземем по присърце и да положим 
по-големи грижи за материалното състояние на играчите. 
Също така да се положат по-големи грижи и за възпитание-
то на играчите. За мача на 10 т. м. в Пловдив със „Славия-
Ченгелов”, да се издействува отпуска за играчите и им се 
заплати денгуби. Да им се приготви екипа. Съвета реши на 
7 и 8 т. м. играчите да се хранят в стола при Дома на войска-
та. След изказванията на кап. Димитров, се даде думата и на 
играчите да се изкажат по казаното за Стоил Петков Лилов. 
Те са напълно съгласни с изнесеното и искат да бъде строго 
наказан. Илия Апостолов от името на съиграчите си декла-
рира, че ще вземат под внимание направените забележки 
и ще се стремят да бъдат изпълнителни. Капитана допълни, 
че няма да се допусне в тима да има хора като Стоил Лилов. 
Водачи на тима: Кап. Никола Димитров и Цветан Димитров. 
Заедно с тима ще пътуват и бокьорите. Техен водач ще бъде 
Кръстан Цвятков – като техн. ръководител. Тръгване в петък 
8 т. м. в 7:35 часа. Касиера да приготви необходимата сума.

Протокол № 34 гр. Варна, 13 октомврий 1948 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 
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1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 33 
от миналото заседание, който се прие без изменение и до-
пълнение. По него се изказаха: а) Маринчев – за трудовия 
ден на 10 т. м. Явили са се само 4 души, поради лошото вре-
ме. б) За спортен дописник на д-вото се избра другаря 
Мичман I ранг Стефан Владим. Йорданов. Да се пише до 
редакцията на в. „Нар. спорт” и „Народно дело”. За негов по-
мощник се назначи Стефан Маринчев. в) Попълва се плув-
ния комитет със членовете: Николай Бъчваров и Мичман I 
ранг Михаил Иванов Вълков. г) За клуба – по принцип Зем. 
съюз са съгласни за смяната, но очакват председателя си.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се получени-
те писма по които се взеха съответните решения: 1) № 
6062/8.Х.т.г. от Нар. физк. съюз София, че потвържда-
ват преминаването на д-вото ни към Дома на войската 
Варна. 2) № 289 от Н.Ф.Д-во „Спартак” Варна връщат заяв-
лението на Дочо Георгиев Иванов понеже бил изключен и 
не могат да му дадат разрешение. Да им се пише, че ние с 
наше писмо № 233/3.VIII.т.г. сме им изпратили заявление на 
същия състезател с което моли да му се даде разрешение и 
сега да се прати нова молба до „Спартак” и копие до О.Ф.Р. и 
Н.Ф.С., че същия се отказва от тях и от същата дата премина-
ва като член при нас и започва да тече стажа му. Ако желаят 
случая може да се анкетира. 3) № 290 от същото д-во връ-
щат заявлението на състезателя Милан Станчев Момчилов, 
без да му дават исканото разрешение. Да се съобщи, че съ-
щия остава наш член и ще изчака изтичането на стажа си. 
Заявлението остава за справка при нас. 4) Молба от Стефан 
Желев – член-състезател, моли да му разрешим да пре-
мине в „Спартак“ Варна. Съвета разрешава. 5) № 41 от 
Н.Ф.Д-во „Торпедо“ Варна с заявление за преминава-
не на члена-състезател Светослав Георгиев Моканов. 
Съвета реши да му се даде разрешение. 6) № 46 от същото 
д-во, с заявление за преминаване на члена-състезател 
Стоил Петков Лилов. Съвета намира, че не може да му се 
даде разрешение, понеже молбата му е изпратена и по-
дписана с дата 12 окт. т. г., а той е изключен с наш прото-
кол № 33/6.Х.т.г., т. е. молбата е връчена на д-вото след 
като наказанието е било вече в сила. 7) № III – 8127/6.Х.т.г 
от Окол. Нар. съв. ком. за физкултура и спорт Варна, молят 
да им дадем 40 гратиса за мача на 17 т. м. за конгресистите 
от селата. Реши се да им се дадат гратиси. Организатора на 
мача да има грижата за това. 8) № 973 от О.Ф.Р. до 15 т. м. да 
внесем абонамента за физкултура и спорт. 

3. Доклади. Длъжностните лица направиха следните до-
клади: 1) За мача за Нац. дивизия на 10.Х.т.г. в Пловдив 
с „Славия-Ченгелов“. Докладва Бедрос Ексерджиян. 
Доволен е от играта. Резултат 1:1. Настоява да се уре-
ди картотеката на състезателите. Също така редовно 
да представя и списък от лекаря. Да се пише благо-
дарствено писмо до Управителя на Дома на войската 
Пловдив за доброто посрещане на нашите състезатели. 
Приходо-разходния протокол да се представи напълно го-
тов. 2) За Г.Т.О. Докладва Стефан Маринчев. До сега сме най-
добре. Имаме двама значкисти Димитър Иванов Димитров 
и Мичман 2 р. Мл. Македонски. Скоро ще имаме и нови та-
кива. Наложително е да имаме един платен човек за Г.Т.О. 
и секторите. До края на месеца трябва да се картотекират 
военните състезатели от други дружества. На всяка трябва 
да се представим добре за Г.Т.О. Съвета е съгласен младе-
жа Димитър Иванов Димитров да го вземем за картотекар 
срещу 8 000 лв. месечно възнаграждение, като същия бъде 
под контрола на някой член. На същия ще се възложи и 
организирането на градските ни сектори. 3) За подправ-
ка мача на 17 т. м. с „Септември“ за Нац. дивизия докладва 

Харипян. За организатори се назначиха Кап. Стефов 

Ефтимов. Те да имат грижата за охраната, украса и реклама. 
Да се дадат гратиси на д-вата и играчите. Цените на билети-
те 60 лв. за членове и 100 лв. общо; Малките деца безплатно. 
Да се искат войници за охрана. На следното заседание да 
се докладва за резултата. 4) Домакина докладва, че трябва 
да се побърза с надписване новата фирма. Също така да се 
направи и новата значка за конкурса. 5) Комитет колоезде-
не. Докладва Ал. Николов. Моли да се направят постъпки 
за трудова Добри Терзиев да остане в някой близък обект 
за да може да излиза на тренировки. 6) За конгреса Р.П.(к) 
Маринчев предлага да уредим атлет, бягане с носене поръ-
чение. Съвета е съгласен с това и Атл. комитет да изработи 
програма за състезанието. 7) За игрището. Да се направят 
постъпки за оформяването собствеността на двете места. 
Строителния комитет да има грижа това. 8) На 18 т. м. ще 
имат заседание комитетите. 

Протокол № 35, гр. Варна, 20 октом. 1948 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Упр. съвет, при дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 34 от мина-
лото заседание, който се прие без изменение и допълнение. 
По него се изказаха: а) За новата д-вена значка. Назначи се 
комисия за конкурса в състав.: Лейт. Петър Савов, Капитан 
Бахнев и подпредседателя Алекси Алексиев, която да из-
работи условията за конкурса и на следното заседание 
докладват; Да се определят срока и наградите. б) За игри-
щето. Остана за следното заседание. в) За задължението на 
„Септември“ София възлизащо на ... лв., се реши да се уреди, 
когато ние отидем в София. 

2. Четене кореспонден. Прочетоха се следните получе-
ни писма, по които се взеха и съответните решения: 1) № 
980/т.г. от Окол. физкулт. ръков., че ще се уредят масов крос 
и щафета по случай конгреса на Б.Р.П.(к). 2) № 1007/20.Х.1948 
г. От същото, че сме включени в акцията по подпомагане ко-
митетите при О.Ф., като ще трябва да внесем общо всичко 50 
000 лв., които ще се наберат, като повишим цените на състе-
занията от 23 т. м. с по 10 лв. на билет. Да се има за изпълне-
ние от касиера и отговорника мачовете. 3) № 93/13.Х.1948 
г. От Н.Ф.Д-во „Текстил“ молят да дадем разрешение на пре-
минаване на състезателката Величка Балева Иванова, поне-
же била там на работа. Да прати лично заявление. 4) Окр. № 
6800/12.Х.1948 г. от Н.Ф.С. Центр. ръков. За провеждане го-
дишно-отчетните събрания. Ще чакаме нареждане от Окол. 
физкултур. ръководство. 

3. Доклади. Длъжностните лица направиха следните 
доклади: 1) За мача със „Славия-Ченгелов“ в Пловдив иг-
ран на 10.Х.1948 г. за Нацдивията и боксовите състезания 
на същата дата с „Локомотив“ Пловдив, докладва Бедрос 
Ексерджиян, че разхода за игрите е 107 758 лв., който се 
одобри от Упр. Съвет и се реши да се вмъкне в приходо-раз-
ходния протокол на мача със „Септемврий“ игран на 17 т. м. 
Предложението за унищожението на документите след като 
се състави приходо-разходния протокол от състезание не 
се прие и за в бъдеще документите да се прикачат към про-
токола и бъдат неразделна част от същия. 2) За мача със 
„Септемврий ЦДВ“ София, игран на 17 т. м. във Варна 
докладва Харипян. Доволен много от отличната игра на 
състезателите. Резултата 2:0 за нас. Понеже всички сме 
присъствували не се докладва много. Да се пише писмо 
до Нар. физк. съюз и копие О.Ф.Р. за неправилно назна-
чение на футб. съдии, каквито може да се назначават 
и от Варна и че този със „Септември“ не свири добре и 
направи пропуски. Също така, че дежурни могат да се 
назначават и от по-близките градове, за да плащаме по-
малки такси. Понеже изготвения приходо-разходен прото-
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кол за мача докладван от организатора Капитан Стефанов 
не беше окончателен – без 20% право на Н.Ф.С. и 5% за наем 
Колодрума, а така също да се вмъкне и разхода в Пловдив, 
реши се да се състави нов такъв. Докладва се, че организа-
цията на мача е била добра, но някой от пропускателите са 
се махнали от поста си много рано. За билетите се реши, че 
всички билети, които се намират в разни лица да се преда-
дат на касиера за да се опишат и впишат в една обща парти-
да. За да се контролират билетите се реши за в бъдеще да се 
купуват билети, които да се предават на Контролната коми-
сия за заверка, а тя ще ги предава на организатора, който 
след свършване на мача се отчита пак на същата с прода-
дените и непродадените и се съставя приходо-разходния 
протокол. 3) Подготовка за мача със „Любослав“ Бургас 
на 24 окт. т. г. Да се пише писмо за освобождаване на състе-
зателите, за да бъдат готови. Водач на отбора др. Кап. Лейт. 
Тютюнджиев. Тръгване на 23 т. м. Сутринта в 7 часа. Реши се 
играчите да се хранят в четвъртък и петък за с-ка на клуба. 
За медиц. надзор се изпраща Корабника Белчев. 

Ако в неделя може да се уреди мач в някой от близките 
градове за „Б“ тима, също да замине с водач Кап. Стефов. За 
всичко да се докладва на следващото заседание. 4) За ор-
ганизация на предстоящия мач с „Левски“ София на 31.Х.т.г. 
във Варна, се избра от сега организатор Кап. Стефанов, 
който да си назначи отговорник за външна охрана и уре-
ди всичко с рекламата за състезанието. За пропагандата: 
Мичм. IIр. Македонски, в помощ и Ефтимов. Да се наме-
рят достатъчно касиери и пропускатели. Афиширането 
да бъде с името „Ботев при Д.Н.В., за което да се пише 
до д-вата от Нацдивията и до редакциите на вестници-
те. 5) Попълване гимнастич. Комитет. Същия се попълва с: 
Радослав Бобев, Неделчо Бобев, Дим. Цонев, Николай Янев 
и Виолета Раданова. 

Председ. на комитета др. Крум Черноводов, моли да му 
се уяснят групите, да се дадат хора и определи салон; начи-
на по който ще се действува с войсковите и граждански гру-
пи. Дома на физкулт. ни се дава 3 пъти седмично, да се иска 
още 2 пъти за всеки сектор. Да се отговори на Окол. физк. 
ръковод., че имаме гимнастическа група. 6) За съвместната 
конференция с О.Ф.Р. докладва Маринчев. Да се определи 
бюро от 4-5 души в Д-вото за решаване бързи въпроси. За 
членуването на учениците в д-вата, ще трябва да издирим 
нашите такива и представим списък. Налага се да съберем 
със „Спартак“ и уточним някои висящи въпроси. Освен това 
да се уточним и за Спартакиядата. 7) За Г.Т.О. Докладва Ст. 
Маринчев. До днес имаме записани над 1 000 души с по-
ложени норми над 5 000 и 9 души значкисти. Играчите да 
побързат с полагане на нормите. 8) Четене протокола от за-
седанието на спортно-технич. комитети, в който по-важни 
въпроси за разрешаване от Упр. съвет са: разрешаване на 
разход от 10 000 лв. За покупка на топки, наем на салона и 
награди за пинг-понг турнира; 2) Да се направят постъпки 
за привличането на трудовака Добри Терзиев наш състеза-
тел колоездач по-близо до Варна за да може да се трени-
ра; 3) Да се побърза с картотекирането на състезатели от 
войсковите части до края на месеца. По точка 1 – упр. съвет 
разрешава да се направят разходи за пинг-турнира срещу 
представяне на редовни документи в размер на 10 000 лв. 
За освобождаването на Добри Терзиев ще се помъчим да 
остане край Варна. За картотеката да се разпрати окръжно 
до войсковите части, по грижа за секторите да има капитан 
Рачо Недев. 9) За турист. излет до вр. Бузлуджа на 5-7 окт. т.г. 
по случай конгреса на Р.П.(к). Докладва др. Цветан Благоев. 
Желаещите могат да заминат. 10) Домакински доклад. Да 
се пише писмо до спорт. магазин „Спартак“ София за една 
волейболна топка и същата се получи ч/з Маринчев. 11) За 

атлет. Състезания се разрешава да се изразходват 1 000 лв. 
за награди. 12) За картотеката да се побърза с картотекир-
ването на военните за които да се представят удосто-
верения, че към 1.IX.1948 г. са били на военна служба. 
13) Съревнование по случай конгреса на Р.П.(к) обявяват на-
шите състезатели на всички д-ва от Нац. дивизия за спорт-
сменско държане през време на всички състезания, като 
нарушенията ще се констатират от футб. съдия и дежурния. 
Да се пише в този дух до всички д-ва с които до Нар. физк. 
съюз Окол. физкулт. ръковод. 14) За вътрешния ред в клуб-
ното помещение домакина докладва, че има нарушение. 
Реши се да се изработи правилник от комисия в състав: Кап. 
Стефанов, Светослав Станев и Бедрос Ексерджиян. 15) За 
клуба на Земед. съюз ще трябва да почакаме до 7-8.XI.1948 
г. когато ще ни отговорят дали са съгласни на смяната. 16) 
Касиера моли за в бъдеще всички приходо-разходни про-
токоли да се представят на време заедно с оправдателните 
документи. 17) За платения организатор. Съвета е съгласен 
да бъде назначен срещу месечно възнаграждение 8 500 лв., 
като задължението му ще бъде да се занимава с организа-
цията и картотеката на гражданските сектори, да бъде в по-
мощ на секретаря и да помага за провеждането на компле-
кса Г.Т.О. Същия на въпроса съгласен ли е на тези условия, 
отговори: „Отказвам се“. 

Протокол № 36, гр. Варна, 27 октом. 1948 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Упр. съвет, при дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 35 
от миналото заседание. По него се реши да се поправи, че 
за в бъдеще входните билети ще се дават от Контролния съ-
вет на касиера, а той на организатора на мача и обратно.
За Добри Терзиев др. кап. лейт. Демирев ще се погрижи да 
го оставят в някоя част край Варна. Отговорници за секто-
рите: за Черн. флот мичм. Iр Иван Милчев а за Мор. у-ще - 
мичм. Iр Сирко Сирков. Да побързат с картотеката на със-
тезателите войници до 31.Х.1948 година. За задължението 
на „Септемврий” София. Н-ка на Дома Нар. войска да пише 
писмо до Центр. дом на войската. За вътрешния ред в клуб. 
помещение комисията не се е събрала. За събирането със 
„Спартак” ще трябва да се съберем първо с Окол. физкулт. 
ръководство. За платения организатор Христо Атанасов 
Христов съвета реши да го приеме при следните условия: 
Да му даваме мес. възнаграждение по 8 500 лв., считано от 
15 окт. 1948 година и ще му поддържаме раб. книжка за с-ка 
на д-вото ни. Задълженията му ще бъдат: Да бъде в помощ 
на секретаря по разпращането на кореспонденцията, по 
провеждане комплекса Г.Т.О. организиране на секторите в 
града и да помага с каквото може. Касиера да му урежда на 
време сметката. При това положение протокола се прие.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: 1) № 1010 от О.Ф.Р. че на 30 т. м. се свиква конференция 
по И.Р.Т., на която да присъствуват комитетите и състезате-
лите. Отговорник Капитанов. 2) № 1011 от О.Ф.Р. че се преус-
тановява турнира за есенното първенство по И.Р.Т., а ще има 
само светкавичен турнир. 3) Инструкция по провеждане 
физк. поход до връх Бузлуджа в чест на V. редовен конгрес 
на Б.Р.П.(к). Реши се да се изпрати един турист, който да се 
посочи от туристическия комитет. Съвета реши м/у ноем-
ври т. г. да бъде агитационен такъв и през същия да се про-
веде кампания за записване на членове и картотекиране 
за 1949 год., което започва от 1.Х.1949 г. За отговорници по 
секторите се назначиха: 1) За Черн. флот – Мичм. Iр. Цукев 
и Милчев. 2) За Мор. сили, Тила и Д.Н.В. – Корабн. Белчев. 
3) За Морското у-ще – Мичм. Iр. Сирков. 4) За 8 пех. полк – 
Поручик Христов (Македонски). 5) За квартал. сектори 
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Христо Атанасов, Стан. Станев, Алексиев и Б. Ексерджиян. Да 
се съберат на заседание на 29 т. м. Да се дадат квитанции за 
събиране член. внос на Б. Ексерджиян, Цветан Димитров, Ат. 
Аврамов, Михаил Манолов, Методи Иванов, Дим. Калъчев. 
Маринчев да даде дописка във вестника. 

3. Доклади. Направиха се следните доклади: 1) Четене 
протокола на спортно-техн. ком. От 25 т. м. Същия се одо-
бри, като се дава разрешение на състезателя Велю Атанасов 
Велев за преминаване в нар. физк. д-во „Трапезица“ В. 
Търново. Натоварва се Цветан Димитров да води мачова-
та книга, от основаването на „Ботев“ – Д.Н.В. Агитационна 
витрина – да имат грижата Лейт. Боев заедно с Маринчев 
и кап. Бахнев за писането. Маринчев е купил два плаката 
за волейбол и щафета за награди при секторното първен-
ство. Одобри се разхода им възлизащ на 2 805 лева. За ма-
совия крос комитетите да се уточнят в понеделник – 1.XI.т.г. 
За комплекса Г.Т.О. До днес имаме записани 1 200 души 
с покрити норми над 6 000. За да може да се оползотво-
ри времето на състезателите, когато са на почивка, да им 
се изнесат беседи за подготовка на покриване нормите. 
Одобряват се следните разходи: 1) За топка, плондер и мре-
жа за баскетбол – 2 358 лева. 2) За патрончета – 750 лева. 2) 
За конкурса на значката. Кап. Бахнев от комисията по кон-
курса прочете условията за този конкурс, като се определи 
срока на представянето да бъде 30.ХI.1948 год. Определиха 
се: I – 15 000; II – 10 000; III – 8 000 лева; Ще се откупят 2 про-
екта Условията да се публикуват във в. „Народно дело” и 
„Народен спорт”. 3) За денгубието на играчите. Водачите 
на време да им уреждат сметките и да се вписват в общите 
приходо-разходни протоколи. 4) За мача с „Левски” София 
на 31 окт. 1948 г. Да се купят билети. Цени 60 и 100 лв. На 
войсковите части да се изпратят билети за предварителна 
продажба от по 60 лв. Да се пише до милицията за охрана. 
Военния комендант да има грижата за охраната от войници. 
Да се отпечатат хвърчащи листчета. На време да се дадат 
гратисите на играчите. Да се поканят официалните лица. За 
посрещането на „Левски”: Кап. Бахнев, Маринчев и други 
свободни членове. Общо взето организатора трябва да уре-
ди всичко. Разгледаха се постъпилите заявления за преми-
наване от други д-ва в нашето, военните чинове заварени 
на служба на 1.IX.1948 година както следва: 1) От „Торпедо” 
Варна: мичм 2р. Младен К. Македонски, подоф. Никола 
Денков Григоров, мичм. IIр. Тотко П. Йорданов, к.п. Христо 
Спасов Христов, мич. IIр. Димитър Тодоров Димитров. 2)  От 
„Спартак” Варна – редн. Георги Давидов Филипов; Мичм. 
IIр. Димитър Хр. Харалампиев и Борис Парушев Анастасов. 
3) От „Текстил” Варна – Димитър Пенчев Жеков и Димитър 
Христов Попов. 4) От „Локомотив” Варна – Методи П. 
Киряков. 5) От „Калиакра” Каварна – Подп. Иван Кулев. 6) От 
„Рострой” Павликени – Борис Цачев Гецов. Същите се при-
емат. Да се пише до Съюза и съответните д-ва, като се внесат 
и съответните такси за картотеката.

4.За секретаря на д-вото. Секретаря Тодор Анестев, 
докладва, че работата на д-вото след прикрепването на съ-
щото към Дома на Народната войска се разрасна и мъчно 
се насмогва. Наложително е да се назначи един постоянен 
такъв, който да бъде редовно в клуба. Съвета чувствува 
това, но не е съгласен изведнъж да го освободи, защото в 
първо време трябва да се намери негов заместник, който да 
се запознае добре с работата на секретаря. Помоли се др. 
Анестев да почака още малко и при първото общо годишно 
събрание по възможност ще бъде заменен. Независимо от 
всичко секретаря настоява да се намери някой подходящ 
младеж, който от сега да се запознае с работата и към на-
чалото на новата година да бъде подготвен и поеме самос-

тоятелно работата. Направиха се предложения да има 

технич. секретар, който да бъде в помощ на Анестев.

Протокол № 37 гр. Варна, 3 ноемврий 1948 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 36 от ми-
налото заседание, по който се докладва за стореното. а) 
За Бузлуджа – туристич. комитет посочва Вълчо Димитров 
Вълчев. б) За трудовака Добри Терзиев – председателя е го-
ворил с командира му, който е обещал, че ще се помъчи да 
го остави на служба край Варна; в) За агитац. витрина – не е 
достатъчно направено; комисията да продължи работата си 
и ако може освен клубната да се направи и друга витрина в 
някой магазин. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) № 7135/16.Х.1948 г. от Н.Ф.С. – Ц. Ф. коми-
тет нарежда за „Червената купа“, футб. състезатения през 
ноември да почват точно в 3 часа, за номериране на футб. 
фланелки, за проявени дружества, които не са пазили реда 
в игрищата, че всички футболисти са Г.Т.О. в противен слу-
чай няма да бъдат допущани до състезания и че трябва да се 
спазват Закона за медицинския надзор относно прегледа на 
играчите. Тия нареждания да се имат за изпълнение от фут-
болния комитет. 2) От Мичм. Iр. Аспарух Главанов от колоез-
дачния комитет на д-вото, моли да бъде освободен от поста, 
понеже напуща града; Освобождава се. 3) № 1020/28.Х.т.г. 
налагат ни за мачовете с „Левски“, „Локомотив“ и „Славия“ 
да се внесат по 20 лв. на билет за нуждите на Околийското 
ръководство. За да може този въпрос да получи правилно 
разрешение, съвета реши наша комисия в състав : кап.лейт. 
Демирев, мичм. IIр. Македонски, Станислав Станев и Цв. 
Димитров да се съберат на 9 т. м. вторник с Окол. ръковод-
ство и се уточнят по всички висящи въпроси, и на следното 
заседание докладват. 4) № 1026/28.Х.т.г. от О.Ф.Р. нареждат 
нашите футболни играчи да върнат взетите екипи, когато са 
били в Попово. Указа се, че същите отдавна са били в клуба, 
но няма кой да ги занесе в ръководството. 5) Инструкция от 
Н.Ф.С. за картотеката, за 1949 год. която започва от 1.XI.1948 
г. и завършва на 31.I.1949 год. като некартотекираните до 
тогава състезатели могат да заминат в други дружества без 
разрешение. Всички комитети да побързат и дадат точни 
сведения, за състезателната си маса. Секретарите да побър-
зат да представят списъците на членовете си. 6) Молба от 
изключения член Стоил Петк. Лилов, моли да му се оп-
рости наложеното наказание и да му дадем разреше-
ние за друго д-во. Съвета не е съгласен с това и наказа-
нието остава в сила. 

3. Доклади. Направиха се следните доклади: 1) Четене 
протокола на спортно-техн. комит. От него по важна точка 
е искането 80 000 лв. за купуване пособия за боксовия ко-
митет, за да се организират за бъдещи състезания. Освен 
това молят да се ангажира салона „Зеленка“ за трениров-
ка. Съвета разреши да им се отпусне горната сума, която се 
оправдае със съответните разходни документи. Да се пише 
до „Славия“ София, че сме съгласни за боксова среща на 
28 ноем. т. год., като се дава пълномощно на др. Димитър 
Рандев да преговаря за условията по гостуването им. 2) 
Секторни. Кап. Недев докладва, че до сега има образувани 
3 сектора – военни. Да представи пълен списък на състеза-
телите в понеделник. За волейболните (В. Иванов – военен) 
и („Приморец“ – цивилен) сектори от последното състеза-
ние да се изяснят отношенията, като се покани съдията Ст. 
Иванов, да даде обяснения за състезанията в понеделник. 3) 
За контестация по мача „Левски“ София – „Ботев“ Д.Н.В. 
да се подаде веднага, като изготвената такава се кори-
гира от Цв. Димитров и изпрати на Ц.Ф. комитет. Да се 
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посочи, че първото полувреме свърши с 2 минути по-
рано и че вкарания гол е правилен. 4) Футбол. ком. Оник 
Харипян направи предложение за мача Унгария – България 
на 7 т. м. Да заминат нашите футболисти, като им се заплатят 
само пътните. Да заминат 12 души. Водач Харипян, който на 
връщане да отиде и уреди положението на играча Добая 
за преминаването му. 5) Касиера Мичм. IIр. Македонски, 
докладва, че трябва да внесе наличните пари в банката. Да 
изкара нова влогова книжка, като да съобщи номера и за 
да се протоколира. На всяка цена инв. предмети да се пре-
дават на домакина за вписването им на приход, а след това 
касиера ще урежда сметката. 6) Водача за мача с „Любослав“ 
Бургас на 24.X.1948 г. докладва, че разхода възлиза на 64 
146 лв., който се одобрява. 7) Приходо-разходния протокол 
от мача на 17.X. т.г със „Септемврий“ при Ц.Д.В. София, в кой-
то ден се игра мач между нашия „Б“ тим и боксовите състе-
зания е следния: Приход – 429 160 лв. Разход – 227 309 лв. 
– 201 851 – 5% за наем на Колодрума – 10 092 – Чист при-
ход – 191 759. 8) Доклад за играния мач с „Левски“ София на 
31.Х.1948 год. Организатора кап. Стефов докладва, че пред-
варителната подготовка (организация) е била добра, обаче, 
през време на мача в игрището и на вратата имало слабо-
сти. За в бъдеще хората на касата да стоят до края на със-
тезанието. За журналистите се дава лявата малка трибуна. 
Приходо-разходния протокол на следното заседание. 9) За 
предстоящия мач с „Локомотив“ София на 14.XI.1948 г. се на-
значиха отговорници: финансов – Т. Анестев, а за вътрешна 
и външна охрана кап. лейт. Попов. Цените на билетите ще се 
определят от нашата комисия, която на 9 т. м. ще се срещне 
с Окол. физкулт. Ръководство. 10) Общо за играчите подпре-
дседателя Станев намира, че не са достатъчно тренирани и 
за това не можаха да издържат до края на мача. Не излизат 
редовно на тренировка. Предлага да се покани треньора 
Ив. Радоев, който заедно с Моканов и Харипян да тре-
нират състава. Също така играчите заедно с Упр. съвет да 
се съберат на съвместно заседание за размяна на мисли. 
Реши се заседанието да се състои на 5.XI.т.г. в курортната 
дифекция в 6 часа сл. обед. Направи се предложение да се 
покани за медицински съветник Д-р Кирил Цвятков Киров. 
За в бъдеще независимо при какви случаи състезателите да 
се въздържат да пият напитки. 

11) За щафетата на 7.XI.т.г. да се подготвят тимове от 
войската и цивилните сектори. 12) За масовия крос на 14 т. 
м. Да участвуваме с 600 души – 400 военни и 200 цивилни. 
Секторните ръководители да имат грижата за отборите а 
домакина за екипите. За щафетата да се поздравят състе-
зателите пред клуба от председателя. Клуба да се украси 
отговорници – Евтимов – зеленина и звезда. Плаката ще се 
поднесе от председателя. Да се приготви обещанията за ща-
фетите. В понеделник спортно-технич. комитет ще има засе-
дание. Съвета реши да се заплати за написването на фирма-
та – 3 000 три хиляди лева. 

Протокол № 38 гр. Варна, 10 ноемврий 1948 год. 
Днес в клубното помещение на д-вото се състоя редовното 
заседание при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 
37 от миналото заседание, по който се изказаха за: 1) За 
билетите: комисията още не се е събрала. Това ще стане 
допълнително. 2) За приходо-разходния протокол за мача 
„Левски” – „Ботев” Д.Н.В. да се изготви на всяка цена за след-
ното заседание. При тези изказвания протокола се прие.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) От физкулт. ръков. за прегледи на играчи-
те. Препоръча се всички състезатели да отидат на преглед. 
Писмото да се разгледа на спортно-техническото заседание 

в понеделник. 2) № 1069 от Окол. физк. ръков. свиква ни 
на общо заседание с „Спартак” за оглаждане отноше-
нията ни. Реши се от нашето д-во да отидат другарите: 
к.л. Демирев, Станев, Ал. Алексиев, лейтен. П. Савов, 
к.л. Тютюнджиев, Б. Ексерджиян, Ст. Маринчев и Тодор 
Анестев. Преди да отидат на заседанието същите на 11 т. м. 
в 16 часа да се съберат в Дома на войската за да разгледат 
отговора на писмото до „Спартак”, и да се уточнят по някои 
въпроси, които ще се повдигнат на заседанието. 3) № 1068 
от Окол. физк. ръков. нарежда за в бъдеще, когато урежда-
ме боксови състезания да се иска разрешение 5 дни пре-
ди състезанието и да се съобщят двойките, като се иска и 
назначаването на съдия. Това да се има за изпълнение от 
Боксовия комитет. 4) № 1039 от Окол. физк. ръков. – указа-
ние за провеждане отчетно-изборните събрания на д-вата. 
Бедрос да запита дали нашето д-во ще свика такова при по-
ложение, че скоро сме имали извънредно общо събрание. 
Организатора на секторите да има грижата да представи 
плана за работата на секторите. 5) От Окол. физк. ръков. 
канят ни да присъствуваме на тържественото физкулт. съ-
брание на 13 т. м. по случай V конгрес на Р.П.(к). Препоръча 
се на целия Управ. съвет да присъствува на тържеството. 6) 
От Съюза на Народ. младеж – град. ком. – Варна, молят да 
освободим от членство Величка Балева, понеже била анга-
жирана в работа в завода „1 май”. Това ще сторим след като 
подаде лично заявление за преминаване. 7) От Окол. физ-
култ. ръков., че за в бъдеще достъп в трибуната ще имат и 
членовете от бюрото на ръководството. Организаторите на 
мачовете да го имат за изпълнение. 8) № 1049 от Окол. физк. 
ръков., че се отпущат 15 чифта футб. обуща; 50 фланелки, 20 
гащета, 1 копие, 1 чук; 2 бухалки, 5 плувеи. Реши се да ги ку-
пим, като домакина има грижата за получаване.

3.Доклади. Направиха се следните доклади: а) Четене 
протокола на спортно-техн. комитети от който по-важно 
искане за разрешение от Упр. съвет е да купим 2 волей-
болни и 2 баскетболни топки и да се пише писмо до Мор. 
у-ще за доброто представяне при щафетата по случай д-
вената Спартакиада.Съвета реши ако се намерят топки, да 
се купят. Представи се на Капитанов да има грижа за това. 
б) За есенния крос. Докладва се че военните сектори по 
служба са възпрепятствувани и няма да могат да се пред-
ставят с 400 души. В този дух да се пише до Околийското 
физкулт. ръковод. Да се приготвят лентички за състезате-
лите и бюлетинки за бягането. Домакина да се разпореди 
за екипите. в) Футболния комитет. Докладва Харипян, че за 
сега играча Добая бил редовен при „Орлов” Добрич. Освен 
това ще трябва да се освободят играчите за тренировки на 
11 и 12 т.м. от 2 ½ часа; Съвета реши до свършването на 
всички мачове за тази година състезателите от първия 
отбор да се хранят всекидневно в Дома на войската за 
сметка на дружеството. За рекламата на мача за 14 т.м. с 
„Локомотив” София в „Народно дело“ и радиото се назнача-
ва др. лейт. Петър Савов. За охраната – вътрешна и външна 
– др. к.л. Петър Попов. Да се пратят покани до официални-
те лица. Да се купят пуловери за играчите, като за покуп-
ката да има грижата др. лейт. П. Савов, к.л. Георгиев и др. 
Станев. Наложително всички освободени играчи трябва 
да бъдат на тренировка. г) Бокс комитет – Рандев докладва 
за говореното със „Славия” относно гостуването им на 27 
и 28 т. м. По принцип сме съгласни да гостуват, с бокьори, 
атлети и волейболисти. Писмото-отговор да се изготви от 
Алекси Алексиев. Рандев докладва за купените за д-вото 3 
чифта ръкавици х 11 000 лв. = 33 000 лв. и 2 чифта ръкави-
ци х 6 000 лв. = 12 000 лв. Всичко 45 000 лв., който разход 
се одобрява от съвета. д) Туристич. комитет. Докладва др. 
Цветан Благоев, че на похода до „Бузлуджа” д-вото ни 
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се представило с 3 души-туристи. Съвета одобрява разхо-
да от 4  048 лв. направени от члена Вълчо Дим. Вълчев. е) 
Ком. И.Р.Т. Докладва Капитанов. Моли да се купят гуменки, 
или пък направят терлици. Такива за сега няма. Предложи 
да се купи сватбен подарък на Владимир Пинзов. Съвета не 
е съгласен. ж) За контузения член Тодор Павлов – дру-
жествения лекар заедно с др. Алексиев да отидат и ви-
дят от какво има нужда. з) Кап. Стефов - запитва дали Колю 
Маринов може да се бори от името на „Спартак”. Съвета не 
разрешава. Предлага втория тим да играе мач с „Локомотив” 
или „Спартак” преди мача с „Локомотив” на 14 т. м. Времето 
не позволява за втори мач. За такива случаи да се мисли от 
рано. Трябва да се погрижим за устройването такива с „Б” 
тима. и) Предложение за заседанията, Др. Лейт. Петър Савов 
направи предложение до преместването ни в новия клуб 
заседанията да стават в Дома на Нар. войска при предвари-
телно изработен дн. ред. Предложението се прие.

Протокол № 39 гр. Варна, 17 ноемврий 1948 год. Днес 
в клубното помещение (новото на Бул. Сливница № 57) се 
състоя редовното заседание на Упр. съвет, при следния 
дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 38 
от миналото заседание, по който се изказаха по точки, както 
следва. а) За пуловерите – купени са 22 броя; б) За общо-
то отчетно събрание – Бедрос проверил. Ние ще изпратим 
само делегати за конференцията на Околийското ръковод-
ство. в) За контузения член Тодор Павлов (Тончо) док-
ладва Д-р Тодоров, който намира че има нужда от по-
продължителна почивка. Бил по-добре г) За прегледа на 
състезателите – футболистите прегледани, препоръча се и 
останалите да отидат за преглед. При тези изказвания про-
токола се прие. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) № 1083 от 16.XI.т.е. от Окол. физк. ръковод. 
относно прекартотекирването на членовете, като същото 
трябва да стане по сектори и по план за 1949 год. и ни оп-
ределят контролни цифри: за м. XI. 1948 г. 1 000 души; за м. 
XII. 1948 г. - 1 000 души и за м. I. 1949 г. - 1 000 души. За учени-
ците и студентите да се пратят списъци за да се одобрят от 
Градския комитет, и да изпращане ежемесечно сведения в 
ръководството. По този въпрос, съвета намира, че членската 
ни маса трябва да бъде разделена по сектори при отделни-
те квартали, като следва: 1. За квартал Дим. Попов – Алекси 
Алексиев, Бедрос Ексерджиян; 2. Квартал Дим. Кондов 
– Михаил Манолов; 3. Квартал Т. Страшимиров – Добри 
Желязков и Сл. Станев; 4. Квартал „Рупи“ – Христо Атанасов 
5. Квартал „Приморец“ – Ат. Аврамов, Вичо Дюлгеров и Иван 
Андонов; 6. Квартал Бл. Касабов – Вл. Пинзов и Мирчев; 7. 
Народния театър – Методи Иванов; Така посочените лица да 
отидат по кварталните събрания за да обяснят целта, на съ-
бранието; др. Стефан Маринчев докладва, че са разменили 
мисли в Окол. ръков. за в бъдеще всички активни състезате-
ли да си плащат членския вн. за цяла година, като по този на-
чин те ще почувствуват, задължението, че са наши членове. 
По принцип съвета приема това предложение, като се нало-
жи всеки член ще жертвува малко от свободното си време, 
за да може на време да се извърши картотеката. Дори ако се 
наложи ще назначим платен човек. Всички сериозно трябва 
да погледнем на този въпрос и да побързаме с картотека-
та. 2) № 1081 от 16.XI.1948г. от О.Ф.Р. нареждат да се украси 
клуба ни по случай V конгрес на Р.П.(к), като до края на тази 
седмица всичко да бъде готово. Ако можем да направим и 
витрина. Назначи се комисия в състав: лейт. П. Савов и лейт. 
Боев. 3) От Н.Ф.С. № 7756/11.XI.т.г. искат сведения за съста-

вите на учебно-спортните комитети, колко заседания са 

направени през тази година и имаме ли летописна книга. 
Това писмо да се разгледа от спортно-техническите коми-
тети. 4) Заявяване от Мардирос Степанов Каспаров член на 
„Торпедо“ Варна, моли да бъде приет за член в нашето д-во 
по собствено желание. Съвета го приема, като за това да 
се уведомят Съюза. Околийското ръководство и Нар. физк. 
Д-во „Торпедо“ Варна; 

3. Доклади. Направиха се следните доклади от длъж-
ностните лица: 1) Четене протокол № 5 от 15.XI.1948 година 
на спортно-учебния отдел. Между многото решения взе-
ти от заседанието им, за Упр. съвет е важно решението за 
купуване награди за следните атлети: Йоско Мартинов – 1 
анцуг; 2) Владимир Феодоров – анцуг и обуща и 3) Тодор 
Александров – обуща; Съвета одобрява това тяхно предло-
жение и ако се намерят на пазаря тези екипи да се купят. 
Друго тяхно решение е волейболния тим да замине в София 
с 10 души. Съвета е съгласен. За бокс срещата със „Славия“ 
София на 27. XI. да се пише писмо до О.Ф.Р. Понеже „Славия“ 
са си дали съгласието за среща с „Торпедо“, като за урежда-
не на същата са направили разходи, съвета реши в бъдеще 
да се уреди една среща между „Ботев“ Д.Н.В. и „Торпедо“ за 
да си покрият разходите и чистия приход раздели на две. 
2) Приходо-разходен протокол от мача „Локомотив“ София 
и „Ботев“ Д.Н.В. на 14.XI.1948 г. Приход – 517 720 лв. Разход 
– 214 007 лв. Чист приход – 303 713 лв. Докладва Т. Анестев. 
Констатирано, е че са раздадени доста гратиси. Комисията 
по определяне процента за Окол. ръков. да се събере вед-
нага и се срещне с ръководството. За в бъдеще гратиси да 
се дават само на състезателите и комисарството. 3) За мача 
с „Бенковски“ Видин на 21.XI.1948 г. Във Видин; Водачи: к. л. 
Георгиев и Он. Харипян. Заминават 13 играчи, Ат. Аврамов и 
2 водачи. Да се освободят играчите, за да могат да заминат 
на 18 т. м. вечерта и се върнат на 22 т. м. 

Зав. футбола Оник Харипян докладва, че играча 
Стефан Иванов (Чефото) си дал съгласието да дойде 
при нас, като трябва да му намерим подходяща работа. 
Реши се да бъде приет и да му се иска да подпише заяв-
ление. 4) Боксовия комитет. Помолиха да се разреши на 4 
боксьори да се хранят на усилена дажба по случай срещата 
със „Славия“ на 27.XI. 5) За клубното помещение. Назначиха 
се две комисии: едната в състав: к. л. Тютюнджиев, Ст. 
Станев, Цветан Димитров и Б. Ексерджиян за изработване 
Правилника за вътрешния ред на новия клуб и втората в 
състав: мичм. Iр. Милчев, Методи Иванов, лейт. Боев и лей-
тенант. Савов за украсата на клуба; Същите да се съберат 
и извършат възложената им работа. 6) За пом. Домакина 
Шабу Берберян съвета реши същия да остане на работа при 
„Тенис-игрището“ до края на 1948 година. 7) Домакински. 
Наложително е за новия клуб да се купи голяма печка, тръ-
би и дърва. 8) За състезанията. За да може правилно и на 
време да се извършват всички подготвителни работи по 
уреждането насрочените състезания за Национ. Дивизия, 

съвета реши да се излъчи една постоянна комисия, коя-
то да има грижата само за това. Тъй като сме вече в края на 
сезона, за мача със „Славия“ на 28 т. м. се назначи комисия 
в състав: кап. Стефанов, Сл. Станев, Бедрос Ексерджиян и 
Мичм. Iр. Сирков, която да има грижата за добрата органи-
зация на мача. Рекламата да започне още в понеделник. 9) 
За „Спартакиадата“ да се съберат председателите на отдел-
ните комитети за изработването на програмата. 10) За во-
лейболна и баскетболна топки да се пише писмо до спортен 
маг. „Спартак“ София, за да ни отпуснат такива срещу запла-
щане. 

Протокол № 40, гр. Варна, 24.XI.1948 година Днес в 
малкия салон на Д.Н.В. се състоя редовното заседание на 
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Управителния съвет, при следния дневен ред: 
1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 39 

от миналото заседание, по който се изказаха за: 1) За коми-
сията по украсата на клуба. На същата се препоръча да по-
бърза с работата по украсата за да бъде всичко готово за 
конгреса. Съвета реши да им се отпусне сумата от 20 000 
лв. Двадесет хиляди лева за покупка на плат и др. Които се 
предадоха на Лейтенант Христо Боев, който да представи 
оправдателни документи. 2) За секторите. Докладва органи-
затора Христо Атанасов, който вече е наредил за 10.XII.т.год. 
Да се съберат всички сектори на събрание, за да им се про-
чете изработения план за работа. Същия да се преглеждане 
от др. лейт. П. Савов и кап. Бахнев. На всички обявени събра-
ния да присъствува и по един военен, който да се определят 
от кап. Бахнев. По кварталните събрания да присъствуват и 
докладват следните членове: 1. „Бл. Касабов“ – Влад. Пинзов; 
2. Дим. Попов – Алекси Алексиев; 3. Приморски – Андонов; 
4. Т. Страшимиров – Добри Желязков; 5. театъра – Маринчев; 
6. Рупи – Христо Атанасов; Последния прочете програмата 
за това. 3) За конкурса за д-вената значка. Понеже е заба-
вено да се обяви в пресата, срока се продължава до 20 дек. 
т. год. 4) За новия клуб. Натовариха се Кап. лейт. Демирев и 
лейт. П. Савов да уредят въпроса за новия клуб. 

2. Доклади. Длъжностните лица направиха следните 
доклади: 1) Четене прот. № 6/22.XI.т.г. на спортно-учебния 
отдел, в който по-важни точки за разглеждане от управ. съ-
вет са: а) Да се поиска от С.Н.М. при кварт. „Т. Страшимиров“ 
– масата за пинг-понг за състезанието със „Славия“ на 27 и 
28 т. м. Предоставя се на комитета за пинг-понг да намери 
салон за състезанието. Реши се да се авансират с 2 500 лв. 2) 
За боксовия мач на 27 т. м. Организатор Б. Ексерджиян. Да се 
пише писмо за Макед. дом. Отпущат им се 10 000 лв. Аванс, 
но при условие, веднага да се отчетат на следното заседа-
ние, а не да оставят висящи сметки. Също така да се пише до 
Директора на театъра за отпущане на завеси за декориране 
салона. 3) За новия дружествен салон, строителния комитет 
да прегледа от какви материали има нужда за довършване-
то му. Но за по-сигурно ние ще трябва първо да подсигурим 
договора за същия и тогава да се впуснем за довършването 
му. Да се сключи договор с наемодателя Цанков. Назначи 
се комисия в състав: Кап. Бахнев, Станев, Ефтимов и лейте-
нант Георгиев, която да се срещне със Цанков и уговорят 
условията за клуба, като резултата докладват на следното 
заседание. 4) За волейболния турнир в София. Докладва 
др. Илия Капитанов. Класирани сме на 7 място. Играчите 
са се поучили от видяното. Същия е купил 2 топки за 3 099 
лв. Освен това е броил за храна на състезателите 3 900 лв., 
които разходи се одобряват. Домакина да запише топките 
в инвентарната книга. За участието ни в турнира Съюза ни 
е заплатил разноските по гостуването възлизащо на 21 360 
лв., за които им подписахме редовна сметко-разписка, коя-
то им изпратихме чрез Капитанов. 5) За мача във Видин 
– на 21.XI.1948 год. със „Бенковски“. Докладва водача 
кап. лейт. Г. Георгиев. Играта била нелегална от страна 
на видинчани. Много груби. Резултат 2:2. Направихме 
изложение до Н.Ф. Съюз, като се излъчи комисия в със-
тав: кап. лейт. Тютюнджиев, кап. Бахнев, м. лейт. Петър 
Савов, която да направи ново такова и го изпрати до съ-
ответните места. Това ще трябва да стане в най-скоро вре-
ме. От нашите играчи се провинил Недялко Делев. Други 
пък са нагрубили рефера Тодор Стоянов. Чувствува се 
упадък на дисциплината в нашия отбор. Направено е 
едно изложение по истината от този мач, който ще се отпе-
чата във в. „Народно дело“. За пътни и дневни на играчите 
се заплатени общо 84 677 лева, които разход се одобрява 
+ 85 лв. Герб – 84 762 лева. 6) Приходо-разходен протокол 

от мача с „Левски“ София е: Приход – 750  640 лв. Разход – 
180 768 лв. Чист приход – 560 872 лева, които са внесени на 
касиера. 7) Одобрява се направения разход за покупката на 
един дамски балтон, който д-вото ни подарява на отличила-
та състезателка по гимнастика др. Димитричка Илиева – на 
сума 6 575 лева. 8) За мача със „Славия” на 28 т. м. билети-
те да бъдат х 80 и 120 лева. Да се предава по радио Варна. 
Също за бокс-срещата да се уреди всичко. За декориране на 
салона се натоварва др. Методи Иванов. 9) Разрешава се на 
4 блок от квартал „Тодор Страшимиров” да си правят засе-
данията в нашия клуб – на 15 дни един път, като бюфетчика 
към 6 часа на определения ден да приготви салона. Цветан 
Димитров да съобщи на квартала нашето решение. 10) За в 
бъдеще, когато ще се дават някои дописки за публикуване, 
преди отпечатването им да се дават за преглед от културно-
просветника.

Протокол № 41 гр. Варна, 1 декем. 1948 год. Днес в 
една от канцелариите на Дома на войската се състоя редов-
ното заседание на Управ. съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 40 
от миналото заседание, по който станаха изказвания за: 1) 
За загубените надници на играчите. Да се докладва на кои 
играчи да се платят такива, като се докладва и по колко над-
ници. 2) По украсата на клуба. Даден е плат за боядисване, 
но е желателно комисията да побърза със украсата. 3) За но-
вия салон. За довършването на долния салон на новия клуб 
според изчисленията, които са направени ще са необходи-
ми 450 000 лева, при работа на стопански начала. Понеже 
няма материали, не е зле да го дадем на Строеобединение, 
но ще трябва да заплатим около 650 000 лв. др. Мичман 
Кателиев да влезе във връзка със Строеобединението и 
проучи в подробности условията, а комисията по наемане 
салона да се срещне с Цанков и уговорят наемните отноше-
ния. 4) За изложението за мача с „Бенковски“ Видин, се 
реши да се направи подробно и се изпрати до Съюза и 
до всички клубове. Натоварената комисия да избърза с 
изпращането на същото. 

2. Доклади. 1) Спортно-технич. комитети нямало засе-
дание др. Алексиев помоли всички комитети да съберат 
състезателните карти за да приготвят за годишната карто-
теката. Освен това да дадем точни сведения за произведе-
ните състезания. 2) Бокс-комитета. Прочете се доклада за 
бокс-срещата със „Славия“ на др. Методи Иванов. Изказа 
се Бедрос Ексерджиян за организацията. Недоволни от ох-
раната. За в бъдеще да не се оставя работата само на един 
човек, като комитета бъде в помощ при организация. Управ. 
съвет изказва похвала на др. Методи Иванов за положе-
ния труд при декорацията на салона за боксовата среща. 
Приходо-разходния протокол да се представи на следното 
заседание. Освен това Дим. Рандев да оправдае дадените 
му 80 000 лева за боксови пособия. 3) Пинг-понг. Докладва 
организатора Пиндиков за срещата със „Славия“ по слу-
чай Спартакиадата. Резултат 17:12 за „Славия“. Нашите са 
се представили слабо. Мирчев се е показал недисципли-
ниран през време на играта. Организацията незадоволи-
телна. Членовете на комитета Седоев и Михайлов не са 
подходящи за същия, но понеже сме в края на годината 
реши се да останат до края на мандата. Приходо-разхода е 
следния: Приход – 8 300 лв. Разход – 25 051 лв. Преразход 
– 16 751 лв., който се одобрява. Раздадени са били 3-те на-
гради на нашите състезатели. Желателно е да се купи маса 
за пинг-понг. 4) Атлетика. Докладва Хр. Момчилов за атлет. 
състезания със „Славия“на 28.XI.т.г. при които „Славия“ ни 
победи. Представихме се добре, но има още да се желае. 
Организацията слаба и не можа да се запази пълен 
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ред. Маринчев предложи, да се свикат всички комитети за 
запознаване със организацията на състезанията. 5) За И.Р.Т. 
Докладва Илия Капитанов за закрития турнир на в. „Нар. 
Дело“. Реши се д-вото ни да участвуваме с 2 волейболни и 
1 баскетболен, за което да се пише до Окол. физкултура. 6) 
За секторите. Мичм. Iр. Сирков да отиде на събранието на 
кварт. „Т. Страшимиров“ в Мор. казино и от името на д-вото 
обясни целите и задачите на физкултурния сектор, който 
ще трябва да се образува при квартала. 7) Туристическия 
комитет др. Н. Ралчев направи предложение за определя-
не място за туристите в новия клуб. Съвета е съгласен, но 
това ще стане при окончателното разпределение на клуба. 
8) Приходо-разходния протокол от мача „Славия“ София – 
„Ботев“ Д.Н.В. на 28 ноем. т. г. още не е готов. За следното за-
седание да се приготви. 9) За мача с „Марек“ гр. Дупница на 
5.XII.1948 г. За организатор се назначи др. Н. Ралчев. Охрана 
вън и вътре – Мичм. Iр. Сирков. – др. Станев за хотела. За 
посрещането др. кап. Бахнев и Б. Ексерджиян. По агитацията 
Дим. Рандев и Д. Желязков.10) Касиера да уреди 20% на Н.Ф. 
Съюз от всички досегашни мачове.

Протокол № 42, 8 декем. 1948 г., гр. Варна Днес в 
една от канцелариите на Дома на Народната войска се със-
тоя редовното заседание на Управ. съвет на дружеството, 
при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 41 от мина-
лото заседание, по който се изказаха: 1) За наема и договора 
на новия клуб докладва подпредсед. др. Станев. Още не са 
стигнали до окончателните условия по договора, но Цанков 
иска да му внасяме наема към 7 000 лв., а за мазата да става 
за с/ка на ремонта. Съвета не е съгласен с това, за това на-
ново да се влезе във връзка с Цанков и иска да се намали 
наема. 2) За процента на Съюза. Касиера да избърза с изпра-
щането на определения 20% от всички досегашни мачове за 
Националната дивизия. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) № 173/6.XII.1948 год. от Народ. Кооп. бол-
ница - Варна подканват ни да станем колективен член и вне-
сем дялов капитал. Съвета реши да внесем 50 000 лв. за 100 
дяла х 500 лв. плюс встъпителния внос, като сумата се дър-
жи на разположение на кооперацията. Ние приехме сърев-
нованието обявено от „Спартак“ които внесли 25 000 лв., за 
което да се обяви във в. „Народно дело“ и да се пише писмо 
до председателя на Народната кооперативна болница. 2) № 
1511/6.XII.48 г. от Град. ком. на О.Ф. – Варна, и окръжно от 
Н.Ф. Съюз – с които ни предлагат да изиграем един футбо-
лен мач със „Спартак“ прихода от който да бъде за „Ботевия 
комитет“ и за подпомагане на стачкуващите френски ми-
ньори. Съвета приема с удоволствие мача, като се спира на 
датата 19.XII.т.г., понеже сезона е напреднал. Да се помоли 
О.Ф.Р. да предложи на „Спартак“ да приемат мача. Прихода 
да се раздели по равно за двата комитета. Уважава се устна-
та молба на II женско д-во, направена чрез подпредсед. Цв. 
Димитров, като им се разрешава да използуват салона ни на 
Нова година – през деня. 

Комисия за входните билети. За да се уреди въпроса с 
Окол. физк. ръковод., относно плащането на горницата от 
цената на входните билети за трите мача се излъчи комисия 
в състав: кап. Стефов, Ив. Лазаров, кап. лейт. Тютюнджиев и 
Цв. Димитров, която в понеделник да се събере съвместно 
с О.Ф.Р., като становището на съвета е да не внасяме нищо, 
понеже плащаме 20% на Н.Ф. Съюз. 

3. Доклади. Направиха се следните доклади: 1) др. 
Алексиев прочете протокола на спортно-технически-
те комитети. Въпроси за разрешаване от съвета са: а) За 

Димитричка Илиева и Пенка Иванова да се хранят в 

Дома на войската за с/ка на д-вото, до заминаването им за 
София и от там за Букурещ – Разрешава се. б) За опрощаване 
наказанието на П. Паскалев и Филко Маслев, които се самок-
ритикуват и обещават, че няма да се повтарят провиненията 
си. Да представят писмени декларации. Да се пише до О.Ф.Р. 
и Н.Ф. Съюз, че съвета опрощава наказанието. в) За преми-
наването на състезателите: Борислав Иванов Симеонов 
и Стоян Иванов Стоянов от „Спартак“ Варна, се реши да 
се изпълнява уговорката с това д-во, като представят 
писмените обяснения за преминаването и след това 
ще се произнесем. г) Приходо-разходен протокол „Ботев“ 
Д.Н.В. – „Марек“ Дупница. Докладва орден Никола Ралчев. 
Приход – 345 840 лв. Разход – 193 630 лв. Чист приход – 152 
210 лв., който срещу квитанция е предаден на касиера. д) 
За секторите. Организатора на същите др. Христо Атанасов 
запита дали при сегашното положение ще трябва да се сви-
кат насрочените квартални събрания. Отговори му се, че 
трябва да се свикат и се изнесе доклад за Значението на 
физкултурата след 9.IX.1944 год., като след това се подканят 
гражданите да се запишат за членове на дружеството. За съ-
бранията се назначиха за квартал „Приморски“ – др. мичман 
Iр. Сирков и за „Дим. Попов“ – подпоручик Кулев. е) Комисия 
за положението на дружеството. Понеже сегашното ни 
положение на съществувание като д-во при Дома на 
Народната войска е застрашено, наложително е да се 
избере една комисия, която да се яви при представи-
телите на войската респ. политическото управление на 
същата и поставят наново разглеждането на този тъй 
важен за нас въпрос. Избраха се: к.л. Демирев, лейт. Петър 
Савов, капитан Бахнев и подпредседат. Станев. Към тях да се 
привключат: кап. Iр. Халачев, кап. IIр. Георгиев, Моканов, Б. 
Ексерджиян и Цв. Димитров. ж) За мача със „Спартак“ София 
на 12.XII.48 г. Се реши да заминат 13 играчи и 2 водачи и да 
тръгнат на 10.XII. т.г. сутринта. Водачи: Моканов и Харипян и 
к.л. Демирев. 

Протокол № 43, гр. Варна, 15 декемврий 1948 г. Днес 
в канцеларията на Дома на войската се състоя редовното 
заседание на Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Прочете се протокол № 42 от ми-
налото заседание, по който се изказаха: а) За мача със 
„Спартак“ София. Понеже имаше нареждане от Н.Ф. Съюз 
всички д-ва от Нац. дивизия да се отчетат за 20% до 11.XII. 
т.г. в 12 часа, съвета упълномощи др. Маринчев да провери 
в София, дали „Спартак“ е отчетен, и ако има положителни 
данни, че не е сторил това, да направи жалба до Съюза, за 
да искаме загубване на мача. б) Комисията за уреждане 
въпроса за горницата от билетите да се събере с О.Ф.Р. и 
най-късно до следното заседание да докладват резултата. 
Наложително е всичко да се приключи, понеже сме в края 
на годината. 

2. Четене кореспонденция. Писмата се разгледаха и 
взеха съответни решения по тях, след което се взеха от ор-
ганизатора Христо Атанасов. 

3. Доклади. 1) За работата на делегацията по урежда-
не въпроса за д-вото. Докладва др. лейт. Петър Савов. Той 
каза, че втория пленум е взел решението си специално 
за д-вата при Д.Н.В. поради това, че са им дали греш-
ни сведения от околийското ръководство, и за това са 
обещали да се нареди снемането на решенията по ръ-
ководствата, понеже решенията ще се коригират, след 
завръщането на нашите делегати от С.С.С.Р. За сега от 
нас се иска да положим по-големи усилия за записване 
на нови членове и да начертаем плана за бъдащата дей-
ност на д-вото. Ще трябва управ. съвет да се събере в 
съкратения си състав, за да се занимае с тези въпроси 
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и да направи подробно изложение до Върхов. комитет 
за физкулт. и спорт и да молим д-вото ни да си остане 
в този си вид, като се запазят гражданските сектори. 2) 
За секторите. Докладва Христо Атанасов за свиканите съ-
брания по квартали. Членската маса се въздържа да се 
записва, тъй като вече са се научили, че д-вото ще бъде 
само военно. За това има и виновност и Вълкан Шопов, 
който е ходил по събранията и провеждал решенията 
на втория пленум. 3) Финансов доклад. Касиера др. мичм. 
IIр. Македонски докладва, че към днешна дата разполагаме 
с около 500 000 лева. Има неотчетени мачове, а така и бок-
совия комитет. Моли, поради това, че Моканов се завърнал, 
да си приеме касата, понеже бил зает с много служебна ра-
бота. До следното заседание отговорниците на мачове да 
представят всички приходо-разходни документи. 4) За кон-
курса за д-вената значка. Докладва др. Кап. Бахнев. Понеже 
срока за конкурса вече изтича, съвета реши комисията в 
състав: Ал. Алексиев, кап. Бахнев, Лейт П. Савов, Моканов 
да привлечат 1 художник за да прегледат постъпилите про-
екти за значката. 5) За мача със „Спартак“ София, игран на 
12.XII.т. г. Докладва др. Иван Моканов. Нашия отбор се е 
представил слабо и затова загубихме с 1:0. Не сме пред-
ставители достойно. Илия Апостолов се е проявил, като 
на игрището е догонил играч и го ударил. Общо взето сме 
се изложили. Ще трябва да се заплатят денгубие на играчи-
те. Приходо-разходния протокол ще го представи на след-
ното заседание. Същия докладва и за уреждането наема на 
стария клуб, понеже имаме да дължим за 3 месеца на бай 
Петър Пенев. Освен това, ако Калъчев знае нещо за дадени 
предмети инвентарни, да каже за да се уреди. 6) Ком. И.Р.Т. 
Докладва Ил. Капитанов, че д-вото ни участвува с 2 отбора 
по волейбол на състезанията за наградите на в. „Народно 
дело“, които започнаха на 12 т. м. Отбор № 1 състоящ се от 
войскари се е представил слабо и в мачовете си на 12 т. м. 
Техническата гимназия ги бие 2:1. Отбор № 2 с търговската 
гимназия завършват с 2:0 за нас. Наложително е да се на-
реди войниците да излизат на тренировка. 7) Футболния 
комитет, моли да се намери работа за играчите Михаил 
Тодоров (Манчо) и за Стефан Иванов (Чефото). За 
втория е почти наредено за назначаване в Бреговия 
Артилерийски полк. 8) Иван Моканов повдигна въпроса за 
него си, относно тренирането на отборите, понеже възна-
мерява да се настанява на работа от където редовно няма 
да може да се освобождава. Съвета ще се събере на специ-
ално заседание и тогава ще се произнесе по този въпрос. 9) 
За украсата на клуба да се побърза, понеже конгреса набли-
жава, а още нищо не е направено. За в бъдеще възложените 
задачи и поетите ангажименти да се изпълняват на време. 

Протокол № 44, гр. Варна, 22 декемврий 1948 год. 
Днес в канцеларията на Дома на Народната войската, се 
състоя редовното заседание на Управителния съвет, при 
следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 43 
от миналото заседание, по който се изказаха: 1) По жалбата, 
която трябваше да се направи за не отчитането на „Спартак“ 
София, до определената дата, за което имахме решение от 
миналото заседание, но същото не е изпълнено. Секретаря 
даде обяснение, че жалбата е била направена много късно 
и е нямало време по обед да се предава препоръчано, а ос-
вен това, в момента е нямало и сумата 2 000 лв. за жалбата. 
Моканов намира, че е безсмислено да подаваме жалба за 
това защото „Спартак“ може да загуби мача, но няма и ние 
да спечелим. Отчете се, че в случая има направен пропуск. 
2) За горницата на входните билети. Комисията още, не се 
е срещнала с О.Ф.Р. Реши се на 26 т. м. да се съберат в 11 

ч. в клубното помещение. 3) За Моканов. Че ако желае да 
бъде назначен на работа в Дома на Нар. войска, да си 
приготви документи. 4) За назначението на играчите на 
работа из войсковите части. Излъчи се комисия в състав: 
кап. Георги Георгиев, кап. Бахнев, кап. лейт. Демирев и кап. 
Никола Димитров, която да проучи кой играч къде ще може 
да бъде настанен на работа. Независимо от това Упр. съв. в 
тесен кръг да се събере с играчите за размяна мисли по нас-
таняването на играчите. Напомня се на всички длъжностни 
лица, че за в бъдеще, когато им се възлага работа, трябва на 
време да я свършат и докладват за резултата за да имаме 
последователност в работата и да не се протака изпълне-
нието. 

2. Четене кореспонд. Получиха се следните писма: 1) № 
1151/26.XII.1948 год. От О.Ф.Р. да им внесем 1 600 лв. за 40 ка-
лендара, които сме получили за тази година. Да се получат 
парите от продадените календари от бившия касиер Иван 
Найденов и разликата, ако има непродадени да се заплатят 
от д-вената каса. 2) От Димитър Калъчев – бюфетчик при 
клуба, моли да бъде освободен от длъжността бюфетчик, 
понеже не може да изпълнява договорните задължения и 
не може да си изкара прехраната. За уреждане на този въ-
прос се представя на комисията в състав: Сл. Станев, к.л. 
Тютюнджиев и Цв. Димитров, която на 26 т. м. в 11 ч. се срещ-
не с Калъчев в клуба. 

3. Доклади. Направиха се следните доклади от длъж-
ностните лица: 1) Спортно-техни. комитети: др. Алексиев 
докладва, че не са се събрали в понеделник, понеже е било 
студено в клуба. Реши се комитетите да продължат да про-
дължат събирането си, но трябва да се пали печката. 2) 
Домакина Б. Ексерджиян докладва, че комисията по укра-
сата не е направила нищо и за това предлага да се избере 
нова такава в състав: Бедрос Ексерджиян, Ст. Маринчев, Цв. 
Димитров и к.л. Тютюнджиев, Добри Желязков и Методи 
Иванов, която да се събере в петък вечер и украси клуба. 
Да се купят каквито материали са необходими за украсата. 
Да се купят дърва за клуба. За футб. и медицинбал топки, 
да се пише до магазин „Спартак“ София. За пом. домакина 
Шабу Берберян при игрище „Тениса“ се реши да му се запла-
ти възнаграждение за мес. XI. и XII.1948 год. х 5 000 лв. Мес. 
Всичко 10 000 лв. 3) Ком. И.Р.Т. Докладва др. Илия Капитанов 
за волейболното състезание със „Спартак“ за награда „Нар. 
дело“ в което сме ги били с 2:0; Втория отбор не се явил и гу-
бим състезанието. Също така не излизат редовно на трени-
ровка. 4) Касиера др. Македонски докладва, че е много зает, 
и не може да върши редовно касиерската работа. Съвета 
помоли др. Моканов да му помогне за да въведат касата в 
изправност и да може Контр. съвет да направи проверка. 5) 
Правилника за вътрешния ред в клуба, изработен от коми-
сията се прие, с допълнение, че времето за учениците, ще се 
определя според наредбите от гимназиите. 6) За бокс-мач 
и вечеринка или забава на 2.I.1949 год. Председателя к.л. 
Демирев докладва, че имаме предложение от Зам. К-ра на 
Мор. сили да изнесем една боксова среща, прихода от която 
да бъде за фонда „Купуване самолет“ от името на войската 
за V конгрес на Б.Р.П.(к). Отговорника на бокса др. Методи 
Иванов отговори, че не можем да изпълним това понеже 
нямаме тренирани боксьори и само ще се изложим. При 
това положение, въпреки голямото ни желание не можем 
да уредим състезанието. 

Относно забавата на 2.I.1949 год. или пък вечеринка, 
предоставя се на др. кап. Бахнев да уреди въпроса и ни 
каже какво се иска от д-вото ни. Колко за това, че от при-
хода да дадем 70 % за детските летовища ни се вижда, че 
е извънредно много. 7) Футболния комитет. Докладва дру-
гаря Никола Димитров. Моли да се купи захар за 
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играчите за тренировките. Домакина да има грижа-
та за това. Относно провинението на Илия Апостолов 
(Оптячката) през време на играта при мача за Нац. ди-
визия със „Спартак” игран в София на 5.XII.1948 год. къ-
дето се провинил в това, че е ударил противников играч 
с което си провинение е изложил, както него си, така и 
д-вото, футболния ни комитет му наложи наказание 
„Снемане от длъжността Капитан” на отбора, като си на-
прави самокритика пред играчите, което ни докладва и 
моли за одобрение от Упр. ни съвет. Преди да се започнат 
изказванията по този въпрос, даде се думата на обвиняемия 
играч Апостолов, който намира, че наказанието му е много 
пресилено, още повече, че му е първо провинение. Даде 
се думата и на членовете от Управата. Изказаха се доста. 
Накрая съвета реши и одобри направеното предложение 
на футб. комитет по отношение наложеното наказание на 
Илия Апостолов, за което да се пише до Н.Ф.С., О.Ф.Р. и лич-
но до играча. За отиването на играчите Апостолов и Недев 
в Пловдив в 2 мес. курс уреден от Н.Ф.С. съвета не е в със-
тояние да им издействува отпуск, затова трябва лично да 
уредят въпроса за отиването им.

Протокол № 45, гр. Варна, 29 декемврий 1948 год. 
Днес в канцеларията на Дома на Народната войската, се 
състоя редовното заседание на Управит. съвет, на което 
присъствува др. Вълкан Шопов от Окол. физкултурно ръко-
водство, при следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 44 
от миналото заседание, по който се изказаха: 1) За писмото 
за наказанието на Илия Апостолов (Оптячката), да се кори-
гира и изхвърли израза, че е ударил противников играч. 2) 
За дървата. На всяка цена домакина Б. Ексерджиян да се по-
грижи и купи дърва за клуба.

2.За уреждане % на О.Ф.Р. Използува се присъствие-
то на др. Шопов за разрешаване въпроса за (%) процента 
– горницата по 18 лв. на билет за мачовете с „Локомотив”, 
„Левски” и „Славия” за Нац. дивизията. Понеже нареждането 
за тази вноска дойде късно, съвета изложи, че не е правил-
но да внесем за мача „Левски”, понеже не сме продавали би-
лети по 120 и 80 лв., а по 100 и 60 лв. върху, които внасяме 
по 20% на Н.Ф.С. На същото становище е и др. Шопов, който 
ще докладва за случилото в О.Ф. Ръководство. Колкото за 
останалите 2 мача, ще трябва да внесем по 18 лв. на билет. 
Това да се изпълни, ако не е изпълнено, от касиера на д-во-
то. Освен това да се уреди задължението за списание „физ-
култура”. др. Шопов обясни въпроса за членуването на 
нашата цивилна членска маса, която ще се запише чрез 
кварталните групи, които ще образуват един граждан-
ски сектор.

3.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: 1) От „Торпедо” Варна предлагат ни да изнесем 
една другарска боксова среща на 7.I.1949 година. Съвета 
намира, че не сме готови и не можем да приемем поканата. 
Да им се отговори в този дух. 2) № 409/28.XII.т.г. от Комит. 
за физкул. и спорт при Град. Нар. съвет, с което нареждане 
да излъчим дописници. Съвета реши дружествен спортен 
дописник да бъде др. Капитан Бахнев, който със съдействи-
ето на отделните комитети да изготвя дописки от името на 
дружеството ни. За същия да се изпрати характеристика. 
3) № 1184/28.XII.т.г. от Окол. за физкулт. ръковод. относно 
разпределението на Профдружествата на физкултурните 
дружества, като към нашето дружество се придават всички 
военнослужещи с техните семейства и профдружеството на 
военнослужещите. В писмото е пропуснато да се укаже точ-
но при кои квартали ще имаме групи, за което др. Шопов 

обеща, че допълнително ще се даде съобщение във в. 

„Нар. дело”. 1. Инструкция за устройване на вечеринки и из-
готвянето на програма за тях. За в бъдеще трябва предвари-
телно да представяме програмата на културно-просветния 
отдел при О.Ф.Р. 2. От Окол. физк. ръков. с 1 кочан от 25 квит. 
за записване абонати за списание физкултура. Кочана се 
предаде на др. Петър Савов.

4.Направиха се следните доклади: 1) Спортно-технич. 
комитети. Не са имали заседание. др. Алексиев иска обяс-
нение защо мич. Iр. Цукев не се явява с групата си на със-
тезанията по волейбол за наградата на в. „Народно дело” 
и втория ни отбор губи състезанията. 2) Бокс-комитета. 
Докладва др. М. Иванов. Моли да им се отпуснат 7 000 лв. за 
купуването на ръкавици и др. Искат и салон за тренировки. 
Съвета реши да им се отпуснат 7  000 лв., а за тренировки 
да използуват клубния салон. 3) Футб. комитет. Докладва др. 
капитан Никола Димитров. Програмата се работи. Понеже 
зимата е студена, трябва да се намери салон. Играчите ще 
се събират на занимания. По въпроса за Михаил Рачев 
(Манчо) каза, че му е обещано за работа от 1 януарий 
1949 год., което се потвърди и от др. Кап. лейт. Георгиев. 
Намира, че на този играч футб. комитет ще трябва да му го-
вори за държанието му, защото в последно време се пока-
за много недисциплиниран. 4) др. Иван Моканов запитва 
дали ще му се възложи за тренировката на отбора, за 
да изработи програмата. За да има последователност в 
работата за в бъдеще всички искания на играчите да се пре-
дявяват чрез треньора и всеки комитет да си върши самос-
тоятелно работата, като решенията на съвета се изпълняват 
веднага. 5) За празника на физкултурата 1949 год. докладва 
др. Мичм. Iр. Стефан Йорданов, който е присъствувал на за-
седанието на ком. за физк. и спорт при Град. народен съвет, 
който във Варна ще се състои на 5.VI.1949 г. Ще трябва до 
30.I.1949 год. да изработим план за празника. Освен това ще 
трябва да отпуснем и суми за същия. 5) За картотеката - 1949 
год. Да се побърза и до края на м. януарий 1949 г. се напра-
ви годишната картотека. 6) Турист. комитет. Докладва др. Цв. 
Благоев. На последната конференция са присъствували 10 
наши членове. Ще трябва да представим доклади за нашето 
д-во. Освен това наложително е да се изберат дейни хора за 
комитета. 7) За Ботевата вечер на 2.I.1949 год. се реши да се 
проведе по най-тържествен начин въпреки, че разполагаме 
с малко време. Избра се комитет в състав: др. Лейт. Петър 
Савов, Дим. Рандев, Хр. Момчилов, Димитричка Илиева, 
Бедрос, Ал. Алексиев и Иван Моканов. Да изработят програ-
ма и я представят за одобрение. За литер. част да поканят 
артисти, агитка и др. За всичко да се докладва на следното 
заседание. 8) Секретаря покани всички комитети до следно-
то заседание да представят докладите си за да може да се 
подготви общия доклад за год. събрание.

1949 год.

Протокол № 1/46, гр. Варна, 5 януарий 1949 г. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управител. съвет на дружеството, при следния дневен ред: 

1. Доклади. Длъжностните лица направиха следните до-
клади: 1) Футболен комитет. Докладваха се подготвителните 
сезонни програми за м. м. януарий и февруарий 1949 год. 
по футбол изработени от дружествения треньор др. Иван 
Моканов и приети от футболния комитет. Упр. съвет одо-
брява, като ще трябва да се определят политическите теми. 
За в бъдеще ще трябва да се събират всички състезатели 
от различните дисциплини. За да се изработи програма за 
това, реши се на 11 т. м. в 7 ч. сл. обед да се поканят на за-
седание и председателите на всички комитети. Да се пусне 
покана. Понеже е зимен сезон, наложително е да се намери 
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салон където да се провеждат практическите занимания 
при лошо време. В първо време можем да се възползваме 
от Дома на физкултурата, а за в бъдеще да помислим за до-
вършването на нашия салон. Футболния комитет моли да 
доставим футболни топки. 2) Бокс комитета. Искат въжета 
за тренировка. Да се възползуват от тия на футболистите. 
3) Доклад на секретаря за плана на първото тримесечие на 
1949 год., който се иска от Околийското физкулт. Ръковод. 
до 20.I.1949 год. За да може да се изготви същия, ще трябва 
спортно-техничес. комитети да представят своя общ план 
до следното заседание, след което секретаря изготви пла-
на. 4) За год. картотека. Съвета реши да се даде съобщение 
в пресата, че по случай 100-годишнината от рождението на 
Ботев, започваме прекартотекирване на членовете ни. На 
моряците (войниците) да се събират по 60 лв. за картотека. 
За да може по-лесно да се презапишат редовните състеза-
тели – председателите на комитетите да съберат таксата за 
картотеката за цялата година. 5) Доклад на касиера мичм. Iр. 
Македонски. Същия докладва, че към 1.I.1949 г. положение-
то на касата за времето, когато той е бил касиер е следното: 
Приход – 1 627 926 лв. Разход – 1 059 782 лв. или остава чист 
приход – 568 144 лв. 

За да може да се уредят напълно сметките към Н.Ф. 
Съюз – София и О.Ф.Р. – Варна за футболните състезания за 
Националната дивизия, реши се да се изготвят нови прото-
коли за играните 5 мача и да се довнесат разликата в про-
центите. Протоколите да се проверяват от Контр. комисия в 
състав: Русин Русинов и к.л. Тютюнджиев. 

Касиера Македонски, моли след като касата му бъде 
проверена, същата да бъде приета от титулярния такъв др. 
Иван Моканов. Съвета е съгласен с това и ще освободи от 
длъжността само след пълното предаване на касата. 6) За 
клубното помещение – салоните горе и долу да се избър-
за с уреждането на договорните отношения и се подпише 
договора. Натоварва се др. Светослав Станев да уреди този 
въпрос. 7) За клубната значка. Понеже срока за предоста-
вянето на проектите за значката мина, комисията се събра-
ла и отворила получените проекти. Тя не се е произнесла 
напълно по тях, понеже не се явил художник и архитект. За 
сега проектите да се изложат в клуба, за да се видят от член-
ската маса. Комисията да избърза, за да можем да поръчаме 
значката. 

Протокол № 2/47 гр. Варна, 12 януарий 1949 г. Днес 
в Дома на Народната войска се състоя редовното заседа-
ние на Управ. Съвет, което продължи на 13 януарий т. г., при 
следния дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 1 
от миналото заседание, по който се изказаха: 1) За значката: 
Изложените в клуба проекти да се приберат, като комисията 
в състав: лейт. П. Савов, Алексиев и кап. Бахнев, като при-
влекат и художник се събере на 13 т. м. в 6 ч. сл. обед в клуб-
ното помещение и се произнесат по проектите, за да може в 
най-скоро време се поръча значката. 

2. Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени получени писма: 1) № 5/11.I.т.г. от комит. за физк. 
и спорт при Гр. Нар. съвет, искат в най-скоро време да им 
върнем изгубената хавлия от плувния комитет. Реши се да 
се купи 1 хавлия, за което се натоварва домакина Бедрос 
Ексерджиян. 2) № 10/11.I.1949 г. от О.Ф.Р. – относно агита-
цион. месец за презаписване и записване членове от 10 до 
23 т. м. Съгласни сме с това и за да имаме резултат, съвета 
натовари следните лица за картотекиране членове по сек-
тори, както следва. а) За цивилния сектор (групите) – Хр. 
Атанасов; б) За 8 полк, 8 окръжие и Д.Н.В. – Кап. Бахнев; в) За 
В.М.С. и Тила, Матер. отд. – Т. Анестев; г) За Брег. Арт. полк – 

Кап. Недев и Стефов. д) За Морското училище – Алекс. Узлов; 
е) За Черноморския флот – Цукев и Милчев; ж) За водоса-
молетното ято – Васил Спиров; На всички да се раздадат 
квитанции и да започнат записването, като до 23.I.т.г. трябва 
да представят списъци, за да направим общата картотека за 
1949 год. срока за която е до 31 януарий т. год. 3) № 13/12.I.т. г. 
от О.Ф.Р. да внесем по 20 лева на билет за мачовете „Славия“ 
и „Марек“, като им представим протоколи. Съвета реши да 
им се пише подробно писмо и им се отговори, че за „Марек“ 
не са прави гдето искат сума. 4) № 17/12.I.1949 г. от О.Ф.Р. 
с инструкция за културно-просветната работа през зимния 
сезон на дружествата. Съвета натоварва култ. просвет. др. 
Лейт. Петър Савов да изработи плана, който да се представи 
на ръководството. 

3. Доклади. Направиха се следните доклади от комите-
тите. 1) Спортно-технич. комитети – др. Алексиев, прочете 
протокола на същите 10 от т. м. с изработения план за зани-
манията с членската маса и по-специално със състезатели-
те, които напълно се одобриха. Наново се повдигна въпроса 
за салона, от какъвто за сега имаме нужда. Строителния ко-
митет да влезе във връзка със „Строеобединението“ и уго-
вори само за пода, като за материала се нагърбва Др. Кап. 
лейт. Демирев, а за договора – друг. Ст. Станев и Кап. Бахнев 
го уредят до 15 т. м. 2) Култ. просв. ком. – Др. лейт. Петър 
Савов докладва, че за взаимното опознаване на членската 
и състезателна маса е необходимо всички да посещават 
заниманията, които се уреждат в клуба. Той е попълнил 
програмата изработена от футб. комитет е идейно-полити-
чески теми, като е поканил общественици и наши членове 
да изнесат такива. На всички да се пише писмо. Домакина да 
се погрижи за столове. 3) За клубното помещение – Съвета 
наново разгледа повдигнатия от бюфетчика Димитър 
Николов Калъчев въпрос, за освобождаването му от 
длъжността „Бюфетчик“, понеже няма никакви постъпле-
ния. Съвета изслуша отделните изказвания на членовете и 
на края реши да освободи Димитър Калъчев от тази длъж-
ност, като веднага сдаде чрез домакина Шабу Берберян, 
който до даване под наем бюфета ще се грижи за всичко в 
него. Да се пише писмо до Димитър Калъчев да сдаде в пъл-
на изправност. 4) За събирането на младежи в стаичката при 
игрището докладва дом. Б. Ексерджиян, който намира, че 
без позволение не трябва да се събират в стаичката, неза-
висимо че е срещу Нова година. За в бъдеще всичко трябва 
да става със знанието на Управителния съвет. 5) Футболния 
комитет. Докладва др. Капитан Н. Димитров за тъй наре-
чената „Спортна конспирация“ в която са замесени име-
ната на следните членове-състезатели: Димитър Николов 
Калъчев, Стайко Йорданов, Тодор Терзистоев, Ст. Иванов и 
Каранджалов. Докладчика изясни в какво се състоят про-
виненията им. На съвета стана ясно, че действително има 
провинения, но понеже времето беше доста напреднало, 
съвета реши заседанието да продължи на 13 т. м. в 6 ч., като 
се повикат и провинените да дадат обясненията си и след 
това да им се наложат наказания според провинението. 

На 13 т. м. в 6 ч. дойдоха всички призовани. 
Председателя последователно даде думата на всеки един, 
за да се изкаже. А) Стайко Йорданов – Каза, че му било 
обещано, че на 1.I.1949 год. ще започне работа, но това 
не е изпълнено и той не може да стои без работа, затова 
подал заявление до „Кораловаг“, като предложил и на: 
Димитър Калъчев, Тодор Терзистоев, Недялко Делчев, 
Стефан Иванов (Чефо) и Каранджалов да си подадат 
заявленията и сигурно ще бъдат настанени на работа. 
Това уговорил с някое си отговорно длъжностно лице. За 
това не е уведомил управит. съвет, а всичко е замълчал. 
Зададени му бяха няколко въпроса, на които отговори. 
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Като първо провинение моли за снизхождение, като няма 
да допусне да се повтори провинението му. Б) Димитър 
Николов Калъчев – Напълно е съгласен с казаното от 
Стайко Йорданов. Вярно е също, че много се зарадвал, ко-
гато Стайко му казал за работата и отишъл да провери за 
работата, като е казал в „Кораловаг“, че ще види какво ще 
стане с клуба и тогава ще реши. Това негово решение, а 
така също и на състезателите му другари станало набързо, 
обаче всичко се пазило в тайна и не е било съобщено на 
управата. Зададени му бяха няколко въпроса на които от-
говори. Защо е криел всичко това от управата, още повече, 
че той като длъжностно лице е трябвало да доложи, което 
не е шпионаж, а задължение на един добър член и лице, 
което вади прехраната си не може такива проявления да 
ги прикрива и разбра, че той съзнателно прикрива проти-
во-дружествените проявления на другарите си. В) Тодор 
Терзистоев – Потвърждава казаното от Стайко. Вярно е, 
че подал заявление със знанието на баща си, защото на-
мерил условията на „Кораловаг“ за приемливи, защото 
щял да може по-лесно да завърши вечерната гимназия. 
Другото условие било, че щял да работи, ако всички 
ходят на работа. Впоследствие се отказал от това си на-
мерение и разбрал, че върши грешка. Г) Стефан Иванов 
(Чефо) е подал заявление, но той е уведомил футб. ком., 
че повече не може да чака, защото има нужда от пари 
и решил на всяка цена да работи независимо къде, но 
понеже му се уреди положението в Брег. полк, веднага 
се върна и застъпа на работа. Д) Каранджалов – не е ми-
слил да постъпва в „Кораловаг“ и за това не е казал нищо 
за другарите си. Е) Дим. Димитров (бай Митю) помолил 
Калъчев само да запита какви вакантни места има, за-
щото решил да се откаже от фурнаджилъка. Димитър 
Димитров отсътствува, но Моканов го запита по телефона. 
След изказването на всички, направиха се две предложе-
ния. Първото – Да се изкажем в тяхно присътствие. Второто 
– Да се изкажем в тяхно отсътствие. При гласуване прие се 
второто предложение. Председателя покани провинените 
да напуснат заседанието. Последователно се даде дума-
та на всички от управата. От изказванията стана ясно, че 
първите трима провинени, а именно Димитър Калъчев, 
Стайко Йорданов и Тодор Терзистоев имат провинения, с 
които са увредили на д-вото и затова им налага следните 
наказания: 1. На Димитър Николов Калъчев – за това, че 
той като длъжностно лице в клуба и постоянната му връз-
ка със членската маса, по-специално със състезателите, 
при положение, че е знаел за колебанието и решението на 
неговите 3-4 другари състезатели да напуснат д-вото и оти-
дат да работят на друго място, не е уведомил управ. съвет 
и до последния момент всичко това е пазил в пълна тайна 
чисто задкулисно проявление, упр. съвет го наказва с из-
ключване от д-вото на срок от една година. 2. На Стайко 
Йорданов – за това, че той е подканил своите 3-4 другари-
състезатели на д-вото, да подадат заявления за постъпване 
на работа в учреждение където има физкулт. д-во, като по 
този начин той уврежда дружествените интереси и действу-
ва разложително между състезателната ни чл. маса, деяние 
което е подсъдно, но Упр. съв., имайки предвид, че това му е 
първото провинение му налага наказание: „Отстраняване 
от участие в състезания на срок от (6) шест месеца“;  3. 
На Тодор Терзистоев – за това, че се е подвел от казаното 
от Стайко е пристъпил да подава заявление за постъпване 
на работа там където го завел същия без да се обади на упр. 
съв. на д-вото, но в последствие се е опомнил и веднага се 
обадил на някои членове и се отказал от намерението си, а 
освен това постъпката му е детинска и отговаря на годините 

му, упр. съв. намира, че виновността му е подсъдна и му 

налага наказание „Отстранение от три състезания“. На ос-
таналите членове не се налагат наказания, като невиновни. 
Най-голямо наказание се наложи на Дим. Калъчев, защото 
като длъжностно лице не е съобщил на Упр. съвет и всичко 
пазил в тайна, деяние, което се третира като задкулисно. Да 
се пише писмо до тримата и до О.Ф.Р. и Н.Ф.С. Наказанието 
започва да тече от 14.I.1949 г.

Протокол № 3/48, гр. Варна, 26 януарий 1949 г. Днес 
в клубното помещение, се състоя редовното заседание на 
Упр. съвет, при следния дневен ред: 

1. Четене кореспонденция. а) № 66/26.I.1949 г. От О.Ф. 
Ръков.,че от 15.I. до 15.II. ще се оползотвори за покриване 
максимално число норми от републик. комплекс Г.Т.О. и да 
запишем 90 нови кандидати за значката, които да положат 
500 норми. 

2. Доклади. Направиха се следните доклади: 1) За лек-
цията на 28.I.49 г. в клуба, да се разгласи между членовете 
за по-добро посещение. 2) За секционните комитети: др. 
Капитанов предложи предварително да се посочват лица 
за секционните комитети. 3) За турнира волейбол и баскет-
бол за наградите на „Народно дело“ на 30 т. м. За финала се 
реши да се дадат анцунгите и да присъствува представител 
на Упр. съвет, който да поднесе приветствие при предава-
нето на наградите. 4) За шах секцията, която на 31.I.1949 г. 
има годишна конференция, докладва др. Мих. Манилов. 
Предлага в комитета да се привлекат другарите подпо-
ручик Георги Димитров Илиев, от Брег. полк подполков. 
Кисьов от Мор. у-ще, Николай Димитров, Михаил Манолов, 
Артюн Назаров, Димитър Иванов; от Управ. съв. др. кап. 
Бахнев. Упр. съв. одобрява бюджето-проекта възлизащ на 
15 000 лв. 5) Волейбол. Докладва Капитанов – Бюджета въз-
лиза на 140 000 лв. За комитета предлага: Михаил Спиров; 
Илия Капитанов; Подпор. Кулев; мичман Iр. Тороманов, 
мичм. IIр. Аспарух Пейчев и от Управ. съвет др. кап. лейт. Ат. 
Тютюнджиев. Одобрява се така направеното предложение. 
За сега анцунгите се дават на И.Р.Т., но при условие, че за в 
бъдеще няма да се дават, понеже са на футболистите. 6) За 
положението на студентите. Натовари се др. Ал. Алексиев 
да напише писмо до О.Ф.Р. относно картотеката на сту-
дентите, в случай, че се образува „Академик“, като иска-
ме да се спазва правилника за личните членски карти. 7) 
Финансов доклад. Касиера др. Моканов докладва, че про-
токолите за мачовете със „Локомотив“, „Славия“, „Левски“, 
„Марек“ и „Септември“ са напълно готови и трябва съвета 
да натовари хора, които в най-скоро време се явят в О.Ф.Р. и 
помолят ръководството да си даде съгласието да им внесем 
до 100 000 лв. Натовариха се Моканов и к.л. Тютюнджиев и 
Капитан Бахнев. Преписи от протоколите заедно с равно-
сметката да се изпратят до О.Ф.Р. и Н.Ф. Съюз. За храната 
на юнакините: Понеже юнашките игри се отложиха, съвета 
реши да се прекрати храненето им в Дома на Нар. войска. 
Това да им се съобщи чрез др. капитан Бахнев. За другар-
ската вечер на 30.I. т.г. се реши да се състои на 30 т.м. от 7 до 
12 ч. в Дома на Нар. войска, като се поканят състезателите и 
членовете на управителния съвет. Председ. на съветите да 
се съберат и изготвят пропуските. Харипян да има грижа за 
бюфета. 

Протокол № 4, гр. Варна, 2 февр. 1949 г. Днес в 
клубното помещение, се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1. Доклади. а) Футболния комитет: Ив. Моканов проче-
те доклада на комитета до 2.II.1949 год. И бюджето-проекта 
на същия за 1949 година. Приход – 3 000 000 лв. Разход – 2 
100 000 лв. Печалба – 900 000 лв. По принцип сме съгласни 
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с приходо-разходните пера, но окончателно ще се опреде-
лят, когато се работи общия дружествен бюджет. За футбо-
лен комитет се посочиха: кап. Никола Димитров, Иван 
Моканов, Онник Харипян, кап. Атанас Стефов и Цветан 
Димитров. др. Лейт. Петър Савов намира, че Цветан 
Димитров е неподходящ за комитета, понеже същият още 
не се е сработил с новото. Затова У.С. предостави на футб. 
комитет да посочи петия член и го докладват на съвета за 
одобрение. На 8.II. т.г. ще се състои год. Конференция на 
комитета. От името на У.С. да присъствува др. лейт. Петър 
Савов. б) Баскетболен комитет. Докладва др. Иван Андонов. 
Бюджето-проекта за 1949 год. е: Приход – 15 000 лв. Разход 
– 180 000 лв. Преразход – 165 000 лв. По принцип сме съ-
гласни с проекто-бюджета. За комитет се посочиха: Влад. 
Пинзов, Иван Андонов, Паскал Паскалев, мичм. IIр. Тодор 
Хр. Георгиев като мичм. Iр. Сирков и кап. лейт. Демирев 
се натоварват да посочат по един офицер. На конферен-
цията да присъствува др. Ал. Алексиев. в) Бокс-комитета. 
Докладва Бедрос Ексерджиян. Приход – 290 000 лв. Разход 
– 290 000 лв. Проекто-листа: Методи Иванов, Б. Ексерджиян, 
Димитър Манолчев, Оф. канд. Караянчев. От името на У.С. 
да присъствува на годишн. конференция Б. Ексерджиян. г) 
Колоездачен комитет. Докладва Алекси Николов. Бюджета 
им за 1949 година възлиза на: Приход – 300 000 лв. Разход 
..... Проекто-листа: Стефан Маринчев, Алекси Николов, 
Борис Анг. Балинов, мичм. Iр. Станчо Тод. Василев и мичм. 
Iр. Пенчо Асенов Атанасов. Реши се на 3-мата състезате-
ли-колоездачи: Н. Лазаров, Бейзар и Добри Терзиев, да им 
се дадат заемообразно срещу поръчителството на Алекси 
Николов и полица по (20 000) двадесет хиляди лева, за да си 
купят колелета, като и най-скоро време ги върнат на каси-
ера. д) Атлетика – Докладва Хр. Момчилов. Бюджета е: - раз-
ход 120 000 лв. За комитета се посочиха: Христо Момчилов, 
Сия Петрова, Кордон или поп Илиев, мичм. Iр. Милчев и 
Александър Узлов. На конференцията, която ще се състои 
на 3.II.т.г. от У.С. ще присъствува др. Алексиев. За картотека-
та. Да се избърза с картотекиране членовете, за да раздават 
на време картите. е) за цивилния сектор. Христо Атанасов, 
да има грижата за организиране конференцията, която да 
се състои на 13 т. м. Да се ангажира подходящ салон. За ко-
митета се посочиха: Станислав Станев, Алекси Алексиев, 
Бедрос Ексерджиян, Он. Харипян и Хр. Атанасов. Членовете 
да се поканят чрез пресата и с покани. Комисията са се съ-
бере на 3 т. м. за съставяне листа и бюджета. ж) Финансов 
доклад: кап. Тютюнджиев настоява да се уредят сметките на 
О.Ф.Р. и Н.Ф.С. и да се пише писмо до О.Ф.Р. да ни разрешат 
да продават билети по 80 и 120 лева. з) За другарската сре-
ща на 30.I.1949 г. докладва др. Кап. Лейт. Георгиев, че била 
слабо посетена и освен това са дошли хора случайни за сре-
щата. Поканите са били раздадени безразборно. и) За бесе-
дите. Желателно е устройваните беседи да се посещават от 
повече членове, особено от състезителите.

2. Четене кореспонденция. 1) От О.Ф.Р. на 6.II.т.г. свик-
ват събраните за снемане решенията на конгрес Б.Р.П.(к), 
като се канят членовете на Управ. съвет. 2) От Н.Ф.С. Центр. 
футб. ком. искат сведения за треньора Ив. Моканов. 3) От 
„Торпедо” Варна, искат разрешение за Божан Борисов 
Димитров, - Бокс-ком. да се занимае с въпроса и докладва. 
4) Заявление от Христо Петров Дяков, досегашен член 
на „Локомотив” Варна, моли да го приемем за член. Да 
се иска разрешение. 5) От Н.Ф.С. да уредим с/ката от мачо-
вете. Касиера изпрати протоколите. 6) От Н.Ф.С., че отпущат 
2 колелета на 2-та ни бегачи.

Протокол № 5, 9 февруарий 1949 год., гр. Варна Днес 
в клубното помещение, се състоя редовното заседание на 

Управителния съвет, при следния дневен ред: 
1. Доклади. а) Пинг-понг комитета. Владимир Пинзов 

докладва, че конференцията на комитета ще се състои на 
11 т. м. Проекто-бюджета на комитета за 1949 год. е след-
ния:  Приход – 48  000 лв., Разход – 71  000 лв. – прераз-
ход – 23  000 лв. Проекто-комитета: 1) Борис Ефтимов, 2) 
Константин Темелков и се предоставя на мичм. Iр. Сирков 
да посочи един ученик от Мор. училище. На конференцията 
да присъствуват от Упр. съвет др. Борис Ефтимов. За Русе. 
Приемаме поканата на „Динамо” Русе, да им гостуваме – за 5 
души, като за водач се определя др. Любен Седоев. б) Тенис 
комитета. Докладва Влад. Пинзов. Бюджета за 1949 година 
е следния: Приход – 30  000 лв. Разход – 63  000 лв. – пре-
разход – 33 000 лв. Комитет: Ховсеп Еремян, Влад. Пинзов, 
Борислав Христов, и ст. курсанта Георги Ник. Петров от Мор. 
училище. в) Плувен комитет. Докладва др. Д. Желязков. За 
комитет предложи: кап. лейт. Петър Мих. Попов, Любен 
Лазаров, Евстати Попов, Добри К. Желязков и ст. курсанта 
Георги Ник. Петров. Бюджета на комитета е само разходен 
и възлиза на 120 000 лв. От Упр. съвет на конференцията да 
присъствува др. Алекси Алексиев. По принцип Упр. съвет 
е съгласен с проекто-бюджетите и с така набелязаните ко-
митети. г) Цивилния сектор: Докладва организатора Христо 
Атанасов. Годишната конференция, ще се състои на 13 т.м. 
Понеже до днес комисията не се е уточнила по дневния ред, 
състава на комитета и бюджета, предостави се на същата да 
се събере на 10 т. м. и се уточни. Да се направи необходимо-
то за доброто посещение на конференцията, като се обяви 
в пресата. За картотеката. Хр. Атанасов да прибере всички 
списъци от секторите за да се изготви общия списък на кар-
тотекираните членове. д) За бокс-тренировките се реши за 
в бъдеще да се състоят вторник, четвъртък и събота, като 
салона се предостави напълно на тях. е) Приеха се за редов-
ни членове: Георги Иванов Георгиев и Борислав Василев 
Ковачев, които с редовни заявления преминават от 
„Орлов” Добрич, считано от 1 февруарий 1949 година.

Протокол № 6, 16 февруарий 1949 год., гр. Варна 
Днес в клубното помещение, се състоя редовното заседа-
ние на Упр. съвет, при следния дневен ред: 

1.За положението на д-вото. Упр. съвет се занимава с 
въпроса относно положението на д-вото ни, по повод съ-
общението което е направено по телефона, че за в бъдеще 
„Ботев” Д.Н.В., ще остане само като колектив при вой-
ската. За да може да се разбере точно в какво се състои 
проектираната промяна и нашето бъдещо съществувание, 
реши се да се избере комисия, която веднага да замине за 
София и се яви в политическото управление на войската, 
след това, ако трябва и в Н.Ф.С. и помоли да ни дадат ос-
ветление по този въпрос. Избра се комисия в състав: кап. 
лейт. Демирев, лейтен. Петър Савов, Станислав Станев и 
Стефан Маринчев. Даде им се поръчение, на всяка цена да 
разберат в подробности как стои този въпрос, за да можем 
на време да вземем мерки, ако се наложи това. Трябва на-
стоятелно да подържат нашето становище, че държим на 
всяка цена военни и цивилни да бъдат заедно и д-вото 
да продължи съществуванието си при това положение 
т. е. да имаме войскови и цивилни сектори. На следното 
заседание да се докладва резултата.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) Телеграма от „Средец” София, канят ни за 
19 и 20 т. м. на пинг-понг, като ни заплатят 25 хиляди лева 
и при същите условия те ще ни гостуват през м. май т. г. 
Приемаме поканата като заминат 6 души – 5 състезатели и 
водач Борис Ефтимов. 2) № 96/т.г. от Организ. комит. по про-
веждане празника на физкултурата. Искат да им съоб-
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щим с какви екипи разполагаме. Домакина Б. Ексерджиян 
да даде исканите сведения. 3) От О.Ф.Р. относно картотеката, 
че не сме картотекирали контролната цифра 2 000 и до 20 
т. м. да представим поименни списъци. За изпълнение от 
организатора Христо Атанасов. 4) № 485 от Н.Ф.С. и № 101 
от О.Ф.Р. похваляват състезателя ни Илия Апостолов за 
самокритиката, която си прави по повод наложеното му 
от Упр. съв. наказание, като Н.Ф.С. му налага наказание 
„мъмрене” и последно предупреждение. Тези писма, тре-
ньора др. Моканов да ги прочете на състезателите. 5) № 102 
от О.Ф.Р., че ни отпущат „Колодрума” за 20 т. м.

3.Одобряват се разходи. Одобряват се 4 000 лв. за по-
купка на пинг-понг топки за състезанията в Русе и София. За 
разходните докумети. Реши се за в бъдеще всички оправда-
телни документи да се заверяват от председателя. Напомня 
се на Бедрос Ексерджиян, че трябва веднага да представи 
нови документи за направени разходи.

4.За мача с „Текстил”. Реши се на 20 т. м. да играем при-
ятелски мач с „Текстил“ Варна при подялба на печалбата. 
Билети по 60 и 80 лв. Организатор: кап. лейт. Попов и по-
мощник Хр. Атанасов. Отчитане веднага.

Протокол № 7, гр. Варна, 23 февруарий 1949 год. 
Днес в клубното помещение, се състоя редовното заседа-
ние на Управителния съвет, при следния дневен ред: 

1.Доклад на делегацията. В кратце председателя др. 
кап. лейт. Н. Демирев, който беше в състава на делегацията, 
която ходи в София на 18 и 19 т. м. за уреждане положението 
на д-вото ни, по отношение на формата му и членската маса. 
Делегацията се явила при секретаря на Н.Ф.С. и в по-
литическото управление на войската, която получила 
уверение, независимо от пуснатите зловредни слухо-
ве, че д-вото ни ще продължи съществуването си, като 
ще ни се даде и една част цивилна маса. Положителен 
отговор ще имаме след завръщането на делегацията 
изпратена в Москва. За сега полит. управление иска да им 
пратим един доклад за д-вото след като мина към Дома на 
Народната войска. Натоварва се др. лейт. П. Савов да изпра-
ти доклада и го занесе лично.

2.За състезателите. Докладва се, че съгласно послед-
ното нареждане на Н.Ф.С., не може един състезател от 
друго профдружество да членува при нас, ако няма съ-
ответното разрешение от това профдружество. Понеже 
това е нареждане и за учениците, съвета натовари др. кап. 
лейт. Георгиев и др. кап. Бахнев, да се явят: първия в О.Р.П.С. 
за уреждане положението на някои членове, които рабо-
тят в предприятия, където има профдружество, а втория в 
Университета, за уреждане студентите.

3.Четене кореспонденц. Прочетоха се следните пис-
ма: а) От Окол. физк. ръков. № 118/т.г., че на 15 и 16.III. в 
Пловдив за излъчване нац. отбор по бокс ще се органи-
зира турнир в който влизат и нашите състезатели. 1) Дочо 
Иванов и 2) Здравко Николов, които редовно да подържат 
тренировките си. Бедрос да има грижата за това. 2) От О.Ф.Р. 
№ 122 – боксовия ком. свиква конференцията. Да отидат 
Рандев, Здр. Николов и М. Иванов. 3) От същото – нареж-
дане за медиц. преглед на състезателите за настоящата 
година. Натоварват се председателите на комитетите да 
се погрижат за състезателната си маса. Също така в помощ 
се придава и сан. кораб. Белчев. 4) № 124 от О.Ф.Р., че на 6 
или 13.III. трябва да проведем колоездачни състезания за 
секторни първенци, а на 20.III. т.г. за околийско първен-
ство. Натоварват се да организират състезания др. Стефан 
Маринчев и Алекси Николов. 5) От О.Ф.Р. да представим ав-
тобиография и снимки на наши значкисти за поставяне на 

табло по случай 3.III. т.г. Секретаря да изготви отговора. 

4. Годишна конференция (събрание). В изпълнение нареж-
дането на Н.Ф.С. и О.Ф.Р. управ. съвет. реши на 13.III.1949 г. 
да се състои годишната конференция (събрание) при след-
ния дневен ред: 1) Откриване с кратка литературна част. 2) 
Приветствия. 3) Отчет на Упр. съв. и доклад на Контр. такъв. 
4) План за бъдаща дейност и бюджет за 1949 г. 5) Избор на 
ново Упр. и Контр. съвет и делегати за градската конферен-
ция. 6) Резолюция и телеграми. Ако на определеното време 
няма кворум, тогава събранието се отлага за един час по-
късно и ще се състои независимо от това колко души има. 
За да може изготвянето на горния дневен ред да се изпъл-
ни по-бърже за съставянето на отделните доклади и др. се 
назначиха комисии, както следва: а) Комисия за год. отчет 
– секретаря Т. Анестев предс. кап. лейт. Димирев и подпре-
дс. кап. Бахнев; б) За бюджето-проекта – к.л. Георгиев кап. 
Тютюнджиев, Алексиев и Иван Моканов; в) Плана за бъдаща 
дейност и строежите. Кап. Бонев, Кап. Демирев, Алексиев 
и 1 инженер; г) За резолюцията – лейт. Петър Савов; д) За 
управ. съвет – Станислав Станев, Бедрос Ексерджиян, кап. 
лейт. Демирев и к.л. Георгиев; е) За делегатите – ( на 5 члена 
– 1 делегат) Ст. Станев, Бедрос и Пинзов; ж) Покани и деле-
гатска карта – Анестев; з) Салон и украса – Борис Ефтимов, 
Методи Иванов, Капитан Стефов и Лейт. Боев. – За опреде-
ляне салон – кап. Бахнев. и) За литературната част. – Лейт. 
Петър Савов. Докладите и всички др. отчети да се изготвят и 
представят на следното заседание за прочитане и одобре-
ние от Управит. съвет. След събранието ще се направи мани-
фестация до Морската градина за полагане венци.

4. Строеж на салона. Съвета реши работата по довърш-
ването на салона да продължи. Натоварват се: Стан. Станев, 
Алексиев, к.л. Георгиев и Бедрос да се погрижат за салона.

5. Доклади. 1) Бокс-комитета – Докладва Бедрос. 
Уговорили на 28 т.м. в салона на „Ученическите трапезарии” 
да се произведат боксови състезания само за членове х 60 
лв., а на 3.III. т.г. канят „Средец” София. – Приема се предло-
жението. 2) За Вечеринката на 2.I.1949 год. докладва Бедрос. 
Приход – 143 670 лв. Разход – 116 450 лв. Остава чиста пе-
чалба – 27  220 лв. 3) За мача „Ботев” Д.Н.В. – „Текстил” 
Варна на 20.II.1949 г. (другарски) – 4:0 Приход – 112 520 
лв. Разход – 20 128 лв. – остават 92 392 лв. които се делят на 
2 части, или на дружеството се пада х 46 196 лв. 4) Пинг-понг 
– играно на 19 и 20.II.1949 г. в София със „Средец”. Докладва 
Борис Ефтимов. Победени сме. Разход – 25 480 лв. Приход 
25 000 лв. преразход 480 лв. който се одобрява. 5) За мача 
със „Спартак” Варна (другарски) на 27.II. т.г. Билети х 
60 и 80 лв. 50 % от прихода ще се даде на фонд „Паметник 
на Съветските войни”. Отговорник – кап. Недев; охрана – 
Спартак; касиери и портиери – 10 души х 300 лв. Да се поръ-
чат 2 знаменца – 1 за футбол и 1 за бокс. Да се иска футболен 
съдия от София.

Нов Управ. съвет избран на годишната конферен-
ция състояла се на 13.III.1949 г.

Протокол № 9 гр. Варна, 16 март 1949 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управ. съвет, избран от годишната конференция, състояла 
се на 13.III. т.г., при следния дневен ред: 

1.Конституиране на Упр. съвет. Секретаря прочете 
имената на другарите, които са избрани за членове на 
Управителния съвет под председателството на др. Капитан 
II.р. Ефтим Костадинов Георгиев. Същия писмено обявя-
ваше длъжностите, за които се посочваха и съответните 
лица. На това заседание се разрешава хората за съвета без 
комитетите, като за състава на последните ще се докладва 
на следното заседание, след като същите се съберат на за-
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седание и се уточнят за съставите си. След като поотделно 
се изказаха желающите членове, съвета реши длъжности-
те да се разпределят както следва: Управителен съвет: 
1) Председател – кап. II.р. Ефтим Костадинов Георгиев; 2) 
Подпредседател, той и Завед. Спортно-учебния отдел – 
Алекси Михайлов Алексиев; 3) Подпредседател – капитан-
лейт. Никола Дим. Демирев; 4) Подпредседател – Станислав 
Станев; 5) Секретар – Тодор Анестев Панайотов; 6) Касиер 
– Иван Георгиев Моканов, като той ще се грижи за пра-
вилното използуване на бюджета. Упр. съвет ще трябва да 
назначи платен чиновник – касиер-секретар, който посто-
янно да бъде в клуба и да бъде в помощ на касиера и секре-
таря. Натоварват се другарите кап. Бахнев, Ив. Моканов и 
Бедрос Бохозов за изработят щата за платените длъжности 
и посочат подходящ за длъжността човек, като за резултата 
докладват на следното заседание; Кап. Бахнев намира, че 
поради намаляване на цивилните ни сектори длъжността 
„Организатор” автоматически отпада. Заемащия тази длъж-
ност др. Хр. Атанасов може, ако желае да изпълнява касиер-
секретар. 6) Домакин – Бедрос Бохозов Ексерджиян, който 
заяви, че ще работи колкото времето му позволява; 7) Култ. 
просветник – мичм. Iр. Симеон Анастасов Симеонов, като в 
помощ му се придава курсанта Методи Николов Трифонов; 
8) Организ. отдел – лейт. Петър Савов Петров; 9) Строит. ко-
митет – кап. лейт. Георги Михайлов Георгиев, като в помощ 
му се придава кораб. Стефан Димитров Новаков; Горните 
длъжностни лица съставляват оперативното бюро. 10) 
Медиц. съветник – Д-р Тодор Тодоров; в негова помощ д-р 
сан. корабник Белчев; 11) Г.Т.О. – Стефан Маринчев (гражд.) 
– Мичм. I. ранг Сирко Сирков (военна). 12) Спортен допи-
сник – Кап. Бахнев, но при условие, че ще се съдействува 
от отделните сектори, при даване дописките за спорт. про-
яви. 13) Член (съветник) на Упр. съв. кап. лейтен. Стефан 
Владимиров Николов. 14) Председателите на отделните 
комитети. До тук влизат всички членове съставляващи раз-
ширения състав на Управ. съвет. Ако някой от комитети има 
да докладва някой спешен въпрос явява се пред бюрото за 
доклад. Заседания: 1) Опер. бюро – през сряда, считано от 
23 т. м. 2) Целия Упр. съв. – през сряда, считано от днес. 3) 
Спортно-техн. комитет – всеки вторник. Дневен ред се из-
готвя предварително и се докладва преди заседанието за 
одобрение от съвета. 

2. Доклади. а) В присъствието на представителя на 
слепите, др. председател докладва, че за нуждите на учи-
лището за слепите е нужно да разрешим да свържат също-
то с вода от нашето игрище. Съвета си даде съгласието за 
това, като от училището искаме да ни услужат с водни тръ-
би необходими за „Тенис“ игрището. б) Касиера Моканов 
докладва и приходо-разхода от мача (другарския) игран на 
27.II.1949 год. между „Ботев“ – Д.Н.В. и „Спартак“ Варна, 
както следва: Приход – 332 900 лв. Разход – 178 959 лв. чист 
приход 139 280 лв., които се разпределят по равно между 
2 дружества по 69 640 лв. В разхода е показано 50% - 139 
279 лв. за фонд „Паметник на съветския воин“, които са вне-
сени на касиера на същия фонд. Резултат 4:2 за Ботев. в) 
За мача на 20.III.1949 г. – „Славия“ Пловдив – „Ботев“ Д.Н.В. 
– за републ. футболна дивизия се назначиха: Организатор 
– Тодор Анестев За охраната – к. л. Тютюнджиев За билети – 
касиера – цени 80 и 120 лева. За украсата – Борис Ефтимов и 
корабника Стефан Новаков. За гратисите – комитетите да си 
представят списък по колко искат, а комисията по бюджета 
да определи на кои официални лица да се дават. За този мач 
организатора предполага че ще са необходими около 220 
гратиси. Съвета препоръчва да се въздържаме да пущаме 
много гратиси. За посрещане на гостите, комисия в състав: 
Станислав Станев, кап. Бахнев, к. л. Георгиев и Б. Ефтимов. 

Санитар – кор. Белчев – за флагчета – к.-л. Демирев. На след-
ното заседание да се докладва приходо-разходния прото-
кол и резултата от мача. г) Шах комитета – Докладва др. 
Мих. Манолов, за предстоящите състезания, като моли да 
се намери подходящ салон. Освен това моли да се нареди 
за освобождаването на войниците и моряците-състезатели. 
За салон се определи в Дома на Нар. Войска, а за освобож-
даването на учениците от Мор. у-ще пое ангажимента др. к. 
л. Ст. Николов. д) За парафиране на оправдат. документи се 
реши да се извършва от председ. кап. II. р. Георгиев, а при 
неговото отсъствие – др. к. л. Демирев. е) Бокс комитета. 
Реши се със състезателите-боксьори в София да замине и 
др. Методи Иванов, като му се заплати х 800 лв. дневни за 3 
дни и пътните, а на играчите освен предвидените от Съюза 
х 300 лв. допълнително на ден. ж) Колоездачите – За пред-
стоящите състезания на 20.III. т.г. да се хранят 2 състезатели 
и ако се класират ще продължат да се хранят до 27 т. м. з) 
Футб. комитет – Предлага за уреждане картотеката на със-
тезателите-футболисти да замине за София организатора 
Хр. Атанасов. Реши се да замине на 17.т.м. и) За салона – 
Строителния комитет да продължи работата по довършва-
нето на салона. к) За дневния ред – Реши се всички, които 
имат материал за заседанието, до вторник да съобщават на 
секретаря за изработването на дневния ред на заседанието. 
За кореспонденция се реши, да се докладват писмата от ва-
жен характер, а останалите да се изпълняват от секретаря и 
председателя. 

Протокол № 10/23.III.1949 год. Днес в клубното по-
мещение, се състоя заседание на оперативното бюро, при 
следния дневен ред: 

1.Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 9 от 
миналото заседание, който се прие без изменение и допъл-
нение. 

2. Конституиране на сп.-техн. ком. Понеже спортно-тех-
ническите комитети не са се събрали, същите не са се кон-
ституирали. Това ще стане до следното заседание, за което 
да има грижата др. Алексиев. 

3. Комисия за физкултур. Тъй като още нямаме план за 
физкултурния празник, натовариха се другарите Маринчев 
и Бедрос да се уточнят с О.Ф.Р., като се осведомят какво 
трябва да се направи за празника и след това ако трябва да 
се изработи план да се съберат с лейтенант Савов. Всичко 
да се докладва на Упр. съвет. 

4. Доклади. Направиха се следните доклади: Спортно-
учебния отдел – др. Алексиев прочете протокола на спорт-
но-техническите комитети. По техните предложения се 
взеха следните решения: а) Да заминат 2 колоездачи за 
София, като им се броят х 6 000 лв. при условие, че ако се 
класират ще върнат сумата. б) За шахматното табло – к. л. 
Георгиев да проучи заедно с др. Мих. Манолов, как може 
да се направи такова и да докладват. в) За художественото 
табло на туристите др. Благоев да се срещне с кап. Бахнев 
и видят как да направят същото при възможно най-евтино. 
В краен случай, ще отпуснем исканата сума от 2 500 лева. 
г) За гуменките – др. Станев, Ефтимов и кап. лейт. Георгиев, 
да отидат в комисарството и издействуват отпущането на 
30 до 50 чифта. д) За волейболни топки. Да се купят две за 
цивилните, а за военните от тия които ще се направят в ра-
ботилницата. е) За атлета Тодор Александров – Да замине 
в София за кроса заедно с футболистите – за 27 т. м. ж) За 
пинг-понг маса – Бедрос да потърси материал за маса и 
след това ще вземем решение др. Ефтимов помоли да пи-
шем писмо до „Левски” София за една пинг-понг среща на 27 
апр. т. г. срещу глобалната сума 25 000 лв. за 5 души. Бюрото 
одобри предложението. з) Бюджетната комисия не се е 
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събрала и доклада се ще направи на следното заседание – 
за платените длъжности. Председателя на Контр. съвет др. 
к.л. Тютюнджиев, предложи да се занимаем с въпроса за 
назначаване човек за клуба. Този въпрос остана да се раз-
гледа на следното заседание. 2) За работата по довършване 
на салона. Бюрото натоварва к.л. Георгиев да вземе наем-
ни работници по наводнения блок, с разчет същия да се 
довърши в най-къс срок. На следното заседание да докла-
два за стореното. 3) За Мача на 27 т. м. с Ц.Д.Н.В. в София. 
Реши се да заминат 13 играчи с водачи: к.л. Демирев и 
Моканов. Заминаване в петък. При отиването в София во-
дачите да купят волейболна, баскетболна и футболни и ме-
дицинбол топки, за което да се пише писмо до „Спортснаб”. 
За тренировките да се даде списък на военните лица на кои-
то следва да се издействува отпуска за тренировка и в кои 
дни. Грижа да има лейт. Савов. Освен това се препоръча да 
се търсят играчи.

5.Кореспонденция. Прочетоха се единственото писмо 
от Профдружеството на военните работници Варна, от-
носно членуването на същите само във физкултурното 
д-во при Д.Н.В., каквото е нашето. Това е само за сведение. 
Реши се лейтен. Савов да замине за София, за да занесе до-
клада за д-вото в политическото управление при М-вото 
Народната отбрана.

Протокол № 11 гр. Варна, 30 март 1949 г. Днес в клуб-
ното помещение, се състоя редовното заседание на управи-
телния съвет, председателствувано от др. Алекси Алексиев, 
при следния дневен ред: 

1.Четене протокол № 10. Секретаря прочете протокол 
№ 10 от миналото заседание, който се одобри и прие без 
изменение.

2. Доклади. Длъжностните лица направиха следните до-
клади: а) лейт. Петър Савов докладва за резултата от посе-
щението в София, по уреждане въпроса за съществуването 
на д-вото ни. От политическото управление са обещали, 
че ще останем като д-во при В.М. Сили и ще трябва да 
си променим името. Сега се е работило по преустрой-
ството на д-вата. Ние ще чакаме нареждане по въпроса от 
София. б) За „Празника на физкултурата“. Докладва др. Лейт. 
Савов като се прочете и упътването на разните комисии по 
организирането. Реши се да се изработи общ план за д-вото, 
като комисиите се съобразят с този на О.Ф.Р. Да се съберат 
на 2.IV. т.г. за да се разпределят работата. Да се изпрати пре-
пис от упътването до председ. на Комисиите. Събирането 
ще се ръководи от др. лейт. Савов. в) Четене прот. № 2 на 
спортно-техн. отдел. Др. Алексиев прочете протокола с ре-
шенията на комитетите. От тях по-важни са: За ползуване иг-
рище Тениса. Реши се да се пише писмо до О.Ф.Р., че ние не 
можем да се занимаваме с чертане, а те трябва да си пращат 
човек, който под контрола на нашия пазач ще върши това. 
В случай че не пращат такъв, ще трябва да заплащат за чер-
тането. До 2.IV.т.г да се прибере валяка от Нар. Банка. Да се 
дадат фланели и гащета за баскет и волейбол. Домакина да 
се погрижи за топки и ако стане нужда да замине за някъде 
– разрешава му се. Секторите да представят списъци за ат-
летите, волейболистите и баскетболистите за които следва 
да се поиска отпуск от В.М.С. за тренировка всяка сряда и 
събота. г) Щатната комисия по заплатите и възнагражде-
нията на платените длъжностни лица. Докладва Бедрос. 
Комисията е определила следните заплати и възнагражде-
ния. 1) Касиер-деловодител 12 мес. х 8 000 лв. = 96 000 2) 
Пом. домакина – игрище футб.: 12 х 6 000 = 72 000 – игрище 
„Тениса“ : 12 х 5 000 = 60 000. Осигуровка на същите – 60 
000 3) Възнаграждение на: треньора – 12 х 6 000 = 72 000, 

на секретаря – 12 х общо = 40 000 Всичко = 400  000. 

Предложиха се и др. размери за заплатите на хората, както 
следва: за касиер-деловодител – 10 000 мес; 2) за пом. дома-
кина футб. игрище – 7 000 лв. месечно и за „Тенис-игрището“ 
х 6 000 лв. месечно, като на Домакина се представя да си на-
мери подходящи пом. домакини. Досегашния организатор 
Христо Атанасов остава на работа до намиране друг човек 
за новата длъжност. На треньора Ив. Моканов да започ-
не требване на възнаграждение от 1.I.1949 год., когато 
е започнал работата си. Горните предложения за пови-
шения се приеха и щатната таблица доби следния вид: 1) 
Касиер-деловодител 12 мес. х 10 000 лв. = 120 000 лв. 2) Пом. 
домакина – на футб. игр. 12 х 7 000 = 84 000 лв. – на Тенис 
игр. 12 х 6 000 = 72 000 лв. Осигуровка на същите – 60 000 лв. 
Възнаграждение на треньора – 12 х 6 000 = 72 000 лв., възна-
граждение на секретаря – 12 общо = 40 000 лв. Всичко = 454 
000 лв. Таблицата да се приложи от 1.III.1949 год. С из-
ключение на треньора – от 1.I.1949 година. За гратисите 
– Комисията намира, че за всеки наш мач трябва да се дават 
най-много 250 гратиси. За това да има грижата организато-
ра на мача. Членовете на Упр. и контр. съвети влизат с гра-
тиси. За клубното помещение. Понеже по чл. 33 ни отнемат 
клуба, назначи се комисия в състав: Алекси Алексиев, Борис 
Ефтимов, Методи Иванов и капитан Бахнев, която още на 
31.III. т.г. тръгне да търси подходящ салон и за направеното 
докладва. За мача на 3.IV.1949 г. в Перник за Червената 
купа. За водач се назначи др. к.л. Тютюнджиев. За дру-
гарската баскетболна среща с „Трапезица“ Търново. Пинзов 
предложи да приемем срещата. Упр. съвет е съгласен за 
това. 

3.Кореспонденция. Кореспонденцията се прочете за 
сведение. 

Протокол № 12 гр. Варна, 6 април 1949 г. Днес в клуб-
ното помещение, се състоя редовното заседание на бюрото 
при Управит. Съвет на дружеството, председателствувано 
от др. Алекси Алексиев, при следния дневен ред: 

1. Доклади: а) Спортно-учебния отдел; б) Приходо-
разходни протоколи; в) За мача на 10.IV.1949 г. с „Ботев“ 
Бургас; г) По въпроса за състезателите; д) Въпроса за ор-
ганизаторската длъжност. а) Спортно-учебен отдел. Др. 
Алексиев прочете протокола от заседанието на отдела от 
5 т. м. като бюрото взе следните решения по повдигнатите 
въпроси отбелязани в същия протокол за комитетите: 1) За 
колоездачните гуми – Да се броят 4 000 лв. За 2 гуми х 2 000 
лв., като се изпратят на състезателя Добри Терзиев в София; 
2) За ринга на боксьорите (открит). Да им се дадат 3 000 лв. 
За материали, но при условие да се отчете старата сметка; 
3) За топки (волей и баскетболни) да има грижа домакина 
Бедрос Ексерджиян; 4) За проекто-правилника за Тенис игр. 
Да се разработи от комисия и представи за одобрение; 5) 
За ограждане и подтягане на игр. „Тенис“. Съгласни сме, като 
се уредят повече трудо-дни. 6) За атлетическата среща с 
„Левски“ София. Да се направи писмено предложение при 
условие да ни броят 20 000 лв. Глобална сума за 8 атлета – 
за 24.IV.1949 г. – когато ще играем футболния мач. Бюрото 
прие напълно протокола на отдела и взе горните решения. 
б) Приходо-разходни протоколи. 

Докладваха се следните приходо-разходни протоколи 
за проведени състезания: 1) За мача „Славия-Ченгелов“ 
Пловдив на 20.III. Докладва организатора Т. Анестев. 
Резултат 0:1 за тях. Приход – 475 960 лв. Разход – 196 064 
лв. чисто – 279 896 лв. Предадени редовно на касиера Иван 
Моканов. 2) За бокс-мача на 14.III.1949 г. междусекторен. 
Докладва организатора Бедрос Ексерджиян: Приход – 101 
080 лв. Разход – 10 108 лв. – чисто 90 972 лв. Предадени 
редовно на касиера Иван Моканов. 3) За мача с „Ц.Д.Н.В.“ 
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София на 27.III.1949 год. за републ. футб. дивизия. Докладва 
Моканов. Разход – общо – 53 542 лв., който се одобри. 4) За 
мача за „Червената купа“ на 3.IV.49 г. игран в Перник с 
„Рудничар“ от същия град. Резултат 2:1 за тях. Докладва 
Иван Моканов. Приход – 73 600 лв. Разход – 54 407 лв. – чис-
то 19 193 лв. Внесени в дружествената каса. в) За мача на 
10.IV.1949 г. За организатор на мача насрочен за 10 т. м. меж-
ду „Ботев“ Бургас и нас, който ще се играе във Варна за репу-
бликанско първенство, се назначи др. Станислав Станев, а 
за охраната – др. Лейтенант Казанджиев. За посрещане гос-
тите Станев и свободни членове. На следното заседание да 
докладва за стореното. г) За организатора. Понеже досегаш-
ния заплатен организатор др. Христо Атанасов ще се явява 
на изпит в Университета, помоли да го освободим от длъж-
ността, считано от 1.IV.1949 г. Тъй като не сме намерили чо-
век, който да го замести бюрото реши да му приеме остав-
ката, но да се счита от 15 апр. т. г. до когато ще се помъчим 
да намерим чиновник, който да продължи работата. д) За 
състезателите. Тъй като за момента най-важния въпрос се 
явява този за състезателната маса, бюрото реши да се раз-
гледа и положението с някои играчи: 1) За Христо Дяков 
– (Хиндо). За да му се уреди положението с картотеката 
и преминаването му от „Локомотив“ Варна при нас, ще 
трябва за същия да се направи писмо до Н.Ф.С. – София, 
за където той лично с др. Капитан Бахнев да замине още на 
7 т. м., и лично се яви пред комисията, която се занимава с 
преминаването, пред която да изложи, как стои неговият 
въпрос. Да се помоли Кап. Бахнев и той да се погрижи за 
уреждането на картотеката му. 2) За Асен Алексиев Петров 
(бел. Лебеда). За него кап. Бахнев, ако има възможност 
да провери защо не му се разрешава да спортува от на-
шето дружество. След това се повдигна въпроса. Защо и 
на какво се дължат трите последователни загуби, което 
се отрази зле на нашето класиране в таблицата за Републ. 
първен. За да изясни това в отсъствието на всички състе-
затели, даде се думата на всички членове от бюрото. Също 
така се изказа и треньора др. Моканов. Последователно 
се изказаха желающите, и от всичко казано стана ясно, че 
между привържениците на д-вото ни има още хора, 
които със своите изказвания увреждат на д-вените ра-
боти и които разколебават духа на играчите. Изтъкна 
се, че играчите недоволствували за дневните си пари, 
като независимо, че ние поемаме грижа за храна и спане, 
искат да им се доплаща до 800 лв., което е неправилно. 
Напоследък започнаха да подценяват противника. Има 
голяма отпуснатост. Нямало сработване между състезате-
лите, а така също няма единство. Освен това някой намират, 
че не са усвоили добре системата, и още такива много сла-
бости. Някой намират, че трябва да се даде свобода на футб. 
комитет, като всички слабости да се казват на треньора, а 
той да се вслушва в съветите на Управ. съвет. Направи се за-
бележка на треньора Моканов, през време на играта да 
не стои зад вратаря, за да не го смущава. Същия, намира, 
че системата, която играем, трябва да се усвои от всички, но 
никога няма да се съгласи да се отхвърли съшата. Въпреки 
неговите редовни занимания с играчите и той чувствува 
една отпуснатост. Намира, че трябва Упр. съв. да свика игра-
чите, за размяна мисли за бъдещето им в отбора. За това ще 
се реши допълнително. 

Протокол № 13 гр. Варна, 20 април 1949 г. Днес в 
клубното помещение, се състоя редовното заседание на 
бюрото при Управителния съвет на д-вото, при следния 
дневен ред: 

1. Четене протокол. Секретаря прочете протокол № 
12 от миналото заседание, по който станаха изказвания 

по следните въпроси: а) За Тенис-игрището, изказа се др. 
Алексиев, че са необходими за подтягане на същото хора 
за трудови дни, тел бодлива и колове. Реши се да се купят 
колове, за което се натоварва др. к.л. Георги Георгиев. б) 
За организаторската длъжност. Освобождава се досегаш-
ния организатор др. Христо Атанасов считано от 15.IV.1949 
год. до която дата да му се изплати възнаграждението. За 
назначаване на платен чиновник, се излъчи комисия в със-
тав: Ив. Моканов, Ал. Алексиев и Станислав Станев, която да 
потърси подходящо лице и на следното заседание да док-
ладват резултата. в) За играча Христо Петров (Хиндо). За 
сега Съюза го е изключил и ще трябва към началото на 
м. май да направим постъпки за преминаването му от 
„Локомотив“ в „ Ботев“ Д.Н.В. г) За храненето на играчите, 
предоставя се на футболния комитет да уреди въпроса. д) 
За играча Дочо Георгиев Иванов (боксьор) да се пише до ди-
ректора на II мъжка гимназия, че е привлечен в държавната 
школа - Панчерево – за подготовка на боксьори за Прага. 

2. Доклади. Длъжностните лица направиха следните 
доклади: а) Спортно-Учебния отдел – др. Алексиев прочете 
протокола от заседанието на 12 апр. т.г. По него се изказаха и 
взеха решения, както следва: 1) За играча Илия Апостолов 
– Бюрото е съгласно да му се възстановяват правата за 
избираемост на „Капитан“ на тима. 2) За закуските при 
тренировките се реши да се дават такива на всички, които 
посещават тренировките. Нужно е да се подсигури доставя-
нето на хранителни 

материали. Играчите да продължат храненето в Дома 
на Народната войска, до доклада на футб. комитет. 3) 
Масовия пролетен крос на 17.IV.1949 год. Представили 
сме се добре. Постиженията са добри. а) За шахматиста 
Дамянов от Морското училище да се иска разрешение за 
участие в насрочените състезания вечерно време. б) За 
„Б“ тима. Докладва се, че тима, въпреки, че има достатъчно 
играчи, не излиза на мачовете с пълен брой такива. Реши 
се да се обявява състава на тима предварително в клуба. 
Колкото за юношите, тях ги тренира др. Моканов, а за 
картотеката се грижи Аврамов. в) За лекуване ръката на 
Каранджалов. Реши се освен лекуването счупената му ръка, 
да му се изплати едномесечна издръжка за 25 дни по оп-
ределената надница, при условие, че ако получава от О.О., 
ще му доплащаме по надничния блок. Да се пише писмо 
и удостоверение до Н-ка на Държавната болница за леку-
ването на същия. г) Приходо-разходен протокол от мача 
с „Ботев“ Бургас на 10.IV.1949 г. е следния: Приход – 523 
560 Разход – 279 557 – чист приход – 244 003 лв. Резултат 
2:1 за „Ботев“ Д.Н.В. д) За другарски мач. Понеже ще има-
ме почивка от около 1 месец, бюрото натовари водачите, 
които да се срещнат в София с Ц.Д.Н.В. и аксесоари могат 
да уговарят условията за 14 или 12 май т. г. През този пе-
риод Специалните спортове да разработят свои планове за 
състезанията, които ни представят. За мача на 24.IV.1949 г. 
с „Левски“ в София за републик. дивизия за водач се на-
значи др. капитан Димитров от Упр. съв., а технически 
– др. Моканов. Освен това да замине и др. Ст. Маринчев 
за уреждане картотеката на Асен Петров и Хиндо. Също 
така да проверят как Ц.Д.Н.В. картотекира членовете 
си, какво става с цивилната маса. Да запитат за някои 
играчи. За даване под наем клуба. Натоварва се домакина 
да уреди този въпрос и докладва. 

3. Дава се разрешение. Бюрото разгледа постъпилото 
заявление от играча Димитър Костов Страков, който по 
собствено желание иска да премине в „Текстил“. Реши се 
да му се даде, считано от 21 апр. 1949 год. 

Протокол № 14 гр. Варна, 27 април 1949 год. 
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Днес в клубното помещение, се състоя редовното заседа-
ние на управителния съвет, при следния дневен ред: 

1. По протокол № 13. По направеното по протокол № 
13 от миналото заседание докладваха за: 1) За коловете – 
др. к.л. Георгиев докладва, че такива ще можем да купим 
на самото място, като предварително ще трябва да внесем 
стойността им, а след това уредим няколко трудодни за ра-
ботата по игрището. к.л. Георгиев да има грижата до край. 2) 
За длъжността деловодител-касиер. Комисията до днес не е 
направила нищо. Реши се до следното заседание да потър-
сят човек и докладват. На досегашния организатор Христо 
Атанасов да се уреди сметката, като му се удържи сумата на 
един стол – като изгорен от него, и същия се намали от ин-
вентарната книга. 3) За храненето на играчите – футболния 
комитет намира, че поради мачовете, които ни предстоят 
трябва да продължат да се хранят в Дома на Нар. войска 
при същите условия като столуващите. За подобрение да 
се купуват някои продукти. Желателно е да се издействува 
и отпущането на хранит. материали от М-вото за около 20 
души. 4) За закуските: Да се дават само на тия които трени-
рат. Да се пише до Комисарството за отпущане продукти. 5) 
За контузения Каранджалов. Заминал за София за лекува-
нето на ръката си. 6) За другарски мач с „Ц.Д.Н.В.“ София. 
Кап. Н. Димитров докладва, че е говорил с тях. Обещали, 
че ще гледат да дойдат за 12 или 14.V. т.г. Между другото 
да се покани и „Септември“ Плевен. Моканов като отиде 
в София, наново да говори с Ц.Д.Н.В. 

2. Доклади: Длъжностните лица направиха следните до-
клади: а) Влад. Пинзов – за тенис игрището. За плановете за 
баскетболното игрище. Комитета предлага до края на май т. 
г. да направим игрището. Реши се да се направи постоянен 
баскет, като се изчисли по плана. б) За работата на двамата 
пом. домакини при тенис игрището се определи комисия в 
състав: Алексиев, Пинзов, Бедрос и кап. Димитров. в) Реши 
се да се купи маркуч – 15 метра. г) Одобрява се разхода от 
1 120 лв. за 7 метли.

3. За кореспонденция. а) По писмо № 116/т.г. от коми-
тета за физкултурата и спорт – Варна, относно 1 май реши 
д-вото ни да участвува с отбор от войската. За украсата на 
клуба лейт. Боев и к.л. Георгиев, кап. Бахнев. За отбора от 
военните – кап.лейт. Попов и мичм. Сирков. б) За курса за 
треньори по атлетика в гр. Пловдив. Реши се от д-вото ни да 
се изпрати др. Иван Атанасов, за което да се пише до Нар. 
физкултурен съюз. в) За шах състезанията – ученика от Мор. 
у-ще не се е явил, понеже не бил освобождаван. г) За мач в 
Добрич на 2.V. т.г. Съгласни сме да им гостуваме за 1 мач – 
при глобална сума 60 000 лв. или те ако ни гостуват – 50 000 
лв. д) За играчите – Реши се на 29.IV. т.г. в 8 ½ часа футбо-
листите и членовете от Упр. съв. да се съберат в клуба за 
размяна на мисли по изнесените състезания.

Протокол № 15, гр. Варна, 4 май 1949 г. Днес в клуб-
ното помещение на д-вото се състоя редовното заседание 
на бюрото при следния дневен ред: 

1.Доклади: 1) За комитетите:  Докладва Алексиев. 
Нямали заседание. Независимо от това, той докладва за: а) 
Аптечката на игрище „Тениса”. Да се закупят шишенца за ле-
карства и се занесат на др. кап. лейт. Георгиев. б) За гюлетата 
и дисковите: Ще се направят, но трябва да се занесат моде-
лите при к.л. Демирев. в) За баскетбола: Искат гуменки. За 
сега такива нямаме. Очакват се да пристигнат към 50 чифта. 
г) За ползуване игрище „Тениса”. Студентите го ползуват без 
разрешение. 2) Футболния комитет. Прочете се писмото от 
„Академик” Варна, с което молят да разрешим на игра-
чите-футболисти Недялко Делчев и Атанас Конаков, да 

заминат за Свищов за общостудентския турнир. – 

Разрешава се. а) За другарски мач за 7 и 12.V. т.год. Бюрото 
предложи футб. комитет да уреди за 7 т.м. другарски мач с 
„Дунав” Русе, като още тази вечер, им се прати покана-теле-
грама при глобална сума 60 000 лв. В случай, че не приемат 
на всяка цена да се уреди мач с друг клуб, като се спира-
ме на „Текстил” Варна. Освен това за 12 т. м. да се покани 
Ц.Д.Н.В. София, или „Септември” Плевен. б) За вечерята на 5 
т. м. при играчите да отидат за размяна на мисли другарите: 
кап. II р. Георгиев, кап. Димитров, Ст. Станев, лейт. Савов, к.л. 
Г. Георгиев, к.л. Тютюнджиев и Алекси Алексиев.

2. Кореспонденция. Прочетоха се следните писма, по 
които се взеха и съответните решения. 1) От „Орлов” Добрич 
№ 84 и 85, с които ни канят за 1 другарски футболен мач за 
8 т.м. в Добрич срещу глобална сума 50 000 лева и да изпра-
тим 2-3 колоездачи за същата дата. Не можем да им гостува-
ме, понеже сме заети.

Протокол № 16, гр. Варна, 11 май 1949 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет на д-вото на което присътствуваха и 
членовете на комитета по отпразнуване „Празника на физ-
културата” – 5 юний т.г., при следния дневен ред: 

1.Разглеждане плана за физкултурата. др. лейт. Петър 
Савов прочете изработения план за реда при който наше-
то д-во ще се представи на празника. Реши се Спортно-
учебния отдел да разработи плана в най-големи подроб-
ности, като отделните сектори започнат подготовката си и 
да се съберат заедно всички за да репетират маршировка 
и определяне на групите – др. Алексиев след снемане пла-
на до отделните комитети, да докладва как ще могат да се 
представят състезателните групи и на следното заседание 
докладват. Освен това Упр. съв. реши за 2.VI. т.г. да се издаде 
„Ботев лист”, който да излезе като притурка на в. „Народен 
флот”. На същия ден д-вото да изнесе самостоятелна про-
дукция, като се поканят групи от Мор. у-ще, Черн. флот и 
др. По принцип Упр. съв. приема изработения план, като 
препоръчва на отделните комитети да започнат работата по 
изпълнението на задачите им.

2.Доклади. Направиха се следните доклади: 1) Спортно-
тенич. комитети. Докладва др. Алексиев, като прочете про-
токола на същите от заседанието им от 10 май т.г., като меж-
ду решенията им подлежат на одобрение следните предло-
жения: а) За пинг-понг срещата на 22 т.м. със „Средец” във 
Варна. Съгласни сме за това, като се реши да им заплатим 
глобална сума от 25 000 лв. Да се отпуснат на комитета 2 500 
лв. за купуване на топки. Масата в клуба да се даде на раз-
положение на състезателите за тренировки,и да се поиска 
новата маса за пинг-понг от Мор. у-ще, за което Н-ка на у-
щето обеща да ни я даде, за да може на нея да се произве-
де състезанието. За гостите да се приготви едно флагче, за 
което да има грижата др. кап. лейт. Демирев. б) Въжета за 
боксьорите – Да се купи или получи от някоя войскова част 
20-25 метра въже за тренинг на боксьорите. Грижа за това 
да има др. кап. лейт. Демирев. в) За боксьорите Здр. Николов 
и Дочо Иванов да се пише писмо до Нар. физк. съюз, че те 
не могат да продължат следването боксьорската школа за 
повече време, понеже са били повикани за един месец, а 
срока отдавна измина. Здр. Николов е семеен и трябва да 
работи за прехраната си. Дочо Иванов е ученик-абитуриент 
и му предстои матура. Общо взето не са направени постъп-
ки за прехраната им по семействата, за което съюза трябва 
да вземе решение. г) За гуменки. Ако се получат гуменки да 
се дадат на разположение на специални спортове около 
30 чифта. д) За трудодни на 14 и 16 май т. год. ма игрище 
„Колодрума” по 20 души. Реши се 14 т.м. да отидат от ци-
вилния сектор. Ще важи за Г.Т.О. е) За платения чиновник. 
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Комитета предлага за такъв да бъде назначен др. Капитанов, 
дългогодишен член на дружеството и добър технически ръ-
ководител. Натоварва се Контролната комисия да провери 
досието му и да докладва. Управителния съвет приема на-
пълно така съставения протокол на спортно-техническите 
комитети.

3.Кореспонденция. Прочетоха се следните получени 
писма: 1) № 2330/9.V.т.г. от Н.Ф.Съюз, с което ни дават право 
да поканим за гостуването на тим от Румъния за месец юлий 
т.г. Писмото се даде за изпълнение от футболния комитет и 
да ни докладват. Да отговорим, че ще влезем във връзка с 
Румъния. 2) От „Академик” Варна молят за разрешение да 
играят на „Тенис” игрището, в свободните часове. По прин-
цип сме съгласни, но за щетите отговарят. Отговора-писмо 
да се изготви от Алексиев. 3) От „Ботев” Бургас, благодарят 
за доброто представяне на тримата колоездачи взели учас-
тие в колоездачните състезания в града им.

4.Изказва се благодарност. За направеното клише-фут-
болист по собствен почин и за положения труд, изказва се 
благодарност на др. Стамат Тодоров Пивчев, като Упр. съв. 
реши на същия да се дават по два гратисни входни билети 
за всички състезания, които  дружеството ни ще  играе до 
края на годината. Да му се изкаже публична благодарност 
и пише писмо.

5.Изключва се член. Прочете се писмото от Контролния 
съвет при д-вото ни, с което ни съобщават, че снемат от 
длъжност „Секретаря на същия, члена Русин Димитр. 
Русенов, който е открит враг на народната власт. За 
неговата вражеска дейност има публикация във в. 
„Народно дело” – брой 1460 от 8 май 1949 год. Упр. съвет 
единодушно одобри предложението на Контр. съвет и реши 
да изключи Русин Д. Русинов, за което да се пише до Н.Ф.С. 
София и Окол. физк. ръководство Варна, като ги молим да 
потвърдят нашето решение. Натовари се др. Лейтенант П. 
Савов, да даде публикация във пресата.

6.За новата значка. Понеже от представените проекти 
за значка няма такава, която да отговаря напълно на публи-
куваните условия не се определи точно на коя да се спрем, 
но време е вече  да изберем такава.

7.За битовите условия на играчите. др. Иван Моканов 
повдигна въпроса, за битовите условия на играчите, като 
помоли да се закупят продукти за подсилване храната. За 
членове на комисията се избраха: Ив. Моканов, кап. лейт. 
Демирев и кап. лейт. Г. Георгиев. На следното заседание като 
точка в дневния ред да се впише и „Работите на футболния 
комитет”.

Протокол № 17, гр. Варна, 18 май 1949 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управит. съвет при следния дневен ред: 

1.Доклади: 1) За „Празника на физкултурата”. Докладва 
др. Алексиев, който прочете как ще се представи нашето 
дружество. Съвета прие така изработения план, като реши 
до всички отговорници, които са натоварени с известна 
задача, да им се изпрати извлечение от плана – за изпъл-
нение. В петък да се докладва за стореното – пред главния 
отговорник др. Лейт. Петър Савов, а във вторник пред за-
седанието на специалните спортно-технически комитети. 
Отговорник за плана – др. Алексиев. Препоръча се на всич-
ки членове от Упр. съв. да бъдат в помощ на отделните ко-
мисии по празника на физкултурата. 2) За спортно-технич. 
комитети. Докладчик същия. а) Пинг-понг. За масата от Мор. 
училище, ще се разпореди др. к.л. Г. Георгиев. б) Волейбол. 
За районното първенство в гр. Добрич – на 20 – 22 т.м. да 
заминат 7 души състезатели и 1 водач. Да се освободят др. 
Чирпански – чрез др. к.л Демирев и Мих. Попспиров – к.л. 

Г. Георгиев. Водач на групата Мичм. I р. К. Ананиев. в) За ку-
пата. „Обиколката на Варна” – За трети път става носител 
– отборът на Н. В. Морско училище. г) За клубната значка. 
Понеже има няколко проекта за същата, на които досегаш-
ната комисия се е спряла, излъчи се нова такава, в състав: 
Кап. Бахнев, Лейт. Савов, Алексиев, Ст. Станев и арх. Хорозов 
да ги предадат наново. На следното заседание да докладват 
за направеното. д) За „Ботевия лист”. Реши се до петък 20 
т.м. да се дадат на Кап. Бахнев статии за живота на д-вото, 
като по комитети такива да се дадат от: футб. ком. – кап. 
Никола Димитров, за спец. спортове – Алексиев – Пинзов. 
Също така да се дадат и някои снимки. е) Тържественото съ-
брание по случай Празника на д-вото – 2.VI. т.г. и „Деня на 
физкултурата” ще се състои на 1.VI. т.г. в Дома на Народната 
войска. ж) От 22 до 29 т.м. се обявява агитационна седми-
ца за д-вото ни. Да се отпечатат хвърчащи лозунги и с ае-
роплан се хвърлят над града. Отговорник к.л. Тютюнджиев. 
з) За мача на 22 т.м. със „Спартак” София. Отговорник – кап. 
Недев. Комендант на игрището – лейт. Казанджиев. За хо-
тел – др. Станев. Играчите да се заведат на почивка в Почив. 
станция. и) За пом. домакина. Тодор Александров въпроса 
за напущането – за следното заседание. к) За платения чи-
новник – също

2. Кореспонденция. Прочете се писмото проф. друж. на 
металоработниците Варна, с което молят да им разрешим 
да играят мач на 22 т.м. преди големия мач с военния тим 
– Балчик. Реши се да им се отговори, че въпроса следва да 
се разреши от Ок. физк. ръков. от където им насрочен друг 
мач.

Протокол № 18, гр. Варна, 25 май 1949 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Упр. съвет, при следния дневен ред: 

1.Направеното по протокола. 1) За платения чиновник – 
др. лейт. Савов докладва, че Контр. съвет е съгласен за такъв 
да бъде назначен др. Илия Стефанов Капитанов, за което да 
му се съобщи и се покани да дойде на заседанието на 31 т.м. 
когато ще му се определи какво ще работи. Натоварва се др. 
Алексиев да изработи правилника за правата и задължени-
ята на същия. Назначението му се счита от 1.VI.1949 год. при 
основна месечна заплата 10  000 лева (десет) хиляди. 2) За 
пом. домакина Тодор Александров при „Тенис-кортовете”. 
Определи се месечно възнаграждение от 8  000 лв., като 
същия при получаването на същото ще внася за използва-
нето на дружеството 6  000 лева такса за използването на 
дружествения пинг-понг на игрището, считано от 1.VI.49 г. 
Чиновника Капитанов веднага да уреди положението с оси-
гурит. книжки на: 1. лично неговата, 2. Тодор Александров, 
3. Шабу Берберян и 4. Атанас Аврамов. Също така, за в бъ-
деще требването на заплатите им да става по месечни ве-
домости по образеца на Окол. физк. ръководство. 2) За 
клубното помещение и бюфетчик. Оставаме в същия клуб. 
Натоварва се комисия в състав: Капитанов, Пинзов и Бедрос 
да проучи и докладва условията при които можем да назна-
чим бюфетчик или пък да дадем под наем бюфета, като на 
следното заседание докладват за резултата. 3) За „Ботевия 
ден”. Реши се да се съберат мичм. IIр. Станимиров, мичм. Iр. 
Сирков, Черноводов при лейт. Казанджиев за уточняване на 
естрадната продукция, която ще изнесем на 1 юни вечерта 
пред Град. Народен съвет. Натоварва се кап. лейт. Демирев 
да приготви кратко слово за случая. Заседанието на бюро-
то заедно с представители на комитетите ще се състои на 
31.V.1949 г. в Дома на Народната войска, на което ще се 
докладва за стореното по „Ботевия ден”. За вестника да се 
избърза със статиите. Грижата да има др. кап. Бахнев, 
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като кап. Недев и мичм. Iр. Сирков напишат по една статия. 
За Украсата на клуба. За това се натоварват другарите мичм. 
IIр. Лешников, мичм. Iр. Симеонов и подофицера Марин Ил. 
Иванов. Същата да започне от 29.V. т.г. и свърши до 1.VI. т.г. 
сутринта. 4) За „Празника на физкултурата”. Домакина да 
нареди всички екипи да се приготвят и бъдат на разполо-
жение на участниците. Ще се представим по изработения 
план.

2. Доклади. Направиха се следните доклади. 1) За коло-
езд. състезания на 21.V. т.г. Класирани добре. Чист приход за 
д-вото ни – 2 430 лева. Не са били разгласени добре. Реши 
се 3 колоездачи да се хранят в Дома на Нар. войска – за 4 
дни; 2) За 5 килом. крос. Ще участвуваме с 4 души. Двамата, 
да се хранят в Дома – 4 дни; 3) Баскетбол. На 29 т.м. сл.об. 
ще се състоят баскетболни – дамски и мъжки състезания. 
За украсата да има грижата мичм. Iр. Ананиев а за охраната 
др. лейт. Казанджиев. Разрешава се да се купи 10-15 метра 
плат за направата на екипи за баскетболистите. Общ от-
говорник Пинзов. На следното заседание да се представи 
приходо-разходен протокол. 4) Туристическия комитет. 
Реши се за тържествата на нашия патрон – във Враца на 
2.VI. да заминат 3 военни и 1-2 цивилни, за което да има 
грижата др. Цветан Благоев. Да поднесат венец. 5) Шах-
мат: Докладва др. Мих. Манолов. Моли да се освободят за 
4 недели – двамата ученици от Мор. у-ще. Отговорник др. 
мичм Сирков. 6) За футб. мач на 29 т.м. в София за Републ. 
футб. дивизия с „Локомотив”. Да заминат 15 души. Водач 
др. к.л. Георгиев, който да уреди въпроса за дажбите на 
играчите и за летуването на същите. Заминаване 26 т.м. 7) 
Строит. комитет. За игрище „Тенис” трудодни след 5.VI. т.г. 
– За хвърляне сгурията за салона – отговорник Бедрос. 8) 
Одобрява се разход – Съвета одобри направения разход от 
23 140 лв. за волейболния отбор в гр. Добрич за 20 и 21 т.м. 
където нашия отбор се класира първенец. Докладва мичм. 
Iр. Ананиев. 9) Касиера Моканов докладва, че наличността 
е малка и е наложително икономии. 10) За анцузите. Да се 
приберат от колоездачите и за в бъдеще да се дават само на 
футболистите. 11) Отчитане на комитетите. До днес не са се 
отчели колоездачния и боксовия комитети. Да се поканят в 
най-скоро време да сторят това. 12) Значката – Кап. Бахнев 
покани присъствуващите да прегледат няколкото проекта 
и да се произнесат. На следното заседание да се докладва 
на която сме се спрели, защото време е да се произнесат и 
направим поръчката за такива. На следното заседание ще 
присъствуват и комитетите по отпразнуването на „Деня на 
физкултурата”.

Протокол № 19, гр. Варна, 31 май 1949 год. Днес в 
малкия салон на Дом Нар. войска се състоя заседанието на 
Управ. Съвет ведно с отделните комитети по отпразнуване-
то „Деня на физкултурата“ – 5 юний 1949 год., при следния 
дневен ред: 

1. За „Ботевия ден“ – 1.VI. т.г. Доклад за направеното по 
отпразнуване „Ботевия ден“ 1.VI. т.г. направи др. Кап. Бахнев. 
Програмата била изработена и отделните номера подгот-
вени. Ботевия лист ще излезе на време като притурка на в. 
„Народен флот“ – 500 бр. От него да се разпратят до физ-
културните д-ва и за свободните граждани. Отговорници: 
Алексиев, Анестев и кап. Бахнев. Ботевата вечер ще бъде 
на 1.VI. т.г. в 8 ч. пред Градския Нар. съвет, където др. к.л. 
Демирев ще произнесе кратко слово, а след тоя ще има и 
кратка литер. музик. програма с участието на гимнастиче-
ската група, ансамбъла на В. Мор. Сили и агитката на Мор. 
У-ще. Отговорници: кап. Бахнев и лейт. Казанджиев. Изказва 
се благодарност на печатарите от флотската печатница, 

които са работили извънредно за отпечатването на 

„Ботевия лист”. Одобрява се  разхода направен за клишетата 
за „Ботевия лист” възлизащ на 2 800 лева.

2.Празника на физкултурата. По представянето на д-во-
то ни за „Празника на физкултурата” – 5.VI. т.г. докладва др. 
Алексиев. Той прочете в подробности целия план, който се 
приемаше точка по точка. Освен това всеки комитет докла-
дваше за направеното и в момента се определиха и отго-
ворниците по отделните комисии. Реши се да се представим 
с блокове от : В. Мор. училище, „Бреговак”, „Черноморец”, 
„Черноморски спортист”. Цивилните, като на всяка цена 
трябва да надхвърлим определената цифра – 600 души. 
Освен това да се заучат от блоковете упражнения с пушки, 
знаменца и бухалки. Гимнастическата група да играе упраж-
нения на успоредки за, която цел да се приспособят два 
камиона за успоредките надлъжно украсени. Плувците да 
приготвят един камион и го украсят. Посочените отговор-
ници за плакати, знамена, дрехи, обуща, музика, лозунги 
на време да изпълнят възложената им работа. Да се украси 
клубното помещение и направи витрина още от 30 май т.г. 
Главен отговорник кап. Недев. Да се поканят чиновниците 
да вземат участие. Блоковете да правят редовни трениров-
ки по упражненията. Генералната репетиция на 4.VI.1949 
година на игрище „Ботев” в 3 часа. Да се раздадат бели пан-
талони и фланелки на тия които нямат такива, за да бъдем 
всички облечени в бяло облекло.Да се поръчат 800 знач-
ки-звезди и се раздадат на участвуващите. Сборен пункт на 
5.VI. т.г. в 8 часа пред портала на Морската градина. На ма-
нифестацията да присъствуват всички активно-спортуващи 
членове и Упр. съвет.

3.За кроса на 4.VI.т.г. За смесената щафета на 4.VI. т.г. кап. 
лейт. П. Попов да излъчи 6 добри гребци, които да се трени-
рат със спортна лодка. Отговорник др. Алексиев.

4.Доклади: а) За хранене играчи: Реши се в Дома Нар. 
войска да се хранят 2 атлети и 2 колоездачи. Колоездачите 
да уредят сметката от 12 000 лева, и върнат анцунга. б) За 
мача на 5.VI. т.г. с „Бенковски” гр. Видин, за републиканско 
първенство, ако се състои за отговорник се назначи др. кап. 
Никола Димитров. в) За играния баскетболен мач. Слаба ох-
рана и прихода слаб.

Протокол № 20, гр. Варна, 8 юний 1949 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управи-
телния съвет при следния дневен ред: 

1.За мача на 12.VI.49 г. 1) За мача в София със „Славия” 
за републиканско първенство на 12 т.м. се реши отборът 
да замине на 10 т.м. За водач се определи др. капит. Никола 
Димитров. Да заминат всичко 14 души. Освен това, съгласно 
миналогодишния договор със „Славия” ние трябва да из-
пратим и 10 атлети, 5 пинг-понгисти и 6 боксьора. Тъй като 
атлетите и боксьорите не са готови да се влезе във връзка 
да могат да заминат и пинг-понгистите. Отговорника да си 
подготви отборът и бъдат готови. На следното заседание да 
се направи доклад за мача и за направения разход.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: а) № 2846/6.VI. т.г. от Н.Ф.С., насрочва мача ни 
със „Славия” София вместо за 19 т.м. да го играем на 12 т.м. 
в София. б) № 373/2.VI.т.г. от Работн. ф. д-во „Дунав” Русе ка-
нят ни за 1 приятелски футболен мач на 12 т.м. в Русе при 
глобална сума 70 000 лв. Реши се да им гостуваме за 19 т.м., 
а не за 12 т.м., понеже имаме насрочен мач за първенство 
със „Славия” София и то при условие, ако Н.Ф.С. не ни пре-
насрочи състезанието с „Марек” за 19 т.м. До 16 т.м. ще по-
твърдим дали ще отидем. в) № 159/2.VI. т.г. от Н.Ф.Д-во „Юлий 
Дерменджиев” Г. Джумая, предлагат ни мач за 27 или 28 т.м. 
когато ще бъдем в гр. Марек. Реши се да им съобщим, да 
изпратят свой човек в Марек на 25 т.м. и на място да угово-
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рят условията с нашия водач. г) № 69/2.VI.1949 г. от „Росица” 
Севлиево, канят ни на връщане от София да им гостуваме 
за 1 мач. Да им се отговори, че сме заети. д) От „Априлов” 
Габрово срещу 35  000 лв. за 1 мач. Ангажирани сме. е) От 
Град. Окол. комитет по отпразнуване Деня на физкултура-
та – за обявеното съревнование. Искат разни сведения. 
Чрез Капитанов и кап. Недев да се съберат от секторите и 
отделните комитети и се обобщят в едно след което да се 
представят.

3. За бюфета при клуба. Комисията натоварена с изра-
ботването на условията за даване бюфета при клуба под 
наем има две предложения за това: 1) Да се даде изцяло на 
бюфетчик и 2) Пинг-понга да се дели 60% за клуба и 40% за 
бюфетчика. Ще може да се постави и бюфет. За да можем да 
се спрем на този важен въпрос, комисията за следното засе-
дание да посочи човек за бюфетчик, за да можем да изгот-
вим и договора.

4. За платения чиновник. др. Алексиев прочете проек-
та за работата на платения касиер-деловодител др. Илия 
Капитанов, считано от 1.VI.1949 година. Същия ще бъде 
в канцеларията от 8 до 10 ч, от 15 до 18 ч. , от 10 до 12 ч. 
уреждане външни текущи работи и от 18 ч. до вечерта тре-
нировка на тенис кортовете. Ще получава и изпраща коре-
спонденцията. Разпределя я по спешност. Предава всичко 
на секретаря, който докладва на Упр. съв. Протоколните 
решения се изпълняват от изборния секретар. Освен това 
Капитанов ще се грижи за картотеката. Ще държим връзка 
с отделните сектори. Упражнява контрол на бюфета и за 
прилагането на правилника за вътрешния ред. Да подреди 
канцеларията в която да се влиза само по работа. Да прие-
ме касата от досегашния касиер Ив. Моканов и води задъл-
жителните книги. Присъствува на заседанията. Ръководи 
тренировките – волейбол – мъже и жени. Същия да започне 
изготвяне ведомост за заплатите на платените чиновници 
съгласно бюджета за 1949 г. и да ги снабди с осигурителни 
книжки.

5.Доклади: а) Алексиев за смесената щафета на 4.VI. т.г. 
добро представяне. Класирани сме на първо място. б) За 
канцеларията в клуба: Да се подреди добре. По телефона да 
се говори само по д-вени работи. Междуградски телефонни 
разговори само с разрешение на Упр. съвет. в) За баскетбол-
ното състезание на 29.V.1949 г. Докладва др. Пинзов. Много 
слаба охрана. Приход – 9 880 лв. Разход – 9 088 лв. чист при-
ход – 792 лв. Одобрява се разхода от 9 960 лв. за направа 
екип на баскетболистите.

За освобождаването на двамата баскетболисти военни, 
да има грижата кап. Недев. За искане извинение за гдето 
ученичките баскетболистки са закъснели за училище, пора-
ди мача, др. Станев да се яви при директора на гимназията. 
г) За анцунгите. Домакина Бедрос докладва, че има състе-
затели, които още не са върнали анцунгите и се разхождат 
из града. Реши се да не се дават безразборно. На тия, които 
не ги  връщат след мача ще им се налагат санкции. На тия 
които не са върнали анцунгите да им се направи забележка. 
д) За волейбола. Секторен първенец е излъчен отбора на 
„Черноморец”. Да се купат 2 топки. Освен това да се напра-
вят няколко купи за отделните дисциплини. Грижа за това да 
има Капитан Недев. Разрешава се поправката и боядисване-
то на екипа. е) За работата на футболния комитет да се раз-
гледа на заседанието на 15 т.м., за когато Бедрос да си на-
прави писмено предложението. ж) За такса волей и баскет-
болно игрища. Реши се за в бъдеще да се вземат по 1 000 лв. 
такса при произвеждане състезания с вход за първенство. 
Това решение ще го приведем в изпълнение след като загра-
дим игрището. з) Туристич. комитет. Благодарят за гдето из-
пратихме наш представител на вр. Вола по случай Ботевите 

тържества – 2.VI. т.г. само с 8 души. и) Финансов доклад. др. 
Моканов помоли за в бъдеще всички разходи да се извърш-
ват срещу редовни документи, заверени от председателя на 
Упр. съв. Колоездачите – още не са уредили подписаните и/
ци, въпреки декларацията на Алекси Николов. На следното 
заседание да се разгледа този въпрос. Приходо-разходния 
протокол от мача „Спартак” София и „Ботев” Варна е след-
ния: Приход – 463 520 лв. Разход – 357 907 лв. Чист приход 
– 105 613 лева. Пинг-понг – приход от състезанието.

Протокол № 21, гр. Варна, 15 юний 1949 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Упр. съвет под председателството на др. Станислав Станев, 
при следния дневен ред: 

1.За бюфета. др. Капитанов докладва, че сегашния бю-
фетчик не е съгласен да поеме бюфета при 40% за него и 
60% за клуба от пинг-понга. По-удобно му било да поеме на-
ема и др. разходи, като взема целия приход. Бедрос предла-
га бюфетчика да внесе 20 000 депозит за дърва, и в клуба да 
има: 2-3 маси шах; 2-3 маси за четене и вестници. Реши се за 
следното заседание да се уточнят по условията и Капитанов 
наново да докладва.

2.Доклади. Направиха се следните доклади: 1) Алексиев 
– Да се купят 20 бр. зебри фланелки и 20 гащета; Бедрос 
да има грижата за гащетата и Иван Атанасов – за фланелки-
те; Спортния инвентар още не е поправен. Грижа за стойки-
те, дисковете и летвите да има др. Ив. Атанасов. Сведенията 
за атлетиката, волей, баскетбол, футбол – произведени 
състезания да даде др. кап. Недев. За плувния басейн Ив. 
Атанасов да се оправи с др. кап. лейт. Петър Попов; За ос-
вобождаването на плувеца Карабаджаков, се натоварва др. 
кап. лейтенант Г. Георгиев. 2) За баскетбол. Одобрява се раз-
хода от 4 075 лв. за екипа и 5 600 лв. за банкета даден след 
състезанията. 3) За волейбол – докладва др. Капитанов. 
Моли да бъдат освободени някои възпитаници, войници и 
моряци, за да вземат участие в насрочените състезания в 
Търново. Освен това предложи да повикаме за треньор др. 
Анков, като му заплатим 25 000 лв. глобална сума. Наскоро 
ще дойде и Нац. волейболен тим, за да играе във Варна. 
Ако дойде за сметка на Окол. ръков. тогава няма да платим 
никакви разноски. Дава се карт-бланш на Капитанов за уго-
варяне среща при най-добрите условия за д-вото ни. На 19 
т.м. ще се проведе открития турнир за купата „Калъчеви” по 
волейбол, на която д-вото ни е носител две поредни години. 
Ако я спечелим и тази година остава наша собственост. 4) 
Бокс комитета – Докладва Методи Иванов. Намира, че няма 
да можем да се представим на състезанията за зонно пър-
венство, понеже състезателите не са редовно картотекира-
ни. Освен това не се явяват всички на тренировки. Реши се 
– Алексиев и Капитанов да уредят положението с картоте-
ката. 5) Коло-комитета. На 19 т.м. съвместно ще произведат 
състезания, като поканят бегачи от София, Перник, Добрич 
и др. Упр. съв. прие да се уредят състезанията. Назначиха се 
за организатор Тодор Анестев и за охрана лейт. Казанджиев. 
Билети – 120 и 80 лв. Всичко при равни начала. Ние даваме 
билетите, а „Спартак” – афиши, реклама и др. 6) За тенис-кор-
товете. Реши се на 19 т.м. да се проведе трудоден за ограж-
дане игрището с нова телена ограда. Да вземат участие хора 
от всички комитети. Начало 7 часа сутринта. Отговорници: 
кап. лейт. Г. Георгиев, Ил. Капитанов, Пинзов, кап. Недев и 
Алексиев. След заграждането на игрището да се пише до 
Град. физк. ръководство, че трябва д-вата да заплащат так-
са. 7) За игралния салон. На 19 т.м. да се проведе трудоден 
за настилане със сгур. Желателно е да вземат участие пове-
че хора от комитетите за които се приготвя този салон. 8) 
За работата на футб. комитет. Повдигна се въпроса за 
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футб. комитет, че не е на мястото си и трябва да се заменят 
някои хора от него. Предложи се да влязат в състава му др. 
кап. лейт. Г. Георгиев и кап. Недев. Няма кой да протоколира 
заседанията му и кой да урежда картотеката и за юношите. 
Този въпрос да се разгледа на следното заседание, когато 
управата е в пълния си състав. Реши се на контузения иг-
рач Каранджалов да се изплатят по 10  000 лв. месечно за 
издръжка плюс разноските по лекуването му.

Протокол № 22, гр. Варна, 29 юний 1949 год. Днес 
в клубното помещение се състоя редовното заседание на 
управителния съвет при следния дневен ред: 

1.За бюфета при клуба. Понеже от назначената комисия 
присъствува само др. Владимир Пинзов упр. съвет не може 
да вземе решение по въпроса за даване бюфета при клуба. 
Изказа се кандидата за същия др. Онник Керопов Харипян, 
който е съгласен да вземе бюфета, но при условие, отопле-
нието да бъде за сметка на д-вото и прихода да бъде изцяло 
за него, като ще плаща всички разходи по клуба с изключе-
ние на отоплението. Съвета реши комисията са продължи 
работата си, като дължи непременно отоплението да бъде 
за сметка на наемателя. Управата поема ангажимент за дос-
тавката на дърва. Въпроса да се докладва на следното за-
седание.

2.За работата на футболния комит. Председателя на 
футболния комитет се изказа по повдигнатите въпроси, 
относно работата на комитета, организацията му и съставя-
не на тима. Също така и за отношенията на треньора Иван 
Моканов и състезателите. Намира, че слабостта на комите-
та, че няма секретар, и че Иван Илиев е слаб за комитета. 
Полагат се грижи за покриване нормите от страна на състе-
зателите. Не е верно, че Моканов е нареждал винаги тима. 
Той е искал съдействието на комитета. Отношенията му 
с изключение на Манчо са добри. Тренировките с I отбор 
– редовни, но с II и юношите не, защото те самите не идват 
на време. Мнението общо е, че Моканов трябва да коригира 
отношенията си спрямо състезателите, с които смята че е в 
обтегнати отношения. Кап лейт. Попов намира, че в коми-
тета трябва да влязат хора от флотските поделения, от 
които имаме най-много членове, за да имаме по-голяма 
връзка. За да се запази реномето на треньора, за в бъде-
ще провинените играчи да бъдат викани от комитета или 
Управителния съвет, а не треньора да влиза в пререкания с 
тях. Направи се следното предложение: Футболния комитет 
да се попълни с другарите: к.л. Георги Георгиев, кап. Недев 
и к.л. Демирев. Реши се: От стария състав да излезе др. Иван 
Илиев като неподходящ за състава, и на края се реши ко-
митета да има следния състав: 1) к.л. Георги Михайлов 
Георгиев, к.л. Никола Димитров Демирев, кап. Рачо 
Недев Рачев, капитан Никола Димитров, Иван Георгиев 
Моканов и Онник Керопов Харипян. Пожела се новия ко-
митет да започне работата с всички налични състезатели.

3.Доклади: Направиха се следните доклади от длъж-
ностните лица: 1) Боксовия комитет: За произведеното 
състезание на 21, 22 и 23 април 1949 год. се одобриха на-
правените разходи – 5 800 + 6 050 = 11 850 лв. по предста-
вени документи и приходо-разходен протокол. 2) Пинг-понг 
комитета. Прочете се представения протокол от водача 
Констатин Темелков за произведените на 11 и 12 юний т.г. в 
София пинг-понг състезания (другарски) със „Славия” срещу 
глобалната сума от 15 000 лв. Направени разходи за играчи-
те 6 000 лв. Предадени на касиера чист приход 9 000 лв. Има 
редовен приходо-разходен протокол. Понеже пинг-понг 
отбора е играл и др. състезания, за които се премълчава, 
на следното заседание да се покани водача др. Константин 

Темелков, за да даде обяснение пред Упр. съвет заед-

но с др. Борис Ефтимов. 3) Колоездене. За произведеното 
на 19 юни т. година колоездачно състезание съвместно със 
„Спартак” Варна и поканени външни състезатели докладва 
др. Т. Анестев, като представи приходо-разходен протокол 
за същия. Имаме чист приход за „Ботев” ВМС – 39 105 лв. 4) 
Упр. съвет одобри разхода за изхвърлянето на 30 каруци 
пръст от салона х 200 лева = 6 000 лв. Също за извънредния 
труд положен от печатарите при отпечатването на „Ботевия 
лист” възлизащ на 1 000 лв. 5) Плувния комитет. Кап. лейт. П. 
Попов предложи плувеца Йордан Вълканов да се храни 20 
дни в Дома на Нар. войска. Също така предложи да напра-
вим басейн за който ще са необходими около 100  000 лв. 
Съвета, намира, че не трябва да се избързва с това, защо-
то нямаме достатъчно пари. Да представи подробен план 
за работа. Хавлии да се потърсят по нормирани цени. 6) 
Волейбол. Вл Пинзов, моли да се освободи Михаил Спиров, 
за да замине за В. Търново за да участвува в състезанията 
за държ. първенство. Грижа за освобождаването да има др. 
к.л. Георгиев. 7) Баскетбол. Същия моли да се нареди щото 
младежа-бригадир Николай Йовчев да не замине, а да ос-
тане в местната бригада. Това ще се уреди от председ. кап. 
II р. Георгиев. 8) За Тенис. Пинзов докладва, че трябва да се 
купи нова мрежа. да провери колко материал е необходим 
и колко струва. 9) За ограждане на тениса. За довършване 
ограждането трябва да се проведе още 1 бригада от 30-40 
души. Отговорник к.л. Г. Георгиев. 10) За освобождаване 
войниците-състезатели. Да се представят от комитетите 
програми за състезанията на др. кап. Недев, за да може на 
време да се освобождават и явяват на състезанията. 11) За 
мача на 3.VII. т.г. с „Марек” в гр. Марек. Водач др. Кап. Бахнев. 
Заминаваме на 1.VII.т.г.

4.Кореспонденция. Прочетоха се следните писма: 1) № 
19/21.VI. т.г. от „Торпедо” Варна, молят да опростим на-
казанието на Димитър Ник. Калъчев и му дадем разре-
шение да премине при тях, като си е направил самокри-
тика. Теши се: „Опрощава се наложеното му наказание и му 
се дава разрешение за преминаване в „Торпедо”, считано от 
30.VI.1949 година. 2) От Д-вото на глухонемите – Варна, да 
им дадем 1 топка и да ги приемем за сектор. За всичко да се 
обърнат към Град. окол. ръководство.

Протокол № 23, гр. Варна, 13 юли 1949 г. Днес в клуб-
ното помещение под председателството на др. Станислав 
Станев се състоя редовното заседание на управителния съ-
вет при следния дневен ред: 

1.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните пис-
ма: 1) Телеграма от Н.Ф.С., че на 17 т.м. ще играем мача си с 
„Марек” в гр. Марек. Това да се има за изпълнение от футбол-
ния комитет. 2) № 530/22.VI.т.г. от Град. физк. ръководство с 
6 бр. спортни календари х 60 лв. Да се разпродадат и сумата 
изпрати до касиера на Г.Ф.Р. 3) № 2783/2.VI.т.г. от Н.Ф.С (адре-
сирано до Добри Желязков) да им изпратим квитанция за 
31 640 лв., колкото същия е получил миналата година за 
плувните състезания. Реши се да се издаде 1 квитанция 
за тази сума с надпис „ТВП”.

2.За бюфета. Размениха се мисли по даването под наем 
бюфета при клуба. От комисията беше само Б. Ексерджиян. 
Не могли да се съберат всички и той намира, че трябва вече 
да се вземе решение понеже времето минава. Предлага 
да се даде на нашия член бивш състезател др. Онник 
Керопов Харипян. Понеже досегашния бюфетчик Никола 
не е съгласен с нашето предложение прихода от пинг-понга 
да е 40% за него и 60% за нас и отоплението за негова с-ка 
и да има само 1 пинг-понг, бюфета се отнема. Освен това съ-
вета намира, че той трябва за времето гдето е бил в бюфета 
да заплати известна сума (глобална). В негово присъствие и 
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с негово съгласие, съвета реши: същия да заплати за 3 мес. х 
4 000 лв. = 12 000 лв., които да се внесат на касиера. Съвета 
реши др. Онник Керопов Харипян на база 8 000 осем хиля-
ди месечен наем, които ще плаща на дружествения касиер 
срещу квитанция и ще се грижи за пинг-понг топки. Ние ще 
си плащаме всички разходи - (наем, осветление, отопление, 
вода и др.). Ще ползува редовно по един пинг-понг, а като 
изключение от 15.VII. до 1.IX.1949 год. ще има право да по-
стави два. За целта да се състави договор, като в комисията 
са: Бедрос, Моканов и Капитанов. В него да се впишат задъл-
женията и правата на бюфетчика. За приемането и сдаване-
то да има грижата домакина Бедрос, който заедно с Влад. 
Пинзов приемат от Колю и го сдадат на Онник Керопов 
Харипян. Това да стане до 15 т.м. Да се опише целия инвен-
тар намиращ се в клуба.

3.Доклади. 1) За курса на кандидатите за Мор. У-ще. 
Реши се да се вземат преподаватели по българ. език и ма-
тематика. Комисия: к.л. Демирев и Маринчев. 2) Баскетбол. 
Докладва Паскалев. Моли за освобождаване Минчо и 
Митко, за да бъдат редовни в тренировките. Тренировки: по-
неделник, сряда и петък. 3) Пинг-понг. Докладва Константин 
Темелков за мача на 26.VI. т.г в София със „Славия”. Не е дово-
лен от държането на състезателите особено от Червенков. 
Предостави се на комитета да се занимае по въпроса и да 
докладват на спортно-технич. комитети. 4) Волейбол. др. Ст. 
Станев докладва за състезанията за републ. първенство във 
В. Търново. Ние сме се представили добре и сме класирани 
първи в северната зона. Трябва да помислим за състезате-
ли, които мъчно се освобождават. Одобрява се разхода за 
разписките възлизащ на 41 658 лева. 5) Колоездачен коми-
тет. Докладва Ал. Николов. Моли да се направи една отсроч-
ка за заема, който дадохме под негова гаранция за купува-
не колелета за състезателите, като сега внесат една малка 
част. Реши се: Приема се предложението под негова лична 
гаранция. За освобождаването на Добри Терзиев трудовак 
се натоварва др. к.л. Демирев. Реши се да се хранят Бейзар 
и Добри в Дома Нар, войска – по 3-4 дни за 4 седмици пре-
ди състезанията. 6) Футб. комитет. Докладва к.л. Георгиев. 
Предложи за водач на мача с „Марек” гр. Марек на 17 
т.м. да бъде кап. Рачо Недев. Прие се предложението му. 
На 14 т.м. ще имат тренировка със „Текстил”. Да се пише 
до Н.Ф. Съюз да ни признаят една част от направените 
разходи за двойното отиване и връщане до Марек по 
случай смъртта на др. Георги Димитров, възлизащи на 
около 150 000 лв. Заминаване на 15 т.м. вечерта. Реши се: За 
в бъдеще водачите на тима да се определят от съответните 
комитети. 7) Атлетика: др. Алексиев помоли на всяка цена за 
23 и 24 т.м. да се освободят моряците, които ще вземат учас-
тие в атл. състезания. Грижа за това да има др. к.л. Демирев. 
Алексиев се оторизира да говори с Г.Ф.Р. от името на д-вото 
по отношение насрочените атл. състезания. 8) За футбол-
ния мач. Размениха се мисли да играем 1 приятелски мач 
с „Левски” София, който ще гостува във Варна на летуване, 
футболния комитет да влезе във връзка веднага. 9) За Г.Т.О. – 
Маринчев предлага всички комитети да вземат мерки всич-
ки състезатели да положат нормите и станат значкисти. Това 
е особено важно за футболистите, които ако до 1.IX. не ста-
нат носители на значката Г.Т.О. няма да се допуснат до със-
тезание. 10) Туристич. комитет. Цв. Благоев че има комитет 
за Г.Т.О. 11) Бокс – Искат два анцунга само за състезанията. 
Решение: За в бъдеще комитетите ще заседават всеки втор-
ник от 20 и 30 т.м. и решенията обобщени ще се докладват 
на Упр. съвет от председателя на Спортно-техн.комитети. В 
заседанието на Упр. съв. няма да се дава думата на комите-
тите. Изключение само когато ги викаме. Това се прави за 
по-голяма експедитивност. Да се съобщи на комитетите. 12) 

За домак. вещи се реши да не се дават без бележки, които не 
са парафирани от домакина.

Протокол № 24 гр. Варна, 20 юли 1949 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на управи-
телния съвет при следния дневен ред: 

1.За игрище „Колодрума”. Представител от Н.Ф. Съюз, 
помоли да се съгласим да отсрочим другарския футболен 
мач  „Левски” София – „Ботев” ВМС, който уговорихме за 23 
т.м., понеже ще подреждат игрището за бокс-състезанията 
за 24 т.м. между Чехословакия – България. Ние не се съ-
гласихме, като се прие следното положение. Да си играем 
мача, като ги подпомогнем да си подредят игрището и им 
дадем камиони и хора.

2.Искане съдействие. Женското д-во при кв. „Дим. 
Кондов”, помоли да им дадем няколко души от нашите чле-
нове, за да им помогнат при заграждане детската площадка 
в Морската градина. Упр. съв. реши да ги подпомогне, като 
на 24 т.м. сутринта към 15-20 души състезатели под контро-
ла на др. Моканов отидат на обекта.

3.За другарския мач. Футболния комитет докладва, че 
са уговорили другарски футболен мач с „Левски” София, за 
23 т.м. събота срещу глобална сума от 150  000 лева, като 
и те ще ни приемат при същите условия, ако при завръ-
щането на отборът ни от „Боровец” имат свободна дата. 
Организатор на мача к.л. Георги Георгиев. На вратите: Мих. 
Манолов, Цв. Благоев, кап. Недев и к.л. Петър Попов. Билети 
по 120 и 80 лв. Вход – изток х 80 лв. запад 120 и 80 лева за 
членове. Гратиси по възможност най-малко. Букет да се под-
несе от лейт. Петър Савов. Да се пише за игрището, за мили-
цията и за рефера. Освен този мач футб. комитет е уговорил 
друг такъв с „Ц.Д.Н.В.” София за 28 т.м.

3.За летуването на състезателите. Реши се да се изпра-
тят на летуване 20 души състезатели в „Боровец” за което 
вече е уговорено с М.Н.О. Да заминат 15 футболисти, 1 во-
лейболист, 1 баскетболист, 2 атлети и  1 юноша; За водачи 
лейт. Петър Савов и треньора Иван Моканов. Ще направим 
замяна, като ние във Варна ще плащаме на 20 души военни 
х 200 лв., а няма да плащаме в „Боровец”. Да се изготви спе-
циална програма от водачите и се докладва за одобрение 
пред Управителния съвет.

4.Доклади: 1) За блиц-турнира. Да се отговори на Гр. 
Физкулт. ръководство, че няма да можем да участвуваме в 
проектирания блиц-турнир между клубовете който ще се 
състои между 1-7 авг. т.г., понеже състезателите замина-
ват на почивка от 1.VIII. т.г. 2) Разход по мача с „Марек” на 
17.VII.1949 год. Одобрява се направения разход възлизащ 
на 73 500 лв. 3) За баскетболното първенство в гр. Шумен, за 
жени, да се отговори до Центр. комитет по баскет, че няма 
да участвуваме понеже не сме подготвени. 4) За плувците. 
Добре сме представени в школата в гр. Плевен, от плувците 
Сергей Радионов и Тодор Тодоров. На 24 т.м. в плуването да 
вземем участие чрез секторите, като изпратим да се състе-
зават тези които не са покрили нормите за Г.Т.О. За това да 
има грижата др. Капитан Рачо Недев. 5) За освобождаването 
на състезателите: Добри Терзиев и Конаков да имат грижа-
та – за първия к.л Демирев и за втория – к.л. Георгиев. 6) 
Туристич. комитет. За празника на Рила и Пирин да се изпра-
ти др. Никола Христов Ралчев, на когото да се брои глобал-
на сума 5 000 лева за пътни и дневни. Да се пише до турист. 
ком. Н.Ф.С. 7) За партизанския марш. Реши се от д-вото да 
замине др. Тодор Александров, на който ще платим пътни и 
дневни. 8) За Г.Т.О. Да се помоли Стефан Маринчев да напра-
ви извлечение от списъците, кои състезатели са положили 
и какви норми за Г.Т.О. Отделните отговорници да съобщят 
имената на същите, за да могат до началото на сеп-
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тември т.г. да положат всички норми. Грижа за войсковите 
сектори да има кап. Рачо Недев. 9) Одобряват се разходи. 
Одобряват се разходите направени за Илия Апостолов 
(Оптячката) за отиване и връщане и дневни за погребе-
нието на др. Георги Димитров – възлизащ 4 460 лв. и на 
Тотко Томов за 6 дни дневни.

Протокол № 25, гр. Варна, 27 юли 1949 г. Днес в клуб-
ното помещение се състоя редовното заседание на Упр. съ-
вет, в отсъствие на доста членове под председателството на 
др. Станислав Станев, при следния дневен ред:

1.По решенията от миналото заседание. Провери се 
дали са изпълнени решенията на миналото заседание. 
Установи се, че почти нищо не е изпълнено. По летуване-
то на състезателите др. Момчилов предложи вместо двама 
атлети да заминат 1 атлет и 2 волейболисти, което предло-
жение се прие.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: 1) № 620 от 27.VII. т.г. от Град. физк. ръководство 
Варна, че ни дават „Колодрума” за мача с „Ц.Д.Н.В.” за 38 т.м., 
като за в бъдеще да ги уведомяваме на време. Да им се от-
говори, че сме им писали писмо № 201 от 25.VII. 2) № 616 
от 26.VII. т.г. от същото ръков., относно организирването на 
плувните състезания от редакцията на в. „Народен спорт” на 
13 и 14 авг. т.г. във Варна и добри награди. Реши се д-вото 
ни да вземе участие масово, за което натоварва плувния 
комитет и председат. на спортно-техническите комитети др. 
Алексиев. 3) От „Спартак” Варна; обущ. кооп „Обединение” и 
продфруж. на дървод. работници – молят за игрището за не-
деля 31.VII. т.г. Реши се да се даде на „Обединение” – от 4 ½ , а 
на „Спартак” от 6 часа, като им се дава и волейболното от 10 
ч. пр. обед на 31 т.м. 4) От „Септември” Плевен, за мач на 31 
т.м. Да им се отговори, че не можем, защото сме заети. 5) От 
същото д-во, предлагат ни за баскетболна среща на 31.т.м. 
или 7.VIII. т.г. Не можем – играчите ни са на почивка.

3.Доклади. Направиха се следните доклади. 1) Спортно-
техн. комитети. др. Алексиев прочете протокола на пинг-
понг комитета, с който налагат наказания – изключване на: 
Червенков – 3 мес, и на Борис Михайлов – 1 мес. за гдето 
са изложили д-вото при срещата ни със „Славия” София на 
пинг-понг. Упр. съвет одобрява наложените наказания с 
предложение, че при втори такъв случай ще им се наложи 
по тежко наказание. За баскетите – Разреша се да се израз-
ходват 2-3 хиляди лева за поставянето на новите баскети, 
като се иска и съдействие на к.л. Демирев. За волейбола. 
Разрешава се, ако се намерят да се купят 2-3 топки. Да се 
даде писмо до „Спортснаб” на др. Иван Андонов и да по-
търси такива. За волейболните състезания от 20-27.VII. т.г. в 
Пазарджик, докладва др. Илия Капитанов. Представили сме 
се добре и сме класирани четвърти, но време е да се зами-
слим за отбора си и да търсим военно. Приходо-разходния 
протокол на следното заседание. 2) За протоколни кни-
ги на комитетите. Председателя на Контр. съв. др. к.лейт. 
Тютюнджиев препоръчва да се купят прот. книги за коми-
тетите за вписване протоколите на същите. Приема се. 3) За 
летуването. Дали могат някои от състезателите да вземат и 
другарките си. Управ, съвет, намира, че по въпроса следва 
да се попита др. к.л. Георгиев, който урежда въпроса за ле-
туването. По Принцип сме съгласни, като разноските се по-
емат от самите тях. Състезателите да си уредят отпуските. 4) 
За мача (другарски) с „Ц.Д.Н.В.” на 28 т.м. Понеже Бедрос се 
отказва от организаторството, за такъв се назначи др. Илия 
Капитанов. За охраната да има грижа капитан Недев. На 
ЦДНВ ще заплатим глобална сума 120 000 лв. Да се започне 
агитацията чрез пресата и афиширане. 5) За водачите на от-

борите. Футб. комит. трябва винаги независимо кой от-

бор къде играе да изпраща водач. Не трябва да се повтаря 
случая с Гебедже, за където не замина никой с юношите. 6) 
Значката на д-вото. Упр. съвет прегледа наново представе-
ните проекти и като взе под внимание мнението на назначе-
ната комисия, одобри проекта-модел на Витанов Н.Г., която 
е хубава и отговаря на условията. За да може да направим 
значки, проекта се даде на домакина др. Бедрос, който се 
натоварва да даде да се изработят 1-2 мостри след което ще 
направим поръчката си. За наградите ще се спрем на дру-
го заседание. Значката съдържа: червена петолъчка, на 
бял фон, котва, море с надпис „Б” – В.М.С.

Протокол № 26, гр. Варна, 9 август 1949 г. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Упр. съвет под председат. на др. лейтен. П. Савов, при след-
ния дневен ред:

1.За плувните състезания в София. За републиканските 
плувни състезания, които на 19, 20 и 21 авг. т.г. ще се със-
тоят в София, докладва другаря Добри Желязков. Той по-
моли да се освободи от бригада др. Кирил Исайлов Бисов, 
за което да се пише писмо до Д.С.Н.М. – Варна, като след 
това веднага ще се яви на работа в Бригадата. Освен това 
да се освободи и курсанта Георги Николов Петров, мичм. II 
р. Тодор Христов. Съвета реши да заминат 22 състезатели 
(17 мъже и 5 жени) при водачи: мичм. II р. Хараламби Христ. 
Хараламбиев, Добри Желязков и Станислав Станев. Да им се 
подсигури храна и хотел чрез Ц.Д.Н.В. Да се поискат от физ-
култ. ръков  бр. хавлии. Заминаваме на 15.VIII. т.г. Да се купи 
храна за подсилване.

2.За Г.Т.О. За Г.Т.О. – докладва Илия Капитанов. Ако до 
1.IX. т.г. състезателите по разните дисциплини не покри-
ят нормите по Г.Т.О. няма да се допуснат да се състезават. 
Комитетите  да започнат съставянето на списъците. Да се 
съобщи на всички състезатели, особено футбола и баскет-
бола, които имат да играят състезания още в началото на 
септември. На 11 т.м. четвъртък се канят всички технич. 
лица и състезатели на заседание в Окол. ръков. на тема 
„Провеждането на Г.Т.О. Илия Капитанов да покани състеза-
телите. В клуба да се поставят програми.

3.За плувните състезания „Нар. спорт”. За плувните и др. 
състезания за турнира, който се урежда от редакцията на в. 
„Народен спорт” на 13 и 14 авг. т.г. в града ни д-вото ще взе-
ме участие в атлет. щафета, волейбола и плуването на 200, 
400 и 4 000 метра, др. Маринчев намира, че ние трябва да се 
представим най-масово, за да можем да получим най-голе-
мите награди, които се предвиждат. Моли да се освободят 
всички добри състезат. Да се повикат от София Вълканов и 
Карабаджаков и 2 жени. До четвъртък 11 т.м. да се предста-
вят списъци на участниците до физкулт. ръков. Натоварва се 
др. лейт. Савов с освобождаването на състезателите, а кап. 
Рачо Недев за съставянето на списъците. Д-вото ни трябва 
да се представи с 400 плувци. Ние не сме съгласни с тази 
контролна цифра, а съразмерно член. маса и масовостта. 
По волейбол не можем самостоятелно, защото отсъству-
ват играчите. Отгов. Капитанов, по плуването: лейт. Здр. 
Сапунджиев, мичм. II р. Хараламбиев и Добри Желязков. Да 
бъдат по местата си в 08.00 часа на 14 т.м. По атлетика. Хр. 
Момчилов и Иван Атанасов. Атлетите на 13 т.м. в 17.30 часа.

4.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните полу-
чени писма: 1) От „Локомотив” София, предлагат ни за 17 и 
18 т.м. едно или две състезания баскетболни при условие: 
храна за 13 човека и глоб. сума 20  000 лева за 1 състез. и 
30 000 лв. за 2 състезания. Не можем да ги посрещнем, за-
щото състезателите са заети.

5.Тенис. др. Владимир Пинзов докладва, че сме играли 
тенис с Пловдив – резултат 3:3. Същия предложи ние да вър-
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нем визитата в Пловдив през време на Пловдивския мостр. 
панаир, като ще участвуваме с 3 души. Съвета одобри пред-
ложениетоПрихода от мача е 700 лв. които да се внесат на 
касиера.

6.Одобряват се разходи. 1) Направените разходи за на-
правата на баскети (само за поставянето) се одобряват, за 
което Пинзов да представи оправдателни документи. Да се 
получи 2 кг. боя, 2 кг. безир и минимум за боядисване на бас-
кетите. 2) За направата на снимки за състезателите-моряци 
сумата 3 000 лв.

Протокол № 27, гр. Варна, 24 август 1949 г. Днес по 
спешност в непълен състав на Упр. съвет се състоя заседа-
ние на което се разрешиха следните въпроси:

1.За баскетболното първенство. За предстоящите ба-
скетболни състезания за републиканско първенство в гр. 
Горна Джумая, които ще се проведат от 4 до 8 септ. т.г. док-
ладва др. Владимир Пинзов. Той помоли да се освободят 
двамата състезатели от Мор. у-ще и Минчо Баев от Бр. Арт. 
полк. Обеща му се, че ще се освободят. Ще пътуват 10 души 
с водача. Иска захар и кашкавал, които ще се отпуснат сре-
щу заплащане. Да им се даде сумата 80 000 лв. за разходите 
които ще направят.

2.За бокса в гр. Русе. Разгледа се полученото писмо от 
„Дунав” гр. Русе. Канят ни на 27 авг. т.г. Приемаме услови-
ята за което да им се пише. Боксовия комитет да подготви 
състезателите. Водачи Методи Иванов и Ат. Аврамов. Да се 
авансират от касиера Капитанов с 20 000 лв.

3.За туристическия поход. др. Цветан Благоев докладва, 
че от д-вото ни са заминали на собствени разноски 4 члено-
ве за Бузлуджа.

Протокол № 28; гр. Варна, 2 септември 1949 год. 
Днес в клубното помещение се състоя извънредното засе-
дание на Управителния съвет при следния дневен ред:

1.Изключва се член на У.С. др. кап. лейт. Георги Георгиев 
направи доклад за събраните сведения за изселения от 
Варна – подпредседателя на Управ. съвет и председател 
на Спортно-техн. комитети Алекси Михайлов Алексиев. 
Същия до 9.IX.1944 год. бил „Гестаповец” и заедно със 
сестра си е бил в услуга на германците. Живее с чужда 
жена. Битово е разложен. Събирал се е с турския консул. 
Бил е зле настроен спрямо О.Ф. Не може да се сработи с 
днешното време и имал лошо държане при изказвани-
ята му в кварталните събрания. При това си поведение 
и отношение спрямо О.Ф. Алекси Михайлов Алексиев не 
може да бъде член на д-вото и такъв в У.С. След доклада 
председателя даде думата на желающите да се изкажат по 
въпроса. Докладчика предложи същия член да бъде изклю-
чен от д-вото, като се обяви в пресата. Реши се: За вражески 
отношения спрямо О.Ф. снема се от състава на Управит. 
съвет и се изключва от д-вото Алекси Михайл. Алексиев 
като това решение се съобщи до Г.Ф.Р., К.К.Ф.С. при 
Минист. съвет и се оповести чрез другаря лейт. Петър 
Савов в пресата.

2.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) Окр. № 13/19.VIII.1949 г. от Републ. секция 
по футбол – относно треньорите. По въпроса да се изкаже 
футб. комитет, като др. Моканов даде писмено своите данни, 
а за друг член за следване курса за треньори да докладва 
фут. ком. на след. заседание. 2) № 797/30.VIII. т.г. от С.Н.М. 
Варна, че офиц. откриване на турнира по случай конгреса 
на С.Ф.Д.М. ще стане на 3.IX. т.г. Тимовете да излязат с офици-
алните си форми. Връчване купата ще стане на 4.IX.1949 год. 
футб. ком. да подреди отбора. 3) От треньора Жорж Шолтес 
– Пловдив прави предложение да ни стане треньор. Да 

му се отговори, че за сега нашия треньор е достатъчно 
подготвен и може да ръководи отборите ни. 4) От В.К.Ф.С. 
– София, че не може да играем мач с Букурещ за 9.IX. т.г. по-
неже започва републиканската дивизия. 5) № 62/1.IX. т.г. от 
Проф. ком. при ф-ка „1 май” Варна, искат разреешение, 
за играча Тодор Терзистоев. Да съобщим, че докато не 
излезе нареждане за преминаването на състезателите не 
можем да му се даде разрешение, понеже към 15.VIII. т.г. е 
бил наш състезател. Реши се: За в бъдеще всички окръжни 
и писма отнасящи се за отделните комитети ще се предават 
на същите за изпълнение, като след това ще ги връщат на 
секретаря за доклад и поставяне в архивата.

3.Доклади. Длъжностните лица направиха следните 
доклади: 1) Протокола на спортно-техническите комите-
ти го прочете др. Тодор Анестев, който е секретарствувал 
заседанието им от 31.VIII.т.г. По този протокол станаха из-
казвания по: а) Плувния комитет – др. Станислав Станев 
водач на плувния отбор в София докладва, че състезател-
ката ни Лиляна Лесова е отказала в последния момент да 
вземе участие в нашия дамски отбор и за това не сме взели 
участие. За това и деяние и за непристойно държане през 
време на плувните републ. състезания, тази състезателка 
се изключва от д-вото на срок от една година, като това се 
оповести в пресата. Упр.съв. одобри направения разход 
от плувния отбор възлизащ на 105  270 лв., за който вода-
ча др. Станислав Станев е представил документи. Понеже 
тази година тези състезания се произведоха от името 
на войската, а не от „Ботев” следва разхода да се понесе 
от „Ц.Д.Н.В.” София. Те са заплатили една сума от около 
50  000 лева, която е крайно недостатъчна. Да се пише 
писмо до М.Н.О. физкулт. отдел и се иска цялата сума. б) За 
Колоездачния комитет. Разрешава се на нашите вътрешни 
велосипедни гуми да се дадат на: Георги Кирилов Тодоров, 
Иван Донев Донев и Панайот Желязков Панайотов, като чет-
въртата остане да се пази при Алекси Николов. в) Искания 
от колоезд. ком. разход в размер на 10 000 лв. за състеза-
теля Бейзар Юмеров се разрешава, за което да представи 
документ. г) За състезателите. До 3.IX.1949 г. всички коми-
тети да представят списъци с точни данни за състеза-
телите по отделните дисциплини, които искат да бъдат 
настанени на работа във войската. Същите да се пред-
ставят на кап. Рачо Недев. д) Упр. съвет дава разрешение за 
преминаване на: 1. Димитър Еленков – за Ц.Д.Н.В. 2. Борис 
Лазаров Чирпански за „Академик” София и 3. Кадри Нежат 
Османов Меджидов за „Локомотив” Шумен. е) За атлет. със-
тезания на 3 и 4.IX.т.г. да има грижата др. Иван Атанасов. 2) 
Упр. съвет одобрява направения разход за волейболния от-
бор в Пазарджик от 19 до 27.VII. т.г. за републ. първенство 
възлизащ на 69 241 лв. Докладва водача на отбора др. Илия 
Капитанов. 3) Реши се до завършване касовата проверка на 
досегашния касиер др. Иван Моканов – касата да се държи 
от др. Илия Капитанов, който да води времена касова книга. 
След приемането на касата от Моканов всичко да се нане-
се в официалната касова книга. 4) Домакински. Домакина 
Бедрос Ексерджиян докладва, че пазача на игрище „Тениса” 
Тодор Александров Тодоров подал заявление за пазач на 
Колодрума, понеже заплатата му е малка. Предлага да на-
значим някой от членовете-състезатели. Постави се да се 
търси човек. За сега същия ще продължи пазенето на игри-
щето. В Окол. физк. ръков. имало волейболни мрежи и ко-
пия. Реши се: Упр. съвет прие предложението на домакина 
да продадем един чифт мрежи (вратар) на Г.Ф.Р., като оцен-
ката се извърши от Б. Ексерджиян и Иван Моканов, но при 
положение, че ще ни заплатят и старите мрежи. За обущата. 
Да се уреди бригада от обущарите на Черн. флот, като стари-
те се бракуват а повредените поправят понеже сезона 
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започва. Отговорник др. к.л. Демирев. 5) Футболния коми-
тет. Понеже не са готови с доклада и протокола за разходи-
те за летуването на състезателите в „Боровец” ще докладват 
на следното заседание. Комитета апелира към всички да 
търсят играчи, понеже се чувствува нужда от такива. 6) По 
украсата на клуба за 9-и септември се назначи комисия в 
състав: лейтен. Бахнев, мичм. I р. Симеонов, корабника Дим. 
Новаков и Иван Атанасов. Комисията да започне работата, 
за да може към 8 септ. клубът да бъде украсен. Желателно е 
да се направи една витрина.

Протокол № 29, гр. Варна, 14 септември 1949 год. 
Днес в клубното помещение се състоя редовното заседание 
на Упр. съвет при следния дневен ред:

1.По протокол № 28. Точка по точка се разгледа прото-
кол № 28 и всички натоварени лица докладваха за сторено-
то. Приходо-разходния протокол за летуването на състеза-
телите ще го докладват допълнително след като се заплати 
на Дом Нар. войска. Също така освобождаването на пазача 
на „Тенис” игрището Тодор Александров ще стане след като 
домакина Бедрос намери друго подходящо лице. Всичко 
друго е изпълнено по протокола.

2.За договора клуб. помещ. Понеже комисията още 
не е изготвила писмения договор, това да стори Илия 
Капитанов, като се съобразява с решението на Упр. съвет по 
този въпрос. Реши се да се купят 7-8 маси и няколко стола 
за тях и да се украси вътрешно клуба. Натовари се др. Илия 
Капитанов да потърси такива и ако са на сметка да ги купи. 
Бюфетчика Харипян помоли наема да започне да тече от 
1.IX. т.г. понеже през летните месеци няма работа в клуба. 
Отговори му се, че това не може да стане, и трябва да си 
плати от началото на наемния период, понеже през зимата 
има достатъчно приходи, за да покрият слабите.

3.Доклади. Длъжностните лица направиха своите до-
клади: 1) Футболния комитет. др. кап. Димитров докладва 
разхода (извънредния) направен по летуването на състе-
зателите в „Боровец”, възлизащ на около 60 000 лв. Понеже 
същия не изразява точно сметката, реши се да се изчака 
да платим разхода в Дома на Народната войска и тогава да 
се състави точния разходен протокол. 2) Боксов комитет. 
Повдигат въпроса за дюшемето на игралния салон, за да 
могат през зимата да тренират. 3) Контролния съвет пре-
поръчва да се уредят всички авансови разписки, понеже 
дружеството ни има нужда от пари. 4) За плувните състе-
зания дълго разстояние на 18.IX. т.г.за републ. първенство 
в гр. Бургас. Ако се състоят, водачи к.л. П. Попов и Добри 
Желязков. Освен това да се запита в София, дали ще ни за-
платят разноските, ако участвуваме от името на войската. 5) 
Упр. съв. одобри направения разход в размер на 2 180 лв. за 
„Б” футболния отбор, който на 11.IX.1949 г. гостува в Гебедже 
на „Дим. Ватев”, като те ще ни дадат 1 стъкло за витрината 
в клуба. Водач Атанас Аврамов. 6) За мача със „Септември” 
Плевен на 18.IX.1949 г. за републик. първенство. Отговорник 
Бедрос Ексерджиян. Той да има грижа за гратисите касиери-
те и контролата. За охраната др. Лейт. Казанджиев. Вход 80 
и 120 лева.

4.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: а) От Комит. физк. и спорт – футб. секция, 
програмата за юношката купа. Да се има за изпълнение от 
футболния комитет. Да се обяви. б) От същия, че при футб. 
секция има образувана дисциплинарна комисия, която сле-
ди за провиненията на състезателите. в) От баскетболната 
секция при Гл. Нар. съв. с програма за работническото пър-
венство. Да им се пише писмо, че неправилно са постъпили 
за всичко, понеже не са се допитали до нашия Управ. съвет. 

За в бъдеще следва да се обръщат към съвета за да не 

се изпадне в грешка със състезанията. г) От баскетбол. сек-
ция Г. Ф. Р. че през октомври ще се проведе първенството 
по баскетбол – жени. Да им се отговори, че нямаме такъв 
понеже няма от къде да черпим кадри. д) От „Вихър” гара 
Вълчи дол канят „Б” отборът ни за 18.IX. т.г. Не можем за сега. 
При глобална сума от 10 000 лв. можем за 25 т.м. ако няма 
мач. Накрая др. Иван Моканов направи доклад за играта 
в София с „Локомотив” София на 11.IX. т.г. Резултат 1:0 за 
„Локомотив”.

Протокол № 30, гр. Варна, 21 септември 1949 год. 
Днес в клубното помещение се състоя редовното заседание 
на Упр. съвет при следния дневен ред:

1.Уреждане футболен мач. др. Кап. Никола Димитров 
докладва, че футболния комитет е уговорил другарски мач 
с „Енергия” Варна за 25.IX. т.г. между „А” отборите и юно-
шите, при равни начала. Упр. съвет прие предложението, 
като от наша страна за отговорник се назначава друг. Илия 
Капитанов и за охраната др. Лейт. Казанджиев, които да вля-
зат във връзка с хората на „Енергия”

2.Доклади: Направиха се следните доклади: 1) За игра-
ния мач на „Б” отбора със „Септември” Плевен за репу-
бликанско първенство на 18.IX. т.г. докладва водача на 
отбора др. мичм. I р. Тороманов. Доволен от всичко но му 
направило лошо впечатление стъкмяването на отбора в до-
макинско отношение. Обущата и фланелките скъсани. Упр. 
съвет препоръча домакина и пом. домакина да се погрижат 
за в бъдеще да се подтегне екипа и на време обущата да се 
поправят. Резултат от мача 2:0 за нас. Направения разход за 
отбора възлизащ на 33 294 лв. се одобрява. 2) За баскетбол-
ното първенство в гр. Горна Джумая от 3 до 8.IX. т.г. Докладва 
водача на отбора Владимир Пинзов. Представили сме се 
много слабо. Освен това е имало грубост от противника. 
Пътували са 9 души. Било им указано съдействие от Н-ка 
Дома Народната войска, за което да му се изкаже писмена 
благодарност. Управителния съвет одобри направения раз-
ход за пътни и дневни на отбора възлизащ на 74 967 лв. Общо 
взето играчите са се държали добре. Запитан водача за ня-
кои прояви, отговори, че имало играчи, които през свобод-
ното време са играели карти, но той на време ги съветвал и 
те са се вслушали в съвета му. Че не е дадена добра игра се 
дължи на това, че нямаме достатъчно играчи. Своеволие е 
имало от страна на Паскал Паскалев, като е искал да се нала-
га със свои предложения. Има играчи, които не са върнали 
екипите. Водача да ги покани до следното заседание всичко 
да се върне. За да може да се държи сметка за екипа да се 
издаде една инструкция за получаване, пазене и връщане 
на екипите, като подчертано се каже, че същите ще се дават 
само за тренировки и състезания. Домакина, пом. домаки-
ните и отговорниците и отговорниците (водачите) следва на 
време да докладват за неизправностите след свършването 
на състезанията. Вл. Пинзов докладва приходо-разходни-
те протоколи за следните състезания: 1) За баскетболните 
мачове от 20 до 28.VII. т.г. с „Локомотив” София и чехите, от 
които имаме Приход – 7 020 лв. Разход 5 304 лв. – чист при-
ход 1 716 лв. които са внесени на касиера. 2) От тенис мача с 
„Ботев” Пловдив имаме 31.VII.1949 г. Приход – 900 лв. Разход 
– 790 лв. – чист приход 110 лв. които са внесени на касиера. 
3) За мача (футболен) с „Локомотив” София за републи-
канско първенство игран на 11.IX. т.г. в София докладва 
др. Иван Моканов. Резултат 1:0 за „Локомотив”. Разхода 
за пътни, дневни и храна на играчите възлизащ на 75  969 
лева. който Управителния съвет одобрява. Управителния 
съвет разрешава за мача с „Енергия”, играчите на 22, 23 
и 24.IX. т.г. да се хранят в Дома на Народната войска и за 
мача със чешкия отбор „А.Т.К.” за няколко дни преди мача. 
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Наложително е всички досегашни цивилни състезатели 
да бъдат назначени на работа във войската и да се при-
влекат нови такива.

3.Договор за клуба. Прочете изработения договор 
за клуба (бюфета), с дата 21.IX. т.г. сключен между д-вото и 
Онник Керопов Харипян, който ще заплаща месечен наем 
8  000 лв. с всички права и задължения вписани в него. 
Договора влиза в сила от 1.IX.1949 г., като наема ще се внася 
предварително в началото на месеца, Същия да се напише и 
подпише съответно. На бюфетчика Харипян му се напомни, 
че ще трябва да обзаведе бюфета и да изпълнява реда в съ-
щия. Той поиска да му се разреши да работи с 2 пинг-понга 
до края на годината. Съвета отхвърли предложението му.

Протокол № 31, гр. Варна, 5 окт. 1949 год. Днес в 
клубното помещение се състоя редовното заседание на 
Управителния съвет на дружеството при следния дневен 
ред:

По протокола.
1.За уточняване работата на Стоил Лилов. Излъчи се ко-

мисия: к.л. Г. Георгиев, Бедрос Ексерджиян и к.л. Тютюнджиев 
която да му определи с какво ще се занимава.

2.Договор за клуба. Понеже държавата отчуждава клуб-
ното помещение, което до сега беше собственост на Цанков, 
за което получихме нареждане от Жилфонд Варна при град-
ския Народен съвет за отчуждаване по з.о.е.г.п.и.с. преписка 
№ 633/1948 год. – I комисия от 4.VIII.1949 год. с месечен наем 
4  750 лв., който ще се внася в началото на тримесечието. 
Освен това подписахме гаранционна полица за 14 250 лв.

3.За назначените чиновници. За всички спортисти, кои-
то са назначени чиновници във В.М.С. ще бъдат подложени 
на изпит. Освен това ще бъдат събрани в Д.Н.В. за да им се 
съобщи какво трябва да правят. Ще се изработи специална 
програма по която ще водят тренировките с всички активни 
спортисти. Никой не може да отсъствува от служба. Капитан 
Недев ще изработи програмата – заповед. За главен отго-
ворник се назначава мичман I ранг Хараламби Хараламбиев. 

4.За попълване Упр. съвет. Понеже има места, които 
трябва да се попълнят в Управ. съвет, особено Председател 
на Спортно техническите комитети, реши се да се запита в 
Г.К.Ф.С. дали гражданите ще могат да останат при нас и след 
това да се посочат подходящи лица за Управителния съвет. 
Излъчи се комисия в съствав: к.л. Демирев, к.л. Г. Георгиев, 
к.л. Тютюнджиев, лейт. П. Савов, кап. Недев и Т. Анестев.

5.Доклади. Длъжностните лица направиха следните до-
клади. 1) Плувния комитет: Докладва др. к.л. Петър Попов за 
дългото плуване от о-в „Св. Анастасия” Бургас – 7 клм. Нашите 
плувци не са се представили добре. Имаме двама класира-
ли се за което получихме 5 780 лева. Имаме направен раз-
ход 23  000 лв. Тази сума ще се получи от Ц.Д.Н.В. София, 
понеже нашите плувци взеха участие от името на войската. 
Отговорника др. к.л. Попов да представи оправдателните 
документи, за да ги пратим на Ц.Д.Н.В. 2) Другарския мач 
(футболен) между Ц.Д.Н.В. София – „Ботев” В.М.С. игран 
на 28.VII.1949 год. във Варна Приход – 414 040 лв. Разход 
– 199  446 лв. чист приход – 214  594 лв. 3) Другарския мач 
(футболен) между „Енергия” Варна – „Ботев” В.М.С. игран на 
25.IX.1949 година Приход – 112 780 лв. Разход – 22 118 лв. за 
нас – 44 833 лв. Двата протокола се докладваха от др. Илия 
Капитанов. 4) За наема на игрище „Тениса” за в „Народен 
спорт” се определя 3  000 лв. дневно. 5) Боксов комитет – 
Бедрос попита какво става с довършването на салона за 
тренировките. Отговори му се, че трябва дървен материал. 
Поеха ангажимент: Бедрос – 2 куб. м., к.л. Георгиев - 1 куб. м. 
и кап. лейт. Попов да каже на к.л. Карагюлев. 6) За вратата на 
„Тениса”. Да се направи на всяка цена. Старата врата да се 

получи от флота. Кап. лейт. Попов, ще провери дали е здра-
ва. Освен това тази есен на всяка цена да се залеси игри-
щето. 7) За боядисване клубното помещение. Реши се клуба 
да се боядиса, като грижа за това да има домакина Бедрос 
Ексерджиян, който да проучи условията за боядисване и на 
следното заседание докладва на каква сума ще излезе боя-
дисването.

6.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) № 385/49 г. от Г.К.Ф.С. – Варна, съобщават, 
че на 16 т.м ще се състои крос на 10 000 м. Искат списък на 
участниците. 2) № 392/49 г. от същия комитет – искат чис-
лото на активно-спортуващите членове. 7) Молба от Тодор 
Александров – пазач на игрище „Тениса” моли да си остане 
на игрището, като му се плаща по 6 000 лв. месечно. На след-
ното заседание да се докладва наново от домакина Бедрос, 
който ще проучи условията на заплатата. 8) От Цанко Цанков 
досегашен наемодател на клубното помещение. Иска 10 284 
лв. за канал, смет и др. Да му се иска да представи квитан-
цията с която е заплатил таксите, за да изчислим процент-
но нашата част на разхода. Стария договор се задържа при 
Капитанов, понеже се подписва нов такъв с Град. Народен 
съвет. 7) № 12 248/49 г. от финанс. отд. Гр. Нар. съвет. нареж-
дане за даване гратисни билети. Да се има за изпълнение от 
организаторите на състезанията.

7.Нов договор за клуб. бюфет. Между д-вото и др. Онник 
Керопов Харипян се подписа договор за бюфета при клуба, 
като ще плаща месечно 8 000 лв. платими в началото на ме-
сеца считано от 1 септември 1949 година.

8.За мача с „АТК’ Прага. Съгласни сме да играем дру-
гарски международен футболен мач с отбора (военния) на 
„АТК’ Прага, като от чистия приход от мача 50% ще дадем 
на Ц.Д.Н.В. София на които гостува „АТК”. Те ще играят во-
лейбол на 11.X. т.г. и футбол на 12 т.м. Зав. волейбола др. 
Капитанов да подтегне отбора. др. Моканов да замине в 
София за да присъствува на мача за да си състави отбора. За 
посрещането на гостите – к.л. Тютюнджиев, лейт. П. Савов и 
Моканов. Организатори: др. кап. Недев и Анестев за охрана-
та – лейт. Казанджиев; Цени на местата: 120, 80 и 40 лева. За 
агитацията др. Мичм. I. р. Симеонов, Капитанов докладва, че 
в момента нямаме волейболисти. Препоръчва му се да по-
търси между войсковите части, особено „Чайка” където има 
добри волейболисти. Той се съгласи на това предложение. 
Реши се на 8 т.м. да поканим военния отбор на ВВС (воен-
но възд. сили), като се влезе в преговори още утре. Реши се 
на 9.X.1949 г. в Свищов да играе „Б” отбора срещу „Копчев”. 
Водач капитан Недев.

9.Да се купи радиоапарат. Понеже д-вото ни се нуждае 
от радиоапарат Упр. съвет реши да се купи един радиоапа-
рат от тия които се продават от Гр. Нар. съв. за предприяти-
ята. Грижа за това да има др. Илия Капитанов.

Протокол № 32, 19 октомври 1949 година гр. Варна 
Днес в клубното помещение се състоя редовното заседание 
на Управителния съвет на дружеството при следния дневен 
ред:

1.По протокола. 1) Понеже мнозина от длъжностни-
те лица, които са натоварени с известна работа, забравят 
задължението си, следва секретаря да им напомня. 2) За 
Стоил Лилов. Понеже същият е назначен на щатна длъж-
ност във В.М. Сили и придаден към дружеството, възлага 
му се да приведе в изправност, целия наличен инвентар, за 
който разбира се си остава отговорен титулярния домакин; 
Същият след като се облече във военната си униформа вся-
ка сутрин да отива на тенис игрището и да не пуска никого, 
който не е член и който няма разрешение. Освен това ще 
трябва да се пише до комитета за физкултура и спорт 
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таксите, които отделните Д.С.О. ще трябва да ни плащат. 
2) За тренировките. След излизане заповедта за общите 
тренировки по войсковите части, да се съберат новоназ-
начените чиновници-спортисти на съвещание като преду-
предят, че трябва да бъдат редовни в работата си и да не 
отсъствуват от работа. 3) За секторите. Трябва да се обърне 
внимание на всички сектори, за да могат да заживеят редо-
вен спортен живот. Да се насрочат състезания по разни дис-
циплини и да се събират на събрание. 4) За Управ. съвет. 
Др. Станислав Станев мисли, че при новосъздаденото 
положение на дружествата, по-правилно би било да ги 
освободим и всеки цивилен досегашен член на д-вото 
да се запише за член там където работят, понеже не са 
военни. Между другото др. кап. лейт. Тютюнджиев, да се 
срещне с хора от град. комитет за физкултура и спорт и 
ако е възможно цивилните да останат в Управителния 
съвет. 5) За положението на д-вото: Реши се др. кап. лейт. 
Демирев и Ив. Моканов да заминат веднага за София за да 
се осведомят за новото положение с д-вата и за дивизи-
ята. 6) За разходите за плувците. Да се поискат разходните 
документи от др. к.л. Петър Попов и се изпратят до Ц.Д.Н.В. 
за осребряването им. 7) За дървения материал за салона 
е желателно да се купи, но понеже нямаме пари, за сега 
да се въздържаме. За майсторите да има грижата др. к.л. 
Тютюнджиев. За материала, ако имаме пари, да има грижата 
др. к.л. Георгиев.

2.Доклади: Направиха се следните доклади: 1) За игра-
ния футболен другарски мач в Свищов с д-во „Копчев” 
докладва др. капитан Недев на 9.Х.1949 г. и са завър-
шили с резултат 4:0 за „Копчев”. Получени от „Копчев” – 
70 000 лева. Разходвани за играчите – 41 606 лева. Останали 
и внесени в касиера 28  394 лева. 2) За мача с „ВВС” София 
(Военно възд. сили) игран на 8.Х.1949 година. Резултат 
3:1 за „В.В.С.” Приход – 72 320 лв. Разход 103 144 лв. загу-
ба 30 824 лева. Загубата се дължи на това, че времето беше 
лошо (дъждовно) и на „В.В.С.” броихме глобална сума 75 000 
лв. и плюс разходите за нощуване и храна във военната 
почивна станция в Дома на Нар. войска, с разчет всичко 
да излезе до 100 000 лв. При тези условия ще ни гостуват и 
„В.В.С.”. 3) За волейболния мач с „А.Т.К.” Прага военен отбор 
игран на 11.Х.1949 год. Резултат 3:0 за „А.Т.К.”. Приход 18 680 
лв. Разход 17  828 лв. чист приход – 852 лв. Половината от 
чистия приход броихме на „Ц.Д.Н.В.” София, които влизат в 
бруто разхода, понеже условията за гостуването на „А.Т.К.” 
са, че от чистия разход след приспадане законните разходи 
(без тия за състезателите) ще делим по равно. Това се отна-
ся и за футболния мач с „А.Т.К.” игран на 12.Х.1949 година. 4) 
Международния футболен мач с „А.Т.К.” Прага игран на 
12.Х.1949 г. Резултат 2:0 за „А.Т.К.”. Приход – 396 880 лв. 
Разход – 334 682 лв. чист приход – 61 198 лв. Всички разходи 
по гостуването на „А.Т.К.” са изплатени от Д-вото ни. Ц.Д.Н.В. 
си получиха полагаемото от чистия приход. 5) За мрежите 
дадени на О.Ф.Р. да се направи оценка от комисията, като 
мнението на Бедрос е да платим 15 000 лв., а за старите да-
дени преди 2 год. да не ни дават нищо. Да се докладва на-
ново за уточняването на сумата. 6) За екипите получени от 
О.Ф.Р. да се докладва – какви са за да се протоколира стой-
ността им. 7) За футболистите на „А” отбора да се съберат 
на съвещание на 20.Х.1949 година.

Протокол № 33, гр. Варна, 2 ноември 1949 г. Днес в 
клубното помещение под председателството на др. капи-
тан Никола Димитров се състоя редовното заседание на 

Управителния съвет при следния дневен ред:
1.За предстоящите гимнастически състезания за репу-

бликанско първенство, които ще се състоят на 11 и 12 т.м. 
в гр. Пловдив докладва др. Димитричка Илиева. Помоли да 
се направят следните принадлежности за отбора: 8 бр. фла-
нелки, които ще се боядисат сини, терлички за тренировки-
те – гуменки; 20 бр. емблеми; магнезий. Решение: Упр. съвет 
по принцип е съгласен да участвуваме в тия състезания, но 
понеже не можем, като отделно д-во, др. Кап. Р. Недев 
да провери дали Ц.Д.Н.В. – са съгласни да участвуваме от 
войската и след това се пристъпи към подготовка на екипа. 
Да се поръчат чрез Стоил Лилов горните екипи. За водач на 
групата – мичман. I.р. Сим. Симеонов. Техн. водач да се излъ-
чи от учителите по физическо възпитание.

2.За масовия крос. За масовия есенен крос, който ще 
се състои на 6 т.м. следва да се представим с много хора. 
Контр. цифра 500 души. По войсковите части е разгласено. 
Същите да имат грижата за екипите. Ленти ще се дават на 
всички от Град. комит. за физкултурно ръководство. Кап. Р. 
Недев да повика всички физкулт. отговорници.

3.За Мача с „Академик”. На 9.XI.1949 год. в сряда ще 
се играе футболен мач с „Академик” за влизане в 
Републиканската футболна дивизия. Организатор: Илия 
Капитанов. За охрана новия военен комендант. Да се наме-
ри квартира на играча Видинов. Да се уреди положението 
с новите играчи-войници.

4.Четене кореспонденция. Прочетоха се следните по-
лучени писма: 1) Писмо-програма за квалификационните 
състезания. Да се има за изпълнение от футб. комитет. 2) № 
461/21.Х.т.г. от Г.К.Ф.С. Варна, да им внасяме 5% за наем на 
колодрума и 5% от бруто прихода. 3) № 751/27.Х.т.г. от ку-
рортната дирекция Варна, да им освободим стаичките при 
детското игрище. Реши се да се освободят. 4) № 3375/21.Х. 
т.г. от сектора при Морското училище, молят за разни еки-
пи: Реши се в сряда сл. обяд и в неделя сутринта да им се 
дава всичко, като играчите следва да се явяват на игрището 
и там се разсъбличат и почиват. Също така пом. домакина 
Аврамов да отваря стаичката, а треньора Иван Моканов да 
се явява на тренировките и да занимава учениците. 5) От 
студ. физк. д-во „Академик” Варна, молят да им, разрешим да 
играят на волейболното и баскетболното игрища. По прин-
цип сме съгласни, но трябва да плащат съответна такса. За 
целта се назначи др. Илия Капитанов, да изготви таблица, по 
която ще събираме таксите.

Протокол № 34, гр. Варна, 16.XI.1949 г. Днес в клубно-
то помещение се състоя р. кратко заседание на Упр. съвет, 
при следния дневен ред:

1.За мача със „Спартак”. За мача със „Спартак” Варна, 
за влизане в Републиканската футболна дивизия, който ще 
се играе на 20.XI. т.г. – за отговорник се назначи др. Илия 
Капитанов, който да се срещне с представителя на „Спартак” 
и уговорят условията. Ние препоръчваме цени – 100 и 60 лв.

2.Приходо-разходен протокол. Капитан Рачо Недев – 
водач на отбора в Габрово за мача с „Динамо” на 30.Х. т.г. и 
с „Трапезица” В. Търново на 31.Х. т.г. докладва финансовия 
отчет, който е следния: Получени от 2-та мача – 75 000 лева 
Разходвани за 2 мача – 62  899 лева. Чист приход – 12  101 
лева, които да се предадат на касиера Капитанов. Одобрява 
се направения разход възлизащ на 800 лв. за дневни на 
капитан Рачо Недев; за отиване в София за освобожда-
ване играча Илия Апостолов от Националния тим, за 
мача на 20.XI.т.г.
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