
1

Третата част от книгата ни обхваща пери-
ода от 1951 до 1964 г. В предната книга изя-
снихме административното изпращане на 
отбора в Окръжната група при спечелено по 
спортен път място в „Б“ РФГ. Тук събитията 
започват с (отново) административното за-
връщане на „Ботев-ВМС“ в „Б“ група. В нача-
лото от този период Народната република е 
в хватката на Сталинистката идеология, която 
освен пълното преустройство на спортния 
живот и организации, оставя доста празни-
ни в статистическите данни на футболното 
първенство. От друга, по-позитивна страна, в 
кадъра на братство и сътрудничество между 
народите, ежегодно започват да се провеж-
дат международни срещи, главно срещу от-
бори от социалистическия лагер, но също и 
някои отбори от западна Европа провеждат 
приятелски срещи у нас. Силно впечатление 
оставят мачовете срещу отборите на „Вашаш“, 
„Хонвед“ и „Ференецварош“ (тогава под име-
то „Кинижи“) от първата световна футболна 
сила за това време – Унгария, гостували на 
Колодрума през 1953 и 1954 г.. Успяхме да 
проследим всички прояви на футболистите 
на ВМС/„Черно море“ срещу чуждестранни 
противници, които са изложени в книгата на 
червен фон. За тази цел, освен обичайните 
ни сътрудници Анатолий Йорданов, Генади 
Алексиев и Мартин Иванов от София, се на-
ложи съставянето на международна мре-
жа от помагачи, начело със създателя на 
soccerdata.web Марко д‘Аванцо – бивш съ-
трудник на статистическия отдел на УЕФА и 
завеждащ отдел Исторически архив на орга-
низацията от 2008 до 2018 г., автор на множе-
ство статистически книги. От голяма полза ни 
беше информацията, която получихме от по-
знавачите на унгарския футбол Йожеф Кукли 
и Михалич Мишарин, както и от Василис 
Алексис, Мехмет Челик, Дарко Терзич, Алекс 
Палосану, Михай Байчеану-Петреску, Анджей 
Потоцки .. Не успяхме да намерим информа-
ция за някои пътувания до Севастопол (пред-
полагаемо две), за срещи срещу офицерски 
отбори. В „България на футболния глобус“ 
(Д. Попдимитров и сътр., 1970 г.)  са записа-
ни мачовете „Дом на офицера“ – ВМС 2:2, иг-
ран в Севастопол през 1955 г. и „Глашчевич“ 

Предговор

Одеса – ВМС 0:2, игран в Одеса през 1957 г. 
Единственият жив участник – Любен Костов 
има спомени, че е ходил с военен катер до 
Севастопол и Одеса и че е играл там срещу 
местни отбори, без повече подробности. 
Липсата на точни дати също затруднява из-
дирването на тези мачове.

Тази трета част беше подготвена в екс-
тремни условия на пандемия, поради която 
не успяхме да направим официално предста-
вяне на втората ни книга и по всичко изглеж-
да, че няма да можем да представим и тази 
част. Достъпът до библиотеките беше и все 
още е ограничен и на моменти изцяло невъз-
можен. За това отправяме благодарност към 
приятел от детските години и съотборник от 
юношеските отбори на „Черно море“ - Слав 
Филипов (Ван‘т Мюрен), който прекарва мно-
гобройни часове във Варненската библио-
тека, за да можем да съберем тук всякаква 
полезна информация, изложена във варнен-
ската преса. Затварянето на библиотеките в 
Румъния възпрепятства нашият сътрудник 
там и минимализира описанието на мачове-
те от турнето на отбора в Крайова, Арад и 
Бая Маре през 1963 г. При първа възможност 
то ще бъде отразено в ретро страницата на 
един от следващите ни годишници.

Прикрепянето на отбора към Военно-
морския флот през 1948 г. е пусков механизъм 
към привличането на футболисти от различ-
ни краища на България за кратки периоди. 
Информация за тези малко задържали се в от-
бора играчи успяхме да съберем чрез групо-
вата памет на старите „моряци“ Стефан Янев, 
Иван Василев, Аргир Страков, Стоян Георгиев 
– Тянко, Любен Костов, Лечо Йорданов, като и 
от бивши ръководители, футболисти и истори-
ци на футболни клубове като Явор Тодоров от 
Дупница, Ангел Ганцаров от В. Търново, Сашо 
Стойков от Търговище, Васил Каракашев от 
Белослав, Александър Шаламанов, Костадин 
Стойчевски, Иван Коцев, Виден Апостолов 
(последните двама починали през тази 2020 
г.) с посредничеството на винаги отзивчиви-
ят Силвестър Милчев. Изказваме благодар-
ност и към семействата на Георги и Никола 
Димитрови, Васил Досев, Вл. Грозданов, 
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Тодор Тодоров – Джембо, бай Митьо и всички 
останали, които писаха до ретро-страницата 
ни във фейсбук и споделиха информация. 

Статистическите данни и материали бяха 
обсъждани и съгласувани с Димчо Димитров, 
Николай Райков и Иван Карабаджаков, кои-
то не пожалиха време и сили, за да можем 
да намерим отговор на някои въпросителни, 
натрупали се с времето, касаещи състави и 
футболисти.

В този том обясняваме подробно рефор-
мите в българския футбол от обхванатия 
период, включващи разформироването на 
повечето спортни дружества в България и 
създаването на нови производствено-ведом-
ствени (доброволчески) спортни организа-
ции и последвалата реформа от 1957 г., която 
закрива тези ДСО и създава физкултурни дру-
жества на регионално-производствен прин-
цип. Тогава създадената ръководна органи-
зация на българския спорт – БСФС определя 
правоприемството на тези ФД с предхожда-
щите ги спортни организации, стигащи на-
зад до зората на българския футбол, в която 

„Ботев-ВМС“ логично е определен като пра-
воприемник на „Тича“ и „Владислав“. Първата 
издадена сезонна програмка на ВМС от 1957 
г., копие от която можете да видите в съответ-
ния раздел, поставя началото на футболният 
клуб през 1909 г. 

Случайно или не, тази част завършва в 
годината, когато зеленият цвят прави свое-
то завръщане в клуба и остава до днешен 
ден. Донесен е лично от „владиславецът“ д-р 
Ламбро Димитров, живущ в Чикаго. „Тогава 
„Владислав“ се казваше „Черно море“. Знаех, 
че играят в синьо и си поставих за цел да им 
занеса зелено-бели екипи. … Направиха ги 
по поръчка, защото в Чикаго не се намира-
ше нищо за „сокър“ – сподели с нас по теле-
фона 97-годишния лекар. До преди няколко 
години е идвал редовно до Варна и отсядал 
в старата си квартира на ул. „Прага“ №1, къде-
то сега живее нашият приятел Георги Пелов, 
който ни помогна да осъществим контакта 
с историческата личност. Представянето на 
отбора с „владиславското“ зелено-бяло ще 
започне от следващата ни част, по която вече 
работим. Приятно четене. 

1949-50 г., игрище „Тича“ със заобикалящите го тополи, засадени при строежа му през 1935 г. На снимката 
се различават в тъмни екипи от ляво надясно: Дим. Стефанов – бай Митьо, Младен Джуров, Георги Давидов (паднал) 

и Панайот Желязков от „Ботев-ДНВ“ и Анастас Конаков в бял екип от „Академик“ Вн.



3

1951 - 1960
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1951 В периода 1950 – 
1958 г. е въведен Съветският 
календар за провеждане на 
футболното първенство, 
започващо в началото на 
месец март и завършващо 
в края на октомври през 
всяка от тези години. През 
сезон 1951 г. броят на отбо-
рите в „А“ РФГ е увеличен с 
два - на 12, като участници-
те в нея са задължени да 
имат дублиращи и детски 
отбори. Създадено е ста-
тукво от 6 софийски и 6 
провинциални ДСО, което 
трябва да бъде запазено 
през следващия сезон, 
усложняващо борбата за 
влизане/оставане в „А“ 

РФГ. Това означава, че два-
та най-ниско класирани 
софийски отбора от „А“ 
РФГ, независимо от място-
то което заемат в крайно-
то класиране ще са в пря-
ка борба с най-високо кла-
сираните софийски ДСО от 
„Б“ РФГ. Предпоследният 
софийски от „А“ група ще 
играе бараж с вторият 
софийски от „Б“, а послед-
ният софийски от „А“ РФГ 
отпада директно, заменен 
с най-високо класиралите 
се съграждани от „Б“ гру-
па. Последните два про-
винциални ДСО от „А“ РФГ 
отпадат, заменени от два-
та най-високо класирани 
провинциални отбора от 
първенството в „Б“ РФГ, 
независимо от мястото им 
в крайното класиране.

Северната и Южната 
(„Б“) групи от миналия се-
зон са заменени с единна 
„Б“ РФГ. В нея са вклю-
чени отделеният от ДСО 
„Торпедо“ и възстановен 
„Локомотив“ София, както 
и новообразуваното ДСО 
„Ударник“, което събира 
повечето футболисти на 
ДСО „Строител“ – наслед-
ник на обединените през 
1944 г. софийски „Славия“, 
„България“ и „Бежанец“. 
ВМС от гр. Сталин също е 
включен административ-
но, на отнетото му през 
1950 г. място. За да вля-
зат отново в „А“ РФГ през 
следващия сезон, моря-
ците трябва да са между 
първите два най-високо 
класирани провинциални 
отбора в първенството на 
единната „Б“ група. 

***
26.02.1951 г., пр., 

„Ботев-ВМС“ – „Спартак“ 
Сталин 1:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
720, 2.03.1951 г.: „На 26 
февруари по почин на ГК 

на ДСНМ се състоя фут-
болната среща между 
отборите на „Спартак“ и 
„Ботев-ВМС“. Играта на 
двата отбора не задово-
ли многобройната пуб-
лика. Срещата протече 
при поделено надмощие 
и бе спечелена от „Ботев-
ВМС“ с гол отбелязан 
във второто полувреме. 
Великов“

11.03.1951 г., пр., 
„Ботев-ВМС“ – „Динамо“ 
Сталин 3:0

В. „Сталинско знаме“, 
14.03.1951 г.: „Неделната 
среща (11.3.) между от-
борите на „Ботев-ВМС“ и 
„Динамо“ при кален терен 
завърши 3:0 за „Ботев“, 
като и динамовци дадоха 
добра игра.“

В. „Сталинско знаме“, 
18.03.1951 г.: „Днес в 15 
часа на игр. „Ботев“ (бел. 
това е новото име на игр. 
„Тича“, „Тича-Владислав“) 
продължават футболните 
срещи между отборите на 
всички организации в гр. 
Сталин. Всяка среща е от 
по 30 мин., а двата отбора, 
които остават на финала 
ще играят две полувре-
мена от по 30 минути. На 
победителя ще бъде връ-
чена купата на ГКФС.

Трудов ден на 
Колодрума. Състезателите-
футболисти от първия 
и втори отбор на ДСО 
„Академик“ гр. Сталин по-
могнаха за по-скорошното 
завършване ремонта на иг-
рището на Колодрума, като 
по своя собствена иници-
атива, след тренировка 
отработиха 4 часов трудов 
ден. Работата им има висо-
ка оценка, защото извози-
ха големи количества пя-
сък и пръст. Примерът на 
студентите физкултурни-

4.01.1951. Решение 
на Политбюро на 

ЦК на БКП за масово 
извънучилищно изу-

чаване на руски език.
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ци трябва да се последва и 
от други състезатели, за да 
може до края на този ме-
сец ремонта на Колодрума 
да приключи.“

В. „Сталинско знаме“, 
20.03.1951 г.: „Завърши 
футболният блиц турнир 
между всички ДСО в гра-
да. Първата среща между 
„Ботев-ВМС“ и „Спартак-
МВР“ завърши при ну-
лев резултат, но „Ботев“ 
печели по ъглови уда-
ри. „Академик“ победи 
„Динамо и се класира на 
финала. Финалната среща 
между „Ботев“ и „Академик“ 
завърши с победа 3:0 за бо-
тевци, които спечелиха ку-
пата на ГКФС.“

„Ботев-ВМС“ открива 
сезона в „Б“ РФГ с домакин-
ски мач срещу „Червено 
знаме“ Станке Димитров.

25.03.1951 г.: ВМС – 
„Червено знаме“ Ст. Д. 
2:2 (2:0), 

В. „Нар. спорт“, бр. 
727, 26.03.1951 г.: „гр. 
Сталин, 25.3. Вчера в гра-
да ни се срещнаха за 
първенството на „Б“ гру-
па отборите на ВМС (гр. 
Сталин) и „Червено знаме“ 
(Станкедимитрово). Мачът 
завърши при резултат 2:2, 
на полувремето ВМС воде-
ше с 2:0. Г. Великов“

1.04.1951 г.: „Червено 
знаме“ Павликени – ВМС 
0:0, 

В. „Нар. спорт“, бр. 
729, 2.04.1951 г.: „1.4. Днес 
Павликени изживя истин-
ска спортна треска. Повече 
от 7000 души от града и 
околията бяха дошли да 
видят първата среща за 
първенството за „Б“ група 
на павликенски терен. 

Още в самото начало 
играта започна с много 

бързо темпо. В първото 
полувреме нападателите 
на „Ч. знаме“ Енев и Гешев 
пропуснаха да отбележат 
гол при доста изгодни 
положения. 

През ворото полувре-
ме и двата отбора хвър-
лиха всичките си сили 
за постигане на победен 
гол. В тоя си стремеж, те 
дадоха твърда и на мо-
менти груба игра, която 
футб. съдия Т. Стоянов 
предотврати навреме и 
се справи отлично със 
задачата си. Въпреки оп-
итите на двата отбора ... 
резултата остана равен – 
0:0. Борисов“

7.4.1951 г.: игр. „Ботев“, 
ВМС – „Локомотив“ 
София 1:1 (0:0), 

В. „Нар. спорт“, бр. 
731, 9.04.1951 г.: „гр. 
Сталин, 8.4. В събота от-
борът на ВМС записа 
третата си поредна рав-
на среща, този път сре-
щу „Локомотив“ (София). 
Мачът се проведе на 
силно разкалян терен, 
което пречеше на игра-
та. Резултата бе открит от 
гостите. В 70-та мин. съди-
ята Топалов отсъди дузпа 
в полза на „Локомотив“. 
Ударът бе изпълнен 
от десния бранител на 
„Локомотив“ Василев. 
Топката бе отбита от 
вратарят Дервентски, 
но притичалият Василев 
я посрещна и откри ре-
зултата. В 72-та мин. съ-
дията отстрани напълно 
правилно за груба про-
ява Славейков от ВМС. 
Домакините изравниха в 
80-та мин. чрез Ковачев, 
след разбъркаване пред 
вратата на „Локомотив“. 
През второто полувреме 
гостите превъзхождаха 
както в тактическо, така и 
в техническо отношение. 

Г. Великов“
14.04.1951 г.: „Динамо“ 

Пловдив – ВМС 0:0, 
В. „Нар. спорт“, 

бр. 733, 16.04.1951 г.: 
„Пловдив, 15.4. В събота 
гости на пловдивските ди-
намовци бяха футболисти-
те на ВМС. 90 минутната 
борба между тях завър-
ши без да бъде отбелязан 
гол. Двата отбора играха 
слабо, играта им бе лише-
на от замисъл и на ниско 
техническо ниво. Въпреки, 
че ВМС упражни извес-
тен натиск към вратата на 
домакините, гол не беше 
постигнат, поради лошото 
единодействие на нападе-
нието. 

През второто полувре-
ме динамовци започнаха 
добре, но не можаха да 
задържат за дълго иници-
ативата в свои ръце. До 
края на мача двата отбора 
проведоха няколко напа-
дения без да могат да по-
стигнат голове.“

22.04.1951 г.: игр. 
„Ботев“, ВМС – „Локомо-
тив“ Ст. Загора 1:1 (0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
735, 23.04.1951 г.: „гр. 
Сталин, 22.4. Към този мач 
бе проявен голям интерес. 
Въпреки упоритата борба 
на двата отбора за изтръг-
ване на победата, победи-
тел не можа да се излъчи. 
Нападателите на ВМС по-
казаха старите си недос-
татъци – излишно суетене 
пред вратата и неточна 
стрелба. Старозагорци иг-
раха борбено и заслужено 
поделиха точките. 

През първото полу-
време ВМС имаше иници-
атива, проведе няколко 
опасни слизания, които 
обаче завършиха с неточ-
на стрелба. Второто полу-
време „Локомотив“ нало-

1951

* * * 
13.02.1951. Обнарод-
ван е приетият от 
Народното събра-
ние нов Наказателен 
закон, изработен 
по модела на нака-
зателния кодекс на 
РСФСР от 1926 г., 
който ще е законо-
вата основа на ре-
пресиите през 50-те 
години.

* * * 
1951 - варненската 
общественост кани 
известния кукловод, 
сценограф и режи-
сьор Георги Сара-
ванов, поставил 
основите на мари-
онетния театър в 
Пловдив (1948 г.), да 
основе куклен теа-
тър в града. Той се 
отзовава, пристига 
във Варна и създава 
актьорска трупа 
от начинаещи ар-
тисти, част от 
които са завършили 
музикално училище. 
Година по-късно в 
стария салон на 
театър „Варненска 
комуна“ се играе 
кукленият спекта-
къл „Патенцето“ 
от Нина Гернет и 
Тамара Гуревич с 
марионетки, които 
Сараванов изработ-
ва сам. Неговите 
уникални кукли от 
първите спектакли 
са запазени в Музея 
на куклите към те-
атъра.
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жи бързо темпо и в 60-та 
мин. дясното крило Стоев 
откри резултата. До 70-та 
мин играта бе равностой-
на, след това ВМС хвърли 
всичките си сили напред 
и в 80-та мин. резултата 
бе изравнен от Ковачев. 
Съдията Илиев не отсъж-
даше навреме прегреше-
нията и това стана при-
чина играта да загрубее. 
Мачът завърши при резул-
тат 1:1. Янчев“

29.04.1951 г.: ВМС – 
„Ударник“ Коларовград 
3:1 (2:1), 

В. „Нар. спорт“, 
бр. 737, 30.04.1951 г.: 
„Победа след 5 равни 
срещи. гр. Сталин, 29.4. .. 
Играта беше бърза, отбора 
на домакините имаше над-
мощие през цялото вре-

ВМС, 1951 г., от ляво надясно: Кирил Богданов, Любен Славейков, Тонко Тунчев, Георги Димитров, 
Георги Радев - Калфата, Манчо Рачев, Недко Недев, Димитър Йовчев, Борислав Ковачев, 

Иван Дервентски и Димитър Стефанов – бай Митьо

метраене на състезанието 
и резултатът можеше да 
бъде по-голям. Отборът на 
ВМС задоволи с играта си, 
неговите нападатели пра-
веха опити за честа стрел-
ба към вратата. Особено 
ценен за отбора беше ля-
вото крило Богданов, кой-
то със своята бърза игра 
всяваше смут в отбраната 
на гостите. 

Положително за със-
тезателите на „Ударник“ 
беше тяхната пожертву-
вателна игра. Головете 
бяха отбелязани за ВМС 
от Димитров – 2 в 41 и 75 
мин. и Недев в 45 мин., а за 
гостите – от лявата свръз-
ка в 15-та мин. 

Съдията Трифонов 
не ръководи авторитет-
но, той се ръководеше от 
състезателите и публика-
та. Характерен бе случаят 

през второто полувреме, 
когато след маркиран гол 
в полза на ВМС, под вли-
яние на състезателите от 
„Ударник“, той го отмени. 
Г. Великов“

6.05.1951 г.: „Спартак“ 
Плевен – ВМС 1:4, 

В. „Нар. спорт“, бр. 
739, 7.05.1951 г.: „ВМС 
продължава без загуба. 
... Изходът от този мач е 
изненадващ. Плевенци 
загубиха на свой терен с 
4:1. Победата на отбора 
на матросите ги изпрати 
на второ място във вре-
менното класиране. Те са 
единствения отбор, който 
до сега не е изгубил нито 
един мач.“

13.05.1951 г.: ВМС 
– „Червено знаме“ 

1951

* * *
7-9.03.1951. Селски 

и женски бунтове 
за възвръщане на 

добитъка и инвен-
тара в Плевенско, 

Врачанско, Видинско 
и Търновско. Масово 
подаване на заявле-
ния за напускане на 

ТКЗС. 
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Самоков 4:0 (3:0), 
В. „Нар. спорт“, 

бр. 741, 14.05.1951 г.: 
„Отборът на ВМС все пове-
че се подобрява. гр. Сталин, 
13.05. ... И този път пролича, 
че състезателите на ВМС 
все повече подобряват 
своята игра. Нападателите 
имат честа стрелба във 
вратата на противника. 
До 65-та мин. домакините 
имаха пълно надмощие, 
но след отбелязването на 
четвъртия гол, те се отпус-
наха. Това даде възмож-
ност на червенознаменци 
да се организират и за-
страшат вратата на ВМС. 
От „Червено знаме“ добра 
игра дадоха само Бързанов 
и Попангелов. Головете 
бяха отбелязани в 4-та мин. 
от Недев, 25-та Богданов, 
40-та Димитров и 65-та 
Ковачев. Съдията Стоянов 
от Русе ръководи добре. Г. 
Великов“

20.05.1951 г.: „Ударник“ 
София – ВМС 3:0 (1:0), 

В. „Нар. спорт“, бр. 
743, 21.05.1951 г.: „В на-
чалото на сезона, отборът 
на соф. „Ударник“ започна 
с неуспехи в провинцията, 
но бързо се оправи и след 
скорошната си по-
беда над най-сери-
озния си против-
ник – „Локомотив“ 
Сф с 3:0, вчера 
победи и ВМС със 
същия резултат. 
Най-ценните иг-
рачи в отбора на 
„Ударник“ са без-
спорно вратарят 
Павлов, цент. за-
щитник Капралов 
и цент. нападателя 
Ташков. .. В отбра-
ната Капралов и 
Павлов ликвиди-
раха редица опас-
ности и не допус-

наха гол в своята врата. 
В началото „Ударник“ за-
почна малко несигурно, а 
в нападението неправил-
но. Атаките се провежда-
ха с неточни подавания, 
излишни бавения и без 
колективните усилия на 
цялата петорка. Скоро 
„Ударник“ се свърза и М. 
Николов (№8) отбеляза 
първия гол. 

Отборът ма ВМС се 
бори упорито и енер-
гично. Той не отстъпва-
ше на своя противник в 
постройката на играта, 
но трябваше да се пре-
клони пред сигурната му 
отбрана и ефикасно на-
падение. След почивката 
„Ударник“ започна мно-
го устремно и още в 1-та 
мин. Ташков прати топ-
ката в мрежата на ВМС. 
.. Ташков, който винаги 
умело се освобождава-
ше успя да постигне тре-
ти гол за отбора си, при 
който резултат завърши 
състезанието. .. Футб. съ-
дия Н. Младенов се спра-
ви добре със задачата 
си... Като сериозен про-
пуск трябва да се посочи 
немаркирането на една 
явна дузпа във вреда на 
„Ударник“.

3.06.1951 г.: „Динамо“ 
Сталин - ВМС 0:2, 

В. „Нар. спорт“, бр. 
747, 4.06.1951 г.: „гр. 
Сталин, 3.6. Състоялата се 
в събота футболна среща 
между отборите на мест-
ните ВМС и „Динамо“, за-
вършила при резултат 2:0 
за ВМС. Головете бяха от-
белязани от Недев с далеч-
ни, не силни и ъглови уда-
ри. И двата отбора дадоха 
слаба игра. Отборът на 
ВМС имаше териториално 
надмощие. Футболният 
съдия Александров от 
Плевен ръководи добре с 
малко пропуски.“

17.06.1951 г.: ВМС – 
„Торпедо“ София 1:2 
(0:1), 

В. „Нар. спорт“, бр. 
751, 18.06.1951 г.: „гр. 
Сталин, 17.6. В последна-
та си среща отборът на 
ВМС загуби две точки на 
свой терен от софийския 
„Торпедо“. Малцина бяха 
тези, които очакваха такъв 
изход от мача. Отборът 
на ВМС загуби напълно 
заслужено. Неговите със-
тезатели играха с висо-
ка топка, в която гостите 
превъзхождаха. Играта 

1951

* * * 
17.03.1951 - прави-
телствата на Бъл-
гария и на Съветския 
съюз подписват 
строго-поверител-
но съглашение “за 
построяването във 
гр. Сталин (Варна) 
на сух док и мотор-
но-турбинен цех”. 
Сухият док е зами-
слен преди всичко 
като “стратеги-
ческо съоръжение 
от изключителна 
важност и предназ-
начено за авариен 
ремонт на крупни 
бойни кораби”...
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им бе лишена от замисъл. 
Първият гол бе отбелязан 
от гостите още в началото 
на играта от Башов (№11). 
Той използва умело едно 
погрешно излизане на 
вратаря на ВМС и изпрати 
топката в мрежата. След 
почивката ВМС изравни 
чрез Димитров (№9), но до 
края на мача торпедовци 
увеличиха натиска си и 
чрез Крумов (№8) постиг-
наха победен гол. Футб. 
съдия Ж. Петров ръководи 
посредствено. Великов“

24.06.1931 г.: София, 
„Червено знаме“ Ст. Д. – 
ВМС 0:1 (0:0), 

В. „Нар. спорт“, 
бр. 753, 25.06.1951 г.: 
„Заслужена победа на ВМС 
в София. Единадесеторката 
на военно-морските сили 
спечели вчера на софий-
ски терен две точки от ам-
бициозните представители 
на гр. Ст. Димитров.

Много топлото време 
не попречи на състезате-
лите да вложат усилия за 
спечелване на победата. 
Това бе особено характер-
но през първото полувре-
ме, когато и двата отбо-
ра играха живо, с добро 
разпределяне на широк 
фронт и бързи нападения. 
Добрата игра на двете 
отбрани обаче, които се 
справяха със задачата си 
да пазят зорко и плътно 
нападателите стана при-
чина да не се стигне до 
откриване на резултата. В 
тази част на играта моря-
ците бяха по-активни, осо-
бено с добрите си удари в 
гола. Вратарят на „Ч. зна-
ме“ бе на поста си и спаси 
с умение редицата остри 
удари. 

След почивката, ини-
циативата макар и не осо-
бено подчертана също 

принадлежеше на ВМС. 
През тази част на играта 
темпото спадна без да има 
видими причини за това. 
Ударите на моряците към 
вратата намаляха, нападе-
нието започна излишно да 
комбинира. Това улесня-
ваше отбраната на станке-
димитровци. В нападение-
то на последните добре се 
представи само Исаков. 
Той умело пласираше на 
своите съиграчи, но те не 
умееха да се освобожда-
ват и да стрелят. Н. Шулев 
игра прекалено отбрани-
телно и бе използван от 
нападението в решителни 
моменти. Няколко мину-
ти преди края Димитров 
(ВМС) се откъсна от па-
зачите си и с остър удар 
даде победния гол за своя 
отбор. Вратарят на „Ч. зна-
ме“ трябваше да направи 
опит да излезе в този мо-
мент, с което имаше ве-
роятност положението да 
бъде спасено. 

Младият футболен съ-
дия Б. Стоянов даде добро 
ръководство. Някои греш-
ки в авантажите не дадоха 
отражение върху хода на 
играта.“

30.06.1951 г.: ВМС 
– „Червено знаме“ 
Павликени 3:0 (3:0), 

В. „Нар. спорт“, бр. 
755, 2.07.1951 г.: „гр. 
Сталин, 1.07. В събота мест-
ният ВМС победи „Ч. зна-
ме“ Павликени с 3:0 (3:0). 
Победата на домакините е 
напълно заслужена и дой-
де като плод на свързана 
и бърза игра. Трябва да 
се порицае много грубата 
игра на павликенци през 
целия мач. Футболния 
съдия Й. Таков ръководи 
много добре. Великов“

10.07.1951 г.: 
„Локомотив“ Сф – ВМС 

4:1 (3:0), 
В. „Нар. спорт“, бр. 

758, 13.07.1951 г.: „Три 
атаки, които решиха изхо-
да. Играта започна с атаки 
на моряците, но още при 
първото си нападение 
локомотивци постигна-
ха гол чрез Бараков. Това 
стана в 4-та мин. Малко 
след това Благоев използ-
ва едно недоразумение 
в противниковата отбра-
на и покачи резултата на 
2:0. Смущението, което 
настъпи сред ВМС бе из-
ползвано от „Локомотив“ 
и Аргиров, след като пое 
отбилата се от напречна-
та греда топка, спокойно 
премина своя пазач и от 
удобно положение из-
прати топката в мрежата 
за трети път. Това неочак-
вано развитие на мача 
предреши неговия край. 
Трите чисти атаки на ло-
комотивци не можаха да 
бъдат парирани от отбра-
ната на ВМС. Централният 
защитник Желязков, след 
дълго отсъствие от тере-
на се оказа неподготвен 
да изпълни отговорната 
си задача и бе сменен от 
Рачев. Това успокои игра-
та на моряците и те се ор-
ганизираха. Опитите им 
за намаляване на резул-
тата бяха безуспешни не 
поради добрата игра на 
отбраната на „Локомотив“, 
която в този мач бе слаба, 
а поради груби грешки на 
нападението. То не разгъ-
ваше играта и стреляше 
рядко и слабо. В замяна 
на това, локомотивци мо-
жаха чрез Панайотов да 
увеличат на 4:0. Все пак 
ВМС успя да постигне 
почетен гол след велико-
лепен удар на десния ин-
сайд.“

14.07.1951 г.: ВМС – 

1951

* * * 
19.03.1951. Постано-

вление на ЦК на БКП 
осъжда насилията 

при кооперирането 
в Кулска околия и в с. 

Ябланица, станали 
причина за бунтове. 
Това постановление 

е възприето от 
селските стопани 

като разрешение за 
напускане на ТКЗС. 

* * * 
20.03.1951. Отме-

нят се купоните за 
промишлени стоки, 

които ще се тър-
гуват свободно по 

единни държавни 
цени. Повишение 

на заплатите на 
работниците и 

служителите, на 
пенсиите и стипен-

диите.
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„Динамо“ Пловдив 1:1 
(1:1), 

В. „Нар. спорт“, бр. 
759, 16.07.1951 г.: „ВМС 
трябва да вземе мерки. гр. 
Сталин, 14.7. В проведената 
в събота среща победител 
не можа да бъде излъчен. 
Това е успех за отбора на 
„Динамо“, който в послед-
ните си срещи показва по-
добрение на играта си. Не 
би могло да се каже същото 
за ВМС. Този отбор започна 
мачовете за първенство-
то добре и се очерта като 
един от най-добрите отбо-
ри в „Б“ РФГ. Последните му 
прояви обаче сигнализи-
рат за известно неблагопо-
лучие. Пропуснатата днес 
победа на свой терен още 
повече затвърдява впечат-
лението, че отборът изо-
става. В днешния мач ма-
тросите откриха резултата 
чрез Георгиев (№7), но не 
успяха да запазят аванса си 
и още до почивката гостите 
изравниха. 

Второто полувреме 
протече при бърза, но 
несвързана игра на двата 
отбора. Една великолепна 
възможност за покачва-
не на резултата в полза на 
ВМС бе ликвидирана от де-
сния защитник на „Динамо“, 
който със самопожертву-
вателен плонж изби влиза-
щата във вратата топка. 

Към края играта загру-
бя и съдията се видя при-
нуден да отстрани лявото 
крило на ВМС, което замес-
ти контузения Богданов. 
Панайотов“

22.07.1951 г.: „Локомо-
тив“ Ст. Загора – ВМС 1:3, 

В. „Нар. спорт“, бр. 
761, 23.07.1951 г.: „Стара 
Загора, 22.7. В среща за 
първенството на „Б“ РФГ от-
борът на ВМС от гр. Сталин 
победи „Локомотив“ (СЗ) с 

3:1. Головете за победи-
телите бяха отбелязани 
от Димитров, Ковачев и 
Йовчев, а за „Локомотив“ 
от Михайлов. Играта бе 
устремна и се разви в 
бързо темпо. Победата 
на ВМС е заслужена, за-
щото този отбор бе по-
добрият на терена. П. 
Димов“

29.07.1951 г.: 
„Ударник“ Коларовград 
– ВМС 0:4 (0:2), 

В. „Нар. спорт“, 
бр. 763, 30.07.1951 
г.: „Коларовград, 29.7. 
Днешната среща завър-
ши с победа на 
матросите. Още 
първите десет 
минути донесоха 
два гола за ВМС, 
които като че 
ли предрешиха 
изхода на мача. 
О ч а к в а н и я т а , 
че през второ-
то полувреме 
„Ударник“ ще 
успее да израв-
ни не се опра-
вдаха. Играчите 
му хвърлиха 
всички сили в 
атака и въпреки 
своята борбена 
игра, трябваше 
да напуснат иг-
рището побе-
дени. Съдията 
Александров от Пловдив 
ръководи посредствено. 

19.08.1951 г.: ВМС – 
„Спартак“ Плевен 2:0 
(1:0), 

В. „Сталинско зна-
ме“, 17.08.1951 г.: „След 
15 дневна почивка, от 
неделя футб. отбори от-
ново започват борбата. В 
неделя на Колодрума ще 
се срещнат претенденти-
те за влизане в „А“ група 
„Спартак“ от Плевен и 

ВМС от гр. Сталин. Изходът 
от тази среща е решите-
лен за ВМС, защото при 
победа той сигурно влиза 
в „А“ група. ... Отборът на 
ВМС понякога разочарова 
посетителите, обаче напо-
следък той се представя 
задоволително.

Преди състезанието 
от 16.30 часа за първи път 
ще се проведе футболна 
среща между отборите на 
детската школа „Нахимов“ 
при ВМС.

В. „Нар. спорт“, 
бр. 769, 20.08.1951 г.: 
„Сталин. Днес в града ни 
се състоя решителната 

среща за влизане в „А“ РФГ. 
Още в началото на играта 
матросите наложиха над-
мощие, което запазиха до 
70-та мин. През това вре-
ме играта бе вяла и от две-
те страни. След 70-та мин. 
гостите изравниха играта 
и застрашаваха вратата на 
ВМС. Играта стана инте-
ресна и жива. Гостите още 
от началото изтеглиха ин-
сайдите си да играят като 
бранители. Тази тактика за 

1951

* * * 
4.1951- 10.1962. За-
почва предаванията 
си радио „Горянин“ 
- „Гласът на българ-
ската съпротива“, 
което изиграва мно-
го важна роля в коор-
динирането на неле-
галната съпротива 
и информирането 

на българите в този 
период. Мисията на 
радиото е борба за 
свободна България, 
в защита на бъл-
гарщината и срещу 
съветизацията на 
страната.
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„бетониране“ на отбрана-
та се оказа неудачна, поне-
же позволи на полузащит-
ниците на ВМС да излизат 
напред и да подпомагат 
активно своите нападате-
ли. Резултатът можеше да 
бъде много по-голям, но 

нападателите на ВМС иг-
раха слабо. Единственият, 
който правеше изключе-
ние беше Богданов, който 
със своите бързи и опасни 
пробиви създаде доста 
опасни положения, неиз-
ползвани обаче от него-
вите партньори. Головете 
бяха отбелязани в 30-та и 
86-та минути от Йовчев и 
Богданов. Вторият гол бе 
резлизиран чрез дузпа. 
Съдията Младенов не за-
доволи с ръководството 
си. Великов“

26.08.1951 г.: „Червено 
знаме“ Самоков – ВМС 
0:3 (0:1),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 771, 27.08.1951 г.: 
„Самоков, 26.08. Днес са-
моковци присъстваха на 
една хубава и силна, ос-
порвана среща. Целия мач 
протече при много бързо 
темпо. От начало гостите 

установиха надмощие, но 
играта постепенно се из-
равни. Резултатът бе от-
крит в 40-та мин от дясно-
то крило на ВМС Йовчев. 
След почивката терито-
риалното надмощие бе на 
страната на самоковци, 
но защитата на гостите бе 
на мястото си. В 50-та и 
60-та мин. чрез център на-
падателя Димитров ВМС 
покачи на 3:0. Гостите по-
казаха отлична физическа 
подготовка и победата им 
бе заслужена. Съдията П. 
Джонев от Пловдив ръ-
ководи авторитетно. А. 
Асянчин“

2.09.1951 г.: ВМС – 
„Ударник“ Сф 0:1 (0:0), 

В. „Нар. спорт“, бр. 
773, 3.09.1951 г.: „Сталин, 
2.09. По-добър днес на 
терена бе отборът на 
„Ударник“. Неговите със-
тезатели демонстрираха 
технически издържана, 
свързана и спокойна игра, 
на което се дължи и тях-
ната победа. Провеждаха 
умно замислени комби-
нации, редица от които 
можеха да им донесат ре-
зултат, но бяха проигра-
ни. Състезателите на ВМС 
противопоставиха своята 
голяма упоритост и бор-
беност. Единственият гол 
бе отбелязан от Ташков в 
началото на второто полу-
време. М. Минкова“

7.09.1951 г.: „Торпедо“ 
Сф – ВМС 0:0, 

В. „Нар. спорт“, бр. 
775, 10.09.1951 г.: „В пе-
тък в столицата гостува 
отборът на ВМС гр. Сталин. 
Поради това, че изходът 
от борбата бе от особено 
значение и за двата отбо-
ра, показната игра бе ли-
шена от бързина и устрем. 
Не можа да проличи и осо-
бена замисъл при отбра-

няването и атакуването 
на вратите. Торпедовци 
имаха превес в играта, но 
нападението им прояви 
стария си недостатък – да 
стреля във вратата рядко 
и в повечето случаи не-
точно. Гостите не застра-
шиха нито един път вра-
тата на домакините. Ето 
защо равният резултат 
– 0:0 е добра илюстрация 
на мача и възможностите 
на двата отбора.“

16.09.1951 г.: ВМС – 
„Динамо“ Сталин 2:0 
(1:0), 

В. „Нар. спорт“, 
бр. 777, 17.09.1951 г.: 
„Незадоволителна игра, 
гр. Сталин. 16.9. Вчера 
ВМС победи „Динамо с 
2:0. До 30-та мин. играта 
беше равностойна, кога-
то Богданов (ВМС) даде 
отличен ъглов удар, дина-
мовския вратар се опита 
да избие, но вкара сам 
топката в собствената си 
врата. 

След почивката игра-
та започна с разменени 
нападения към двете вра-
ти. Към средата на полу-
времето Богданов, след 
самостоятелна акция по-
качи на 2:0. Играта и на 
двата отбора не задоволи. 
Г. Великов“
    

***
В турнира за 

КСА са включе-
ни отборите от 
всички нива на 
републиканско-
то първенство. 

12-те отбора от „Б“ РФГ 
се включват в бобата в т. 
нар. Предкраен кръг (1) 
при свободен жребии с 
12 класирали се от по-до-
лните нива. Във вторият 
предкраен кръг към 12-те 
победители се включват 

Георги Димитров – Червения и Васил Досев, двама 
20-годишни курсанти от ВНВМУ. Досев е ново 
попълнение от месец септември. Преди това 

записва мачове в „А“ РФГ с отбора на „Спартак“.

1951

* * * 
1.04.1951 Женски 

бунт срещу ТКЗС и 
опит за минаване на 

границата в с. Де-
лейна, Видинско.

* * * 
31.05.1951 - край 

шабленското село 
Тюленово е открит 
първият български 

нефт - водоплаващо 
находище, в което 

запасите от нефт 
са оценени на 5 000 

000 тона. Открива-
телят е Александър 

Палий. Днес там 
има паметник. 
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още 4 отбора от окръжни-
те групи. В Крайният кръг, 
8-те победители от пред-
крайните кръгове опреде-
лят 4-те участници, които 
заедно с 12-те отбора от „А“ 
РФГ образуват 16-те 1/8 фи-
налисти.

Предкраен кръг 1: 
23.09.1951 г.: Ст. Загора: 

„Локомотив“ Ст. З. – ВМС 
0:0, преигран в понедел-
ник

24.09.1951 г.: Ст. Загора: 
„Локомотив“ Ст. З. – ВМС 
0:2 (2 гола на К. Богданов)

Предкраен кръг 2:
30.09.1951 г.: ВМС – с. 

Бояна Соф. 4:0 (2:0)
В. „Нар. спорт“, бр. 

781, 1.10.1951 г.: „гр. 
Сталин, 30.09. Макар, 
че днес гостува в града 
ни селски отбор – пред-
ставителят на с. Бояна 
(Софийско), местната пуб-
лика прояви значителен 

интерес към срещата му 
с ВМС за купата подарена 
от Съветската армия. 

През целия мач отбо-
рът на ВМС имаше под-
чертано надмощие и спе-
чели с 4:0 (2:0). Головете 
отбелязаха Богданов (2), 
Димитров (1) и един ав-
тогол. Гостите показаха 
добро разбиране за иг-
рата и воля за достой-
но представяне, което 
задоволи публиката. 
Недостатъчното им тех-
ническо и тактическо 
умение обаче, им попре-
чи да бъдат равностойни 
на моряците. Великов“

Краен кръг:
14.10.1951 г.: ВМС – 

„Ч. знаме“ Павликени 
2:0

В. „Нар. спорт“, бр. 
785, 15.10.1951 г.: „гр. 
Сталин, 14.10. Днес, при 
крайно слаб интерес от 
страна на публиката, от-

борът на ВМС (гр. Сталин) 
в мач за КСА победи „Ч. 
знаме“ Павликени с 2:0. 
Победата на ВМС е на-
пълно заслужена, защото 
дойде като плод на тях-
ното надмощие през по-
голямата част от играта. 
Резултатът би бил по-го-
лям, ако ц. нападателят 
Димитров и ц. защитник 
Стефанов II от ВМС не иг-
раха днес крайно слабо, 
което повлия на цяла-
та игра на матросите. За 
правилното развитие на 
играта попречи и силния 
вятър, който духаше през 
цялото време на срещата. 
Гостите превъзхождаха в 
бързината и във физиката. 
Днес матросите показаха 
много коректна игра. Г. 
Великов“

1/8 финал КСА:
21.10.1951 г.:, ст. Нар. 

армия, София, ЦДНВ – 

20.10.1951 г., прави от ляво надясно: Стоян Орманджиев (тр. нац. отбор), Димитър Стефанов – бай Митьо, 
Стефан Стефанов – Чефо, Борислав Ковачев, Иван Дервентски, Димитър Йовчев, Недко Недев – Пилето 

и Иван Моканов (ст. тр.), клекнали: Георги Димитров – Червения, Васил Досев, Любен Славейков, 
Кирил Богданов – Картофа и Георги Радев – Калфата 

1951

* * * 
16.06.1951. В нощта 
на 15 срещу 16 юни 
е извършена нова 
акция на масови 
арести. Задържани 
са 1097 души, трима 
са убити. Ударът 
е насочен срещу 
„враговете“ в сел-
ското стопанство. 
Предложен е на 25 
май на Политбюро 
от министъра на 
вътрешните рабо-
ти Георги Цанков и е 
утвърден от Вълко 
Червенков. Задържа-
ните минават през 
следствие, повече-
то са въдворени в 
ТВО „Белене“. 
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ВМС 4:0 (2:0), съдия: Г. 
Филипов

ЦДНВ: Геренски, Г. 
Цветков, Манолов, Ени-
шейнов, Божков, Стоя-
нов, Стефанов, М. Янков, 
Панайотов, Г. Василев, А. 
Миланов

ВМС: Ив. Дервентски, 
Дим. Стефанов, Ст. Стефа-
нов, М. Рачев, Г. Радев, Пан. 
Желязков, Дим. Йовчев, 
В. Досев, Г. Димитров, Н. 
Недев, К. Богданов
2:0 Стефанов 28‘,35‘, 3:0 
Миланов II 55’, 4:0 Божков 
69‘

В. „Нар. спорт“, бр. 
785, 15.10.1951 г.: „... 
ЦДНВ спечели лесна по-
беда от ВМС с 4:0. Веднага 
след началния сигнал на 
съдията ЦДНВ започна 

непрек ъснати 
нападения, но 
поради солови 
прояви и неу-
мело манипули-
ране с топката в 
зоната на нака-
зателното поле, 
неговите играчи 
пропуснаха три 
много добри 
възможнос ти. 
От своя страна, 
ВМС се опита 
да организи-
ра играта си. 
Постепенно иг-
рата се изравни, 
но не за дълго. 
При едно напа-
дение на ЦДНВ 
съдията отсъди 

11-метров наказателен 
удар, обаче Стефанов не 
реализира. Малко по-къс-
но обаче, вратаря на ВМС 
изпусна една не много 
силно бита топка и резул-
тата бе открит – 1:0. Скоро 
последва и втори гол, 
постигнат от Стефанов. 
Малко преди края на по-
лувремето моряците ус-

пяха да задържат топката 
в половината на ЦДНВ, но 
атаките се стопяваха до 
наказателното поле. 

След почивката софий-
ския отбор бе отново по-
активен и още във втората 
минута пред вратата на 
ВМС настъпи разбърква-
не, но то остана без резул-
тат. В 10-та мин. Миланов II 
след солов пробив отбеля-
за отблизо и резултата по-
растна на 3:0. Отборът на 
ВМС бе напълно разстро-
ен. Забеляза се безцелно 
и бързо освобождаване 
от топката и непокриване 
на противниковото напа-
дение. Необезпокоявани 
нападателите на ЦДНВ 
отбелязаха и четвърти 
гол... Играта на отборите 
бе коректна и това уле-
сни задачата на съдията Г. 
Филипов. Н. Младенов – 
футболен съдия“ 

Отборът на ВМС е ели-
миниран от турнира за 
КСА 1951 г.  

***
През този сезон юно-

шеският отбор на ВМС 
достига до полуфинал 
за републиканско пър-
венство, който се играе в 
Габрово срещу местният 
„Червено знаме“ - репу-
бликански шампион от 
миналата година. 

За този мач, своите 
спомени сподели бъде-
щият радио-коментатор 
от предаването „Спорт и 
музика“ Васил Каракашев: 
„Взеха ме да играя в този 
полуфинал, но бях кар-
тотекиран в „Академик“. 
Димитър Видинлиев, кой-
то тогава беше габровски 
зет се обадил да каже, че 
съм нередовен. Излязох 
на терена да загрявам, но 
Мокана и Кафето бяха раз-
брали, че съм издаден и 
ме изкараха преди да за-

почне мача.“ 
Когато запитан за този 

случай, г-н Видинлиев се 
засмя: „Имаше такава кон-
спирация, но ако ги бяха 
хванали щяха да загубят 
служебно.“

За самият мач гово-
ри един от участниците 
в него - Христо Вълканов 
(в последствие футболист 
на „Академик“ Варна и 
„Ватев“ Белослав): „Помня 
този мач много добре, 
защото беше един от най-
завързаните, в които съм 
участвал. Терена беше 
ужасно кален. Обувките 
ни бяха полепнали с кал 
и тежаха като тухли. При 
0:0, съдията свири дузпа 
за нас. Няколко минути 
чистихме обувките на 
Спас Киров, за да му е по-
лесно да я вкара, но той 
я изпусна. След това ни 
биха с 2:0...“

В. „Нар. спорт“, 
бр. 789, 28.10.1951 г.: 
„Габрово, 28.10. Днес 
след обяд на игрище 
„Априлов“, при неблаго-
приятно време се състоя 
полуфиналния мач за 
републиканско юноше-
ско първенство между 
отборите на „Ч. знаме“ 
Габрово и ВМС Сталин. 
Отборът на „Ч. знаме се 
наложи със своята бор-
беност и устремна игра. 
Той спечели срещата с 2:0 
и се класира за финала 
на юношеското републи-
канско първенство по фу 
тбол. Т. Върбанов“ (бел. 
Габровци побеждават във 
финалния мач „Спартак“ 
Пловдив с 2:1 и стават за 
втори пореден път репу-
бликански шампиони за 
юноши.)

***
Купа на ГК на ДСНМ 

(Градски комитет на 

1951
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Димитровския съюз на на-
родната младеж)

В. „Сталинско знаме“, 
27.10.1951 г.: „Борбата за 
овладяване на 
хубавата купа е 
в разгара си. ... 
Досегашните ре-
зултати от игри-
те ни показват, 
че отборите на 
нашите орга-
низации, които 
се борят за купата не са 
подготвени добре. Личи, 
че има отпускане в тех-
ническо отношение, или 
пък има пълна несъра-
змерност между отбори-
те. Характерен е случа-
ят със „Спартак-МВР“ и 
„Строител“, срещата меж-
ду които завърши 15:0 за 
„Спартак“. Този резултат 
показва, че съперникът 
на „Спартак“ на терена е 
бил безпомощен. А сре-
щата между „Ботев-ВМС“ и 
„Академик“ говори за под-

ВМС (юноши) 1951 г., от ляво надясно: ...., Димитър Караманов (вратар), ...., Кирил Велев, Йордан Стефанов, 
Христо Вълканов, Коста Капитанов, ВЕСЕЛИН Цв. ЦВЕТКОВ, Веселин Полихронов Мавродиев, Георги Методиев и 

СПАС КИРОВ (бел. с главни букви са изписани имената на футболистите, записали официални мачове в „А“ отбора)

ценяване на противника 
и надценяване на собст-
вените сили от страна на 
ботевци. 

Ръководството на 
„Червено знаме“ 
е решило да се 
изхитри, подцени 
турнира и сложи 
в състава си нере-
довни състезате-
ли, което доведе 
до админидтра-
тивно присъжда-

не на резултат 3:0 в пол-
за на „Динамо“. 

Резултатите от до 
сега проведените срещи 
са: „Динамо“ – „Ч. зна-
ме“ 2:2 (3:0 за „Динамо“), 
„Локомотив“ – „Торпедо“ 
2:1, „Спартак“ – 
„Строител“ 15:0, „Ботев-
ВМС“ – „Академик“ 2:1. 
Остават полуфиналните 
срещи, от които днес от 
15.30 часа на Колодрума 
ще се състои тази между 
„Спартак“ - „Локомотив“. 
През седмицата ще се 

състои срещата „Ботев-
ВМС“ – „Динамо“ и по-
бедителите от тези две 
срещи на финал в края на 
седмицата ще се срещнат 
за купата на ГК на ДСНМ.“

Финал купа ГК на 
ДСНМ:

4.11.1951 г.: „Ботев-
ВМС“ – „Спартак-МВР“ 
1:0 (1:0), съдия: Хр. 
Антонов

В. „Сталинско зна-
ме“, 6.11.1951 г.: „... Всяка 
среща между тези два 
отбора е предизвикала 
голям интерес между лю-
бителите на футбола. И в 
неделя, въпреки непрес-
танния тих дъжд, голям 
брой сталински граждани 
присъстваха на финална-
та среща. 

В 15.30 часа футбол-
ния съдия Хр. Антонов 
призова отборите, които 
се явиха в познатите си 
състави. Още в първия 
момент на състезанието 

1951

7.11.1951 г., отбо-
рът на ЦДНА печели 
за първи път КСА, 
след като побеждава 
на финала "Акаде-
мик" – София, с 1:0 с 
гол в продължени-
ята. В състава на 
софийските сту-
денти играе Христо 
Конаков.
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Голм.: 0:1 .. 15‘, 1:1 Г. Димитров 41‘, 
2:1 Н. Недев 45‘, 3:1 Г. Димитров 75‘

6.5.1951 г.: 7 кръг, Плевен, 
„Спартак“ Пл. – ВМС 1:4, съдия: 
Н. Гелев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Тонко 
Тунчев, Любен Славейков, Георги 
Радев, Димитър Йовчев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Недко 
Недев, Кирил Богданов
„Спартак“: ...Спасов, Тодоров, 
Спиров, Алексиев, Палев, 
Георгиев...

13.5.1951 г.: 8 кръг, гр. Сталин, игр. 
„Ботев“, ВМС – „Черв. знаме“ 
Самоков 4:0 (3:0), съдия: Т. Стоянов 
(Рс) 
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Тонко 
Тунчев, Любен Славейков, Георги 
Радев, Димитър Йовчев, Борислав 
Ковачев, Георги Димитров, Недко 
Недев, Кирил Богданов
Голм.: 1:0 Недев 4‘, 2:0 Богданов 
25‘, 3:0 Г. Димитров 40‘, 4:0 Ковачев 
65‘

20.5.1951 г.: 9 кръг, София, 
„Ударник“ Сф. – ВМС 3:0 (1:0), 
съдия: Н. Младенов 
„Ударник“: Павлов, Велев, 
Капралов, Горанов, Игнатов, 
Захариев, Николов, Ташков, Стойчев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Тонко 
Тунчев, Любен Славейков, Георги 
Радев, Димитър Йовчев, Борислав 
Ковачев, Георги Димитров, Недко 
Недев, Кирил Богданов 
Голм.: 1:0 Николов (1ПВ), 2:0 
Ташков 46‘, 3:0 Ташков (2ПВ)

2.6.1951 г.: 10 кръг, гр. Сталин, 
„Динамо“ Сталин - ВМС 0:2, съ-
дия: С. Александров (Пл) 
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Стефан Стефанов, 
Тонко Тунчев, Любен Славейков, 
Георги Радев, Димитър Йовчев, 
Борислав Ковачев, Георги Димитров, 
Недко Недев, Кирил Богданов 
Голм.: 0:1 Недев, 0:2 Недев

17.6.1951 г.: 11 кръг, гр. Сталин, 
ВМС – „Торпедо“ Сф. 1:2 (0:1), съ-
дия: Ж. Петров
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Тонко 
Тунчев, Любен Славейков, Георги 
Радев, Димитър Йовчев, Борислав 
Ковачев, Георги Димитров, Недко 
Недев, Кирил Богданов 
„Торпедо“: Найденов, Марков, А. 
Атанасов, Г. Атанасов, Кузманов, 
Петров, Кръстев, Крумов, Симеонов, 
Тошев, Башев
Голм.: 0:1 Башев  (1ПВ), 1:1 Г. 
Димитров (2ПВ), 1:2 Крумов (2ПВ)

24.6.1951 г.: 12 кръг, София, „Черв. 
знаме“ Ст. Димитров – ВМС 0:1 

Статистика BMС „Б“ РФГ 1951 г.
25.3.1951 г.: 1 кръг, гр. Сталин, игр. 
„Ботев“, ВМС – „Черв. знаме“ 
Ст. Димитров 2:2 (2:0), съдия: М. 
Василев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Тонко 
Тунчев, Любен Славейков, Георги 
Радев, Димитър Йовчев, Борислав 
Ковачев, Георги Димитров, Недко 
Недев, Кирил Богданов
„Ч. знаме“: Тущев, Василев, Н. 
Шулев, Спасов, Гущеров, Марков, 
Николов, Исаков, Делибалтов, 
Коларов, Солунов

1.4.1951 г.: 2 кръг, Павликени, 
„Черв. знаме“ Павл. – ВМС 0:0, 
съдия: Т. Стоянов, 7 000 зр. 
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Тонко 
Тунчев, Любен Славейков, Георги 
Радев, Димитър Йовчев, Борислав 
Ковачев, Георги Димитров, Недко 
Недев, Кирил Богданов

7.4.1951 г.: 3 кръг, гр. Сталин, игр. 
„Ботев“, ВМС – „Локомотив“ Сф. 
1:1 (0:0), съдия: Дим. Топалов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Стефан Стефанов, 
Тонко Тунчев, Любен Славейков, 
Георги Радев, Димитър Йовчев, 
Георги Димитров, Борислав 
Ковачев, Недко Недев, Кирил 
Богданов
Голм.: 0:1 Василев 70‘, 1:1 Ковачев 
80‘
Отстранен: Славейков (ВМС) 72‘

14.4.1951 г.: 4 кръг, Пловдив, 
„Динамо“ Пд. – ВМС 0:0, съдия: 
Г. Христов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Тонко 
Тунчев, Любен Славейков, Панайот 
Желязков, Димитър Йовчев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Недко 
Недев, Кирил Богданов

22.4.1951 г.: 5 кръг, гр. Сталин, игр. 
„Ботев“, ВМС – „Локомотив“ Ст. 
Загора 1:1 (0:0), съдия: Иван Попов 
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Тонко 
Тунчев, Любен Славейков (Георги 
Радев), Панайот Желязков, Димитър 
Йовчев, Недко Недев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов 
„Локомотив“: Георгиев, Балабанов, 
Чакъров, Панайотов, Божинов, 
Нейков, Стоев, Вълев, Миленов, 
Колев, Михайлов 
Голм.: 0:1 Стоев 60‘, 1:1 Ковачев 80‘

29.4.1951 г.: 6 кръг, гр. Сталин, 
ВМС – „Ударник“ Коларовград 
3:1 (2:1), съдия: Г. Трифонов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Стефан Стефанов, 
Тонко Тунчев, Любен Славейков, 
Георги Радев, Димитър Йовчев, 
Борислав Ковачев, Георги 
Димитров, Недко Недев, Кирил 

Богданов

(0:0), съдия: Б. Стоянов 
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Тонко 
Тунчев, Любен Славейков, Георги 
Радев, Димитър Йовчев, Борислав 
Ковачев, Георги Димитров, Недко 
Недев, Кирил Богданов 
Голм.: 0:1 Г. Димитров 84‘

30.6.1951 г.: 13 кръг, гр. Сталин, 
ВМС – „Черв. знаме“ Павл. 3:0 
(3:0), съдия: Й. Таков
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Стефан Стефанов, 
Манчо Рачев, Любен Славейков, 
Георги Радев, Димитър Йовчев, 
Борислав Ковачев, Георги Димитров, 
Недко Недев, Кирил Богданов 

10.7.1951 г.: 14 кръг, София, 
„Локомотив“ Сф.  – ВМС 4:1 (3:0), 
съдия: Траян Христов
„Локомотив“: Антонов, Ставрев, 
Петров, Г. Василев, Петков, 
Христов, Василев II, Аргиров, 
Панайотов, Благоев, Бараков
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Панайот Желязков 
(Манчо Рачев), Тонко Тунчев, Любен 
Славейков, Георги Радев, Димитър 
Йовчев, Недко Недев, Борислав 
Ковачев, Георги Димитров, Кирил 
Богданов 
Голм.: 1:0 Бараков 4‘, 2:0 Благоев 
10‘, 3:0 Аргиров 15‘, 3:1 Недев 
(2ПВ)

14.7.1951 г.: 15 кръг, гр. Сталин, 
игр. Колодрума, ВМС – „Динамо“ 
Пловдив 1:1 (1:1), съдия: Ж. Петров
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Панайот Желязков, 
Тонко Тунчев, Любен Славейков, 
Георги Радев, Георгиев, Недко 
Недев, Борислав Ковачев, Георги 
Димитров, Кирил Богданов (Антон 
Райков)
Голм.: 1:0 Георгиев (1ПВ)
Отстранен: Антон Райков (ВМС) 
през второто полувреме

22.7.1951 г.:16 кръг, Ст. Загора, 
„Локомотив“ Ст. З.  – ВМС 1:3, съ-
дия: С. Павлов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Тонко 
Тунчев, Любен Славейков, Панайот 
Желязков, Димитър Йовчев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Недко 
Недев, Кирил Богданов
Голм.: Михайлов; Йовчев, Г. 
Димитров, Ковачев 

29.7.1951 г.: 17 кръг, гр. Коларовград, 
„Ударник“ Кол-град – ВМС 0:4 
(0:2), съдия: С. Александров
ВМС: Стоил Лилов, Димитър 
Стефанов, Стефан Стефанов, 
Тонко Тунчев, Любен Славейков, 
Георги Радев, Димитър Йовчев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Недко Недев, Кирил Богданов

19.8.1951 г.: 18 кръг, гр. Сталин, 
игр. Колодрума, ВМС – „Спартак“ 

Плевен 2:0 (1:0), съдия: Младенов 
ВМС: Стоил Лилов, Димитър 
Стефанов, Стефан Стефанов, 
Тонко Тунчев, Любен Славейков, 
Георги Радев, Димитър Йовчев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Недко Недев, Кирил Богданов
„Спартак“: ... Спасов, Тодоров, 
Алексиев, Пашев, Спиров...
Голм.: 1:0 Йовчев 30‘, 2:0 Богданов 
86‘-дузпа

26.8.1951 г.: 19 кръг, гр. Самоков, 
„Черв. знаме“ Сам. - ВМС 0:3 (0:1), 
съдия: П. Джонев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Любен 
Славейков, Георги Радев, Панайот 
Желязков, Димитър Йовчев, Недко 
Недев, Георги Димитров, Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов
Голм.: 0:1 Д. Йовчев 40‘, 0:2 Г. 
Димитров 50‘, 0:3 Г. Димитров 60‘

2.9.1951 г.: 20 кръг, гр. Сталин, ВМС 
– „Ударник“ Сф. 0:1 (0:0), съдия: Г. 
Генов
ВМС: Иван Дервентски (Стоил 
Лилов), Димитър Стефанов, Манчо 
Рачев, Любен Славейков, Георги 
Радев, Панайот Желязков, Димитър 
Йовчев, Васил Досев (Недко 
Недев), Борислав Ковачев, Георги 
Димитров, Кирил Богданов
„Ударник“: Минчев, Котляров, 
Капралов, Горанов, Игнатов, 
Захариев, Ахтимов, Николов, 
Ташков, Стойчев, Маринов
Голм.: 0:1 Д. Ташков 47‘

7.9.1951 г.: 21 кръг, гр. София, 
„Торпедо“ Сф. – ВМС 0:0, съдия: 
Н. Зафиров
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Любен 
Славейков, Георги Радев, Панайот 
Желязков, Васил Досев, Димитър 
Йовчев, Борислав Ковачев, Георги 
Димитров, Кирил Богданов

15.9.1951 г.: 22 кръг, гр. Сталин, 
ВМС – „Динамо“ Сталин 2:0 (1:0), 
съдия: Г. Пармаков
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Манчо Рачев, Любен 
Славейков, Панайот Желязков, 
Георги Радев, Димитър Йовчев, 
Васил Досев, Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов
Голм.: 1:0 автогол 30‘, 2:0 К. 
Богданов 68‘

Забележка: Поради липсата на 
информация от всички мачове, 
имената изписани в италик са 
предполагаемите участници в със-
тавите. 
От 38 гола, отбелязани през този 
сезон, известните голмайсто-
ри са: 8 – Георги Димитров, 5 – 
Недко Недев, 4 – Борислав Ковачев, 
3 – Кирил Богданов и Димитър 
Йовчев, 1- Георгиев, 1 – автогол. За 
останалите 13 гола няма съобще-
ни голмайстори. 
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„Ботев“ ВМС, 1951 г., 
„Б“ РФГ м.

Георги Димитров - 
Червения 22

Борислав Ковачев 22

Кирил Богданов - 
Картофа 22

Димитър Стефанов 22

Любен Славейков 22

Димитър Йовчев 21

Иван Дервентски 20

Недко Недев - Пилето 20

Георги Радев - Калфата 20

Тонко Тунчев 17

Михаил Рачев - Манчо 16

Панайот Желязков 9

Стефан Стефанов - Чефо 6

Стоил Лилов - Перника 3

Васил Досев 3

Антон Райков - Ноната 1

Георгиев 1

1951 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. Уд. Сф 3:0 3:0 2:1 2:0 4:3 2:0 3:1 2:2 3:0 ан. 3:1

2. Лок.Сф 0:4 4:1 1:1 4:2 1:1 2:0 2:0 2:0 1:0 4:0 3:1

3. ВМС 0:1 1:1 2:0 3:0 2:2 1:2 1:1 4:0 1:1 3:1 2:0

4. Сп.Пл 2:2 1:1 1:4 2:0 0:0 2:1 2:2 2:0 3:2 1:0 3:0

5. Ч.зн П 2:1 0:1 0:0 2:0 4:2 2:3 2:1 4:1 3:2 3:2 2:2

6. Ч.знСД 0:4 2:1 0:1 2:1 0:2 1:4 0:3 2:0 1:2 2:1 2:1

7. ТорСф 0:3 0:1 0:0 0:3 1:3 0:3 0:3 0:1 5:1 4:0 1:0

8. Лок.СЗ 1:1 1:4 1:3 0:1 2:0 1:2 1:3 6:0 4:2 2:2 3:0

9. Ч.знСа 1:1 1:3 0:3 0:3 0:0 0:0 3:0 0:0 2:2 2:1 3:2

10. ДинПд 0:1 0:7 0:0 1:2 1:2 0:1 2:1 2:0 0:0 0:3 2:1

11. Уд.Кол 1:4 1:1 0:4 1:3 2:1 0:0 3:1 0:2 3:0 1:1 1:0

12. ДинСт 2:4 0:2 0:2 1:1 1:0 0:1 3:0 1:2 3:1 3:4 9:1

Заб. Мачът „Ударник“ Сф – „Ударник“ Клгр. 0:3 от последния кръг е анулиран,  
поради уговорен резултат между двата отбора.

Отборът на ВМС, сезон 
1951 г., от ляво надясно: 
К. Богданов, Л. Славейков,  
Дим. Йовчев, Т. Тунчев, 
Г. Димитров, Г. Радев, 
М. Рачев, Б. Ковачев, Н. 
Недев,  Ив. Дервентски 
и Дим. Стефанов

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. Ударник София 21 16 4 1 53:17 36

2. Локомотив София  22 14 5 3 46:20 33

3. ВМС Сталин 22 11 7 4 38:18 29

4. Спартак Плевен 22 11 6 5 35:24 28

5. Червено 
знаме Павликени 22 10 3 9 34:33 23

6. Червено знаме Ст. 
Димитров 22 9 5 8 27:32 23

7. Локомотив Стaра Загора 22 8 5 9 37:31 21

8. Торпедо София 22 7 1 14 26:40 15

9. Динамо Пловдив 22 5 5 12 25:45 15

10. Червено знаме Самоков 22 4 7 11 17:43 15

11. Ударник Коларовград 21 5 4 12 24:47 14

12. Динамо Сталин 22 4 2 16 31:43 10

Георги Радев - Кал-
фата шампионът с „Тича“ 
от 1938 г. изиграва послед-
ният си официален мач за 
отбора през този сезон, 
въпреки че фигурира в 
разширеният състав през 
следващия сезон. Калфата 
преминава в сталинския 
ДСО "Ударник" през 1953 
г., след което изкарва тре-
ньорски курс и има кратка 
кариера като треньор в 
Търговище. След завръща-
нето си във Варна, Калфата 
отваря малка работилни-
ца за кърпене на топки до 
входа на ст. "Тича" (тогава 
"Черно море"), като съ-
щевременно изпълнява 
функции на пазач.
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нападението на „Спартак“ 
се намери пред вратата 
на ботевци, но пропус-
на изгодно положение. 
Ботевци постепенно се 
организираха и започна-
ха да приближават врата-
та на противника си. При 
една грешка на отбраната 
на „Спартак“ дясното кри-
ло на „Ботев“ – Димитър 
Йовчев Спасов на празна 
врата откри резултата.

Играта продължи 
бърза и напрегната. 
Теренът бе труден, но 
желанието за победа и в 
двата отбора бе голямо и 
в следствие на това игра-
та бе добра в техническо 
отношение. При такава 
напрегнатост футболния 
съдия направи няколко 
пропуски, които изнерви-
ха някои състезатели от 
„Спартак“.

Във второто полу-
време играта беше по-
спокойна. Съдията пра-
веше по-малко грешки и 
състезанието завърши с 
единствения, отбелязан 
в първото полувреме гол. 
Въпреки че през второто 
полувреме състезателите 
на „Спартак“ бяха 10, те 
дадоха добър отпор на 
ботевци, дори правеха 
по-чести и опасни про-
биви, но не можаха да по-
стигнат изравняване.

След състезанието, 
представител на ГК на 
ДСНМ поднесе купата 
на отбора победител – 
„Ботев-ВМС“, който от три 
години за първи път ста-
ва носител на тази хубава 
купа. Два години поред 
носител на купата беше 
„Спартак-МВР“.

Пред отговорните 
другари в нашето физ-
културно движение се 
поставя въпросът: може 
ли футболен съдия, кой-

то не членува в никаква 
ДСО и в никакъв физ-
културен колектив да 
ръководи състезание, 
и то за купата на ГК на 
ДСНМ? Ръководството на 
„Локомотив“, където по-
рано е членувал този съ-
дия го е изключило и той 
е загубил правата на физ-
културник. Следователно, 
правилно ли е той да 
ръководи такова състе-
зание? Колегията на фут-
болните съдии дължи 
обяснение пред нашите 
спортни кръгове по този 
принципен въпрос. И ако 
Хр. Антонов, като изклю-
чен физкултурник няма 
право да ръководи състе-
зание, то защо съдийска-
та колегия му е поверила 
това състезание.

Съдията Антонов стиг-
на до там, че само две ми-
нути преди края на сре-
щата, изгони от игра със-
тезателят Киро Пандов.

Редно е футболната 
съдийска секция да раз-
гледа този въпрос и като 
предцени важността на 
това финално състезание, 
да излезе с решение, кое-
то да направи достояние 
на нашите физкултурни 
среди.

Победата на „Ботев-
ВМС“ е реална и заслуже-
на. И двата отбора дадо-
ха типичната си бърза и 
борбена игра като състе-
зателите, въпреки всичко, 
запазиха другарските си 
отношения.“

В. „Сталинско зна-
ме“, 15.11.1951 г.: „ДСО 
„Спартак-МВР“ наказва 
лоши състезатели. В тур-
нира за купата на ГК на 
ДСНМ, при финалната 
среща, състояла се на 4 
т.м. някои от състезате-
лите се проявиха лошо. 
Ръководството на ДСО 
„Спартак“ по доклад на 

футболната секция нало-
жи следните наказания: 
На състезателя Кирил 
Пандов Василев, за това 
че в качеството си на ка-
питан на отбора, с нео-
владяването си и честите 
разправии с футболния 
съдия е допринесъл за 
изнервянето на играта, 
за което е бил отстранен 
от игра – му се налага 
наказанието публично 
порицание. На състеза-
теля Спиридон Христов 
Рухов, за това че като 
състезател от отбора, по 
време на играта умиш-
лено е подложил крак 
на състезател от „Ботев-
ВМС“, който излиза от 
игра, му се налага нака-
зание лишаване от право 
на участие в състезания 
до края на тази година. 
На състезателя Костадин 
Николов Кашукеев, за 
проявената от него не-
въздържаност, както на 
това състезание, така и 
други, към футболните 
съдии, съиграчи и про-
тивникови такива, му се 
прави публично порица-
ние с последно преду-
преждение.“

***
През месец декем-

ври 1951 г. се провежда 
и турнира за купата на 
Мира. Отборите на ста-
линските ДСО колективи 
играят по един мач все-
ки срещу всеки. Купата е 
спечелена от „Академик“.  
Мачовете на „Ботев-
ВМС“, за които намира-
ме информация са: ВМС 
– „Динамо“ 2:1, ВМС – „Ч. 
знаме“ 6:1, „Локомотив“ 
– ВМС 3:2 и „Академик“ – 
„Ботев-ВМС“ 2:1.  Прави 
също впечатление, че 
в зависимост от това, 
кой пише статията, име-
то на отбора се изписва 
„Ботев-ВМС“ или ВМС.

1951

* * * 
20 -22.08.1951 - в 
рамките на три 
валежни дни във 

Варна падат 292 
литра на квадратен 
метър дъжд. (според 

данните на НИМХ). 
Валежът бил на ня-

колко вълни, като на 
моменти за минута 
се извалявали по 3 л/

кв. метър. 

* * * 
7.11.1951. Турция 

затваря границата 
си, защото бъл-

гарските власти 
отново допускат 

изселването на ци-
гански семейства, 

които нямат това 
право и турски визи. 

От началото на 
изселническата кам-
пания през 1949 са се 

изселили ок. 156 000 
етнически турци. 
На 30.11.България 

обявява, че прекра-
тява изселванията 

на български турци..
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1952 През януари, 
футболистите на ВМС 
провеждат зимната си 
подготовка във Военно-
почивната станция в 
Банкя. След 15 годишна 
служба в клуба и шампион-
ска титла с „Тича“ от 1938 г. 
отборът напуска Георги 
Радев – Калфата. Нови 
попълнения са Никола 
Александров Попов – 
Мальо от ДСО „Торпедо“, 
Никола Алексиев и Гочо 
Русев от ЦДНВ. Като воен-
нослужещи пристигат още 
Иван Шулев и Иван Пиргов 
от София и Тодор Николов 
– Чапата, който е от 
Дряново. От ДНВ Пловдив 
като център халф е привле-
чен Димитър Йорданов 
Николов – Кукуша, чийто 
брат Александър има 3 го-
дишен престой в клуба в 
периода 1943-46 г. 

Последен сезон за 
клуба играят Панайот 
Желязков Панайотов и 
Недко Недев.

В. „Сталинско знаме“, 
16.02.1952 г.: „... Отборът 
на ВМС също има поли-
тотговорник, като игра-
чите са се включили в 
кръжока и отделно по-
сещават просветните за-
нимания по поделения. 
Учебно-спортната подго-
товка е добра. Тя се води 
от старши треньора Иван 
Моканов. Отборът се със-
тои от 20 състезатели, 

между които и някои нови. 
Един ден в седмицата е 
отделен само за теорети-
ческа подготовка. Първата 
задача на състезателите е 
да добият издръжливост и 
индивидуална техника, но 
ще е необходим и ансам-
бъл, от което нашите отбо-
ри въобще страдат.“

17.02.1952 г.: пр., 
Колодрума, ВМС – ДНВ 
Сливен 2:0 при дъждовно 
време и кален терен

2.03.1952 г.: пр., 
Колодрума, „ВМС – ДСО 
„Динамо“ София 0:1 

16.03.1952 г., ВМС – 
„Спартак“ София 1:1 
(0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
829, 17.03.1952 г.: „ВМС 
имаше надмощие, гр. 
Сталин, 16.03. Заснеженият 
терен не позволи да се 
развие красива и качест-
вена игра. Отборът на ВМС 
успя по-бързо да се прис-
пособи към терена и има-
ше надмощие през цялото 
време. Но прекалените 
комбинации на нападате-
лите на ВМС и отличната 
игра на крайната отбрана 
на „Спартак“, където осо-
бено блестеше майстора 
на спорта Б. Апостолов, не 
позволи на отбора на ВМС 
да спечели двете ценни 
точки. 

В края на първото по-
лувреме, когато всеки мо-
мент се очакваше открива-
не на резултата в полза на 
ВМС, едно бързо нападе-
ние на „Спартак“ завърши 
със слаб удар, но във вра-
тата на Ташев. Резултатът 
бе открит от гостите.

През второто полувре-
ме обликът на играта не се 
промени. ВМС продължи 
да има териториално над-
мощие, което остана не-
използвано. Едва две ми-
нути преди края на мача 

Димитров (ВМС) успя след 
отсъден наказателен удар 
от 30 метра да постигне 
гол за отбора си и израв-
ни резултата. Г. Великов“

7.04.1952 г., 
„Ударник“ Сф – ВМС 6:1 
(3:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 836, 11.04.1952 г.: 
„Физиономията на игра-
та в началните минути 
на срещата по нищо не 
подсказваше, че краят 
ще дойде при големия 
резултат 6:1. Отборът на 
ВМС, който за пръв път 
игра на софийски терен 
започна добре. Няколко 
негови последователни, 
бързи и опасни нападе-
ния, едва не завършиха с 
откриване на резултата. 
Последвалите нападе-
ния на Захариев, Исаков 
и Стойчев обаче огънаха 
отбора. Първоначалната 
добра връзка между от-
делните линии на гостите 
изчезна и отборът започ-
на да играе крайно лошо, 
несигурно – изцяло в от-
брана. 

„Ударник“ започна 
лошо. Изминаха повече от 
20 мин., докато отборът и 
особено нападението по-
строи играта си. През този 
период често явление 
бяха „букетите“ – намес-
ване в борбата за топката 
на повече от 3-4 играчи. 
Лошото спиране на топ-
ката и нейното неточно 
отправяне беше недоста-
тък на играчите и от двата 
отбора. „Ударник“ се увле-
че по лишената от зами-
съл висока игра на ВМС. В 
35-та мин. Захариев (У) би 
отлично ъглов удар, висо-
ката топка премина лошо 
ориентиралите се към 
нея играчи и вратаря и 
попадна у заелия удобно 

1952 г. резбарят Пе-
тър Кушлев завърш-

ва и монтира поли-
леите във Варненска 

и Великопреславска 
Света митрополия. 

Изографисването на 
храма започва след 

1949 г., под ръковод-
ството на Николай 

Ростовцев, който 
дарява стенописите 

в притвора няколко 
месеца по-рано.
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положение до другата гре-
да Капралов, който с лек 
удар отбеляза гол. Веднага 
след гола, към вратата на 
ВМС започнаха да се ре-
дуват опасни положения. 
Отбраната на моряците 
напълно се дезорганизира. 
Две минути след първия 
гол, Исаков напредна с топ-
ката и с бомбен удар в гор-
ния ляв ъгъл покачи на 2:0. 
Минута след това отново 
Исаков с великолепен удар 
от воле под напречната 
греда увеличи на 3:0. За 4 
минути 3 гола. Неочаквана 
развръзка дори и за от-
бора на „Ударник“. Гостите 
окончателно се смутиха и 
започнаха да се стремят 
само към безцелно ритане 
на топката. 

Окуражени от трите 
гола „Ударник“ започна вто-
рото полувреме с желание 
за голям резултат. Играта 
започна изключително да 
се води в половината на 
ВМС. В 58-ма мин. Исаков с 
хубав удар с глава отбеляза 
четвърти гол. 

За няколко минути ВМС 
се окопити и проведе чрез 
Русев и бързия Богданов 
атаки от ляво. При една 
от тях, Богданов отправи 
силен удар във вратата на 
Минчев. В последния мо-
мент Капралов отби топ-
ката, но с помощта на ръка 
– 11 метров удар. Богданов 
би добре и отбеляза един-
ствения гол за отбора си 
– 4:1. В „Ударник“ влезе 
Николов и в 73-тя мин по-
качи на 5:1. Четири минути 
след това Захариев отбеля-
за последния гол за среща-
та. Ат. Вълчев“

12.04.1952 г., ВМС – 
„Спартак“ Сталин 3:2 
(2:2),

В. „Нар. спорт“, бр. 
837, 14.04.1952 г.: „В събо-

та на Колодрума играха 
местните ВМС и „Спартак“. 
Демонстрираната от два-
та отбора игра показа, че 
големите загуби, които те 
претърпяха в София не са 
случайни. Състезателите 
играха предимно с ви-
сока топка. Всеки от тях 
с безцелни подавания 
се стремеше към бързо 
„отърваване“ от топка-
та. Особено се прояви в 
това отношение център 
нападателя на „Спартак“ 
Желев (Васил), чиято сла-
ба игра се отрази върху 
дееспособността на ця-
лото нападение. 

ВМС откри в само-
то начало чрез Йовчев. 
Голът не смути спарта-
ковци, които пренесо-
ха играта в полето на 
моряците. В 25-та мин. 
11-метров удар бе пре-
върнат от Ненчев в гол 
– 1:1. Изравняването 
предизвика объркване 
у състезателите на ВМС. 
Няколко минути след 
това Арнаудов (Сп) за вто-
ри път разклати мрежата 
на ВМС. За кратко вре-
ме отборът на моряците 
бе разбит. Спартаковци 
обаче не съумяха да из-
ползват това състояние. 
Те започнаха да играят 
дефанзивно. ВМС скоро 
успя да успокои играта 
си и в 35-та мин. Йовчев 
изравни 2:2.

Изходът на мача се 
реши две минути преди 
края, когато Йовчев с лек 
удар отбеляза победния 
гол. Съдията Гелев от 
София ръководи прециз-
но. Той успя да предо-
тврати на време опитите 
за грубости от страна на 
двата отбора. Г. Великов“

24.04.1952 г., ЦДНА – 
ВМС 4:1 (3:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 

839, 25.04.1952 г.: „На 
вчерашната среща липс-
ваше напрегнатостта и 
амбицията, наблюдавани 
в повечето от проведени-
те до сега срещи. Въпреки 
възможностите на репу-
бликанския първенец да 
спечели с голям резултат, 
отборът игра отпуснато. 
На нападението липсва-
ше борбеност и устрем. 
Отбраната, макар и улес-
нена от анемичните напа-
дения на ВМС на няколко 
пъти прояви несигурност 
и несъгласуваност. След 
постигането на третия гол, 
отборът се самоуспокои и 
нападателите намериха за 
удобно да изпробват и по-
кажат личните си техниче-
ски качества. Това развали 
първоначалната добра по-
стройка на играта и лиши 
отбора от резултатни на-
падения. 

Това, което показа 
ВМС на вчерашната среща 
говори за сериозни слабо-
сти в подго-
товката му. На 
състезателите 
в значителна 
степен липсва 
техника при 
обработване-
то на топката, 
а в отбора не 
се забелязва 
к о л е к т и в е н 
дух. Крайната 
отбрана про-
явява нео-
п р а в д а н о 
с м у щ е н и е 
пред вратата 
си. Головете 
отбелязаха за 
ЦДНА в 13-та 
мин. Колев, 
в 15-та мин. 
Панайотов, в 
24 мин. Янев. Две минути 
преди края на полувре-
мето ц. защитник на ВМС 

1952

От 19 юли до 3 
август в Хелзинки се 
провеждат XV 
Летни Олимпийски 
игри. Те донасят 
първият олимпийски 
медал за България. 
Боксьорът Борис 
Николов от гр. Тол-
бухин печели бронз в 
кат. до 75 кг. Злат-
ният медал в кате-
горията е спечелен 
от 17 годишният 
американец Флойд 
Патерсон, който ще 
направи история 
като професиона-
лист в тежката 
категория.
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постигна единствения гол 
за отбора си. В 46-та мин. 
Миланов покачи на 4:1. 
Ръководи много добре съ-
дията С. Александров.“

27.04.1952 г., ВМС – 
ДНА Пловдив 2:1 (1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
841, 28.04.1952 г.: „гр. 
Сталин, 27.4. Днес отборът 
на ВМС извоюва втората 
си победа в първенството 
на „А“ РФГ, побеждавайки 
ДНА с 2:1. Гостите отново 
показаха стария си дефект 
– бетониране на игра-
та, като оставиха напред 
само двама състезатели. 
Моряците имаха инициа-
тивата през целия мач, но 
малкото удари на напада-
телите във вратата лишиха 
отбора от по-голяма по-
беда. Реализатори за ВМС 
бяха Димитров и Недев. 
Голът за гостите отбеляза 
Евтимов. 

Ръководството на съ-
дията Трифонов (Пл) бе 
крайно слабо. В следствия 
на погрешните отсъжда-
ния играта стана опасно 
груба. Напуснаха игра-
та поради контузвания 
Димитров (ВМС) и врата-
рят на ДНА. Особено опас-
но игра централния защит-
ник на ДНА. Г. Великов“

В. „Сталинско знаме“, 
29.04.1952 г.: „... С твър-
дото решение да победят 
чрез легална и технически 
по-добра игра, а с това да 
издигнат името на родния 
си град, на игрището из-
лязоха състезателите на 
ВМС. Играта и през двете 
полувремена, с малки из-
ключения потвърди, че от-
бора на ВМС има легална 
игра, като състезателите 
показаха добро спорт-
сменско и обществено 
възпитание. Къде са тога-
ва причините за лошите 

и недостойни прояви на 
игрището от страна на 
някои състезатели и най-
вече на част от публиката? 
Проявите на някои граж-
дани от симпатизантите 
на ВМС са действително 
скандални и заслужават 
обществено внимание.

Няма и не може да има 
честен гражданин, който 
да отрече, че отборът на 
ВМС бе легален и корек-
тен в играта. Това обаче, 
не ще рече, че отборът не 
е играл твърдо и борбено 
за извоюване на победата. 
Грубостите дойдоха от от-
бора на ДНА Пловдив, и то 
особено след като ВМС от-
беляза втория си гол и сво-
еобразната защита на ДНА 
бе разбита. Неоправдано и 
явно тенденциозно бе уда-
рен състезателят на ВМС 
Г. Димитров – Червенко. 
Някои от състезателите на 
ВМС се подадоха на про-
вокационното държание 
на ДНА и проявиха също 
грубости. Състезателят 
Недев явно си позволя-
ваше хващане с ръка, 
подлагане крак и други 
положения. Състезателят 
Ковачев симулираше, че 
е ударен, с което подрива 
своят и на отбора си авто-
ритет. Състезателят Кирил 
Богданов е известен като 
възпитан и коректен иг-
рач. Той не биваше да до-
пусне удара си върху вра-
таря на ДНА. Но за да се 
получи всичко това, главна 
вина носи съдията Георги 
Трифонов от Плевен, кой-
то още в самото начало 
изтърва играта и допусна 
грубостите. Особено след 
10-та мин. от второто по-
лувреме, играта прочете 
фактически без съдия. Но 
оправдано ли е при все 
това грубото държание на 
публиката? Не. Грубостите 
са прояви на отделни 

1952
граждани с ниско общест-
вено и лично възпита-
ние. Такива прояви у нас 
можеха да съществуват 
преди 9 септември 1944 
г. Те съществуват и сега в 
капиталистическите стра-
ни, начело със САЩ, но 
не могат да бъдат търпя-
ни и не бива да същест-
вуват в социалистическа 
България. Такива прояви 
от страна на някои граж-
дани говорят за буржоаз-
но възпитание, на което 
те са изцяло в плен. Не 
може нашата сталинска 
общественост да търпи 
повече това. Налага се об-
ществено порицание. 

Управата на ВМС и 
всички останали ДСО 
трябва да помислят и на-
бележат широки меро-
приятия за идейно-поли-
тическото възпитание на 
своите привърженици. 
Сталинското гражданство 
трябва да прояви доста-
тъчно бдителност, за да 
може да пресече и пори-
цае носителите на старо-
то буржоазно възпитание, 
които излагат нас и хуба-
вото име на нашия град. 
ГКФС, гр. Сталин“

4.05.1952 г., ВМС – 
„Миньор“ Димитрово 
2:1 (0:1),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 843, 5.05.1952 г.: 
„гр. Сталин, 4.05. Днес 
„Миньор“ напусна игри-
щето на Колодрума отно-
во победен. В тази среща 
миньорите показаха по-
добра игра, отколкото в 
мача си срещу „Спартак“, 
но отново загубиха вслед-
ствие на прекалените со-
лови акции на нападате-
лите. 

Отборът на ВМС не 
задоволи. През първото 
полувреме моряците се 

Димитър Йовчев 
Спасов - 36 мача/ 
5 гола в "А" РФГ, 21 

мача и един от 
голмайсторите на 

отбора в "Б" РФГ- 
1951 г. Митко Йовчев 

е от Велинград и е 
в състава на ВМС 

като военнослужещ 
в периода 1950 - 53 

г. Играе като дясно 
крило, а с влизането 

на Спас Киров в 
отбора и като 

десен бек. Йовчев 
остава известен с 

хеттрика си срещу 
„Спартак“ – Варна, 

на 12.04.1952 г., 
който за сега е 
единствен във 

варненското дерби 
на ниво „А“ РФГ.
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увлякоха в неправилната 
игра на гостите и едва след 
откриването на резултата 
от страна на „Миньор“ с ху-
бав удар на Владимиров се 
организираха и започнаха 
да застрашават по-опасно 
играта на противника. Но 
Ковачев, Йовчев, Недев и 
Богданов направиха реди-
ца пропуски. 

Добра игра от гостите 
показа отбраната, която 
успя да задържи резултата 
1:0 в своя полза до 75-та 
минута. Изхода на срещата 
се реши в последните 15 
мин., когато два удара на 
Димитров, след неправил-
но отбиване на топката от 
вратаря на „Миньор“ доне-
се победата, 2:1 за ВМС. Г. 
Великов“

25.05.1952 г., „Спартак“ 
Плевен – ВМС 1:0

1.06.1952 г., ВМС – 
„Локомотив“ Пловдив 
0:0,

Срещата е отложена 
от първоначалната дата 
14.05.1952 г., поради про-
веждането на паричната 
реформа в България. На 
насрочената дата от 17.30 
се играе приятелския мач 
между ВМС и „Академик“ с 
цена на билета 2,40 лв.

В. „Нар. спорт“, бр. 
851, 2.06.1952 г.: „гр. 
Сталин, 1.06. Днес при 
многобройна публика на 
игр. „Колодрума“... Гостите 
започнаха играта с амби-
ция за победа, която би ги 
поставила начело във вре-
менното класиране в гру-
пата. И двата отбора играят 
бързо и твърдо. Пред двете 
врати се редуват напрег-
нати моменти, изгодните 
положения обаче са прои-
грани. 

През второто полувре-
ме темпото на играта по-

степенно спада. И в двете 
врати бяха дадени малко 
и неточни удари. В края 
на състезанието моря-
ците увеличиха натиска 
пред вратата на Аров, но 
усилията останаха без-
плодни. Съдията Христов 
(Сф) ръководи добре. Г. 
Бакалов“  

15.06.1952 г., 
Колодрума, пр., 
ВМС – „Спартак“ 
Сталин 1:0, съ-
дия: Филчев

24.06.1952 г., 
ВМС – „Динамо“ 
Сф 0:5 (0:4),

В. „Нар. 
спорт“, бр. 858, 
27.06.1952 г.: „гр. 
Сталин. Тук във 
вторник отборът 
на столичната органи-
зация „Динамо“ победи 
ВМС с 5:0 (4:0). Гостите по-
казаха добро владение 
на топката и правилна по-
стройка на играта. Още в 
10-та мин. Такев (Д) откри 
резултата. Само след ня-
колко минути отново той 
покачи на 2:0. Отбраната 
започна да играе неси-
гурно. Последователно 
Кардашев и 
Попдимитров увеличиха 
на 4:0. Втората половина 
протече при намалено 
темпо. ВМС се поорга-
низира. Динамовци реа-
лизираха само един гол 
чрез Томов. Съдията Тод. 
Стоянов (Сф) ръководи 
добре. Г. Бакалов“

***
В. „Сталинско зна-

ме“, 8.07.1952 г.: „Днес от 
18 часа на игр. Колодрума 
в гр. Сталин, в чест на 
деня на Съветския во-
енноморски флот ще 
се състои приятелската 
футболна среща между 
отборите на ВМС и ВВС. 

Отборът на ВВС е първе-
нец в „Б“ РФГ и един от 
претендентите за влизане 
в „А“ група и е съставен 
от млади състезатели. До 
сега, във всички срещи от-
борът на ВВС се е предста-
вял много добре.“

***
13.07.1952 г., ВМС – 

„Спартак“ Плевен 0:2,
В. „Нар. спорт“, 

бр. 863, 14.07.1952 г.: 
„Недостатъци в отбора 
на ВМС, гр. Сталин, 13.07. 
Днешната нова загуба на 
ВМС показва, че същест-
вуват сериозни недоста-
тъци в играта на отбора. 
И този път домакините иг-
раха под всякаква крити-
ка. Това пролича особено 
през първото полувреме. 
Тогава топката се отправя-
ше безцелно, без опити за 
връзка между отделните 
линии и състезатели. 

През второто полу-
време отборът на ВМС по-
прави отчасти играта си, 
въпреки това не се постиг-
на разгъване на широк 
фронт. Напротив, имаше 
струпване на състезатели 
в дясно.  Особено слаба 
беше отбраната, тя се огъ-
ваше при всяко противни-
ково нападение. 

Спартаковци победи-
ха напълно заслужено, 

1952

Гочо Русев и Иван 
Дервентски предо-
твратяват опас-
ност пред вратата 
на ВМС

* * *
1952 г. е създаден 
Държавния архив 
– Варна. Година по-
рано с указ 515 на МС 
се създава Държавна 
агенция „Архиви” 
по съветски модел. 
Днес над 4 км доку-
менти се съхраня-
ват в ДА – Варна. 
Документите са 
разделени на два 
масива – до Втора-
та световна война и 
след този период. Те 
са обозначени с инде-
кси „К” и „C”. Отделно 
са приети докумен-
тите на бившата 
БКП за Варна и об-
ластта, съхранява-
ни в масив „Б”. Всичко 
това представлява 
фондовия масив на 
ДА - Варна, който 
се ползва от всички 
заинтересовани. 
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8.7.1952 г., Колодрума, прави от ляво надясно: Георги Димитров – Червения, Тодор Николов – Чапата, 
Иван Дервентски, нп(ВВС), Иван Шулев, Ив. М. Иванов (ВВС), Гочо Русев – Мотора, Г. Насев (ВВС), Панко Георгиев 

(вр. ВВС), Мет. Несторов (ВВС), Борислав Ковачев, нп(ВВС), Панайот Желязков и Нако Чакмаков (тр. ВВС), 
клекнали: нп(ВВС), Недко Недев, П. Дончев (ВВС), Димитър Йовчев, Йончо Арсов (ВВС), военен аташе СССР, 

Кирил Богданов – Картофа, Ст. Михайлов (ВВС), Никола Алексиев и нп(ВВС)
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макар и да нападаха ряд-
ко. Те провеждаха своите 
нападения по-опасно, на 
разгънат фронт и с точни 
удари във вратата. След 
отбелязване на първия 
гол от Спиров (Сп) двете 
свръзки се отдръпнаха за 
подсилване на отбраната. 
Но въпреки, че играха на-
пред с трима нападатели, 
гостите винаги объркваха 
отбраната на ВМС. Така 
дойде и втория гол, реали-
зиран от Минчев. Особено 
добре игра вратарят на 
„Спартак“ Пърчанов. 
Съдията Генов (Пловдив) 
ръководи авторитетно. 
К. Павлов – треньор по 
футбол, Г. Великов“

20.07.1952 г., „Спар-
так“ Сталин – ВМС 0:0,

В. „Нар. спорт“, 
бр. 865, 21.07.1952 г.: 
„Еднаква възможнос-
ти – равен резултат, гр. 
Сталин, 20.07. Този резул-
тат отговаря напълно на 
показаната от двата отбо-
ра игра. Мачът премина 
при еднакви възможнос-
ти и поделено надмощие. 
Спартаковци успяха да 
построят по-правилно 
играта си със смяна на 
местата, но допускаха и 
грешки. Съсредоточиха 
играта си в центъра, къде-
то Михайлов беше муден, 
а през второто полувреме 
се върнаха в отбрана. Това 
даде възможност на ВМС 
да застраши на няколко 
пъти опасно вратата на 
Боров. Съдията Янчев (Сф) 
ръководи авторитетно. 
Напълно правилно бяха 
отстранени от игра, заради 
неспортсменски прояви 
Парушев (Сп) и Алексиев 
(ВМС). Илия Апостолов – 
треньор по футбол“

3.08.1952 г., „Миньор“ 

Димитрово – ВМС 3:0 
(1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
869, 4.08.1952 г.: „В днеш-
ната среща домакините 
задоволиха с точните си 
и добре насочени уда-
ри. Постигнатия резултат 
говори за значителния 
устрем, който миньорци 
днес вложиха. 

Въпреки головете, от-
браната на моряците е по-
добрата част на отбора, 
докато нападението, из-
дребняващо в прекалени 
комбинации пред вратата 
не вложи необходимия 
нерв. 

Резултата бе открит 
в 10-та мин. от Иванов. В 
50-та Петров със самосто-
ятелен пробив покачи, а 
в 78-та пак Иванов с удар 
с глава затвърди победа-
та на „Миньор“. Съдията 
Зафиров ръководи добре. 
С. Петров“

5.08.1952 г., „Локомо-
тив“ Сф – ВМС 1:0 (1:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 870, 8.08.1952 г.: 
„Незадоволително! ... беше 
един незадоволителен 
мач. Столичният отбор 
спечели с 1:0 – резултат, 
който не отразява съот-
ношението на силите, не 
сочи за показаната игра. 
И през 90-те минути ВМС 
беше твърде костелив 
орех. Често този отбор до-
веждаше „Локомотив“ до 
критични положения. И 
ако моряците не напусна-
ха терена на „Юнак“ с една 
спечелена точка, то при-
чините за това са няколко: 
отпращаните към вратата 
удари бяха прекалено не-
точни, разсеяни, па макар 
и по численост повече, 
полузащитниците изоб-
що не се чувстваха, което 
принуждаваше нападе-
нието само да извършва 

подхранването си, а това 
естествено не можеше да 
става винаги и се отразя-
ваше зле на неговите на-
падателни функции. 

„Локомотив“ особено 
куцаше в нападението, 
смените на местата не се 
правеха в подходящите 
моменти, а често пъти 
тогава, когато отбраната 
на ВМС лесно можеше да 
осуети желаното обър-
кване. ... Единствения гол 
бе реализиран от Василев 
в 10-та мин.“

***
В. „Сталинско зна-

ме“, 19.08.1952 г.: 
„Футболен турнир в чест 
на девети септември. В 
събота и неделя (16,17.08.)  
се проведоха футболни-
те срещи между отбори-
те на ВМС и „Локомотив“, 
„Академик“ и „Динамо“. 
ВМС победи „Локомотив“, 
а „Академик“ победи 
„Динамо“. ... При вторите 
срещи „Локомотив“ по-
беди „Динамо“ и застана 
на трето място, а ВМС по-
беди „Академик“ и заста-
на на първо място, като 
стана носител на купата 
на ВКФС в чест на Девети 
септември. Срещата ВМС 
– „Академик“ бе харак-
терна с това, че моряците 
правилно построиха иг-
рата си – дълги подавания 
и разгъване чрез крилата, 
а „Академик“ се предста-
ви слабо, без каквато и да 
е връзка между отделните 
линии.“

 
***

21.08.1952 г., „Локо-
мотив“ Пловдив – ВМС 
0:0,

В. „Нар. спорт“, 
бр. 874, 22.08.1952 г.: 
„При 40°, Пловдив, 21.08. 
Големият задух и високата 

1952

Димитър Йорданов 
Николов – Кукуша 

(1.11.1929 г. – 
25.5.1996 г.), 9 мача в 

"А" РФГ, сезон 1952 г.  
Йорданов пристига 
като военнослужещ 

във ВМС от ДНА 
Пловдив. Юноша 

на „Славия“, висок и 
борбен, използван 

е от треньора 
Моканов на пост-
овете централен 
защитник и халф. 

Кукуша остава само 
няколко месеца, след 

което се завръща в 
София и играе за от-

бора на „Завод 12“, с 
чийто екип развива 

голмайсторските 
си способности. 

През 1955 г. Кукуша 
преминава във ВВС, а 
след закриването на 

отбора - в „Левски“, 
където с голове-
те си придобива 

статут на легенда 
за клуба. За варнен-

ските запалянковци 
Димитър остава 

известен като по-
младият брат на 

Кукуша – Александър 
Йорданов, популяр-

ният нападател 
на „Тича“/„ТВ“ от 

периода 1943-46 г.
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температура през днешния 
ден даде отражение върху 
качеството на играта. Тя 
беше мудна, без воля за 
победа. През второто по-
лувреме отборът на моря-
ците очерта надмощие, но 
по-добрата игра на крайна-
та отбрана на „Локомотив“ 
не позволи отбелязване на 
гол. Б. Константинов“

24.08.1952 г., ДНА 
Пловдив – ВМС 0:2 (0:1),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 875, 25.08.1952 г.: 
„Пловдив, 24.8. При равни 
технически възможности, 
но с по-добра морално-во-
лева подготовка, днес мо-
ряците изтръгнаха ценна 
победа. Срещата започна и 
завърши с бърза, амбици-
озна игра. Пропуснатият в 
13-та мин. 11-метров удар 
срещу ВМС понижи до из-
вестна степен духа на плов-
дивчани. Оттук играта доби 
нов вид – нервност у състе-
зателите на ДНА, лоши по-
давания, лоши пласирания 
и липса на удари във вра-
тата. При една хубава ком-
бинация на ВМС, център 
нападателя с отмерен удар 
от близо заби в мрежата на 
военните. Голът импулсира 
гостите, които вече често 
застрашаваха вратата на 
ДНА. В 58-та мин. при едно 
несъобразително излизане 
на вратаря на ДНА, прите-
клото се ляво крило прати 
за втори път топката в оп-
разнената врата. При 2:0 за 
ВМС съдията Н. Младенов 
от София, който се справи 
добре с напрегнатата игра, 
даде края на срещата. Б. 
Константинов“

1.09.1952 г., ВМС – 
„Локомотив“ Сф 1:0 (1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
878, 5.09.1952 г.: „гр. 
Сталин. В понеделник ВМС 

зарегистрира успех. На 
по-високата техника на 
гостите, моряците проти-
вопоставиха голяма бор-
беност и желание за по-
беда. Единственият гол 
бе отбелязан в началото 
на срещата от Богданов. 
След откриването локо-
мотивци хвърлиха всич-
ки сили за изравняване, 
но това не им се отдаде 
поради неудачно съста-
вения отбор (Л. Христов 
игра ляво крило и бе фи-
гурант) и отсъствието на 
няколко титуляри. 

Отборът на ВМС след 
повеждането в резултата 
не се отдръпна, а продъл-
жи да напада и на някол-
ко пъти застраши опасно 
вратата на „Локомотив“. 
Съдията Тод. Стоянов ръ-
ководи авторитетно. Г. 
Великов“

4.09.1952 г., ВМС – 
„Ударник“ Сф 3:2 (2:1),

В. „Сталинско зна-
ме“, 5.09.1952 г.: „Две 
особено ценни победи 
на ВМС, гр. Сталин, 4.09. 
Началото на днешната 
футболна среща по нищо 
не предвещаваше побе-
да за отбора на моряци-
те. Още при започването 
на играта „Ударник“ обса-
ди противниковата вра-
та и в 10-та мин. откри 
резултата. Голът стрес-
на домакините, които 
се организираха, взеха 
инициативата и изнесоха 
играта в половината на 
„Ударник“. Малко по-къс-
но Димитров изравни, а 
не след дълго Богданов 
(ВМС) с глава покачи ре-
зултата. 

Второто полувре-
ме моряците започнаха 
със силно желание за 
запазване на резултата. 
Те печелеха борбата за 
първа топка, атакуваха 

вратата на „Ударник“ и не 
след дълго Алексиев с да-
лечен удар покачи на 3:1. 
„Ударник“ отвърна с кон-
траатака и чрез Исаков 
намали на 3:2, при който 
резултат дойде краят на 
мача. Състезателите на 
ВМС показаха ценно ка-
чество – честа стрелба 
във вратата от всяко по-
ложение. Съдията Павлов 
от Пловдив ръководи по-
средствено, като ощети 
сериозно отбора на гости-
те.“

8.09.1952 г., ВМС – 
„Академик“ Сф 0:2,

В. „Нар. спорт“, 
бр. 880, 12.09.1952 г.: 
„Гостуването на „Академик“ 
София в гр. Сталин преми-
на с успех за студентите. В 
понеделник те спечелиха и 
втората си среща, този път 
срещу представителите на 
ВМС. Студентското нападе-
ние се отзоваваше рядко 
пред противниковата вра-
та, но бързо и устремно, 
което объркваше крайната 
отбрана на моряците. 

Въпреки, че имаха 
инициативата през цяла-
та игра, домакините за-
губиха, защото играеха 
погрешно. Те се впуснаха 
в излишни безплодни ком-
бинации, които отбраната 
на гостите ликвидираше 
без усилия. Головете от-
белязаха Трендафилов и 
Самсаров чрез самостоя-
телни прояви.“

11.09.1952 г., ВМС – 
ЦДНА 0:0,

В. „Сталинско зна-
ме“, 12.09.1952 г.: „гр. 
Сталин, 11.9. Днес в един 
крайно напрегнат мач от 
началото до края ВМС и 
ЦДНА завършиха нарав-
но. Отборът на моряците 
излезе на терена с явното 

1952

* * *
22.03.1952. В изпъл-
нение на решение 
на Политбюро от 
6.03.1952 със секрет-
но постановление 
на МС по съветски 
модел е създаден 
секретен държавен 
орган за стратеги-
ческо ръководство 
на отбраната - 
Държавен комитет 
за отбрана (ДКО). 
Мирновременният 
състав на съвета 
е от 6 души, воен-
новременият от 9. 
Председател е глав-
нокомандващият 
- Вълко Червенков. 
Червенков и членът 
на ДКО Тодор Живков 
са удостоени с ге-
нералски звания. 
По предложение на 
съветските съвет-
ници в края на 1953 
ДКО е закрит.

* * *
11.05.1952. Премах-
нати са купоните за 
хранителни проду-
кти и са установени 
единни държавни 
цени. Намалени са 
единните държавни 
цени на дребно на 
тъканите, трико-
тажа и обевките. 

* * *
12-15.05.1952. Па-
рична реформа. 100 
лева се обменят за 1 
нов; курсът на лева е 
базиран на руската 
рубла: 1.70 лв. = 1 
рубла.
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желание да запази равен 
резултат. Двете свръзки 
бяха изтеглени назад за 
заздравяване на отбрана-
та. Всички състезатели на 
ВМС играха много добре 
и борбено, но твърдата им 
игра в редица случаи пре-
минаваше в грубости, по 
които се увлякоха и някои 
от състезателите на ЦДНА. 

ЦДНА загуби едната 
точка напълно заслужено. 
Състезателите му играха 
мудно, без нерв и непра-
вилно построиха своята 
игра. Двата полузащитни-
ка при всяко нападение 
на ЦДНА бяха непременно 
пред вратата на ВМС. Така 
се получаваше струпване, 
което пречеше на правил-
ното маневриране. От дру-
га страна се позволяваше 
на нападателите на ВМС 
да играят в чисто поле. 
И в двата отбора липсва-
ха стрелци. Само Божков 
прати няколко опасни 
топки към вратата на ВМС, 
които обаче бяха спасени 
много добре от вратаря 
Дервентски. Димитров и 
Ковачев пропуснаха да ре-
ализират 100% положения 
за гол. Съдията Тр. Христов 
от София се справи много 
добре. Илия Апостолов – 
треньор по футбол“

25.09.1952 г., 
„Спартак“ Сф – ВМС 0:0,

В. „Нар. спорт“, бр. 
884, 26.09.1952 г.: „ВМС 
изненада. И вчерашната 
среща в София идва като 
потвърждение, че про-
винциалния футбол на-
последък бележи напре-
дък.  За моряците срещата 
бе твърде решителна за 
окончателното им класи-
ране, за това те започнаха 
много борбено и амби-
циозно. Отбраната им бе 
стегната, сигурна, а напа-

дението – бързо и мъчно 
удържимо. 

„Спартак“ започна 
прекалено самоуверено. 
Постройката на играта му 
бе лишена от бързина и 
пробивна сила. Всички на-
падатели се осланяха на 
Ташков и за това атаките 
винаги се съсредоточава-
ха към центъра пред вра-
тата. А това позволяваше 
отбраната на ВМС лесно 
да предотвратява опасно-
стите и да изнася играта 
напред. 

По-голямата част от 
играта протече в полови-
ната на „Спартак“. Бързо 
придвижващите се игра-
чи на ВМС печелеха поч-
ти всички топки. Особено 
сполучливо те играеха с 
глава. Красивите комби-
нации и бързите атаки на 
моряците  обаче винаги 
завършваха до наказател-
ното поле, без да се от-
правят удари във вратата 
на Соколов. Изобщо през 
целия мач, към двете вра-
ти бяха дадени едва три, и 
то много слаби удари. 

Осъдителна постъпка 
в началото на второто по-
лувреме на Паноров (Сп), 
който ритна умишлено 
противников играч, лиши 
отбора от един състеза-
тел. „Спартак“ игра до края 
с 10 състезатели. Това без-
спорно даде отражение 
и на без това слабата му 
игра. Съдията Тр. Христов 
даде слабо ръководство.“

29.09.1952 г., 
„Академик“ Сф – ВМС 1:5

2.10.1952 г., „Динамо“ 
Сф – ВМС 0:1,

В. „Нар. спорт“, 
бр. 886, 3.10.1952 г.: 
„Добър финиш на ВМС. 
Представителния отбор 
на ВМС завърши мачовете 
си за републиканско пър-
венство. През първия кръг 

на първенството отбора 
игра несполучливо и по-
вечето от срещите загуби 
с големи резултати. В по-
следствие обаче настъпи 
явно подобрение в играта 
на отбора, което най-ярко 
пролича при последните 
му гостувания в София. 
В три последователни 
срещи в столицата, отбо-
рът не претърпя загуба. 
Отличният финиш на ВМС 
в първенството се явява 
резултат на добрата рабо-
та на треньора Моканов, 
на състезателите и ръко-
водството. 

Отборът е съставен 
от млади (средна възраст 
25 години), енергични 
и борбени състезатели. 
Непрекъснатата борба за 
овладяване на всяка пър-
ва топка, преследването 
ѝ до последната възмож-
ност за спечелване, заед-
но с отличната издръжли-
вост на отделните играчи, 
позволява на отбора да 
играе в сравнително бър-
зо темпо. Най-радващото 
обаче, което показва от-
борът в последните сре-
щи е задружната игра. 
Между отделните линии е 
постигнато добро взаимо-
действие. Състезателите 
бързо овладяват топката, 
не я забавят и точно я от-
правят към желаното мяс-
то. Отбраната е сигурна, 
проявява съгласуваност 
и почти с лекота се справя 
с атаките на противника. 
Като много добър кон-
структор на цялата игра 
на отбора изпъква цен-
тралния защитник Русев. 
Той е много борбен, сигу-
рен и умее с дълги и точ-
ни подавания да създава 
положения за атака на на-
падението. Нападението 
се оказва мъчно преодо-
лимо. То действа по опро-

1952

* * *
3.06.1952. Поредна 

стъпка към ликвиди-
ране независимост-

та на адвокатура-
та - издаден е Указ 

за адвокатурата, с 
който се премахва 

Висшия адвокатски 
съвет, а цялостно-

то ръководство и 
надзор над адвока-

тите се поверяват 
на Министерство 
на правосъдието. 

Министерството 
приема подзаконови 
актове за организа-
цията и дейността 

на адвокатските ко-
легии, адвокатски-

те съвети и юриди-
ческите консулта-
ции (дн. - правните 

кантори), разглежда 
жалби срещу техни 
решения и може да 

ги изменя или от-
меня.
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стен, но резултатен начин в 
атаките си. Пробивите ста-
ват главно чрез двете бър-
зи и борбени крила, които 
надпреварвайки по стра-
ничните линии, центрират 
топките пред вратата на 
противника и така създа-
ват най-опасните положе-
ния за реализиране. 

Като най-добър напа-
дател се прояви лявото 
крило Богданов. Той прите-
жава бързина, точен удар и 
борбеност, които в много 
случаи му даваха предим-
ство в борбата с против-
ника. Във вчерашният мач 
с „Динамо“ единственият 
гол бе постигнат от него, 
след настойчива борба с 
Илиев (Д) и съобразител-
ност да използва изгодния 
момент да шутира остро 
във вратата. 

Какво показаха по-
бедените „Академик“ и 
„Динамо“?

Едва ли студентския от-
бор е давал по-слаба и без-
смислена игра. Играта на 
крайната отбрана бе под 
всякаква критика, липс-
ваше ѝ сигурност, съгла-
суваност и издръжливост. 
Двамата вратари играха 
като начеващи футболисти. 
Полузащитниците през ця-
лото време на мача не зна-
еха къде им е мястото, а 
нападението бе рядко без-
резултатно и безпомощно.

А след вчерашната 
загуба, над „Динамо“ над-
висва заплахата, която е 
надвиснала над „Ударник“ 
и „Академик“ – изпадане от 
„А“ група. Загубата е лесно 
обяснима. Многократно е 
писано и говорено, че в от-
бора неоправдано все още 
играят „стари звезди“, кои-
то нямат вече необходи-
мите издръжливост, воля 
и желание за игра, проявя-
ват нервност, която се от-

разява на колектива. На 
такива играчи безспорно 
не може да се разчита. 
Нужно е смело и основно 
подмладяване на отбора. 
Организацията разпола-
га с добър кадър от мла-
ди и надеждни футболи-
сти. ... Ат. Вълчев“

***
Ре гл а м е н та 
за КСА е по 
п о з н а т а т а 
вече фор-
мула. Първо 
се излъчват 
о к о л и й с к и 
п ъ р в е н ц и , 

които помежду си опре-
делят съответните пър-
венци на окръзите – 12 
на брой. Те се включват 
в борба на елиминации с 
14 отбора от „Б“ РФГ плюс 
първенеца-колектив на 
София до излъчването 
на 4 победители. Тези 4, 
заедно с 12-те от „А“ РФГ 
образуват последните 16. 

Отборът на ВМС за-
почва участието си в 
1/8 финалите за КСА и е 
изтеглен да играе сре-
щу съгражданите си от 
„Спартак“.

1/8 финал КСА:
19.10.1952 г., 

„Спартак“ Сталин – ВМС 
1:1, съдия: Й. Таков

ВМС: Ив. Дервентски, 
Дим. Стефанов, Гочо 
Русев, Т. Николов,  Ив. 
Шулев, П. Желязков, Дим. 
Йовчев (Н. Попов), Н. 
Алексиев, Г. Димитров, Б. 
Ковачев, К. Богданов

„Спартак“: М. Боров, 
Кирчев, Апостолов, 
А. Тодоров, Ненчев, К. 
Пандов, И. Киров – Шопа 
(Л. Сертак), Белчев, Н. 
Димитров, Б. Парушев, Г. 
Арнаудов

В. „Нар. спорт“, бр. 
891, 20.10.1952 г.: „В гр. 
Сталин. Днешната (19.10) 

среща между местните 
отбори протече при мно-
го оспорвана игра и след 
две продължения завър-
ши при равен резултат 1:1. 
Утре (б.р. днес) отборите 
отново ще играят. 

20.10.1952 г., преи-
гр. 1/8 финал КСА, ВМС 
– „Спартак“ Сталин 2:2 
(1:0), съдия: Й. Таков

В. „Сталинско знаме“, 
21.10.1952 г.: „...Крайният 
резултат след двете про-
дължения по 15 мин. бе 
1:1. Състезанието се преи-
гра вчера, понеделник при 
същия футболен съдия – Й. 
Таков и на същото игрище. 
Спартаковци още от нача-
лото на състезанието по-
строиха по-добре играта 
си, технически бяха по-до-
бри и в първото полувре-
ме отбелязаха един гол. 
Във второто полувреме 
тактическото надмощие 
на спартаковци продължи 
и резултата стана 2:0. След 
този резултат, в играчите 
на ВМС настана смущение. 
Техните опити останаха 
безрезултатни и поради 
сковаването на играчите 
и събирането им на едно 
място. При една грешка 
на крайния бранител на 
„Спартак“ в пеналтерията 
беше правилно отсъдена 
дузпа , която бе превър-
ната в гол. Това окуражи 
състезателите на ВМС и 
след малко те изравниха 
резултата – 2:2. При този 
резултат дойде и края на 
състезанието, което ще се 
преиграва наново вероят-
но в сряда или четвъртък.

23.10.1952 г., второ 
преигр. 1/8 финал КСА, 
„Спартак“ Сталин - ВМС 
0:0, съдия: Й. Таков

В. „Нар. спорт“, бр. 
892, 24.10.1952 г.: „В гра-

1952

* * *
1952 г. в стария 
салон на театър 
„Варненска комуна“ 
се играе кукленият 
спектакъл „Патен-
цето“ от Нина Гер-
нет и Тамара Гуре-
вич с марионетки. 
Уникалните кукли 
от първите спекта-
кли са запазени в Му-
зея на куклите към 
театъра. След успе-
ха на „Патенцето“ 
театърът става 
културен институт 
към Градския наро-
ден съвет. Първата 
сграда, определена 
за театър, се нами-
ра на бул. „Владислав 
Варненчик“, зад 
Пощата в бившите 
безплатни учени-
чески трапезарии, 
в склада за зърнени 
храни. 12.07.1985 
г., благодарение 
на усилията на 
директора Йордан 
Тодоров, театърът 
влиза в нова сграда в 
центъра на града – 
ценен архитектурен 
паметник, ориги-
нално адаптиран 
за нуждите на съ-
временен културен 
институт.
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Статистика BMС „A“ РФГ 1952 г.
16.03.1952 г.: 1 кръг, гр. Сталин, 
ВМС – „Спартак“ Сф - 1:1 (0:1), 
съдия: Г. Генов
ВМС: Любен Ташев (Иван 
Дервентски), Димитър Стефанов, 
Дим. Йорданов – Кукуша, Панайот 
Желязков, Никола Попов, Иван 
Шулев, Димитър Йовчев, Георги 
Димитров, Гочо Русев, Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов
„Спартак“ Сф: Ап. Соколов; 
Дончев, Илиев, Б. Апостолов; Др. 
Георгиев, Трайков, Инджев, Тр. 
Станков, Д. Ташков, Андонов, Г. 
Николов 
Голм.: 0:1 Тр. Станков 43‘, 1:1 Г. 
Димитров 88‘ (псу)

7.04.1952 г.: София, „Ударник“ 
София - ВМС 6:1 (3:0), съдия: Н. 
Димитров
„Ударник“ Сф: М. Минчев, Пан. 
Велев, Т. Капралов, М. Горанов, 
Т. Атанасов, М. Христов, Хр. 
Мандалчев, Иг. Игнатов (М. 
Николов), Д. Исаков, Г. Стойчев, 
Т. Захариев
ВМС: Любен Ташев (Иван 
Дервентски), Димитър Стефанов, 
Димитър Йорданов (Стефан 
Стефанов), Панайот Желязков, 
Иван Шулев, Недко Недев, 
Димитър Йовчев, Георги 
Димитров, Гочо Русев, Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов
Голм.: 1:0 Капралов 35‘, 4:0 
Исаков 37‘, 38‘, 58‘, 4:1 К. 
Богданов (дузпа), 63‘, 5:1 Николов 
73‘, 6:1 Захариев 77‘

12.04.1952 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Спартак“ 
Сталин 3:2 (2:2), съдия: Н. Гелев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Димитър Йорданов, 
Панайот Желязков, Иван Шулев, 
Недко Недев, Димитър Йовчев, 
Георги Димитров, Гочо Русев, 
Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
„Спартак“ Ст.: М. Боров; М. 
Кръстев, А. Апостолов, (Ан. 
Тодоров), Ил. Кирчев, Д. Ненчев, 
К. Пандов; Н. Димитров, К. 
Кашукеев, В. Желев, Б. Парушев, 
Г. Арнаудов 
Голм.: 1:0 Д. Йовчев 6‘, 1:1 
Ненчев (дузпа) 25‘, 1:2 Арнаудов 
29‘, 2:2 Д. Йовчев 35‘, 3:2 Д. 
Йовчев 88‘

20.04.1952 г.: София, ЦДНА 
- ВМС 4:1 (3:1), съдия: Сим. 
Александров
ЦДНА: П. Панайотов, Ст. Божков, 
Кр. Янев, И. Колев, Д. Миланов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Димитър Йорданов, 

Панайот Желязков, Иван 

Шулев, Недко Недев, Димитър 
Йовчев, Георги Димитров, Гочо 
Русев, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 1:0 Колев 13‘, 2:0 
Панайотов 15‘, 3:0 Янев 34‘, 3:1 
Гочо Русев 43‘, 4:1 Д. Миланов 46‘

27.04.1952 г.: гр. Сталин, ВМС - 
ДНА Пловдив 2:1 (1:0), съдия: Г. 
Трифонов
ВМС: Любен Ташев, Димитър 
Стефанов, Гочо Русев, Панайот 
Желязков, Никола Попов, 
Иван Шулев, Димитър Йовчев, 
Борислав Ковачев, Георги 
Димитров (Димитър Йорданов), 
Недко Недев, Кирил Богданов
ДНА Пд: Ангелов (Михайлов), 
Енчев, Симеонски, Милоев, 
Колев, Панайотов, Захариев, 
Бахчеванджиев, Пеев, П. Евтимов, 
Дамянов
Голм.: 1:0 Г. Димитров 30‘, 2:0 Н. 
Недев 60‘, 2:1 Евтимов 70‘

4.05.1952 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Миньор“ 
Димитрово 2:1 (0:1), съдия: Ж. 
Петров  
ВМС: Любен Ташев, Димитър 
Стефанов, Гочо Русев, Панайот 
Желязков, Никола Попов, Иван 
Шулев, Димитър Йовчев, Борислав 
Ковачев (Дим. Йорданов), Георги 
Димитров, Недко Недев, Кирил 
Богданов
„Миньор“: Д. Ангелов, Т. 
Евстатиев, П. Лозанов, С. 
Стоилков, Ст. Христов, Б. Пушев, 
И. Данчев, Хр. Миланов, П. 
Владимиров, Е. Петров, Б. Мицов
Голм.: 0:1 Владимиров 34‘, 1:1 Г. 
Димитров 75‘, 2:1 Г. Димитров 82‘

25.05.1952 г.: Плевен, „Спартак“ 
Пл. – ВМС 1:0
ВМС: Любен Ташев, Димитър 
Стефанов, Гочо Русев, Панайот 
Желязков, Никола Попов, Иван 
Шулев, Димитър Йовчев, Борислав 
Ковачев, Георги Димитров, Недко 
Недев, Кирил Богданов

1.06.1952 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Локомотив“ 
Пловдив 0:0, съдия: Г. Христов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Димитър Йорданов, 
Панайот Желязков, Иван Шулев, 
Никола Алексиев (Никола 
Попов), Димитър Йовчев, Георги 
Димитров, Гочо Русев, Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов
„Локомотив“ Пд: Н. Аров, 
Станчев, Д. Попов, Събев, 
Бъчваров, Димитров, Минков, 
Атлиев, Василев, Милков, Лазаров

24.06.1952 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Динамо“ Сф 
0:5 (0:4), съдия: Т. Стоянов
ВМС: Иван Дервентски (Любен 
Ташев), Димитър Стефанов, 
Димитър Йорданов, Панайот 
Желязков (Тодор Николов), Иван 
Шулев, Никола Алексиев, Недко 
Недев, Георги Димитров, Гочо 
Русев, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
„Динамо“ Сф: Сп. Андреев, Ат. 
Динев, Ив. Димчев, А. Клева, 
Д. Дойчинов, Ал. Кръстев, Ар. 
Димитров, Г. Кардашев (46‘ В. 
Дойчинов), Д. Попдимитров, Т. 
Такев, Й. Томов
Голм.: 0:2 Такев 10‘, 14‘, 0:3 
Кардашев 24‘, 0:4 Попдимитров 
32‘, 0:5 Томов 84‘

13.07.1952 г.: гр. Сталин, ВМС – 
„Спартак“ Плевен 0:2, съдия: Г. 
Генов
ВМС: Иван Дервентски (Любен 
Ташев), Тодор Николов, Гочо 
Русев, Панайот Желязков, Недко 
Недев (Никола Алексиев), 
Иван Шулев, Димитър Йовчев, 
Димитър Йорданов, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
„Спартак“ Пл.: Н. Пърчанов, 
Недялков, Спасов, Цоловски, 
Русев, Георгиев, Ст. Спиров, 
Алексиев, Д. Минчев, Бъчваров, 
Палев
Голм.: 0:1 Спиров 30‘, 0:2 Минчев 
60‘

20.07.1952 г.: гр. Сталин, 
„Спартак“ Сталин - ВМС 0:0, 
съдия: Ст. Янчев
„Спартак“ Ст.: М. Боров, А. 
Апостолов, Ил. Кирчев, Кръстев, 
К. Пандов; Т. Славов, И. Киров, Б. 
Белчев (Г. Арнаудов), Ан. Тодоров, 
Б. Парушев, Сп. Рухов
ВМС: Иван Дервентски, Тодор 
Николов, Гочо Русев, Панайот 
Желязков, Никола Алексиев, 
Иван Шулев, Димитър Йовчев, 
Никола Попов, Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Отстранени: Борис Парушев (Сп) 
70‘, Никола Алексиев (ВМС) 75‘

3.08.1952 г.: Димитрово, ст. 
Рудник, „Миньор“ – ВМС 3:0 
(1:0), съдия: Зафиров
„Миньор“: Д. Ангелов, Т. 
Евстатиев, П. Лозанов, С. 
Стоилков, Н. Шулев, Б. Пушев, 
И. Данчев, Хр. Миланов, П. 
Владимиров, Ст. Христов, Евг. 
Петров 
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Гочо Русев, Панайот 

Желязков, Иван Шулев, Никола 
Алексиев, Димитър Йовчев, 
Никола Попов, Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 1:0 Миланов 10‘, 2:0 
Петров 50‘, 3:0 Миланов 78‘

7.08.1952 г.: София, ст. Юнак, 
„Локомотив“ Сф - ВМС 1:0 (1:0), 
съдия: Фичо Зарев
„Локомотив“ Сф: Ст. Дошеков, Г. 
Василев – Гоце, Ас. Панайотов, И. 
Атанасов, Тр. Петков, Л. Христов, 
Б. Цветков, Г. Берков, Н. Богданов, 
К. Благоев, Г. Василев – Гьоко
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Гочо Русев, Димитър 
Йовчев, Иван Шулев, Панайот 
Желязков, Никола Попов, Недко 
Недев (Никола Алексиев), Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
Голм.:1:0 Г. Василев – Гьоко 10‘

21.08.1952 г.: Пловдив, 
„Локомотив“ Пд – ВМС 0:0
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Гочо Русев, Тодор 
Николов, Димитър Йовчев, 
Никола Попов, Иван Шулев, 
Никола Алексиев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов

24.08.1952 г.: Пловдив, ДНА 
Пд – ВМС 0:2 (0:1), съдия: Н. 
Младенов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Гочо Русев, Тодор 
Николов, Димитър Йовчев, 
Никола Попов, Иван Шулев, 
Никола Алексиев, Георги Дими-
тров, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 0:1 Г. Димитров 35‘, 0:2 К. 
Богданов 58‘
Пропусната дузпа: П. Евтимов 
(ДНА Пловдив)13‘

1.09.1952 г.: гр. Сталин, ВМС – 
„Локомотив“ Сф 1:0 (1:0), съдия: 
Т. Стоянов
ВМС: Иван Дервентски, 
Димитър Стефанов, Гочо Русев, 
Тодор Николов, Иван Шулев, 
Панайот Желязков, Димитър 
Йовчев, Никола Алексиев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев 
(Никола Попов), Кирил Богданов
„Локомотив“ Сф: Д. Славов, Г. 
Василев – Гоце, Ас. Панайотов, И. 
Атанасов, Тр. Петков, Ал. Генов, Б. 
Цветков, К. Благоев, Н. Богданов, 
Я. Янков. Л. Христов  
Голм.: 1:0 К. Богданов 8‘

4.09.1952 г.: гр. Сталин, ВМС – 
„Ударник“ Сф 3:2 (2:1), съдия: 
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Сим. Павлов
ВМС: Иван Дервентски, 
Димитър Стефанов, Гочо Русев, 
Тодор Николов, Иван Шулев, 
Панайот Желязков, Димитър 
Йовчев, Никола Попов (Недко 
Недев), Никола Алексиев, Георги 
Димитров, Кирил Богданов
„Ударник“ Сф: М. Минчев 
(Павлов), П. Велев, Т. Капралов, 
М. Горанов, Т. Атанасов, Н. 
Иванов, Ахтимов, Д. Исаков, 
Георги Стойчев, Т. Захариев, 
Митов
Голм.: 0:1 Митов 10‘, 1:1 Г. 
Димитров 30‘, 2:1 К. Богданов 35‘, 
3:1 Н. Алексиев 50‘, 3:2 Исаков 70‘

8.09.1952 г.: гр. Сталин, ВМС – 
„Академик“ Сф 0:2 (0:1) 
ВМС: Иван Дервентски, 
Димитър Стефанов, Гочо Русев, 
Тодор Николов, Иван Шулев, 
Панайот Желязков, Димитър 
Йовчев, Никола Алексиев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
„Академик“ Сф: Кюпев, Борисов, 
Финков, Антонов, Крамаренко, 
Чипев, Дим. Самсаров, В. Спасов, 
И. Трендафилов, Панов, Хр. 
Конаков
Голм.: 0:1 Трендафилов 30‘, 0:2 
Самсаров 60‘

11.09.1952 г.: гр. Сталин, ВМС - 
ЦДНА 0:0, съдия: Тр. Христов
ВМС: Иван Дервентски, 
Димитър Стефанов, Гочо Русев, 
Тодор Николов, Никола Попов, 
Панайот Желязков, Димитър 
Йовчев, Никола Алексиев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
ЦДНА: Геренски, Цветков, 
Манолов, Енишейнов, Стефан 
Божков, Г. Стоянов, П. Михайлов, 
М. Янков, П. Панайотов, И. Колев, 
Кр. Янев (А. Миланов)

25.09.1952 г.: София, игр. Спартак, 
„Спартак“ Сф – ВМС 0:0, съдия: 
Тр. Христов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Гочо Русев, Тодор 
Николов, Иван Шулев, Панайот 
Желязков, Димитър Йовчев 
(Никола Попов), Никола Алексиев, 
Георги Димитров, Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов
„Спартак“ Сф: Ап. Соколов, Ст. 
Василев, Б. Апостолов, Дончев, 
Трайков, Инджев, Т. Диев; Г. 
Николов, Д. Ташков, Паноров, 
Костов (Станимиров) 
Отстранен: Манолов 60‘ (Сп)

29.09.1952 г.: София, ст. Нар. ар-
мия, „Академик“ Сф – ВМС 1:5 
(1:2), съдия: К. Динов
ВМС: Иван Дервентски, 
Димитър Стефанов, Гочо Русев, 
Тодор Николов, Иван Шулев, 
Панайот Желязков, Димитър 
Йовчев, Никола Алексиев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, 

1952 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. ЦДНА 1:1 2:2 1:0 1:0 5:1 4:1 1:0 3:0 1:2 1:0 5:0

2. Сп.Сф 0:1 0:1 1:0 0:0 4:1 0:0 0:0 0:2 3:0 3:2 5:0

3. ЛокСф 0:4 0:2 2:2 1:0 1:0 1:0 1:2 1:0 3:1 4:0 5:0

4. Сп.Пл 0:0 0:0 0:1 1:0 2:1 1:0 0:2 2:1 1:1 1:0 0:0

5. ДинСф 1:3 0:0 0:3 0:1 1:0 0:1 2:0 0:0 3:1 4:0 1:0

6. ЛокПд 1:0 0:3 3:2 6:1 0:0 0:0 0:2 2:1 4:1 0:1 1:0

7. ВМС 0:0 1:1 1:0 0:2 0:5 0:0 3:2 2:1 2:1 0:2 3:2

8. Уд.Сф 0:1 1:3 0:1 0:0 1:1 0:1 6:1 4:1 1:2 1:1 0:0

9. ДНА 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 0:2 1:2 2:1 0:2 2:0

10. МинД 2:2 1:1 1:0 1:2 1:2 1:0 3:0 0:1 0:1 2:1 4:0

11. Ак.Сф 1:1 0:3 2:0 1:1 1:1 0:0 1:5 0:3 0:1 0:0 2:0

12. Сп.Ст 0:0 1:0 1:1 2:2 0:1 1:2 0:0 2:1 2:0 4:0 1:2

ВМС, 1952 г., „А“ РФГ м. г.

Георги Димитров - Червения 22 8

Гочо Русев - Мотора 22 1

Кирил Богданов - Картофа 22 5

Димитър Йовчев 21 4

Борислав Ковачев 21 1

Иван Шулев 21

Панайот Желязков 20

Димитър Стефанов - бай Митьо 20

Иван Дервенски 19

Никола Алексиев 15 2

Никола Попов - Мальо 14

Тодор Николов - Чапата 12

Недко Недев - Пилето 10 1

Димитър Йорданов - Кукуша 9

Любен Ташев 7

Стефан Стефанов - Чефо 1

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. ЦДНА София 22 13 7 2 38:12 33

2. Спартак София 22 9 8 5 30:13 26

3. Локомотив София 22 11 3 8 30:22 25

4. Спартак Плевен 22 8 8 6 19:21 24

5. Динамо София 22 8 6 8 22:16 22

6. Локомотив Пловдив 22 9 4 9 24:26 22

7. ВМС Сталин 22 8 6 8 22:32 22

8. Ударник София 22 8 5 9 29:22 21

9. ДНA Пловдив 22 9 1 12 17:25 19

10. Миньор Димитрово 22 7 4 11 26:34 18

11. Академик София 22 6 6 10 19:32 18

12. Спартак Сталин 22 4 6 12 16:37 14

Кирил Богданов
„Академик“ Сф: Кюпев (Пърже-
лов), Димитров, Финков, Борисов, 
Попдимитров, Крамаренко, 
Дим. Самсаров, В. Спасов, И. 
Трендафилов, Панов, Хр. Конаков
Голм.: 1:0 Трендафилов 10‘, 1:1 Б. 
Ковачев 20‘, 1:2 Н. Алексиев 30‘, 
1:3 Д. Йовчев 55‘, 1:4 Г. Димитров 
64‘, 1:5 Г. Димитров 67‘

2.10.1952 г.: София, ст. Спартак, 
„Динамо“ Сф - ВМС 0:1 (0:0), 
съдия: Н. Младенов
„Динамо“ Сф: Д. Еленков, Д. 
Илиев, И. Димчев, Ам. Клева, 
Д. Дойчинов, Ал. Кръстев, Арс. 
Димитров, Г. Кардашев, Д. 
Попдимитров (46‘ В. Дойчинов), 
Т. Такев, Т. Стоянов
ВМС: Иван Дервентски, 
Димитър Стефанов, Гочо Русев, 
Тодор Николов, Иван Шулев, 
Панайот Желязков, Димитър 
Йовчев, Никола Алексиев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
Голм.: К. Богданов 78‘
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да, носещ името на вели-
кия Сталин, местните два 
отбора „Спартак“ и ВМС в 
трети пореден мач завър-
шиха наравно – 0:0. Играта 
бе бърза, коректна и на-
прегната. Спартаковци 
превъзхождаха своите 
противници, разгъваха на-
паденията си и дадоха по-
вече удари във вратата на 
ВМС. В 60-та мин. топката 
се отби в напречната греда 
на вратата на моряците, а 
няколко минути след това 
Парушев пропусна идеал-
но положение. Богданов 
и Димитров (ВМС) също 
така пропуснаха изгодни 
положения за реализира-
не. Поради напредналото 
време, определените две 
продължения по 15 мин. 
бяха отложени да се иг-
раят днес. Ако и след тях 
резултатът остане равен, 
победител ще бъде излъ-
чен чрез жребий.“

В. „Сталинско знаме“, 
24.10.1952 г.: „Вчера, при 
голям интерес от страна 
на гражданството се със-
тоя трето поредно фут-
болно състезание за КСА. 
Макар че състезанието бе 
определено да започне от 
15 часа, то започна близо 
40 мин. по-късно пора-
ди отказа на съдията Ст. 
Данчев да го ръководи. По 
взаимно съгласие състеза-
нието беше ръководено от 
пребиваващия в града ни 
футболен съдия Й. Таков.

В първото полувреме 
състезателите на „Спартак“ 
си построиха по-правилно 
играта, имаше добра връз-
ка между отделните линии 
и нападението бе под-
хранвано с топки от полу-
защитниците и крайните 
защитници. Въпреки тех-
ническото превъзходство 
на спартаковци резултата 
не бе открит. Във второ-

то полувреме за известно 
време ВМС взе инициа-
тивата, но гол също не бе 
отбелязан. Нападението 
на „Спартак“ направи мно-
го повече слизания до 
вратата на противника си, 
докато добрия вратар на 
„Спартак“ нямаше работа. 
Едва в последната мину-
та, една опасна топка от-
близо майсторски бе от-
бита в корнер от вратаря 
на „Спартак“. Преди да се 
бие корнера съдията даде 
края на състезанието при 
нулев резултат. 

Сега се поставя въпро-
сът, какво разрешение ще 
се даде на динамичната 
борба между двата равно-
стойни отбора на нашият 
град. Според специалния 
правилник за КСА, ако 
първото състезание е при 
равен резултат се дават 
две продължения по 15 
мин. При равен резултат и 
тогава се играе на другия 
ден при същия съдия. При 
равен резултат продъл-
жения не се дават като се 
насрочва съвършено ново 
състезание. При равен ре-
зултат и на третото състе-
зание се дава продълже-
ние от половин час (две 
по 15 мин.) и след тях ако 
няма победител се тегли 
жребий от републиканска-
та футболна секция (РФС 
при ВКФС).

Поради тъмнината, съ-
дията Таков не даде про-
дължението. Следва днес 
да се дадат двете продъл-
жения от по 15 мин. и ако 
не се излъчи победител, 
да се тегли жребий. Обаче 
правилникът не уясня-
ва дали е правилно да се 
дадат продълженията на 
другия ден. Следователно 
РФС ще реши въпросът.“

 (бел. продълженията 
от третият мач започ-
нал на 23.10.1952 г. се изи-

грават на 24.10.1952 г.)

24.10.1952 г., доигра-
ване 2х15 мин. 1/8 финал 
КСА, ВМС – „Спартак“ 
Сталин 1:0, съдия Й. 
Таков

Голм: 1:0 Г. Димитров 
102‘

ВМС: Ив. Дервентски, 
Дим. Стефанов, Гочо 
Русев, Т. Николов,  Ив. 
Шулев, П. Желязков, Н. 
Недев (Дим. Йовчев), Н. 
Алексиев, Г. Димитров, Б. 
Ковачев, К. Богданов

„Спартак“: М. 
Михайлов, Ил. Кирчев, 
Апостолов, А. Тодоров, 
Ненчев, К. Пандов, И. 
Киров – Шопа (Спир. 
Рухов), Б. Белчев, Н. 
Димитров, Б. Парушев, Г. 
Арнаудов

В. „Нар. спорт“, бр. 
893, 27.10.1952 г.: „В гр. 
Сталин, след като ВМС 
игра през седмицата 330 
минути в продължение на 
четири дни с достойния 
си съперник „Спартак“, 
той го победи с 1:0...“

В. „Сталинско зна-
ме“, 25.10.1952 г.: „Вчера 
се играха двете продъл-
жения от 15 мин. от тре-
тото поредно състезание. 
... Още със започване на 
състезанието, отборът на 
ВМС устремно нападна. В 
първите 15 мин. състеза-
телите му дадоха по-сър-
цата игра и в 12-та мин. 
при непокриване на напа-
дателя Г. Димитров в пе-
налтерията на „Спартак“, 
последният спокойно 
изпрати топката в десния 
ъгъл.

През вторите 15 
мин. състезателите на 
„Спартак“ хвърлиха всич-
ки сили за изравняване на 
резултата, но безуспешно. 
Краят дойде при победа 
на моряците с 1:0. ... Утре, 

1952

* * *
29.09. – 3.10.1952. 

Съдебен процес сре-
щу 40 католици, от 
които 27 свещеници 
и една монахиня, об-

винени в създаване 
на „шпионска и заго-
ворническа католи-
ческа организация в 

България“, работила 
за Ватикана и за-

падни разузнавания. 
Епископ Евгений 
Босилков, отец 

Йосафат Шишков, 
отец Павел Джидров 

и отец Камен Вичев 
са осъдени на смърт, 

а останалите на 
различни срокове 

затвор.

***
На 9.11.1952 г. ДСО 
„Ударник“ – София, 
става носител на 
КСА, след като по-

беждава на финала 
ДСО „Спартак“ – Со-

фия, с 3:1 (1:0).

***
Унгария печели 

Олимпийското зла-
то по футбол в Хел-

зинки, след като на 
финала побеждава 

Югославия с 2:0. Бъл-
гария е елиминирана 
в предварителният 

кръг с 2:1 (0:0) от 
СССР, след продълже-

ния и след като по-
вежда в резултата.
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неделя, ВМС ще има за 
противник отбора на ДНА 
Пловдив.“

¼ финал КСА:
26.10.1952 г., 

Колодрума, 15.00, ВМС – 
ДНА Пловдив 0:1 (0:0), съ-
дия: Дим. Топалов

Голм: 0:1 Андонов 75‘ 
(дузпа)

ВМС: Ив. Дервентски, 
Дим. Стефанов, Гочо Русев, 
Т. Николов,  Ив. Шулев, П. 
Желязков, Дим. Йовчев, Н. 
Алексиев, Г. Димитров, Б. 
Ковачев, К. Богданов

ДНА: Андонов, Енчев, 
Колев, Пеев, Дамянов, 
Бахчеванджиев, Дечев, 
Попдимитров, Дим. 
Йорданов, Захариев, Д. 
Василев

В. „Нар. спорт“, бр. 
893, 27.10.1952 г.: „гр. 
Сталин, 26.10. Моряците 
имаха инициативата през 
по-голямата част от мача 
и играха много по-пра-
вилно от своите съперни-
ци, но напуснаха терена 
победени. Причината за 
поражението им е у само 
един състезател от отбо-
ра, който увреди на целия 
колектив. Това бе врата-
рят Дервентски. В 70-та 
мин. моряците спечелиха 
11-метров удар. Зад топ-

ката застана Дервентски 
и започна да дразни 
своя колега от ДНА. Но 
изпълнителят би неточ-
но и топката не намери 
вратата. Несполуката го 
изнерви и само няколко 
минути по-късно, при 
едно отзоваване на със-
тезателите от ДНА пред 
вратата му, Дервентски 
ритна умишлено един 
противников състезател. 
Съдията Топалов отсъди 
11-метров удар, който 
бе изпълнен от вратаря 
на гостите Андонов. Той 
прати топката в мрежа-
та – 1:0 за ДНА Пловдив. 
След гола, моряците 
продължиха натиска си, 
но отбраната на гостите 
действаше сигурно. Илия 
Апостолов – треньор 
по футбол“

ВМС напуска борбата 
за КСА след този ¼ фина-
лен мач.

***
К у п а 

на ГС на 
ДСНМ:

П о л у -
финали:

2 . 1 1 . 
1952 г.: 
„Спартак“ 

– „Локомотив“ 2:1 и 
9.11.1952 г.: ВМС – 

„Академик“, победа на 
ВМС „с голям резултат“, без 
да се споменава самият 
резултат.

Финал:
16.11.1952 г., 

„Спартак“ Сталин – ВМС 
1:0, съдия: Филчев

Купа на мира:
7.12.1952 г., ВМС – 

„Спартак“ Сталин 2:0, съ-
дия: Ст. Данчев

В. „Сталинско знаме“, 
9.12.1952 г.: „В неделя се 
проведе поредното фут-
болно състезание за купа-
та на мира между отбори-
те на ВМС и „Спартак-МВР“. 
Под ръководството на съ-
дията Ст. Данчев, отборите 
дадоха една от добрите си 
другарски игри. Крайният 
резултат е 2:0 за ВМС. 
Първият гол бе отбеляз-
ан от крайният бранител 
на „Спартак“ М. Кръстев 
(автогол), а вторият от Г. 
Димитров (Червенко).

Преди състезанието и 
по време на почивката ин-
сталираната радиоуредба 
бе използвана за агитация 
във връзка с изборите. 
Говори кандидатът за де-
путат в народния съвет др. 
Конда Кондов, а капита-
на на отбора на „Спартак“ 
призова физкултурниците 
да гласуват за кандидатите 
на ОФ.“

1952

Отборът на ВМС през лятото на 1952 г.: 
прави от ляво надясно: Гочо Русев, Панайот 
Желязков, Борислав Ковачев, Стефан 
Стефанов – Чефо (тр.), Георги Димитров, 
Тодор Николов и Димитър Йовчев, среден 
ред: Никола Попов – Мальо, Недко Недев, 
Никола Алексиев, Димитър Стефанов – 
Бай Митьо, Иван Шулев и Кирил Богданов, 
отпред: Н. Карайончев, Манчо Рачев, Иван 
Дервентски и Любен Ташев

На 6.02.1952 г. умира 
кралят на Велико-
британия Джордж 
VI. Тронът е насле-
ден от дъщеря му, 
която господства 
до днешен ден като 
кралица Елизабет II.

***
Германия е осъдена 
от Международния 
съд в Хага да изпла-
ти репарации от 3 
милиарда долара на 
Израел.

***
На 4.11.1952 г. зeме-
тресение и послед-
вало цунами на п-в 
Камчатка отнема 
живота на 2300 
души. 
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Нововъденията 
през тази година включват 
съставянето на „Сборен 
отбор на София“, който е 
на практика националният 
отбор на България.  Целта 
е обиграването му за ква-
лификациите за СП’54 в 
Швейцария. В Сборният от-
бор са включени проекто-
националите, които трябва 
да изнесат тежестта на ква-
лификационните срещи. 
Съставен е предимно от 
играчи на ЦДНА, който е 
разтурен и на негово мяс-
то участва военен отбор на 
Софийския гарнизон (ОСГ). 
В определен брой срещи, в 
него участва и нападателят 
на ВМС, Георги Димитров – 
Червения. Сборния отбор 
е включен в „А“ РФГ като 
един от редовните участни-
ци, чийто брой през този 
сезон нараства до 16 отбо-
ра и е включен в класира-
нето, което на този етап из-
глежда като предрешено в 
полза на Сборният (нацио-
нален) отбор. Участниците 
в него записват мачове и в 
отборите си, т.е. участват в 
два отбора от едно и също 
първенство. Сборният от-
бор е разтурен след не-
успешната кампания по 
квалификациите за СП’54, 
а резултатите му са анули-
рани. В 13-те си изиграни 
мача Сборният отбор за-
писва 11 победи и 2 загуби 
(от ДСО „Ударник“ и ДСО 
„Строител“).

Създадени са пет „Б“ 
групи, първенците от които 
добиват право на участие в 
„А“ РФГ през следващият 
сезон (1954), на мястото на 
класиралите са на послед-
ните пет места в „А“ група. 

***
В края на февруари 

се играе турнир между 
всички ДСО в града, в 
чест на 80 годишнината 
от обесването на Васил 
Левски и 75 годишни-
ната от освобождение-
то от турско робство. 
Резултатите не са съоб-
щени в пресата.

В. „Нар. спорт“, бр. 
924, 13.02.1953 г.: неде-
ля 8.02. „Отборът на ВМС 
победи „Динамо“ със 
7:0. Динамовци показа-
ха слаба издръжливост. 
Това се потвърждава от 
факта, че 5 от всичките 7 
гола във вратата им бяха 
постигнати през второто 
полувреме.“

В. „Нар. спорт“, 
бр. 928, 27.02.1953 
г.: „Отборът на ВМС 
е гостувал на ДНА в 
Коларовград. Въпреки 
неблагоприятното вре-
ме, интересната среща 
е била наблюдавана от 
повече от 3000 зрители. 
Мачът е завършил с от-
белязването на по един 
гол в двете врати.“

15.03.1953 г., ВМС – 
„Академик“ Сталин 0:1 
(0:1),

В. „Сталинско зна-
ме“, 18.03.1953 г., „... 
Председателят на ок-
ръжната футболно-съ-
дийска секция др. Стойчо 
Ковачев (Солака) привет-
ства отборите и ги при-
зова към повишаване на 
спортното им майстор-
ство. С падане на колене 
състезателите отдадо-
ха почит на починалия 
вожд и учител на про-
гресивното човечество 
другаря Сталин. Под ръ-
ководството на съдията 
Топалов двата отбора се 
явиха в пълните си със-
тави. Характерно за тях-
ната игра е, че не дадоха 

висококачествен футбол. 
Студентите успяха до из-
вестна степен успешно 
да приложат „бетона“ при 
отбраната, докато моря-
ците не показаха почти 
никакъв тактически за-
мисъл. Бързите им крила 
вместо да разгърнат игра-

та по страничните линии 
и да дадат възможност 
на свръзките и централ-
ния нападател да правят 
пробиви, свиваха играта в 
центъра, където се струп-
ваха почти всички състе-
затели. 

Единствения гол беше 
отбелязан от студентите 
през първото полувреме 
при едно меле. Макар, че 
през цялото време състе-
зателите на ВМС показаха 
по-добра техника, лошата 
постройка на играта не им 
позволи да изменят резул-
тата...“

В. „Нар. спорт“, бр. 
933, 16.03.1953 г.: „След 
дълга почивка днес от-
ново игрище Колодрума 
побра многохилядна пуб-
лика...

Първото полувреме 
играта повече се водеше 
пред вратата на „Академик“, 
но нападението на ВМС 
не можа да използва съз-
дадените положения. 
Студентите се отдръпнаха 
в отбрана. Нападателите 
на ВМС играха без ком-
бинации, липсваха удари 
във вратата. Така безцел-
но протекоха 43 минути. 

1953

10.02.1953 г. На-
родното събрание 
приема изменения в 
Наказателния закон, 
които определят 
като „измяна на 
родината“ напуска-
нето на страната 
без разрешение от 
властите и отказ 
от завръщане след 
изтичане на срока 
на разрешеното 
пребиваване в чуж-
бина. „Изменниците 
на родината“ се 
наказват със смърт. 
Близките на бег-
ълците, които са 
знаели за подготвя-
ното бягство, се на-
казват със затвор 
от 5 до 10 г., тези 
от близките, кои-
то не са знаели за 
готвеното бяство, 
се въдворяват в ТВО 
или се изселват. Тези 
норми са отменени 
през ноември 1953.
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Една минута преди края 
на полувремето, от нака-
зателен удар пред вратата 
на ВМС, Бенов (А) прати 
топката в мрежата – 1:0 за 
„Академик“.

Второто полувреме 
състезателите на ВМС 
започнаха устремно и 

„Академик“ отново се от-
тегли в отбрана, като ос-
тави само двама състеза-
тели напред. Резултатът не 
бе променен. Технически 
и тактически играта не бе 
издържана, ударите във 
вратите бяха слаби и не-
точни. Отбраните играха 
по-добре. К. Павлов – тр. 
по футбол“

22.03.1953 г., „Ми-

15.03.1953 г., 
Колодрума, от ляво 

надясно: Димитър 
Стефанов, Иван 

Дервентски, Гочо 
Русев, Димитър 

Йовчев, Борислав 
Ковачев, Тодор 
Николов, Иван 
Пиргов, Георги 

Димитров, Иван 
Шулев, Никола 

Алексиев и Кирил 
Богданов

ньор“ Димитрово – ВМС 
3:2 (2:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 935, 23.03.1953 г.: 
„Отпускането може да 
бъде фатално. Срещата за 
малко не донесе разоча-
рование на хилядите при-
върженици на футболната 
игра. Тази среща показа 
за сетен път до къде мо-
гат да стигнат последи-
ците от едно отпускане, 
вследствие постигането 
на известни успехи срещу 
противника. Независимо, 
че „Миньор“ можа да спе-
чели две ценни точки, ръ-
ководителите му следва 
сериозно да поработят 
върху морално-волеви-
те качества на отбора. 
Отборът на ВМС, въпре-
ки получените три гола 
показа целеустременост, 
бойкост и пълна мобили-
зация на силите, особено 
през второто полувреме. 
Ако не се постигна израв-
няване на резултата, то 
това се дължи най-вече на 
липсата на точни и добри 
стрелци, която слабост е 
очевидна. 

90-те минути на игра-
та показаха две различни 

картини. През първото 
полувреме домакините 
упражниха системен на-
тиск върху противниците 
си. С бързи и точни прех-
върляния нападението 
им се озоваваше пред 
вратата на матросите. 
В резултат на това дой-
доха и двата гола, отбе-
лязани от Карадалиев и 
Миладинов.

Началото на второто 
полувреме донесе нов 
гол във вратата на ВМС, 
този път от 11-метров нак. 
удар, изпълнен от Петров. 
Оттук нататък настъпи 
прелом в играта на ми-
ньорци. Те се отпуснаха, 
отдръпнаха се в защита. 
ВМС пренесе играта на-
пред и опасно застраши 
противниковата врата. 
Така при неудачно пре-
даване на топката меж-
ду вратаря на „Миньор“ 
и централния защитник 
Лозанов, Николов (ВМС, 
бел. Г. Димитров Николов) 
постигна първия гол. 
Няколко минути след 
това, съдията маркира на-
казателен удар във вреда 
на „Миньор“, който бе ре-

1953
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ализиран. При резултат 3:2 
съдията Н. Стоянов обяви 
края на мача.“

28.03.1953 г., ВМС – 
„Локомотив“ Сф 2:1 (1:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
937, 30.03.1953 г.: „гр. 
Сталин, 28.03. Пред много-
хилядна публика. Играта 
през първото полувреме 
бе бърза, наситена със за-
мислени комбинации от 
страна на двата отбора. 
Нападенията провежда-
ни в дълбочина и широ-
чина се редуваха еднакво 
често и пред двете врати. 
Първите минути минаха 
при подчертано желание 
за откриване на резул-
тата. Първи постигнаха 
това домакините. В 10-та 
мин. Самсаров (ВМС) за-
почна комбинация, която 
Димитров завърши с хубав 
гол. Това импулсира мо-
ряците. Те започнаха по-
често да атакуват. Липсата 
на точна стрелба обаче не 
им позволи да използват 
временното териториално 
надмощие. Към края на по-
лувремето Богданов (Лок) 
успя да прехвърли вратаря 
Дервентски и резултата бе 
изравнен. 

ВМС започна втората 
част със силно желание за 
победа. Не след дълго, те 
постигнаха чрез Димитров 
втори гол. До края на мача 
моряците имаха инициа-
тивата в играта. В този мач 
те показаха добра игра с 
дълги прехвърляния, кои-
то объркваха отбраната на 
„Локомотив“. Крайната от-
брана на ВМС чистеше си-
гурно, бореше се за първа 
топка. Гостите показаха до-
бро владеене на топката, 
но си служеха прекалено 
много с къси подавания. 
Съдията Александров от 
Плевен ръководи среща-

та добре, но се показа 
недостатъчно подгот-
вен при отсъждането на 
авантажите. К. Павлов“

1.04.1953 г., 
„Локомотив“ Пловдив – 
ВМС 0:0,

В. „Нар. спорт“, 
бр. 938, 3.04.1953 г.: 
„Пловдив. В сряда госту-
ващия отбор на ВМС се 
срещна с пловдивския 
„Локомотив“. Любителите 
на футболната игра оч-
акваха интересна борба, 
понеже познаваха ВМС 
като един от нашите до-
бри отбори. Мнозина 
очакваха, че „Локомотив“ 
ще желае да се реабили-
тира, след като загуби 
в Плевен. Пловдивчани 
обаче отново бяха свиде-
тели на един слаб мач, в 
който не бе излъчен по-

бедител. 
Моряците превъзхож-

даха домакините в техни-
ческо и тактическо отно-
шение. Техните нападения 
на широк фронт, точните 
подавания и голямата им 
пробивна сила, особено 
през първото полувреме 
осигуриха на моряците 
продължително надмо-
щие. Подпомогнати от вя-
търа през първите 45 мин. 
нападателите на ВМС чес-
то стреляха във вратата 
на „Локомотив“. И този път 
локомотивци не загубиха 
благодарение на отлич-
ната си отбрана, начело 
с Попов и вратаря Аров, 
който спаси много опас-
ни топки. Нападателите 
на „Локомотив“ играха 
твърде слабо и не можа-
ха да оправдаят усилията 

1953
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на останалите си другари. 
Съдията Динов ръководи 
срещата добре.“

12.04.1953 г., ВМС – 
ВВС 3:2 (3:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
941, 13.04.1953 г.: „гр. 
Сталин, 12.04. Днес време-
то бе студено и ветровито, 
но повече от пет хиляди с 
интерес наблюдаваха сре-
щата. 

Отборът на летците за-
почна играта срещу вятъ-
ра. Пролича свойствената 
им комбинативна игра 
с къси подавания, която 
продължи до края на пър-
вото полувреме. Техните 
увличания в този начин 
на игра често се придру-
жаваха и от излишни со-
лови акции. Това даваше 
възможност на моряците 

да се организират в отбра-
ната и с дълги и средни па-
сове да нападат устремно 
към вратата на ВВС. Така 
бе постигнат първият гол 
във 2-та мин., когато при 
едно объркване пред вра-
тата на летците Димитров 
(ВМС) през ръцете на вра-
таря Георгиев отбеляза 
първия гол. ВВС продължи 
да играе с къси пасове, до-
като моряците се органи-
зираха много добре и пра-
вилно разгъваха играта си 

на широк фронт. В помощ 
на домакините беше и вя-
търа. Не след дълго, след 
изпълнен далечен удар 
от Самсаров, топката от-
ново намери вратата на 
летците – 2:0 за ВМС. Този 
гол импулсира моряците 
и нападенията им станаха 
по-опасни. След няколко 
минути те покачиха на 3:0. 

През второто полу-
време летците започнаха 
устремно. Сега те бяха по-
добри и се чувстваше нерв 
в играта им. Това ги доведе 
до успех – още в началото 
на полувремето те отбеля-
заха два гола. Моряците 
на свой ред проведоха 
опасни нападения. 10 
мин. преди края те заи-
граха отбранително и ус-
пяха да запазят резултата. 
Съдията Топалов се спра-
ви добре със задачата си. 

След завършване 
на срещата станаха 
нередни прояви от 
страна на отдел-
ни групи зрители. 
Трябва да се взе-
мат мерки срещу 
виновниците, за 
да не се повтарят 
такива срамни сце-
ни в бъдеще. Илия 
Апостолов – тре-
ньор по футбол“

19.04.1953 г., 
Сборен отбор – 

ВМС 3:1 (0:1),
В. „Нар. спорт“, 

бр. 943, 20.04.1953 г.: 
„Победа, която не радва. 
Вчерашната среща пока-
за, че в сборния отбор съ-
ществуват все още сериоз-
ни недостатъци в техниче-
ско и тактическо отноше-
ние. Основната слабост на 
състезателите е ненужно-
то задържане на топката. 
Поемането и подаването 
с едно докосване почти 
липсваха. Поради това 

в отбора липсваше ма-
невреност, получаваше 
се събиране на състеза-
телите пред вратата на 
противника. Отбраната 
показа неразбирател-
ство с вратаря. При един 
такъв случай Самсаров 
отбеляза в 35-та мин. 
единствения гол за ВМС. 
Защитниците на Сборния 
не са усвоили правилно 
своите функции и се увли-
чаха напред, клонят към 
излишни комбинации с 
нападателите, изоставят 
строгия контрол към по-
верените им противнико-
ви нападатели (Манолов). 
Особена слабост към 
ненужни комбинации с 
многократни къси пасове 
имаше Иванов, поради 
което противниковата 
дясна връзка оставаше 
свободна и се явяваше 
като конструктор в играта 
на ВМС.

Нападателите на 
Сборния отбор разоча-
роваха с много слабата си 
игра. Основна тяхна зада-
ча е да обсипват с удари 
противниковата врата. За 
съжаление те отправи-
ха 10 удара, от които във 
вратата попаднаха само 5. 
... Освен всичко това липс-
ваше стремеж към едино-
борство. Все още е недос-
татъчна индивидуалната 
техника.

Отборът на ВМС се 
представя все по-добре. 
Нападенията се провеж-
даха правилно, с бързи 
прехвърляния, с което 
се даваше възможност 
на бързите Самсаров, 
Димитров и Богданов 
да използват добрия си 
спринт. Това пролича 
особено във второто по-
лувреме. Недостатъчна е 
все още личната техника 
и физическа издръжли-
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Димитър Симео-
нов Самсаров, 

5 мача/1 гол за ВМС 
през този сезон. 

Самсаров е от Сли-
вен, като студент 

играе в отбора на 

ВУФ (ВИФ), където 
е заемал и вратар-

ският пост, но играе 
главно като крило 
и халф. След това 

преминава в софий-
ският "Академик", а 

през 1953 г. във ВМС, 
където играе само 

през пролетния дял.
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вост главно на двете свръз-
ки, както и провеждането 
на нападенията само чрез 
лявата страна и без заклю-
чителен удар. 

Основната слабост на 
съдията Зарев, както и на 
повечето наши съдии е, 
че не отстраняват смело 
от игра състезатели, които 
умишлено разкарват топ-
ката при изпълнение на 
наказателни удари в тяхна 
вреда и търпят невъздър-
жани обаждания на състе-
затели. Ст. Боцев“

25.04.1953 г., ВМС – „Ч. 
знаме“ Ст. Димитров 3:2 
(1:2),

В. „Нар. спорт“, бр. 
945, 27.04.1953 г.: „гр. 
Сталин, 25.04. Липса на уда-
ри в противниковата врата, 
ето кое беше основната 
слабост и на двата отбора. 
И ако все пак броят на го-
ловете е голям, това се дъл-
жи преди всичко на грешки 
на вратарите, които не съ-
умяха да спрат леко отпра-
вени топки.

Отборите днес прило-
жиха два различни мани-
ера на игра. Докато пре-
възхождащите в техниче-
ско отношение състезате-
ли на ВМС играха с по-къси 
подавания, с повече ком-
бинации, червенознамеци 
си служеха с дълги пасове 
напред, с което объркваха 
противниците си.

Инициативата през 
първото полувреме беше 
поделена, обаче излиза-
нето поради контузия на 
отличния разпоредител 
Коларов (Ч.зн) се отрази 
неблагоприятно в играта 
на гостите. Въпреки това, 
те нападаха опасно, в ре-
зултат на което отбелязаха 
2 гола, срещу 1 от страна на 
ВМС.

През вторите 45 мин. 

играта промени своят 
облик и надмощието 
премина на страната 
на моряците. Те огъ-
наха противниците си. 
Червенознаменци напра-
виха тактическа греш-
ка като върнаха Исаков 
назад за бетониране на 
отбраната. Нападението 
им остана без водач и за-
губи пробивната си сила. 
При това положение ус-
тремът на футболистите 
от ВМС им помогна да 
изравнят и да победят с 
резултат 3:2. Г. Великов“

5.05.1953 г., 
„Спартак“ Сф – ВМС 1:0 
(1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
948, 8.05.1953 г.: „Игра 
недостойна за групата 
на майсторите. Отборите 
избраха най-лошите 
средства в борбата за 
точки, така необходими и 
на двата отбора, намира-
щи се в опасната зона на 
таблицата. Наблюдавано 
бе безцелно ритане на 
топката, липса на всякак-
во творчество, прими-
тивна техника, постоянни 
подвиквания между със-
тезатели и накрая една 
груба хулиганска проя-
ва от страна на Пиргов 
(ВМС). Състезателите на 
ВМС се оказаха неузна-
ваемо слаби в техниче-
ско отношение. Крайната 
отбрана изпращаше без-
целно топката напред, а 
нападателите се задово-
ляваха (когато успееха 
да се доберат до топката, 
което ставаше рядко) да 
я подадат на който и да 
е от съиграчите си, неза-
висимо от изгодността на 
позицията, която е заел. 
Спартаковци не отстъп-
ваха в това отношение, 
и те играха с безцелно 
висока топка, събираха 

се на едно място и прех-
върляха отговорността за 
отправяне на решителен 
удар един на друг. В отбо-
ра на „Спартак“ личат че-
тирима майстори на спор-
та, но на терена бе трудно 
да се разбере кой е и кой 
не е. 

Слабата техника на 
състезателите и от двата 
отбора не позволи да се 
изпълнят каквито и да е 
тактически задачи, които 
безспорно са били поста-
вени от треньорите на два-
та отбора (Л. Ангелов – Сп. 
и Иван Моканов – ВМС). 
Основна слабост бе липса-
та на удари във вратата. До 
40-та мин. и в двете врати 
не бе отправен нито един 
удар, а общо през 90-те 
мин. играчите на „Спартак“ 
отправиха само 5 удара 
във вратата на Ташев, а 
тези на ВМС едва 2 удара 
във вратата на Найденов. 
Зрителите с право негоду-
ваха против слабата игра. 

Победния гол спарта-
ковци отбелязаха в 41-та 
мин. чрез Костов. Това е 
първата победа на този 
отбор, която го откъсва 
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Иван Борисов 
Пиргов (16.7.1929 
г. - 22.1.1996 г.), 36 
мача за ВМС в "А" 
група (1953 и 1954 
г.), пристига като 
военослужещ от 
София и е съставна 
част от средната 
линия на "бронзовия" 
отбор на моряци-
те. След отбиване 
на службата си, 
Пиргов се завръща в 
София и играе за ДСО 
"Ударник".
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от опашката. Съдията К. 
Динов ръководи общо 
взето добре. Той правил-
но отстрани от игра в 
83-та мин. Пиргов (ВМС) 
за умишлено ритане на 
противников състезател. 
К. Динов обаче направи 
няколко обратни присъж-
дания и не реагира против 
постоянните подвиквания 
на състезателите, което 
придава несериозен ха-
рактер на играта и е при-
знак на слаба дисциплина. 
Сп. Тодоров“

11.05.1953 г., ВМС – 
„Спартак“ Пловдив 0:0,

В. „Нар. спорт“, бр. 
950, 15.05.1953 г.: „Слаби 
нападатели. Въпреки дел-
ничния ден, срещата бе 
наблюдавана от много-
бройна публика. Отборът 
на домакините органи-
зираше нападенията си 
главно чрез център напа-
дателя Димитров. Добра 
игра показа вратарят на 

„Спартак“ Дамянов, кой-
то се намесваше винаги 
резултатно. Това пролича 
особено след почивката. В 
тази част на играта състе-
зателите на ВМС чрез во-
дача на нападението про-
веждаха атаките си отно-
во, но неговите съиграчи 

бяха мудни и напредвани-
ята завършваха без удари 
във вратата. Трябва да се 
отбележи самоотверже-
ната игра на пловдивчани, 
които чистеха много до-
бре и сигурно. 

Пред двете врати се ре-
дяха бързи прехвърляния, 
при едно от които отборът 
на „Спартак“ вкара топката 
във вратата на Дервентски 
(ВМС). В първият момент 
съдията маркира постиг-
нат гол, но след намесата 
на страничния съдия той 
го отмени, защото се ус-
танови, че топката е била 
поета с ръка преди отпра-
вянето й към вратата. След 
този момент играта ста-
на нервна, но резултатът 
остана непроменен – 0:0. 
Илия Апостолов – тр. по 
футбол“

17.05.1953 г., 
„Спартак“ Плевен – ВМС 
1:0 (1:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 951, 18.05.1953 г.: 

„Спартак“ Плевен 
спечели ценна 
победа. Още със 
започването ВМС 
очерта леко те-
риториално над-
мощие и проведе 
редица добре 
замислени напа-
дения. В 20-та и 
25-та мин. само 
неточните удари 
на нападатели-
те на моряците 
станаха причина 
да не завършат 
с гол две опасни 

атаки. До средата на по-
лувремето състезателите 
на „Спартак“ играха сму-
тено и неорганизирано. 
Обикновено те губеха 
борбата за първа топка. 
Десет минути преди края 
на полувремето Димитров 
(№9) от ВМС пропусна 

стопроцентова възмож-
ност да отбележи за от-
бора си от 5 метра. След 
това спартаковци взеха 
инициативата в ръцете 
си и проведоха няколко 
опасни нападения. В 43-та 
мин. Спиров (№7) прех-
върли сполучливо и нада-
леч топката на Йорданов 
(№11), който с остър и из-
ненадващ удар отбеляза 
победния гол за „Спартак“.

Втората част на игра-
та протече вяло. Отборът 
на моряците като че ли 
се примири със загубата 
си. Неговите нападатели 
продължиха погрешния 
начин на игра: прекалено 
обработване на топката 
без отправяне на уда-
ри. Съдията Тр. Христов 
ръководи добре. Сим. 
Александров – съдия по 
футбол“

23.05.1953 г., ВМС – 
„Строител“ Сф. 1:0 (1:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 953, 25.05.1953 г.: 
„Срещата започна без 
нерв. Състезателите на 
ВМС изнесоха играта пред 
вратата на противника, 
където я задържаха дъл-
го време, но тук напада-
телите на моряците пра-
веха редица пропуски. В 
20-та мин. Шулев (ВМС) 
посрещна една топка и от 
движение я шутира свет-
кавично във вратата, но 
Соколов с великолепен 
плонж спаси. Това беше 
фактически и единстве-
ният сериозен удар във 
вратата на „Строител“ 
през първото полувреме. 
Продължилият натиск 
на моряците се увенча с 
успех едва в 35-та мин., 
когато след разбъркване, 
Йовчев (№7) от ВМС уме-
ло прехвърли Соколов и 
отбеляза единственият 

1953

Иван Георгиев 
Шулев (31.7.1929 
г. - 21.12.1990 г.), 
75 мача за ВМС в 

"А" РФГ (1952-54 г.), 
пристига също от 

София като вое-
нослужещ. Шулев 

и Пиргов оформят 
халфовата линия на 
отбора през този и 
следващият сезони 

и дават своя принос 

за доброто пред-
ставяне на моря-

ците. През 1955 г. и 
двамата се завръ-
щат в София и за-

стават на същите 
позиции в отбора на 

ДСО "Ударник".
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гол в срещата. Голът като 
че ли примири строителци 
със загубата и те започнаха 
да играят още по-мудно. 

През второто полу-
време играта се оживи. 
Моряците заиграха по-жи-
во и отново обсадиха вра-
тата на „Строител“. Липсата 
на отмерени удари и си-
гурната игра на Соколов 
обаче не позволиха покач-
ване на резултата. Редките 
нападения на строителци 
се провеждаха без особена 
сила и отбраната на ВМС 
начело с центр, защитник 
Димитров ги отбиваше ус-
пешно. Съдията Стоянов 
от Русе направи пропуски 
при отсъждане на аванта-
жите. Г. Великов“

Тук е последният мач 
и класиране, включващи 
Сборния отбор. След изи-
грани 13 мача, той води 
класацията с 22 точки. 
През юни предстоят ня-
колко контролни срещи 
на националите, преди ре-
шителните квалификации 
срещу Румъния и ЧССР.

31.05.1953 г., ВМС – 
ДНА Пловдив 2:0 (1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
955, 1.06.1953 г.: „При по-
добрена игра. Срещата 
между двата армейски от-
бора протече при твърда 
игра, но съдията Христов 
от София не позволи тя 
да се изрази в грубости. 
Гостите започнаха мача с 
много устрем и желание, 
атакуваха опасно, но от-
браната на ВМС беше на 
мястото си и чистеше си-
гурно. Постепенно моря-
ците овладяха играта и на 
свой ред започнаха да за-
страшават вратата на плов-
дивчани. Днес домакините 
бяха коригирали неточна-
та си стрелба и много често 
отправяха силни и отмере-

ни удари. Младият вра-
тар на ДНА обаче ловко 
спасяваше. В 42-та мин, 
Досев (№9) от ВМС шути-
ра от близо, вратаря на 
ДНА плонжира и изби, 
но защитниците не бяха 
на мястото си да изчис-
тят отбитата топка. Досев 
прибегна и я изпрати в 
мрежата. – 1:0.

Второто полувреме 
премина при бързи и 
разменени нападения. 
Гостите имаха възмож-
ност на няколко пъти да 
изравнят, но липсваше 
съобразителност в на-
падението им. Ценно в 
отбора на ВМС бе това, 
че не направи опит да 
запази резултата чрез 
оттегляне на отбраната, 
а игра нападателно до 
края. В резултат на това 
дойде и втория гол, от-
белязан в 82-та мин. от 
Богданов (№11).“

7.07.1953 г., „Удар-
ник“ Сф – ВМС 0:2 (0:2),

В. „Нар. спорт“, бр. 
966, 10.07.1953 г.: „В 
редица срещи от това 
първенство отборът на 
трудослужещите е об-
ръщал преди всичко 
внимание със сигурната 
игра на своята отбрана. 
Обикновено тя организи-
ра от дълбочина напред-
ванията. Творческата 
задача се поема от полу-
защитниците и между тях 
изпъква Иванов. Точно 
това липсваше на носи-
теля на КСА в срещата му 
с отбора на ВМС. Иванов 
бе поставен безполезно 
на поста лява свръзка, 
където единственият 
бърз състезател Ефтимов 
бе включен в игра дълго 
след почивката. ... пре-
калените индивидуал-
ни прояви на Митов и 
Кехайов, срещу които на-

месата на центр. защитник 
на ВМС Филипов бе всяко-
га резултатна... Особено 
слаб бе Петков (Уд), който 
стана причина и за откри-
ване на резултата. Около 
11-та мин., поради него-
ва непозволена намеса 
срещу нападател на ВМС 
бе отсъден наказателен 
удар. Той бе бит на два 
пъти, защото стената бе 
построена наблизо. При 
второто изпълнение пак 
Петков задържа с ръце 
противников играч и бе 
маркирано още по-теж-
ко наказание – 11-метров 
удар. Въпреки усилията 
на вратаря Йосифов да го 
спаси, топката бе сигурно 
изпратена от Алексиев в 
долния десен ъгъл. Една 
грешка на Петков, напра-
вена два пъти ощети отбо-
ра му с гол и смути играта 
на някои от състезателите. 

Така трябва да се обяс-
ни, че резултатът след 
няколко минути беше по-
качен. Левият защитник 
Тодоров (Уд), който жела-
еше да отстрани не осо-
бена опасност пред вра-
тата, прехвърли с топката 

1953

В квалификациите 
за СП'54 в Швейца-
рия, Българският 
нац. отбор е в група 
с Румъния и ЧССР, 
като записва 2 
загуби от Румъния 
(1:3 и 1:2) и загуба 
и равен с ЧССР (1:2 
и 0:0). На 6.9.1953 
г. при загубата 
от ЧССР в София, 
с националната 
фланелка дебютира 
Г. Димитров - Чер-
вения от отбора на 
ВМС, влизайки като 
резерва на мястото 
на Гацо Панайотов. 
Червения изиграва 
един цял мач при за-
губата от Румъния в 
София с 1:2 и започва 
като титуляр на 
мача в Братислава 
(0:0).
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отправилия се към нея 
Йосифов и тя спря в мре-
жата.

„Ударник“ понесе теж-
ка, но заслужена загуба, 
която трябва да предизви-
ка по-задълбочен разбор. 
Необходимо е треньорът 
Радоев и секцията по фут-
бол да намерят причините 
за неблагополучието. 

Отборът на ВМС игра 
като здрав и споен колек-
тив, който успешно изпъл-
ни поставените му от тре-
ньора Моканов тактиче-
ски задачи. Състезателите 
играха сърцато, бързо 
обработваха и използва-
ха топката и правилно се 
придвижваха по терена. В 
нападението бяха заанга-
жирани обикновено само 
четирима състезатели и 
това даваше възможност 
за по-резултатно и опас-
но маневриране. Линията 
на полузащитата бе под-
силена с Алексиев, който 
играеше по-назад и с това 
централния сектор от те-
рена бе сигурно овладян. 
Това позволяваше винаги 
да се преминава успешно 
от отбрана в нападение и 
от нападение в отбрана. 
Отборът на ВМС не се ув-
личаше в усложнени ком-
бинации. Неговата игра бе 
опростена и резултатна. 
Незабавно и сигурно лик-
видиране на опасностите 
пред вратата, където из-
пъкна винаги добре раз-
четената игра на центр. за-
щитник Филипов. Бързо и 
устремно нападение, глав-
но чрез крилата, като цен-
тр. нападател Димитров 
винаги завършваше акци-
ята. Заслужената победа 
на ВМС показва, че този 
отбор има възможност 
да подобри положението 
си в таблицата, за което в 
колектива има прекрасни 

условия. Кл. Симеонов“

10.07.1953 г., 
„Динамо“ Сф – ВМС 1:0 
(1:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 967, 13.07.1953 г.: 
„Неубедителна победа. 
Двата отбора показаха 
равностойна игра. И в тази 
среща ВМС се представи с 
организирана отбрана и с 
бързи, опасни напредва-
ния. Слабост на отбора бе, 
че състезателите не успя-
ха да запазят нужното са-
мообладание след отсъж-
дането на 11-метровия 
удар около края на пър-
вото полувреме, от който 
чрез Андонов „Динамо“ 
постигна победата си. 
Поддаването на излишни 
нерви отслаби бойкостта 
на отбора, а при повече 
спокойствие ВМС положи-
телно можеше да завърши 
състезанието при поделе-
на победа. Възможности 
за това съществуваха. 
Те идеха от не напъл-
но устойчивата отбрана 
на „Динамо“. В нея не се 
чувстваше сигурност, не 
се проявяваше добра под-
крепа на напредванията. 
Средната линия на отбора 
почти не се забелязваше, а 
това се отрази и на играта 
на нападателите. Много 
добри прояви в състеза-
нието имаха двамата вра-
тари, особено Костов.

***
В. „Сталинско знаме“, 

16.07.1953 г.: „За пръв път 
у нас гостуват предста-
вители на виенския фут-
бол, чиято висока класа е 
известна в целия свят. ... 
Отборът на ФК „Вийн“ е на 
средните нива на първа-
та група в Австрия... в по-
следните две години е дал 
девет състезатели в пър-
вите отбори на „Аустрия“, 

„Адмира“ и др., които сега 
играят от името на тези 
организации в национал-
ния отбор на Австрия. ФК 
„Вийн“ играят дубъл-ве 
система, която се разли-
чава от дубъл-ве-ем по 
това, че централния за-
щитник играе свободно 
напред, полузащитниците 
действат между крилата и 
свръзките на противни-
ковия отбор, а защитни-
ците са зад тях, с цел да 
обезпечат сигурността 
на вратата си. В нападе-
ние състезателите игра-
ят шаблонно с оттеглени 
свръзки. 

Отлична черта на обо-
ра е, че всички състеза-
тели притежават отлична 
техника. Нападенията 
стават с къси подавания, 
още от самите защитници. 
Виенчаните много умело 
се освобождават от про-
тивниковите бранители, 
като същевременно имат 
добър усет към пласира-
нето... Стефан Бонев“

Основан през 1914 г. 
като ФК „Николсън“ по 
името на основателят 
си, през 1933 г. преиме-
нуван на ФК „Вийн“. През 
1938 г. отборът отпада 
от 1-ва Нац. лига, състо-
яща се от 10 виенски клу-
ба, в която на мястото 
на последните 4 се включ-
ват 4 провинциални (ФК 
„Вийн“ е 7-ми). Още след-
ващият сезон, ФК „Вийн“ 
без загубен мач отново 
спечелва място в най-ви-
сокото ниво на австрий-
ския футбол, който обаче 
след извършеното присъ-
единяване към Германския 
райх, вече е част от гер-
манската Гаулига (гау, от 
старогерм. дума Gau – ра-
йон, територия), в която 
се определят регионални 
победители, срещащи се 

1953

* * *
1953 във Варна е 

открит Дом за ме-
дико-социални грижи 

за деца. Разполага 
със 180 места за 

деца. Петдесет са 
настанените за 

резидентна грижа в 
заведението малчу-

гани с вродени или 
придобити уврежда-
ния, хронично болни 

и недоносени. Към 
комплекса е създаден 

Център за ранна 
интервенция и реха-

билитация, който 
обслужва около 300 

деца годишно. Прес-
тоят, прегледите, 

консултациите и 
всички рехабили-

тационни услуги се 
предоставят без-

платно.

* * *
3.03.1953 г. Георги 

Константинов 
(анархист) и Васил 

Зафиров (легионер), 
взривяват памет-

ника на Сталин в 
Борисовата градина 
в София. Няколко дни 

по-късно са разкри-
ти и арестувани. 

15.06.1953 са осъдени 
за създаването на 

организация, която 
„си е поставила за 

цел да събори народ-
но-демократичната 

власт...“ Георги Кон-
стантинов е осъден 
на 20 г., Петър Нико-

лов Петров на 16 г., а 
Васил Зафиров на 

14 г. затвор.
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във финален турнир. След 
възстановяването на ав-
стрийска лига след война-
та, ФК „Вийн“ преживява 
трудни години и отпада 
от лига „А“ през 1956 г., а 
през 1973 г. обявява фалит. 
Клубът е преоснован през 
1980-те и в последствие 
няколко пъти обединя-
ван, докато изгуби своята 
идентичност.

16.07.1953 г., 18.00 
ч.: ВМС – ФК „Вийн“ 4:3 
(4:0), съдия: Гелев (Сф), 
пом.: Стаматов и Топалов, 
+10 000 зр.

1:0 К. Богданов 1‘, 
2:0 Г. Димитров 27‘ 4:0 К. 
Богданов 29‘, 44‘, 4:1 Чурда 
46‘, 4:2 Силханек 48‘, 4:3 
Яромек 84‘

FC „Wien“: Ploc, 
Оslansky, Kotler, Кitzhöfer, 
Ybermayer, Lang, Silhanek, 
Hamerl, Curda, Кasamas, 
Häussler (Jaromek)

ВМС: Ив. Дервентски, 
Дим. Стеф. Димитров, Бл. 
Филипов, Т. Николов, Дим. 
Ненчев (Сп), Ив. Шулев, К. 
Богданов, Н. Алексиев, Г. 
Димитров – Червения, Б. 
Ковачев, Т. Захариев (Сп) 

В. „Нар. спорт“, бр. 
968, 16.07.1953 г.: „Втората 
среща на гостуващия у нас 
отбор на ФК „Вин“ се про-
веде днес тук пред повече 
от 12 000 зрители.

Играта започна с бър-
зо темпо и още в първата 
минута при недоразуме-
ние между вратаря и край-
ната отбрана на гостите, 
Богданов леко реализира 
първия гол. Опитите за 
комбинации между ви-
енските футболисти бяха 
умело парирани от плътно 
играещата отбрана на ВМС. 
Полузащитниците на ВМС 
подхранваха добре напа-
дателите си и създадоха 
няколко положения, които 

бяха проиграни в заклю-
чителната им част пора-
ди неточна стрелба на на-
падателите. В 27-та мин. 
след наказателен удар, 
бит отлично от Димитров 
от около 25 метра, топ-
ката намери вътрешната 
страна на гредата, реку-
шира и спря в мрежата 
– 2:0. Две минути след 
това, отлична комбина-
ция между Ковачев и 
Богданов завърши с пре-
красен удар на послед-
ния и увеличи резултата 
на 3:0. Гостите все още не 
могат да се приспособят 
към твърдия терен.  В 44-
та мин. Богданов получи 
добре подадена топка от 
Захариев и промени ре-
зултата на 4:0. 

Второто полувреме 
картината бе коренно 
променена. Отборът на 
гостите имаше пълно 
надмощие. В резултат на 
това център нападателят 
на ФК „Вин“ с хубав удар 
бележи първия си гол. 
Една минута след това 
дясното крило намалява 
на 2:4. Последователно 
ВМС пропуска няколко 
идеални положения. За 
отбелязване е, че през 
второто полувреме от-
браната на гостите се 
мъчи да приложи пълно 

покритие и успява да па-
рира двете бързи крила. 
С това нападението на 
домакините беше скова-
но. В 84-та мин. Яромек 
(който влезе след по-
чивката) със силен удар 
през плонжа на вратаря 
постигна трети гол за ФК 
„Вин“, който увеличава 
все повече напора, но не 
успя да изравни.

Мачът бе ръководен 
от Н. Гелев със странични 
съдии Стаматов и Топалов. 
Ст. Бонев“

В. „Сталинско знаме“, 
17.07.1953 г.: „... Още в 
първата минута Богданов 
умело прехвърли, като 
защитника вкара топката 
в собствената си мрежа. 
Нападателите на нашия 
отбор атакуваха непре-
къснато и стреляха от 
всяко положение, което 
доведе резултата до 4:0. 
Във второто полувреме 
гостите направиха удач-
ни промени в отбора си, 
майсторски използваха 
самоуспокоението на на-
шите състезатели и в пър-
вите три минути намалиха 
резултата на 4:2. Към края 
на състезанието те отбеля-
заха още един гол и край-
ния резултат остана 4:3 за 
ВМС...“

През този сезон ФК 
„Вийн“ заема 11-то 
място в австрий-
ската Щаатслига 
„А“ (първо ниво 
на австрийския 
футбол). Преди да 
пристигнат във 
Варна, австрийците 
изиграват един мач 
в София: „Динамо“ – 
ФК „Вийн“ 4:1. След 
Варна, австрийци-
те продължават 
турнето си из 
страната. Пости-
гат победи срещу 
„Ударник“ в Кола-
ровград с 2:0, в Русе 
срещу „Локомотив“ с 
2:0, в Ст. Димитров 
срещу „Ч. знаме“ с 
2:1 и равни в Плевен 
срещу „Спартак“ – 
1:1, в Пловдив срещу 
„Спартак“ – 0:0, и в 
Бургас срещу Градски 
отбор – 1:1.
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*** 
19.07.1953 г., ВМС – 

ОСГ 1:0 (1:0),
В. „Нар. спорт“, бр. 

969, 20.07.1953 г.: „След 
последната голяма победа 
на Отбора на Софийския 
гарнизон над пловдив-
ския „Локомотив“ и добро-
то представяне на отбора 

на моряците в софийската 
му среща, хилядите зрите-
ли, който бяха изпълнили 
днес до последното място 
трибуните на „Колодрума“ 
очакваха с право един го-
лям двубой. Това обаче не 
се потвърди. Отборът на 
моряците спечели сравни-
телно лесна и заслужена 
победа, която с оглед на 
показаното на терена би 
трябвало да бъде с по-го-
лям резултат. 

Срещата бе нагле-
ден урок за тактическото 
превъзходство на единия 
отбор (ВМС) и тактическа-
та безпомощност на дру-
гия. Отборът на ВМС игра 
през цялото време много 
бойко, бързо и правилно. 
Крайната отбрана и полу-
защитниците демонстри-

раха отлично съчетаване 
на зонова защита с плът-
но покриване на против-
никовите състезатели. 
Нападенията моряците 
провеждаха с бързите 
си крила и особено чрез 
Богданов (№11), които 
маневрираха и атакуваха 
на широк фронт. По този 
начин се получаваше раз-
редена защита в отбора 
на гостите, а това като ло-
гическа последица доведе 
до образуването на кори-
дори, в които нападате-
лите на ВМС се врязваха 
и застрашаваха опасно 
вратата. Те бяха улесне-
ни и от несигурната игра 
на Енишейнов и за това 
провеждаха нападения-
та си предимно от дясно. 
Алексиев (№8) играеше 
много назад, но на момен-
ти се явяваше пред вратата 
на противника като много 
опасен блуждаещ напада-
тел, непокрит от никого. 
Това стана причина той да 
отбележи единственият 
гол за отбора си. При едно 
озоваване пред вратата на 
Геренски в 12-та мин. той 
бе оставен съвсем сам и от 
3 м постигна гол. 

Отбора на Софийския 
гарнизон показа не-
узнаваемо слаба игра. 
Сигурно и умно в отбра-
ната игра само Ракаров 
като централен защитник. 
Той обезвреди напълно 
Димитров (№9), който по-
ради това бе принуден 
да играе или отдръпнат 
много назад, или срещу 
несигурния Енишейнов. 
Полузащитниците Цанов 
и Стоянов играха мудно. 
.. Най-слабата част от от-
бора бе нападателната 
петорка. За това говорят 
най-добре само двата от-
правени удара във вра-
тата на Дервентски. Това 
не бе случайно. Играейки 

мудно и вяло, те губеха 
почти всяка първа топка 
и не можаха да проведат 
никакви комбинации. ... 
Софийските нападатели 
се увлякоха в прекалено 
твърда игра, което стана 
причина да бъдат мар-
кирани срещу тях голям 
брой наказателни удари. 

Съдията на срещата 
М. Маринов (от Бургас) бе 
зле подпомаган от стра-
ничните съдии и отсъж-
даше много несъществу-
ващи нарушения. ... С ръ-
ководството си той ощети 
отбора на Соф. гарнизон. 
Спас Тодоров“

29.07.1953 г., 
„Академик“ Сталин – 
ВМС  1:0 (1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
972, 31.07.1953 г.: „В 19-
та мин. Бенов с диагона-
лен удар постигна един-
ственият гол на мача. 

След почивката от-
борът на ВМС заигра по-
устремно, обаче липсата 
на точни удари не позво-
ли да се постигне израв-
няване. През последни-
те 15 мин. треньорът на 
„Академик“ Апостолов 
(бел. Илия Апостолов 
– Оптячката е играещ 
треньор на „Академик“) 
направи тактическа греш-
ка като издърпа в отбрана 
целия отбор. Това даде 
възможност на моряците 
да обсадят застрашител-
но вратата на „Академик“. 
Ударите обаче отново 
бяха неточни. Петър 
Герчев“

***
2.08.1953 г., ВМС – 

„Вашаш“ Будапеща 1:0 
(0:0), съдия: Ст. Данчев - 
Шпетко

1:0 Тома Захариев 57‘
ВМС: Ив. Дервентски, 

1953

* * *
5.03.1953 г. умира 

Сталин.

* * *
10.05.1953 г. Българ-
ската православна 

църква е въздигната 
от Екзархия в Пат-

риаршия. Патри-
аршеският събор 

избира за патриарх 
митрополит Кирил. 
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Ил. Кирчев (Сп), Бл. 
Филипов, Т. Николов, Н. 
Алексиев, Ив. Шулев, К. 
Богданов, Д. Ненчев (Сп), 
В. Досев (Т. Терзистоев), 
Б. Ковачев (Н. Попов), Т. 
Захариев (Сп) (Г. Русев), тр.: 
Иван Моканов

„Vasas“ Bp: Kamarás 
Mihály (Коvalik Ferenc), 
Lörincz Emil, Тeleki Gyula, 
Kontha Károly, Szilágyi 
II János, Csordás Lajos, 
Sárosi Láslo, Horváth Ödön, 
Szilágyi I Gyula, Berendy 
Pál (Karácsonyi György), 
Illlovszky Rudolf, tr.: Lajos 
Baróti

В. „Нар. спорт“, бр. 
973, 3.08.1953 г.: „Хиляди 
граждани от гр. Сталин и 
прекарващите тук почив-
ката си трудещи се – люби-
тели на футболната игра от 
всички краища на страната 
наблюдаваха красив и го-
рещо оспорван междуна-
роден мач, в който отборът 
на ВМС спечели ценна по-
беда. 

Играта започва с 
устремни атаки на унгар-
ските футболисти, които 
скоро спечелват терито-
риално надмощие, бла-
годарение ниската си и 
технически издържана 
игра. Преимуществото на 
„Вашаш“ се изразява най-
вече в къси и точни подава-
ния от движение. Натиска 
на гостите обаче не обър-
ква амбициозния отбор на 
ВМС, който на свой ред ор-
ганизира играта си и започ-
ва остро да атакува вратата 
на Камараш. Тук обаче не-
точните удари на Богданов 
(7), Ковачев (10) и Досев (9) 
стават причина резултата 
да не бъде открит в полза 
на моряците.

Атаките към двете вра-
ти се редуват непрекъсна-
то. Докато унгарците напа-
дат с подчертано висока 

техника и се задържат 
по-често пред вратата на 
Дервентски, моряците 
нападат по-рядко, но с 
повече устрем. 

След почивката и в 
двата отбора са напра-
вени смени. Водач на 
нападението на моря-
ците става Стоев (бел. 
Терзистоев). Това се 
отразява благоприят-
но на играта на отбора. 
Нападенията на ВМС са 
вече по-организирани и 
по-опасни. В 12-та мин. 
Терзистоев подава отлич-
на топка на Т. Захариев 
(11), който макар и гър-
бом към вратата, с глава 
вкара топката в мрежата. 
Камараш е изненадан, 
ВМС води с 1:0. 

Веднага след това 
унгарските състезате-
ли влагат много усилия 
да променят резултата. 
Въпреки наложеното те-
риториално надмощие от 
тях, нападателите не ус-
пяват да отправят силни 
и точни удари във врата-
та на ВМС. 

Моряците стягат от-
браната си като започват 
да нападат откъслеч-
но, но винаги опасно. 
Резултатът остава непро-
менен – 1:0 за ВМС.

Отборът на ВМС из-
лезе с напълно моби-
лизирани сили. Всички 
състезатели показаха 
отлична физическа под-
готовка и силна воля за 
победа. Тактически, мо-
ряците играха правил-
но. Отбраната в отделни 
случаи бе засилвана от 
свръзките като умело 
съчетаваше зоновата за-
щита с единоборството, 
което почти винаги пече-
леше. Играта на моряци-
те бе еластична – бързо 
организиране на отбра-
ната и бързо атакуване 

на противниковата врата 
при стремеж за печелене 
на всяка първа топка. От 
ВМС изпъкнаха с отлич-
ната си игра Филипов (3), 
, който напълно обезвре-
ди Силаги (9) и Ненчев 
(10) който бе еднакво це-
нен играч и за отбрана-
та и за нападението. От 
нападението двете крила 
Богданов и Захариев бяха 
най-дейни. Те бяха мно-
го бързи и сполучливо 
използваха коридорите, 
образувани вследствие 
разкритата зонова защи-
та на унгарците. В края 
на срещата Терзистоев и 
Ненчев проявиха излишна 
нервност. 

„Вашаш“ отново се по-
каза като отбор с висока 
техника, точно спиране на 
топката, бързо подаване в 
движение, отлично пласи-
ране. Неправилна обаче 
бе тактиката на отбора. 
Унгарците играеха около 
центъра с къси подавания 
и показаха липса на за-
вършващи удари във вра-
тата. Отправиха само два 
опасни удара към вратата 
на Дервентски. Най-слабо 
от отбора на гостите игра-
ха полузащитниците, кои-
то се придвижваха много 
бавно и не можаха да под-
хранват добре нито напа-
дението, нито отбраната. 
Съдията Ст. Данчев от гр. 
Сталин показа авторитет-
но и безгрешно ръковод-
ство. Сп. Тодоров“

В останалите си мачо-
ве по българските терени, 
футболистите на „Вашаш“ 
постигат победи над ВВС с 
2:0, „Спартак“ Сталин с 5:0, 
Сборен отбор на София с 
4:3 и един равен с Отбора 
на Софийския гарнизон – 
0:0. Срещу ВМС, „Вашаш“ 
записва единствената си 
загуба при това гостуване 

СК "Вашаш" Буда-
пеща (Vasas SC), 
основан на 16.3.1911 
г. е един от тради-
ционните унгарски 
клубове. В периода 
между войните, 
"Вашаш" остава в 
сянката на съграж-
даните си от МТК 
и "Ференцварош" и 
достига два пъти 
до 3-то място в 
първенството на 
Унгария (1925 и 1926 
г.). След 2-та Св. вой-
на "Вашаш" записва 
два силни сезона 
като подгласник, 
през вторият от 
които (1948 г.) 
само една точка го 
лишава от шам-
пионската титла. 
Сезон 1953 също е 
един от силните 
за отбора, който 
завършва трети 
в силното унгар-
ско първенство, 
произвело един от 
финалистите на 
Световното първен-
ство в Швейцария 
през следващата 
година. Първата 
си титла (от 
общо шест до сега) 
"Вашаш" ще спечели 
през 1957 г., когато 
участва в турнира 
за КЕШ и достига до 
полуфинал, където е 
отстранен от шам-
пиона "Реал" Мадрид 
(0:4, 2:0). От отбора, 
спечелил Олимпий-
ската титла през 
1952 г., на терена 
във Варна излиза 
Лайош Чордаш.
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в България. 

В. „Сталинско знаме“, 
11.08.1953 г.: „Изказване 
на Лайош Бароти, треньор 
на „Вашаш“. „... Никой от-
бор от „А“ дивизията на 
Унгария не излиза да иг-
рае на такъв терен като 
сталинският, а винаги на 

тревист. Това е една 
от причините за за-
губата ни в първия 
мач срещу ВМС и 
наша грешка е, че 
ние не се пригоди-
хме към този терен. 
Втора наша грешка 
в този мач беше, че 
ние не съумяхме да 
пробием отличната 
отбрана на ВМС, а 
се ограничихме да 
дадем красива игра, 

която обаче остана безре-
зултатна. Трета причина 
– нашият отбор не беше 
тренирал. В този мач ми се 
харесаха вратарят, център 
халфа, левия халф, който 
технически е добре, но не 
мисли много за отбраната, 
изостава, напуска мястото 
си и отива много напред, 
десният инсайд, който пък 
прекалява с индивидуал-
ната си игра. 

Вземайки поука от 
първото състезание и след 
като нашият отбор напра-
ви няколко тренировки, 
ние успяхме в мача срещу 
„Спартак“ да се реванши-
раме, и то чувствително. 

Моето мнение за бъл-
гарския футбол след игра-
ните 2 мача в София и два 
в гр. Сталин е, че той стра-
да от основен недостатък, 
а именно че отбраната не 
започва нападението от-
зад, т.е. от дълбочина, а 
изхвърля топката много 
напред и тя по този начин 
може да попадне в крака-
та на противника, докато 

в унгарския футбол отбра-
ната води топката напред 
и я подава на оня напада-
тел, който е заел най-удоб-
но място за стрелба във 
вратата. Тази игра е само 
тогава резултатна, когато 
това нападение има стре-
меж да се прехвърля към 
вратата, а не както беше 
в първия мач, когато има-
ше повече дриблиране от 
наша страна.

Друга грешка в напа-
дателната линия на бъл-
гарския тим е, че когато са 
далеч от вратата има до-
бри свързани подавания, 
но пред вратата напада-
телите някак си се суетят, 
бих казал нямат решител-
ност да поемат отговор-
ността да бият в нея, а си 
подават. Аз присъствах на 
тренировки на сталински-
те отбори и видях, че те 
бият добре във вратата, 
имат силни удари, обаче 
това нещо не се забеляза в 
двата мача. 

Аз имам чувството, че 
българските футболисти 
на тренировките не про-
веждат игра с топката, во-
дене на топката, не упраж-
няват тези моменти, които 
могат да се случат в един 
мач. У нас в Унгария, един 
футболист преди да из-
лезе в мач за първенство 
минава няколко етапа на 
обучение: теория на фут-
бола, да владее топката, 
как да бие корнер. Ако бъ-
дещият футболист не е ус-
воил достатъчно футбола 
на теория и практика, то с 
него треньорът продължа-
ва да работи. По време на 
тренировките има следни-
те елементи: упражняване 
без противник, след това с 
противник, който обаче не 
се намесва, а само гони и 
трето – с противник, който 
се намесва. Тези упражне-
ния с топката увеличават 

техническите и физиче-
ски възможности у игра-
чите. 

Както сте забеляза-
ли от нашите мачове във 
града ви, някои наши 
състезатели заемат едно-
временно удобни места, 
където могат да получат 
топката и по този начин 
разделят отбраната на 
противника. Също, при 
нападението играчите 
сменят местата си. Това 
са характерните черти на 
унгарския футбол.

В Унгария имаме всич-
ко 4 пъти тренировки. У 
начинаещите те траят 2 
часа, в последствие нама-
ляват до 1 час. За подго-
товка на нашите футболи-
сти и на състезателите от 
други дисциплини ВКФС в 
Унгария съставя годишен 
план, който се снема долу 
по места и се разбива на 
месеци, седмици и дни. 
В този план влизат меро-
приятия като покриване 
нормите на ГТО, културни 
занимания, колективно 
посещения на кино теа-
тър, политическо възпи-
тание. ...

Напускаме прекрас-
ния гр. Сталин с отлични 
впечатления ... футбола 
може да се развива, нуж-
ни са международни сре-
щи, от които да се черпи 
поука.“ 

Това пожелание на др. 
Бароти за повече между-
народни срещи на ста-
линските футболисти по 
наше мнение трябва да 
се има предвид от нашия 
ГКФС.“

Седем от излезли-
те на Колодрума унга-
рци влизат в състава на 
шампионския отбор на 
„Вашаш“ от сезон 1956-
57 и участват в полуфи-
налните мачове за КЕШ 

Лайош Бароти, 
треньорът на 

„Вашаш“ за вар-
ненския  футбол.

Треньорът Лайош 
Бароти, спечелва 

с отбора първата 
титла в историята 

му през 1957 г., след 
което поема нацио-

налният отбор на 
Унгария и го извежда 

в две Световни 
първенства (1962 
и 1966 г.). И двата 

пъти Унгария среща 
България в групова-

та фаза, където во-
деният от Бароти 

отбор спечелва с 6:1 
(Чили, 1962) и с 3:1 

(Англия 1966).

1953
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срещу недетронираният 
по това време носител на 
купата „Реал“ Мадрид, за-
вършили с една победа 2:0 
в Будапеща и загуба с 0:4 в 
Мадрид. Това са Камараш, 
Телеки, Шароши, Беренди, 
Чордаш и Силаги.

***
10.08.1953 г., ОСГ – ВМС 

0:0,
В. „Нар. спорт“, 

бр. 976, 14.08.1953 г.: 
„Първото полувреме пре-
мина с по-чести и опас-
ни слизания на моряците 
към вратата на Кекеманов. 
Домакините не можаха 
през тази част на срещата 
добре да организират иг-
рата си, липсваше спойка 
между отделните линии.

След почивката се раз-
криха типичните слабости 
в играта и на двата отбора. 
Докато моряците неоправ-
дано намалиха устрема 
си и започнаха да играят 
предимно дефанзивно, 
защото изглежда желаеха 
да запазят нулевия резул-
тат, армейците установиха 
продължително, но без-
плодно надмощие. Отново 
изпъкна очебийно, че на-
падателите не са в състоя-
ние да реализират редица 
рядко изгодни положения. 
Те като че ли се плашеха от 
вратата. На края на среща-
та ВМС отново се активи-
зира и два бързи пробива 
на лявото крило Богданов 
едва не завършиха с гол.“ 

„За чиста и коректна 
игра във футбола... В пър-
вото полувреме на мача 
Отбор Соф. Гарнизон – ВМС 
Русев (№9) от ВМС бе фау-
лиран грубо в наказател-
ното поле, но съдията П. 
Джонев от Пловдив пред-
почете да мълчи. В тези 
случаи съдиите трябва да 
отсъдят 11-метрови на-

казателни удари... Спас 
Тодоров“

15.08.1953 г., ВВС – 
ВМС 2:1 (1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
977, 17.08.1953 г.: „В 
първата минута на състе-
занието отборът на ВВС 
постигна успех: един вне-
запен удар на Евстатиев 
изпрати топката в мрежа-
та на ВМС и летците по-
ведоха – 1:0. Това голово 
съотношение бе запазе-
но до края на полувреме-
то. След почивката моря-
ците успяха да изравнят 
резултата чрез Киров, а 
Савов след добра комби-
нация с Минев постигна 
втория гол и победата за 
ВВС... 

Представителите на 
ВМС загубиха поради 
слабото си нападение. 
Водачеството там бе по-
верено на Русев, но той 
не изпълни задачата си 
и бе правилно сменен. 
Малко от атаките се на-
сочваха чрез крилата.“

18.08.1953 г., „Ч. зна-

ме“ Ст. Димитров – ВМС 
0:0,

В. „Нар. спорт“, бр. 
978, 21.08.1953 г.: „Играта 
започна при много бър-
зо темпо от двата отбора. 
То бе запазено до края на 
мача. В 35-та мин. Исаков 
(№9) от „Ч. знаме“ изпъл-
ни свободен удар близо 
до вратата на ВМС, който 
остана неоползотворен. В 
43-та мин. Богданов (№11) 
от ВМС от около 13 м. би 
във вратата на Васев, кой-
то изби с ръце и после уло-
ви топката. 

След почивката дома-
кините имаха леко надмо-
щие, но без да им осигури 
победа. 

Бързата игра на ВМС 
твърде често премина-
ваше в грубости, които 
караха публиката да реа-
гира с освирквания. Лошо 
впечатление направи 
недисциплинираността 
на някои играчи от отбо-
ра на гостите, които се 
опитваха при известни 
моменти да се намесват 
в ръководството на фут-

Отборът на „Вашаш“ 1952-53 г., прави от ляво надясно: Кароли Конта, 
Ласло Шароши, Янош Силаги, Гюла Силаги, Лайош Чордаш, Рудолф Иловски, 
Дежо Бунджак и Гюла Телеки, клекнали: Ищван Вас, Бела Бако и Пал Беренди

1953

На 25.11.1953 г., 
на ст. "Уембли" в 
Лондон се играе т. 
нар. Мач на века, 
между Олимпийски-
ят шампион Унгария  
и самопровъзгласе-
ният за най-добър 
отбор в света на 
Англия. Унгарският 
отбор, доминиран 
от футболисти на 
шампиона "Хонвед" 
дава първата идея 
за "Тоталният фут-
бол" от бъдещето 
и разбива шаблон-
ната английска 
игра, побеждавайки 
с 6:3. Това е първата 
победа на Конти-
нентален отбор на 
английска земя.
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болния съдия Маринов. Я. 
Лазарков“

22.08.1953 г., „Спар-
так“ Пловдив – ВМС 0:3 
(0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
979, 24.08.1953 г.: „В на-
чалото на играта отборът 
на „Спартак“ успяваше на 
моменти да установи пре-
възходство, което продъл-
жи до 10-та мин. След това 
инициативата премина 
във ВМС. Моряците пока-
заха правилна игра и това 
им позволяваше често да 
застрашават вратата на 
„Спартак“. В 42-та мин. не-
покритият Алексиев (№8) 
получи от ляво чиста топ-
ка и от около 20 м. изне-
нада неуспешно излезлия 
напред Диев – 1:0 за ВМС. 

След почивката отбо-
рът на моряците бе пак по-
активен. Той можа да на-
ложи териториално над-
мощие. Играта бе разгъна-
та на широк фронт с дълги 
и точни подавания. В 63-та 
мин. Богданов (№11) с то-
чен удар покачи на 2:0, а 
през 70-та мин. свободни-
ят, непокрит през цялото 
време на мача Ковачев 
(№10) увеличи резултата 
на 3:0. Ковачев има изоб-
що заслугата за победата 
на своя отбор. Той бе ду-
шата на всички нападе-
ния. ... Съдията Г. Христов 
направи няколко обратни 
присъждания, но общо 
взето ръководи добре. Хр. 
Аргиров – треньор“

26.08.1953 г., ДНА 
Пловдив – ВМС 1:1 (0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
980, 28.08.1953 г.: „В тази 
среща двата отбора де-
монстрираха напредък 
във владеенето на топка-
та, висока физическа под-
готовка и на моменти, осо-

бено ВМС – разнообразие 
в тактиката. 

В 10-та мин. Досев (№9) 
би изненадващо от около 
20 м., топката се удари в 
страничната греда и вле-
зе в мрежата – 1:0 за ВМС. 
От този момент моряците 
установиха леко терито-
риално надмощие. Те ата-
куваха предимно от ляво с 
Ковачев (№10) и Богданов 
(№11). Преимуществото 
на ВМС се улесняваше и 
от прекалената индивиду-
ална игра на полузащит-
ниците на ДНА и особено 
Милоев (№6).

Домакините се активи-
зираха едва след почив-
ката. Много добре игра 
Попдимитров (№9), който 
създаваше отлични поло-
жения за стрелба. Едно от 
тях бе удачно използвано 
от бързия Дечев (№11) в 
55-та мин. ДНА изравни – 
1:1. Г. Йотков“

***
31.8.1953 г.: ВМС – 

„Академик“ Сталин 7:1,
В. „Сталинско зна-

ме“, 2.09.1953 г.: „В по-
неделник на Колодрума 
в гр. Сталин се срещнаха 
в приятелско състезание 
в чест на 30 годишнина-
та от Септемврийското 
въстание и Деветата 
годишнина от Девето-
септемврийското въстание 
отборите на двата пред-
ставители на гр. Сталин в 
„А“ група. Последните ня-
колко срещи показаха, че 
състезателите на ВМС са 
се поучили от досегашните 
грешки. В срещата със сту-
дентите моряците излязо-
ха напълно мобилизирани 
и правилно построиха иг-
рата си. 

Отборът на студентите 
в последните срещи по-
каза отслабване ... с това 
може да се обясни и голе-
мия резултат 7:1 в полза на 

моряците.“
***
7.09.1953 г., ВМС – 

„Спартак“ Сф 1:2 (0:1),
В. „Нар. спорт“, 

бр. 984, 11.09.1953 г.: 
„Изненадваща загуба на 
ВМС. Футболния отбор 
на ДСО „Спартак“ София, 
побеждавайки отбора на 
ВМС спечели две ценни 
точки.

През първото полу-
време спартаковци из-
ползваха посоката на 
вятъра и правилно по-
строиха своята игра, като 
използваха дългите прех-
върляния към противни-
ковата врата. В 5-та мин. 
Диев (Сп) успя да открие 
резултата в полза на своя 
отбор.

През второто полу-
време моряците очертаха 
пълно териториално над-
мощие, но нападателите 
им не бяха целеустреме-
ни и не завършваха с точ-
ни удари. Спартаковци 
нападаха много рядко, 
но все пак опасно. Водача 
на техните нападения 
Диев успя да покачи ре-
зултата в 60-та мин. на 
2:0. Едва към края на 
срещата моряците чрез 
Богданов успяха да нама-
лят, след объркване пред 
вратата на гостите – 1:2. 
Футболния съдия Никола 
Гелев от София показа ав-
торитетно ръководство.“

11.09.1953 г., ВМС – 
„Ударник“ Сф 3:0 (1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
985, 14.09.1953 г.: „Голяма 
загуба на „Ударник“. 
Победата на моряците е 
напълно заслужена. Те 
превъзхождаха своя про-
тивник във всяко отноше-
ние и имаха инициатива-
та през по-голямата част 
от мача. Отборът на ВМС 

1953

* * *
4.05.1953 г. Стачка 

на тютюноработ-
ничките в Пловдив. 

Няколкостотин 
работнички, които 

не са включени в 
списъците за оста-
ващите на работа, 
разбиват вратите 
на склада „Иван Ка-

раджов“, а след това 
заедно с работ-

ничките от склада 
„Георги Иванов“ се 
отправят на про-

тест пред секрета-
риата на Държавния 

тютюнев монопол 
- клон Пловдив. При 
потушаването на 

протеста са убити 
9 души.

* * *
16-17.06.1953 г. На-

родно въстание в 
Източна Германия 

срещу комунистиче-
ската власт. Поту-

шено с танкове на 
Съветската група 
войски в Германия. 

Убити 513 души, 106 
екзекутирани или 

осъдени на смърт, 
1838 ранени, 5100 

арестувани, от 
които 1200 осъдени, 

18 съветски войници 
екзекутирани за от-

каз да стрелят по 
демонстрантите. 
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се представи като здрав, 
сплотен колектив с добра 
връзка между отделните 
линии и със завършващи 
нападения. Похвално е 
включването в отбора на 
младия състезател Петров 
(бел. Спас Киров Петров), 
който показа добри ка-
чества и реализира два 
гола. Моряците играха 
правилно, на широк фронт 
като използваха много до-
бре двете си бързи кри-
ла. На висота бе играта на 
отбраната, където изпъ-
кна централния защитник 
Димитров. Гостите играха 
под възможностите си, те 
комбинираха прекалено и 
нямаха удари във вратата. 
Играта на двата отбора бе 
другарска и коректна. Г. 
Василев“

17.09.1953 г., „Строи-
тел“ Сф – ВМС 0:1 (0:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 986, 18.09.1953 г.: 
„Заслужена победа. Мачът 
започна мудно. И двата 
отбора се увлякоха в без-
целни подавания без зами-
съл в играта и без устрем 
към наказателните полета. 
Топката се задържаше про-
дължително в центъра на 
терена, което се дължеше 
на статичната игра на полу-
защитниците. Те не успява-
ха да подкрепят нападени-
ята и да разнообразяват иг-
рата. Все пак отборът на мо-
ряците игра по-смислено и 
на моменти установяваше 
териториално надмощие. 
Няколко атаки завършиха 
с опасни удари във вратата 
на Соколов. Единият от тях, 
отправен от Киров (№7) 
срещна напречната греда. 
Ако моряците не успяха 
да отбележат гол в първа-
та част на играта, това се 
дължи най-вече на струп-
ването на много нападате-

ли на малка площ пред 
наказателното поле на 
„Строител“. Често може-
ше да се наблюдава така-
ва картина: струпване на 
14 и повече състезатели 
на терен с диаметър по-
малко от 10 метра. 

През второто по-
лувреме картината бе 
друга. Моряците разно-
образяваха играта си 
чрез опасни слизания 
на устремните и бързи 
крила Богданов (№11) 
и Киров. Това направи 
атаките на отбора по-из-
ненадващи, устремни и 
опасни. Един такъв про-
бив на Киров доведе и до 
победния гол. Той уме-
ло премина Младенов 
(№2) и от около 5 метра 
заби неспасяемо топката 
във вратата на против-
ника. До края на играта 
състезателите на ВМС 
доминираха на терена 
и спечелиха заслужена 
победа. Строителци иг-
раха слабо, нападение-
то им не проведе нито 
една смислена атака и 
не отправи нито един 
опасен удар във вратата 
на Дервентски. Съдията 
беше много добър. м.с. Г. 
Стоянов“

23.09.1953 г., ВМС – 
„Спартак“ Плевен 2:0 
(0:0),

В. „Сталинско зна-
ме“, 24.09.1953 г.: 
„Вчерашната победа на 
моряците е не само цен-
на с двете си точки и с 
излизането на отбора 
на ВМС на първо място 
в таблицата от провин-
циалните отбори, но и с 
личното доказателство, 
че когато един отбор се 
бори колективно и сър-
цато за победа, той по-
беждава. ... Двата гола 
дойдоха в началото на 

второто полувреме, кога-
то Богданов комбинира 
майсторски с Терзистоев, 
освободи се, зае удобно 
място пред вратата на 
Пърчанов и спокойно вка-
ра топката в мрежата.

Малко след това, гол 
на Алексиев от наказате-
лен удар от 20 м изпрати 
топката в горния десен 
ъгъл ...“

В. „Нар. спорт“, 
бр. 988, 25.09.1953 г.: 
„Отначало играта бе нерв-
на, като състезателите се 
увлякоха в безцелна игра 
с висока топка. Едва към 
средата на второто полу-
време отборът на ВМС на-
ложи типичната си игра на 
разгънат фронт с бързи и 
опасни врязвания на край-
ните нападатели. Въпреки 
създадените опасни поло-
жения за гол, моряците не 
можаха да вкарат благода-
рение на отличната игра 
на вратаря на „Спартак“ 
Парчанов. 

Още с подновяване на 
играта моряците започ-
наха да атакуват друж-
но. В 58-та и 60-та мин. 
Богданов и Алексиев от-
белязаха два гола. Това 
не смути състезателите на 
„Спартак“, които до края 
наложиха териториален 
превес, но безрезултатно. 
Прекалено индивидуална-
та игра на Манев и Спиров 
допринесе най-много за 
това. В тази част на играта 
се отличи централният за-
щитник на ВМС Филипов. 
Д. Василев – съдия по 
футбол“

27.09.1953 г., ВМС – 
„Локомотив“ Пловдив 
0:0,

В. „Нар. спорт“, 
бр. 989, 28.09.1953 г.: 
„Нулевият резултат не е 
случаен. И двата отбора 

1953

* * *
2.06.1953 г. Корона-
цията на новата 
британска кралица 
Елизабет II. За да  
ознаменуват това 
събитие, Британски-
ят хималайски ко-
митет предприема 
поредната си 13-а, 
експедиция за поко-
ряването на най-
високият връх на 
планетата Еверест 
(8848 м). Експедиция-
та наема 300 носачи 
и 34 високопланински 
шерпи. В 11.30 часа 
местно време, на 
29.05, новозеландски-
ят алпинист Едмънд 
Хилари и шерпът 
Тензинг стъпват на 
върха. Светът обаче 
няма да научи за 
случилото се, защо-
то в Лондон, в редак-
цията на в. „Таймс” е 
получено шифровано 
съобщение: „Експеди-
цията е прекратена 
поради влошаване 
на атмосферните 
условия”… На 2.06., 
в деня на корона-
цията, само един 
вестник в света – 
„Таймс”, който още 
преди началото 
на експедицията е 
откупил правото 
единствен в света 
да съобщи новината: 
„Еверест е изкачен! 
Your Majesty, Everest 
is at your feet”. Това е 
неговата честитка 
за новата кралица 
на Великобритания – 
Елизабет II.
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започнаха играта в под-
чертан отбранителен ва-
риант с по трима напада-
тели и подсилена защита. 
Все пак бързите и бойки 
нападатели и от двете 
страни провеждаха изне-
надващи слизания и само 
многото пропуски станаха 
причина да не бъде от-
белязан гол. Първото по-
лувреме протече при лек 
териториален превес на 
моряците, като локомо-
тивци контраатакуваха на 
моменти опасно. 

Играта през второ-
то полувреме бе нерв-
на и на моменти груба. 
Състезателите на ВМС напа-
даха опасно. Нападателите 
си служеха с уместни из-
ненадващи смени на мес-
тата, които объркваха от-
браната на „Локомотив“. 
Многобройни пропуски 
направи Терзистоев, кой-
то правилно бе заменен с 
друг играч. Локомотивци 
отговаряха с добре орга-
низирани нападения, като 
коригираха грешката си 
от началото на играта и 
заиграха на широк фронт 
с умело използване кори-
дорите в отбраната на мо-
ряците. Въпреки усилията 
и на двата отбора, резул-
тата остана нулев. Съдията 
ръководи добре. Петър 
Герчев“

6.10.1953 г., ВМС – 
„Миньор“ Димитрово 
1:0 (0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
992, 9.10.1953 г.: „Срещата 
започна вяло. Едва след 15 
мин. игра мачът стана по-
динамичен. Заредиха се 
нападения и пред двете 
врати. През вторите 45 ми-
нути наред с устремните 
нападения се почувства и 
повече свързаност и за-
мисъл в комбинациите. 

Миньорци превъзхождаха 
леко технически и при раз-
гръщане играта на широк 
фронт, а моряците умело 
се освобождаваха от по-
критие и показваха добра 
стрелба от движение. В 
това полувреме ВМС от-
прави 12 удара към врата-
та, а „Миньор“ – 4. В 70-та 
мин. Алексиев изпълни 
много добре наказател-
ния удар, въпреки изгра-
дената стена пред вратата 
на „Миньор“, но вратарят 
(най-добър на терена в 
тази среща) спаси умело. 
Малко след това Ковачев 
подаде в движение на 
Досев и той постигна по-
бедния гол с диагонален 
удар. Илия Апостолов – 
треньор“

13.10.1953 г., „Локо-
мотив“ Сф – ВМС 2:0 (1:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 994, 16.10.1953 г.: 
„Включването на Аргиров 
и Благоев в отбора на 
„Локомотив“ се подобри 
играта на колектива. Още 
със започване на мача 
локомотивци показаха 
по-добро приспособява-
не към тежкия, разкалян 
терен. Една прехвърлена 
от Атанасов (№4) топка 
спря във водата пред на-
казателното поле на ВМС, 
съобразителния Аргиров 
я догони и с отмерен 
удар постигна открива-
не на резултата – 1:0 за 
„Локомотив“. 

След почивката почи-
нът е отново у локомотив-
ци. Правилно играещият 
полузащитник Л. Христов 
(№6) прехвърля удобно 
на Благоев, той преми-
нава десния защитник 
на ВМС, напредва и бие 
диагонално. Дервентски 
успява да отбие топката. 
Притичалият Н. Богданов 
я посреща и увеличава на 

2:0. 
Макар да играха до-

бре, локомотивци се ув-
личаха в излишно водене 
на топката. При калния 
терен, това още повече 
затрудняваше играта. 
Слабост на нападателите 
бе, че не стреляха често 
във вратата. Съвсем по-
грешно отборът на ВМС 
се бе ориентирал към 
бавна игра с къси подава-
ния. Б. Раденков – тр. по 
футбол“

20.10.1953 г., ВМС – 
„Динамо“ Сф 0:0,

В. „Нар. спорт“, 
бр. 996, 23.10.1953 г.: 
„Въпреки делничния ден, 
срещата привлече голям 
брой любители. Още в 
самото начало моряците 
с бързи пасове на ши-
рок фронт и остри атаки 
чрез Димитров застраша-
ваха вратата на Костов. 
Отбраната на „Динамо“ 
се огъна и до 28-та мин. 
играта се развиваше в не-
говото поле. Отборът на 
ВМС беше мобилизиран 
повече от всякога и осо-
бено с добрата си връзка 
между отделните линии 
наложи значително над-
мощие над своя против-
ник. Многобройните уда-
ри обаче бяха некачест-
вени и неточни, а някои от 
тях, спасени с умение, но 
с излишни скокове от вра-
таря Костов. Динамовци 
нападаха рядко, откъс-
лечно, но много опасно 
чрез Спасов и Андонов. 

Второто полувреме 
започна с няколко дълги 
прехвърляния от двата 
отбора. След 10-та мин. се 
бетонираха чрез Андонов 
и ВМС отново установи 
териториално надмощие. 
Няколко критични мо-
менти пред замрежената 

1953

* * *
5.08.1953 г. Започва 

закриването на ТВО 
„Белене“. Със заповед 

на министъра на 
вътрешните рабо-

ти Георги Цанков 
са освободени 858 
души. Помилвани 
и освободени са и 
517 затворници, 

намиращи се в кон-
цлагера. 

От откриването до 
закриването на ТВО 

„Белене“ (1949 - 1953) 
през концлагера 

преминават над 10 
000 души. С решение-
то на Политбюро се 

прекратява изсел-
ването от София 
и другите големи 
градове и се вдига 

изселническия режим 
на вече изселените. 
Към този момент в 
страната има изсе-

лени 6756 семейства 
с 23 390 членове. От 
тях 2548 семейства 

с 5075 членове са 
изселени от София, 
а 4208 семейства с 
18 316 членове - от 

граничните райони 
и окръжните градо-

ве. Като близки на 
бегълци са изселени 

2397 семейства 
с 9739 членове, а 

като „неудобни за 
граничните райони 

и големите градове“ 
врагове на народна-

та власт или ятаци 
и помагачи на горя-
ни - 4352 семейства 

с 13 651 членове.
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от състезатели врата на 
„Динамо“ бяха с мъка лик-
видирани от пожертвува-
телната отбрана и навре-
менната намеса на Костов. 
Нападателите на „Динамо“ 
играха несигурно, плахо 
и крайната защита на мо-
ряците се справи леко със 
задачата си. 

Отборът на ВМС в този 
мач бе по-добрият на те-
рена, но трябваше да се 
помири с равния резултат. 
Той не можа да реализира 
многото положения през 
второто полувреме пора-
ди това, че не игра чрез 
освобождаване по крила-
та и проведе нападения-
та си повече през центъ-
ра чрез Димитров, а там 
струпаните бранители на 
„Динамо“ не позволяваха 
откриване на резултата. 
Съдията Джонев се справи 
много добре. Той правил-
но отстрани Ангеловски 
(Д) и Алексиев (ВМС) за не-
спортсменско държание. 
Ил. Апостолов – тр. по 
футбол“

В крайното класира-
не отборът на ВМС заема 
считаното за голям успех 
трето място, което остава 
най-голямото постиже-
ние на моряците в пери-
ода на Социалистическа 
България. В създадената 
конюнкура, в която шампи-
онската титла е ексклузив-
но право на софийските 
отбори, тук се говори за 
„шампиона на провинци-
ята“ и за „първо място в 
таблицата от провинци-
алните отбори“, въпреки, 
че тази „таблица“ се нами-
ра в общата такава на „А“ 
РФГ. След експеримента 
с образуването и разпус-
кането на Сборния отбор, 
първенството завършва с 
15 отбора. От следващият 
сезон, броят им отново ще 

бъде намален на 14, като 
за целта отпадат послед-
ните 6, а на тяхно място 
влизат 5 победители от 
съответният брой „Б“ 
групи. Най-големият по-
търпевш от отпадащите 
отбори е класираният на 
10-то място „Академик“ 
от гр. Сталин. Това е се-
зона с най-голям брой 
изпадащи в историята на 
„А“ РФГ.

***
ВМС се 

включва в тур-
нира за КСА в 
3-ти предва-
рителен кръг, 
който опреде-
ля участници-
те в 1/8 фина-

лите. 
Предварителен кръг:
25.10.1953 г.: ВМС 

– „Академик“ Сталин 
2:1 (1:1), съдия: Дим. 
Топалов, 10 000 зр.

0:1 Бенов 17‘, 1:1 Н. 
Алексиев 23‘ (дуз.), 2:1 
Стефанов 85‘

ВМС: Ив. Дервентски, 
Дим. Стефанов, Бл. 
Филипов, Т. Николов, 
Н. Попов, Ив. Шулев, 
Спас Киров (В. Досев), Н. 
Алексиев, Г. Димитров, Б. 
Ковачев, К. Богданов

„Академик“: М. Баев, 
Д. Щерев, Хр. Марков, Ил. 
Апостолов (Заф. Янков), 
Л. Славейков, Янков (Хр. 
Вълканов), Мих. Желябов, 
Ан. Конаков, Халачев, Ст. 
Съчмалиев, К. Бенов

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 255, 27.10.1953 
г.: „... Публиката напусна 
Колодрума силно разо-
чарована и недоволна, 
защото не другарска бе 
играта на всеки от 20-те 
футболисти на терена 
(без вратарите), а стре-
меж кой да свали, да 
блъсне, да ритне, да из-

вади от игра другаря си от 
другия отбор. Свирката на 
съдията отсъждаше таки-
ва лични нарушения, кои-
то надминаваха петдесет 
до края на състезанието. 
Никаква система на игра, 
никакво уважение към 
публиката и към целите на 
това благородно съревно-
вание. Играчите смятаха, 
че имат тренировка, а не 
че играят пред очите на 
многохилядна публика, 
която не е дошла да гледа 
ритнитопковщина и гру-
биянство, та дори и хули-
ганство. 

Студентите първи от-
белязаха и сякаш с това се 
даде сигнал за грубости и 
от двете страни. Моряците 
изравниха, а по-късно по-
стигнаха с много усилия и 
победния гол. Но това съв-
сем не внесе въодушевле-
ние у зрителите, след като 
не малко играчи се блъс-
каха и ритаха до вкарва-
нето на головете. За тази 
неспортсменска игра не 
малка вина има и съдията 
Топалов, който ръководи 
много бездушно и вяло, 
рядко търсеше помощта 
на своите помощници и 
те често махаха напразно 
байрячетата. Явни нару-
шения току пред себе си 
той не отсъждаше, а често 
отсъждаше несъществува-
щи грешки и с това внесе 
обърканост и нервност в 
самите състезатели. ...“

КСА 1/8 финал
29.10.1953 г., ВМС – 

ДСО „Ударник“ Търново 
1:1 (1:0) сл.пр.

В. „Нар. спорт“, бр. 
998, 30.10.1953 г.: „В гр. 
Сталин равен резултат 
след 120 мин. борба. Вчера 
в гр. Сталин се срещнаха в 
мач за Купата отборите на 
местния ВМС и „Ударник“ 

Тодор Стефанов 
Николов - Тошко 
Чапата (16.10.1927 
г. - 17.7.1997 г.), 77 
мача в "А" РФГ (1952-
55 г.). Тодор Нико-
лов е от Дряново 
и попада във ВМС 
както повечето от 
пришълците през 
този период "от 
школата на ЦДНА", 
към която се числят 
всички донаборници 
в страната. Чапата 
играе на позицията 
ляв бек, като в два 
от сезоните е ти-
туляр на поста си.

* * *
20.12.1953 г. Избори 
за народно събрание. 
ОФ печели 99 % от 
гласовете.

* * *
Тропически валежи 
за България. Екс-
тремните ситуа-
ции са с валежи от 
100-150 л/кв. м за 
едно денонощие. Ре-
кордът е във Варна 
през 1953, когато са 
паднали 320 л/кв. м 
за 24 часа.

* * *
1953. Започва стро-
ежът на хлебозаво-
да във Варна.
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Търново, На добрата тех-
ника на члена на „А“ РФГ 
– ВМС, трудослужещите от 
Търново противопостави-
ха амбициозна и сърцата 
игра, която обаче на мо-
менти избиваше в грубос-
ти. В 35-та мин. Алексиев 
постигна гол за моряците. 
В 60-та мин. лявото крило 
на „Ударник“ Георгиев из-
равни резултата, който ос-
тана непроменен до края 
на 90-те минути. Въпреки 
пълното надмощие на 
моряците в дадените две 
продължения от по 15 
мин. те не успяха да отбе-
лежат гол. Срещата завър-
ши 1:1 и ще се преиграва 
днес. П. Герчев“

30.10.1953 г., преигр.: 
ВМС – ДСО „Ударник“ 
Търново 3:0 (2:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
999, 2.11.1953 г.: „След 
210 мин. борба. За разли-
ка от първата среща, коя-
то завърши наравно, този 
път ВМС се представи до-
бре и спечели заслужена 
победа с 3:0. Резултата бе 
открит още в 10-та мин. от 
Богданов. Малко по-късно 
Терзистоев отбеляза вто-
ри гол. В 70-та мин. добре 
играещият център напада-
тел на ВМС Димитров би 
отличен далечен наказате-
лен удар, топката срещна 
напречната греда, Досев 
я посрещна и я вкара във 
вратата – 3:0 за ВМС.“

КСА ¼ финал
3.11.1953 г., „Спартак“ 

Пловдив – ВМС 1:0 (1:0)
В. „Нар. спорт“, бр. 

1000, 6.11.1953 г.: „Спартак“ 
Пловдив е също полуфи-
налист. Съгласуваните 
действия между отбрана и 
нападение донесоха заслу-
жена победа на „Спартак“ 
Пловдив. В по-голямата 
част от играта спартако-

вци превъзхождаха мо-
ряците в техническо и 
тактическо отношение. 
Състезателите на ВМС не 
дадоха това, което се очак-
ваше от тях. Те не вложиха 
в играта амбиция и не раз-
криха действителните си 
възможности. Характерни 
за тях в тази среща бяха 
бавните придвижвания, 
неточните подавания и 
липсата на устрем към 
вратата. 

„Спартак“ отново пока-
за сърцатата си игра с бър-
зи и ненадейни пробиви, 
при един от които в 25-та 
мин. Сотиров (№7) от око-
ло 20 метра вкара топката 
във вратата на Дервентски 
– 1:0 за „Спартак“. 

Като се изключат ня-
кои късни присъждания, 
ръководството на съди-
ята С. Павлов може да 
се оцени като добро. Б. 
Константинов“

ВМС е отстранен от по-
нататъшно участие в тур-
нира за КСА в ¼ финалната 
фаза

***
26.11.1953 г., пр.: 

Сборен отбор гр. Сталин 
– „Спартак“ Москва 2:3 
(1:1), съдия: Пьотр Белов 
(СССР), пом. Дим. Топалов 
и Ст. Данчев – Шпетко 

1:0 Г. Димитров 39‘, 1:1 
Татушин 40‘, 1:2 Симонян 
47‘, 1:3 Дементиев 65‘ (дуз.), 
2:3 Н. Алексиев 89‘

Сборен отбор гр. 
Сталин: Евг. Пашов 
(Ак), Ил. Кирчев (Сп), Бл. 
Филипов, Т. Николов, Дим. 
Ненчев (Сп), Ив. Шулев (48‘ 
К. Пандов-Сп), К. Богданов 
(48‘ А. Конаков-Ак), Н. 
Алексиев, Г. Димитров, Т. 
Захариев (Сп), Г. Арнаудов 
(Сп) (48‘ В. Досев)

„Спартак“ Москва: 
Владимир Чернишев, 
Михаил Перевалов, 

Анатолий Башашкин, 
Юрий Седов, Олег Тимаков, 
Игор Нетто, Борис Татушин, 
Алексей Парамонов, 
Никита Симонян, Николай 
Дементиев (66‘ Анатолий 
Исаев), Анатолий Илин (66‘ 
Валентин Емьiшев)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1006, 27.11.1953 г.: „... 
Пристигането на мос-
ковския „Спартак“ съз-
даде празнично настро-
ение сред трудещите се. 
.. Колодрумът отрано е 
запълнен с около 15  000 
зрители. Двата отбора се 
появяват на терена по-
срещнати с непринудени 
сърдечни и продължител-
ни овации....

Още в първата минута 
на напрегнатата другар-
ска среща двата отбора 
започват с бързо темпо. 
Спартаковци прилагат 
къси и бързи подавания. 
Двамата полузащитници 
Нетто и Тимаков подхран-
ват постоянно нападе-
нието като се включват 
изненадващо в атаките. 
На моменти Нетто дава 
и завършващи удари. 
Представителите на гр. 
Сталин играят много 
бойко, парират опасните 
нападения на гостите и 
на свой ред организират 
устремни слизания към 
вратата на Чернишев. В 
13-та мин. Богданов из-
ползва неразбирателство 
между Седов и Башашкин, 
провира топката напред, 
но ударът на Алексиев 
не намира вратата. Такъв 
пропуск прави миг след 
това и Парамонов при 
умело подадената му от 
Илин топка. 

Играта е динамична 
и бърза с комбинативни 
действия и на двата отбо-
ра. Гостите са изненадани 
от доброто майсторство 

1953

На 23.11.1953 г. 
в София се играе 

финалът за КСА. 
"Локомотив" София 
побеждава "Левски" 

с 2:1 (1:1) и става 
носител на купата.

Благой Филипов Ди-
митров (26.11.1928 

г. - 16.11.1988 г.), 51 
мача в "А" РФГ с екипа 
на моряците (1953 и 

1954 г.). Централен 
защитник, пристиг-

нал от "Ч. знаме" 
София, утвърждава 

се като титуляр. 
Силен в играта с 

глава и добър органи-
затор на защитата. 

Блаже се завръща в 
София през 1955 г., 

в отбора на новака 
от "А" РФГ - ВВС. След 

разтурването на 
футбола във ВВС 

през 1956 г. Филипов 
преминава в отбора 

на "Левски" София, 
където прави при-

лична кариера като 
титуляр в защита-

та на столичани. 
След като приключ-
ва с футбола Блаже 
Филипов е работил 

като сервитьор в 
ресторант на бул. 

"Дондуков".
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на сталинските състеза-
тели. Към двете врати се 
редят много напрегнати 
положения. Публиката сле-
ди с трепет развоя на инте-
ресната среща. Тя награж-
дава с ръкопляскания пре-
красни прояви на Нетто, 
Перевалов, Дементиев, 
Димитров, Захариев, 
Филипов, младия вратар 
Пашов и др. 

В 29-та мин. Филипов 
прехвърля топката през 
Башашкин, Димитров е 
предвидлив, изпреварва го 
и със сигурен удар от бли-
зо открива резултата 1:0 
– за гр. Сталин. Съветските 
футболисти засилват тем-
пото и очертават инициа-
тивата, но домакините не 
се смущават от това. Едва в 
40-та мин. след прекрасна 
комбинация между Нетто, 
Дементиев и Илин, послед-
ният прехвърля надясно и 
Татушин в движение през 
плонжа на Пашов изравня-
ва резултата. 

Десетминутната по-
чивка дава възможност 
за интересни коментари. 
В 47-та мин. съвсем нео-
чаквано след ъглов удар 
бит от Татушин, Симонян 
изпреварва Николов 
и увеличава на 2:1 за 
„Спартак“. В отбора на 
гр. Сталин вместо Шулев 
влиза Пандов, Богданов 
и Арнаудов се замест-
ват от Досев и Конаков. 
Това укрепва още пове-
че бойкостта на отбо-
ра. Димитров заедно с 
Досев умело маневрира. 
Все пак до изравняване 
на резултата не се стига. 
Вместо това в 65-та мин. е 
отсъден 11-метров удар, 
който Дементиев май-
сторски превръща в тре-
ти гол за своя отбор. Това 
успокоява вече играта на 
гостите. Те също правят 
смени. Мачът приближа-
ва своят край. При едно 
прехвърляне от Конаков 
в последната минута, топ-

ката е майсторски използ-
вана от Алексиев. Той уме-
ло я отправя над ръцете 
на Чернишев в десния го-
рен ъгъл на вратата. Това 
е краят на мача, резул-
тата е 3:2 за московчани. 
Публиката сърдечно апло-
дира двата достойни про-
тивника... Ил. Апостолов, 
Кл. Симеонов“

В останалите си мачо-
ве на българска земя, фут-
болистите на „Спартак“ 
Москва постигат победи 
срещу „Динамо“ Сф с 3:1 и 
Сборен отбор на Пловдив 
със 6:1 и една загуба с 1:0 
от ЦДНА.

***
Купа на Мира:
Финал:
15.12.1953 г.: ВМС – 

„Спартак“ Сталин 1:1 
(1:0).

Няма информация за 
преиграване на мача и за 
носител на купата, както и 
за турнира за купата на ГК 
на ДСНМ.

1953

Иван Петров
Дервентски

(12.06.1932 г. – 4.12.2018 г.)
Позиция: вратар
ВМС: 1951 – 55 г.

„А“/„Б“ РФГ: 79 / 22 мача

„Докато „Спартак“ ми даде основата, в „Черно 
море“ се утвърдих като вратар. Треньорът ми Иван 
Моканов, който имаше много тежък удар, след вся-
ка тренировка ми биеше удари по половин час. 
Той беше изключително предан човек на футбола 
и голям фаталист. .. За моето развитие голяма роля 
изиграха партньорите ми Д. Стефанов – бай Митьо, 
Г. Радев – Калфата, Г. Русев – Мотора, Н. Алексиев, Г. 
Димитров.“ („Футболни чаровници“, Ст. Янев, 1993 г.)

Иван Дервентски започва да играе футбол 
като централен нападател в юношеския отбор на 
„Спартак“ Варна. Поради липсата на вратар в от-
бора е поставен на този пост, на който ще остане 
до края на кариерата си. През 1949 г. 17 годишни-
ят Дервентски пази вратата на мъжкия отбор на 
„Спартак“ в квалификациите за „А“ РФГ. През 1951 
г. се записва доброволец в армията, за да може да 
премине във ВМС. По-късно описва това свое реше-

ние като „детинско“, защото е предизвикано от оби-
да, нанесена му от домакина на „Спартак“, който го 
карал да плаща загубен анцуг в троен размер.

Във ВМС Дервентски се налага бързо като ти-
туляр на вратарския пост. Той е също лекоатлет, 
баскетболист и волейболист, участвал в състеза-
ния от републикански мащаб. За кратко време дър-
жи републикански рекорд по висок скок (192 см) 
и има второ постижение в тройния скок (14,56 м). 
Под рамката  на вратата, Дервентски се отличава с 
отскок и пресметливост, давайки малко шансове на 
нападателите. Често излиза от границите на наказа-
телното поле и се включва в играта в леко хазартен 
стил. Изпълнявал е и дузпи. 

„От срещите в „А“ РФГ имам един спомен ... 
Срещу пловдивския „Ботев“ ни дадоха дузпа при 
0:0, хукнах да я бия. Отивам при вратаря Христо 
Андонов и го питам: „Защо трепериш, бе? Спокойно, 
ще ти я вкарам.“ Ама – аут! След десетина минути 
варненския съдия Дим. Топалов отсъди дузпа сре-
щу нас, заедно с топката ритнах и техен нападател, 
протегнах крак. Гледам, Андонов бяга да я бие, и я 
вкара. Загубихме с 0:1.“ (бел. описаният мач е игран 
на 26.10.1952 г, и е ¼ финал от турнира за КСА)

Последният му сезон за „моряците“ е през 
1955, когато отбора изпада след като започва 

Любен Николов 
Ташев, (2.7.1921 
г. - 21.12.2010 г. ), 
19 мача за ВМС  
(1952-54 г.). Роден е 
в Петрич, играе още 
в първият сезон на 
РФД през 1948-49 
г. като вратар на 
"Марек" Дупница, 
след това премина-
ва в ДСО "Торпедо" 
София, от където 
идва във ВМС.
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с 5 поредни победи сре-
щу Софийски отбори. При 
победата срещу „Левски“ в 
София, Дервентски спасява 
дузпа на Пеев в 79-та мину-
та. Може би след този мач, 
левскарите решават да го 
привлекат. 

„Предната година имах 
покана от ЦДНА, заедно 
с Г. Димитров. Аз отказах, 
защото не можех да се 
меря с вратар като Жоро 
Найденов, а не ми се сто-
еше на пейката. От ВМС 
не ме освобождаваха (за 
„Левски“), бях на воен-
на служба като мичман. Но треньорът на „сините“ 
Васил Спасов беше категоричен, каза да тръгна 
и че всичко ще се оправи в София. След дълго ко-
лебание заминах, но и на варненската и на софий-
ската гари трябваше да се крия от комендантските 
органи, които бяха предупредени. Изчаках всички 
пътници да слязат. Спасов ме чакаше и веднага ме 
отведе в МНО при ген. Кинов. Той уреждаше въпро-
са и се реши във ВМС да изпратят вратаря на нацио-
налния юношески отбор Деян Гороломов.“

Дервентски се прочува и със „случаят с 
Нивалина“, когато вече като играч на „Левски“ се 
опитва да пренесе контрабандно запасите на целия 
отбор от лекарството в Гърция и е „натопен“ от съ-
отборниците си като главен контрабандист. Само 
Ст. Абаджиев признава съучастие. По този случай, 
те лежат 56 дена в следственото и Дервентски е из-
ключен от спортното движение, като понася на ра-
мената си груповото наказание за целия отбор. 

„Борис Велчев беше тогава вторият човек в йе-
рархията на БКП и скоро ни опростиха наказанието, 
което продължи година и няколко месеца Тогава 
се намеси Пенчо Кубадински, който искаше в за-
мяна на опрощението да отида да играя в „Дунав“ 
Русе. Отказах и предпочетох „Добруджа“, защото 
Толбухин е само на 50 км от Варна.“

Като футболист на „Левски“ Дервентски изи-
грава 7 мача за „А“ и 13 мача за „Б“ националните 
отбори на България. Участва в турнето в Бразилия, 
където се изправя срещу Пеле и Гаринча, в мач опи-
сан като първи, в който двете светила на световния 
футбол излизат заедно на терена. „сещам се за един 
полет до Бразилия. До мен стоеше Спиро Дебърски. 
Стюардесата обяви, че след 5-6 минути ще преле-
тим над Екватора. Спиро ми вика: „Моля ти се, още 
не съм го виждал. Събуди ме ако заспя.“ После каза, 
че е много задушно и се опита да отвори прозорче-
то.“

Дервентски пази още на вратата на „Академик“ 
Сф и „Волов“ Шумен. „Играх футбол до 39-го-

дишна възраст. Може би и защото първата си чашка 
алкохол, и то бира, изпих когато бях на 30 години. 
Цигара още не съм слагал в уста. Освобождаваха ме 
от режимите, защото си имах свой. Щастлив бях с 
футбола. Ако сега ми кажат: Почни живота си отна-
чало, ще повторя всичко на драго сърце.“

След мозъчен инсулт прекаран през 2015 г. и 
последвала частична парализа Иван Дервентски 
се премества да живее при дъщеря си в Париж, 
Франция, където умира на 4.12.2018 г.

„Поразяваше ме изключителният му отскок, ле-
котата и артистичността му на вратата, рационал-
ността и хазартността в играта му. Запомних едно 
негово неуспешно изпълнение на дузпа и отмъще-
нието на колегата му пак от бялата точка. ...

После се срещнахме пак като съперници. И до 
днес за мен той е един от най-талантливите варнен-
ски футболисти и въобще спортисти, един от най-
красивите български вратари за всички времена.“ 
(Стефан Янев, „Футболни чаровници“, 1993 г.)

Иван Дервентски на 
зимен лагер с отбора на 

ВМС през 1954 г.

18.5.1958 г., ст. „Пакаембу“, Сао Паулу, Иван Дервентски
(на земята) инкасира гол във вратата си от изгрява-

щата звезда на световният футбол - Пеле. (Бразилия – 
България 3:1, като резерва през второто полувреме влиза 

и Георги Димитров – Червения) 

Георги Димитров
Николов - Червения

(1.05.1931 г. – 16.03.1978 г.)
Позиция: нападател

ВМС/Ч. море: 1951-54, 1959-64 г.
„А“ РФГ: 178 мача/47 гола

„Б“ РФГ: ок. 40 мача/22 гола

Кариерата на Георги Димитров започва в род-
ния му Бургас, където изпъква едва 17 годишен, още 
в първият сезон на РФД („А“ РФГ) през 1948-49 г. с 
екипа на „Любислав“/„Ботев“. През 1951 г. Червения 
решава да се запише в Морското училище във Варна 
и попада в отбора на Иван Моканов, който вече е 
оценил качествата на младият нападател. Още с 
идването си, Червеният е голмайстор на отбора на 
ВМС, който през този сезон се състезава в единната 
„Б“ РФГ и печели място в групата на майсторите. Г. 
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Димитров се превръща в незаменим титуляр в на-
падението на моряците, с голям принос за спечеле-
ното трето място в „А“ група (1953 г.), въпреки че не 
участва във всички мачове на ВМС, тъй като е изви-
кан да участва в 4 мача и за Сборният (национален) 
отбор, състезаващ се в „А“ РФГ. Червения премина-
ва в ЦДНА през 1955 г. и липсата му в нападението 
на моряците е може би една от причините отбора 
да изпадне в „Б“ група през този сезон. 

М.с. Г. Димитров се завръща във Варна и „Черно 
море“, когато отбора отново е в „Б“ група – есента 
на 1959 г. Присъствието му в нападението веднага 
започва да се усеща. В този сезон Червения реали-
зира 8 гола, с 2 по-малко от брат си Никола, който е 
голмайстор на отбора за този сезон, а моряците от-
ново се завръщат в „А“ РФГ, където ще останат през 
следващите 17 години. 

Извънредно амбициозен във футболната си ка-
риера, Червеният е капитан на отбора и се отличава 
с качествата си на лидер и мотиватор, играещ с осо-
бено настървение срещу бившите си работодатели 
от ЦДНА и съгражданите им от „Левски“. При 0:2 на 
полувремето в мач срещу „Левски“ (на 11.5.1964 г.) 
Стефан Янев си спомня: „Влязохме в съблекалнята 
на почивката и Гошо веднага взе думата. Имаше ня-

каква размяна на реплики с Кукуша – капитана на 
„Левски“, която го беше предизвикала. Кукуша му 
каза: „Гоше, стегайте се, че ви вкараме още..“ Даже 
Мокана се постресна от изблика на спортна ярост 
от страна на Червения и остана мълчалив до вра-
тата, виждайки, че може би капитана ще свърши 
работата на мотиватор за второто полувреме. „Как 
не ви е срам, цяла Варна е дошла да ви гледа, я вие 
играете като баби …“ вилнееше Гошо в съблекалня-
та. През второто полувреме излязохме и обърнахме 
мача до 3:2 за нас. Такъв беше Червения, болезнено 
амбициозен в ролята си на лидер.“

Семейство Димитрови е единственото, кое-
то е дало трима братя футболисти на отбора. По-
младият Никола (Малкия Червен) пристига от 
Бургас през 1959 г. и в следващите 9 години се на-
лага като един от голмайсторите на „Черно море“, а 
най-младият – Тодор, е част от отбора през 1963-64 
г. В разговор той сподели: „Баща ни почина тогава и 
Гошо ми каза да се върна в Бургас, за да се грижа за 
майка ни. Такива бяха годините тогава. Когато най-
големият нареди, трябваше да се изпълнява..“

След като приключва състезателната си карие-
ра през 1964 г., Червения остава в отбора като пом. 
треньор на Иван Моканов, а 4 години по-късно 
застава на чело като ст. треньор. От 1974 г. Георги 
Димитров изпълнява функции и на пом. треньор на 
националния отбор на СП’74 в ГФР. Загива трагично 
в самолетна катастрофа на път за Варшава, където е 
командирован да разузнава поляците за предстоя-
ща среща на националния отбор.

Иван Дервентски и Георги Димитров (тук като ветерани 
през 1970-те) са също част от историята на софийските 

съперници ЦДНА и „Левски“, но ги свързва 
моряшкото им минало. 

Васил Стефанов
Досев

(10.03.1931 г. – 8.06.1998 г.)
Позиция: нападател

ВМС: 1951-60 г.
„А“ РФГ: 75 мача/18 гола

„Б“ РФГ: 21 мача

Дядо му е опълченецът Доси Добрев от Разград, 
а баща му Стефан се премества в ранна възраст във 
Варна. Като музикант във военният духов оркестър 
и в операта, Стефан е често командирован в различ-
ни градове на България и тримата му синове са ро-
дени в различни краища на България. Васил Досев е 
роден в Перник, но още в ранната му детска възраст 
семейството се завръща във Варна. Васил започва 
да играе футбол в „Спартак“, с чийто екип дебютира 
в „А“ РФГ през 1951 г. През есента на същата годи-
на Васил е приет за курсант в Морското училище и 
преминава в отбора на ВМС. Васил Досев е част от 
„бронзовият“ тим на моряците през 1953 г. и с 8 гола 
е голмайстор на отбора за този сезон, което е зени-
та на футболната му кариера. 

„Като курсант в Морското у-ще още през 1951 
г. бях включен в отбора на ВМС. Характерно 
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за този отбор беше високият му дух, голямата му 
амбиция. Перника, бай Митьо, Манчо, Чефо, Тошко 
Николов залепна като ляв защитник, Кирил Богданов, 
Димитър Йовчев, Гочо Русев … Много възрастни ми 
се виждаха тогава тези футболисти. С тях станахме 
трети през 1953 г. Това е най-големият успех на клу-
ба след Девети септември. Тогава в групата играеше 
и националния отбор без право на класиране. В ин-
терес на истината трябва да кажа, че медали не ни 
дадоха, а получихме грамоти, нещо като дипломи. 
Играхме силно в това първенство, бих казал бурно, 
много емоционално, с остри пробиви по крилата. Но 
трудно вкарвахме голове и третото място го дължим 
повече на защитата ни. Бранителите ни казваха: „Вие 
вкарвайте головете, от нас другото“.

Според Иван Моканов най-хубавия си мач съм 
изиграл в Дрезден (бел. 1954 г.)…“ (от „Футболна 
Варна“, Ст. Янев и сътр., 1988 г.)

Досев е викан и освобождаван от отбора някол-
ко пъти. Едно от прегрешенията му, за които му е от-
нета капитанската лента е трезвата му оценка през 
1955 г., когато охлажда еуфорията след първите 5 
последователни победи над софийски съперници 
с думите: „Гледайте да не отпаднем накрая“. Думите 
му се оказват пророчески и ВМС отпада през този 
сезон, а капитанът Васил Досев е наказан за проя-
веният „негативизъм“. Досев получава наказание и 
през 1958 г. заедно с целият отбор, заради „битката 
в Йена“, когато гостуващите в ГДР моряци си навли-
чат гнева на управляващите, заради проявено не-
спортсментско държание на и извън терена. Това из-
глежда като краят на футболната кариера на Васил 
Досев, но през сезон 1959-60, той е извикан отново, 
като опитен и вещ футболист. Стефан Янев, който де-
бютира през този сезон си спомня за съотборника 
си: „Досев беше опитен и техничен футболист, а ние 
всички бяхме млади, на по около 20 години. Отбора 
имаше нужда от рутиниран играч, който да внесе 
спокойствие и ред и да поведе младите. Задачата 
бе поверена на бившият капитан на отбора Васил 
Досев и Спас Киров. Успяхме да влезем с много уси-
лия в „А“ група, но приносът на Досев бе ограничен. 
Беше вече станал бавен, натежал, не гонеше по-
трудните топки, а и Мокана не смееше да му се кара, 
защото беше мичман, а Досев - офицер. Не игра то-
гава в много мачове, но остана завинаги свързан с 
отбора…“

След футбола Васил Досев израства до чин кап. 
I ранг и работи като завеждащ физкултурната дей-
ност във Флота към щаба на ВМС във Варна. През 
1980-те кап. Досев е завеждащ футболната секция 
към ФСФД „Черно море“ до пенсионирането си. В на-
преднала възраст Васил Досев страда от тежък диа-
бет с усложнения. В негова чест и за набиране сред-
ства за лечението му, ветераните на „Черно море“ и 

„Спартак“ организират футболен турнир в средата 
на 1990-те.

Започва да играе футбол в „АС 23“ София и е ка-
питан на юношеския отбор през 1942 г. След обеди-
ненията през 1945 г. попада в „Чавдар“ и в послед-
ствие в „Септември“ при ЦДВ, с който отбор печели 
шампионска титла на НРБ през 1948 г. През 1951 
г. Картофа се оказва ненужен на ЦДНА и пристига 
във Варна, където „залепва“ като титуляр на лявото 
на крило в отбора на моряците. Богданов изиграва 
първият сезон в „Б“ РФГ и е с основен принос за връ-
щането на отбора в групата на майсторите. Бележи 
най-много голове за отбора и в турнира за КСА. 
Дребен на ръст, бърз и техничен, Картофа е мъчно 
удържим от противниковите защитници, а освен 
това притежава и завършващ удар. Кирил Богданов 
остава във ВМС до 1955 г., след което се завръща в 
София.

Кирил Димитров
Богданов – Картофа

(7.12.1924 г. – 23.2.1997 г.)
Позиция: ляво крило

ВМС: 1951-55 г.
„А“ РФГ: 98 мача/16 гола

„Б“ РФГ: ок. 22 мача/5 гола

Никола Алексиев – 
Колето

(9.11.1925 г. – 14.12.1976 г.)
Позиция: полузащитник

ВМС: 1952-57 г.
„А“ РФГ: 70 мача/7 гола

„Б“ РФГ: ок. 10 мача/2 гола

Кольо Алексиев присти-
га от шампионския отбор на 
ЦДНА през 1952 г. Започва да 
играе футбол в „АС 23“ и през 
1942 г. е капитан на отбора, 
спечелил първият завършил 
държавен шампионат за юно-
ши. След обединенията попа-
да в „Чавдар“ и „Септември“ и 
е републикански шампион с 
последният през 1948 г. Във 
ВМС Алексиев заема позиция-
та на полузащитник, диригент 
с средата на терена, осигуря-
ващ връзката с нападателното 
звено. Кольо е също и щатен 
изпълнител на наказателни 
удари. Позиция, от която по-
степенно започва да се отте-
гля, след изтървана дузпа 
срещу ВВС в злополучната 
1955 г., отстъпвайки това 
право на централния на-
падател Любен Костов. 

Кирил Богданов (клекнал) 
и Никола Алексиев (прав) 
като държавни шампи-

они за юноши с отбора на 
„АС 23“ през 1942 г.
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Дружелюбен и приятен характер, Алексиев остава в 
отбора до края на 1957 г.

Никола Александров 
Попов – Мальо

(18.12.1930 г. – 11.5.2019 г.)
Позиция: полузащитник

ВМС: 1952 – 58 г.
„А“ РФГ: 62 мача/2 гола

„Б“ РФГ: ок 20 мача

„Мальо дойде от Аспарухово - „Първи май“. Това 
беше ковачница за футболисти, но повечето отиваха в 
„Спартак“, а Мальо по някаква причина дойде при нас. 
Играеше като дефанзивен халф, не блестеше и не се 
открояваше, но беше много изпълнителен и дисцип-
линиран. Понякога Мокана му възлагаше задачи да 
пази персонално някой от противниковите звезди, 
като Теко Абаджиев например. „Мальо, не искам Теко 
да играе този мач“ му казваше Мокана и така мина-
ваше мача. Теко не играеше и Мальо не играеше. Ако 
Теко се наведе да си върже обувката, Мальо оставаше 
на метър от него и търпеливо го чакаше без да го из-
пуска от око. Запомнихме го с един гол срещу ЦДНА. 
Как му падна топката на крака, заби я от воле в долния 
ъгъл. Не помня да има други голове, но този няма как 
да се забрави... (Иван Василев – Катила, 12.7.2020).  

„Един мач Мальо пази Гацо Панайотов от ЦДНА. 
Не му даде да пипне топка цял мач. Бихме ги с 1:0. 
Беше много полезен играч. Трудолюбив и много ко-
ректен, никога груб, което не е присъщо за този тип 
играчи. Беше в отбора до 1958 г., след това се върна 
в Аспарухово и игра малко в „Първи май“. През 1960-
те беше съдия в „Б“ група. Помня един мач в Шумен, 
когато му бях помощник. В последната минута при 
пряк свободен удар за домакините, Мальо свири край 
на мача, докато топката беше във въздуха, но тя взе 
че влезе в мрежата. Публиката искаше да ни линчува. 
Едва се добрахме 
до колата с помо-
щта на милиция-
та, а тълпата взе 
да хвърля камъни 
по нас. Викам му: 
„Какво направи, 
ще ни убият тук“. 
„И аз не знам как-
во направих“, от-
говори Мальо.“ 
(Аргир Страков, 
18.7.2020 г.)

До края на 
живота си Никола 
Попов се интере-
сува от случва-
щото се в отбора. 
Живееше точно 
срещу бензинос-
танцията до ст. 

„Тича“ (преди ст. „Черно море“). „Почина внезапно за 
един ден“ разказва съседа му, радиожурналиста Румен 
Генов „Предния ден седеше на балкона и ме разпитва-
ше какви са новините, кой идва кой заминава в „Черно 
море“, беше на 88 години…“

Никола Ал. Попов - Мальо в ГДР 
през 1954 г.

Гочо Русев Спасов - 
Мотора

(13.05.1924 г. – 17.01.2009 г.)
Позиция: защитник

ВМС: 1952-54 г.
„А“ РФГ: 49 мача/2 гола

Гочо Русев: „Моята първа футболна родина е 
„Раковски“ Севлиево. По ирония на съдбата играх в 
четири отбора от „А“ група. В „Академик“ и ЦДНА ми-
нах по задължение, във ВМС отидох да помогна, най-
скъп и до сега ми е „Левски“... 

От 1952 г. преминах във ВМС, сега „Черно море“. За 
Варна този отбор беше нещо като „Левски“ за София. 
Два сезона по-късно станах играещ помощник на тре-
ньора – старият национален бек и легенда на града 
Иван Моканов. Той ми предложи да играя централен 
защитник, избраха ме и за капитан на тима. Беше тру-
долюбив и много сериозен човек. Голям домакин, 
изряден, държеше много на реда и дисциплината. 
Скъсваше ни от тренировки, не можех да издържам 
на натоварванията, кракът ме болеше, а Моканов ис-
каше да играя. .. Проявяваше слабост към мен. Покрай 
него се опознах с други двама стари варненски фут-
болисти, бивши национали на България от довоенни-
те и военните години – снажния халф Стефан Калъчев 
(Муната) - вече треньор и Оник Харипян, който беше 
бюфетчик в кръчма до Морската градина. 

Всички играчи бяхме офицери или старшини. 
Хубав колектив. Водеха ме преподавател в Морското 
училище. Футболистите от други градове живеехме в 
Дома на флота. Обитавах една стая с Кирил Богданов 
– Картофа и Никола Алексиев – Колето от първия 
шампионски тим на ЦДНА. Там ги заварих, бяха в от-
бора преди мен. После от други столични клубове 
дойдоха Дим. Йорданов – Кукуша, Блаже Филипов, 
Иван Шулев, Иван Пиргов. При нас израстна Георги 
Димитров – Червения.

Във Варна се ожених ... кръстник ни е най-големи-
ят запалянко на „Черно море“ Христо Попов – Попето. 
..“ (от „Футболната романтика ..“, ч. 3, Силвестър 
Милчев, 2000 г.)

Гочо Русев остава известен и като футболен съ-
дия. През 1956 г. изкарва тримесечният курс към 
ВИФ и облича черният екип на главен съдия в 142 
мача от „А“ РФГ в периода 1960-1974 г., от които 11 
на „Черно море“, завършили с 2 победи, 2 равни и 7 
загуби за моряците. Любопитен факт е, че като съдия 
Гочо Русев изважда първият червен картон в карие-
рата си срещу футболиста на „Черно море“ Пламен 
Христов на 19.9.1970 г. в Ямбол („Лъсков“ – „Черно 
море“ 1:0).
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Статистика BMС „A“ РФГ 1953 г.
15.03.1953 г.: гр. Сталин, Колодрума, 
ВМС – „Академик“ Сталин 0:1 
(0:1), съдия: Д. Топалов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Гочо Русев, Тодор 
Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Димитър Йовчев, Никола Алексиев 
(Никола Попов), Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов
„Академик“: Евг. Пашов, Д. Щерев, 
Хр. Марков, Ил. Апостолов, Л. 
Славейков, Ив. Михайлов (Д. 
Халачев), М. Желябов, Ан. Конаков, 
М. Баев, К. Бенов, Заф. Янков
Голм.: 0:1 Кънчо Бенов (псу) 44‘

22.03.1953 г.: гр. Димитрово, 
„Миньор“ – ВМС 3:2 (2:0), съдия: 
Н. Стоянов
„Миньор“: Д. Ангелов, Т. Евстатиев, 
П. Лозанов, С. Стоилков, Н. Шулев, 
Б. Пушев, Ж. Карадалиев, И. Данчев, 
П. Владимиров, Евг. Петров 
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Гочо Русев, Тодор 
Николов, Иван Шулев, Иван Пиргов, 
Димитър Йовчев, Никола Попов 
(Спас Киров), Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов
Голм.: 1:0 Карадалиев 15‘, 2:0 
Владимиров 27‘, 3:0 Петров (дуз.) 
50‘, 3:1 Г. Димитров 62‘, 3:2 Сп. 
Киров (псу) 70‘

28.03.1953 г.: гр. Сталин, Колодрума, 
ВМС – „Локомотив“ Сф 2:1 (1:1), 
съдия: Сим. Александров
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Йовчев, Гочо Русев (Димитър 
Стефанов), Тодор Николов, Иван 
Шулев, Благой Филипов, Димитър 
Самсаров, Васил Досев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
„Локомотив“ Сф: Сп. Андреев, Ап. 
Чачевски, Т. Финков, И. Атанасов, Я. 
Янков, Лаз. Христов, Г. Берков; Кост. 
Благоев, Н. Богданов, Ас. Панайотов, 
В. Бароков
Голм.:1:0 Г. Димитров 10‘, 1:1 Н. 
Богданов, 42‘, 2:1 Г. Димитров 51‘

1.04.1953 г.: Пловдив, ст. Локом.-
Спартак, „Локомотив“ Пд – ВМС 
0:0, съдия: Конст. Динов
„Локомотив“ Пд: Н. Аров, Д. 
Станчев, Н. Попов, П. Нейков, 
Хр. Бъчваров, Хр. Андонов, Андр. 
Кошеров, Т. Атлиев, И. Василев, И. 
Лазаров, Ат. Василев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Йовчев, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Шулев, Иван Пиргов, 
Димитър Самсаров, Васил Досев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов

12.04.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – ВВС Сф 3:2 
(3:0), съдия: Д. Топалов, 5500 зр.
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Йовчев, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Шулев, Иван Пиргов, 
Димитър Самсаров, Васил Досев 
(Никола Попов), Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов
ВВС: П. Георгиев, Михайлов, 
Арсов, Насев, Наум Савов, Цветанов 
(Иванов), М. Несторов, Стойне 
Минев, П. Алексиев, Ст. Димитров, 
Петков

Голм.: 1:0 Г. Димитров 2‘, 2:0 Д. 
Самсаров 11‘, 3:0 В.Досев 19‘, 

3:2 ... (2ПВ)

19.04.1953 г.: София, Сборен отбор 
на София – ВМС 3:1 (0:1), съдия: Ф. 
Зарев
Сборен отбор Сф: Ап. Соколов, Г. 
Василев, М. Манолов, Б. Апостолов 
(К. Ракаров), Ст. Божков, Н. Иванов, 
Д. Миланов, Ив. Колев, Д. Ташков, П. 
Аргиров, Арс. Димитров
ВМС: Ив. Дервентски, Д. Йовчев, 
Бл. Филипов, Т. Николов, Ив. Шулев, 
Ив. Пиргов, Д. Самсаров, В. Досев, Г. 
Димитров, Б. Ковачев, К. Богданов 
Голм. ВМС: 0:1 Дим. Самсаров 35‘, 
(бел. всички мачове на Софийския 
сборен-национален отбор са анули-
рани, след разтурването на отбора в 
краят на неуспешните квалификации 
за СП’54) 

25.04.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Ч. знаме“ Ст. 
Дим. 3:2 (1:2), съдия: Кр. Дойчинов, 
10 000 зр.
ВМС: Иван Дервентски (Любен 
Ташев), Димитър Йовчев, Благой 
Филипов, Тодор Николов, Иван 
Шулев (Никола Попов), Иван Пиргов, 
Димитър Самсаров, Васил Досев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
„Ч. знаме“ Ст. Д.: Васев, Бояджиев, 
Спасов, Гаджов, Гущеров, Михайлов, 
Кост. Николов, Коларов, Исаков, 
Кръстев, Манов
Голм.: 1:0 В. Досев 12‘, 1:1 Исаков 
28‘, 1:2 Манов 39‘, 2:2 В. Досев 49‘, 
3:2 В. Досев 65‘

5.05.1953 г.: София, „Спартак“ Сф – 
ВМС 1:0 (1:0), съдия: Конст. Динов
„Спартак“ Сф: Г. Найденов, 
Василев, Райков, Дончев, Трайков, Т. 
Диев, Г. Николов, Конст. Костов 
ВМС: Любен Ташев, Димитър 
Йовчев, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Шулев, Иван Пиргов, 
Димитър Самсаров, Васил Досев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
Голм.: 1:0 Конст. Костов 41‘
Отстранен: Иван Пиргов 83 мин.

11.05.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Спартак“ Пд 
0:0, съдия: Н. Гелев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Йовчев, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван Шулев, 
Васил Досев, Никола Алексиев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
„Спартак“: Дамянов, Фурнаджиев, 
Манолов, Бакърджиев, Сотиров, 
Илиев, Милев, Арабаджиев, 
Калайджиев (Барбов)

17.05.1953 г.: Плевен, „Спартак“ 
Пл – ВМС 1:0 (1:0), съдия: Траян 
Христов
„Спартак“ Пл: Н. Пърчанов, 
Недялков, Спасов, Цоловски, Русев, 
Георгиев, Ст. Спиров, Вулов, Минчев, 
Г. Бъчваров, Г. Йорданов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Йовчев, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван Шулев, 
Васил Досев, Никола Алексиев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
Голм.: 1:0 Г. Йорданов 43‘

23.05.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Строител“ Сф 
1:0 (1:0), съдия: П. Стоянов
ВМС: Любен Ташев, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван 
Шулев, Димитър Йовчев, Никола 
Алексиев, Васил Досев, Иван Пиргов 
(Борислав Ковачев), Кирил Богданов
„Строител“ Сф: Г. Соколов, 
Младенов, Деянов, М. Михайлов, 
Р. Априлов, Данчев, Натаров, 
Игнатов II, Захариев, Г. Пачеджиев 
(Стоичков), Димитров
Голм.: 1:0 Дим. Йовчев 35‘

31.05.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – ДНА Пловдив 
2:0 (1:0), съдия: Г. Христов
ВМС: Любен Ташев (Иван 
Дервентски), Димитър Стефанов, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Никола Попов, Иван Шулев, 
Димитър Йовчев, Никола Алексиев, 
Васил Досев, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
ДНА Пд: Андонов, Енчев, Пеев, 
Дамянов, Бахчеванджиев, Милаев, 
Кожухаров, Захариев, Попдимитров, 
Василев, Пеев
Голм.:1:0 В. Досев 42‘, 2:0 К. 
Богданов 82‘

7.07.1953 г.: София, игр. Спартак, 
„Ударник“ Сф – ВМС 0:2 (0:2), съ-
дия: Милко Михайлов
„Ударник“ Сф: Йосифов, П. Велев, 
Т. Атанасов, Тодоров, Петков, Патев, 
Ахтимов, Митов, Кехайов, Иванов, 
Евтимов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван Шулев, 
Димитър Йовчев, Никола Алексиев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
Голм.: 0:1 Н. Алексиев 11‘ (дузпа), 
0:2 Гр. Тодоров 19‘ (автг.)

10.07.1953 г.: София, ст. Юнак, 
„Динамо“ Сф – ВМС 1:0 (1:0), съ-
дия: Н. Зафиров
„Динамо“ Сф: Сим. Костов, Д. 
Илиев, И. Димчев, Ам. Клева, Ал. 
Кръстев, Л. Хранов, И. Георгиев, В. 
Спасов, Д. Андонов, Др. Георгиев, Д. 
Контев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван Шулев, 
Димитър Йовчев, Никола Алексиев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
Голм.: 1:0 Д. Андонов 44‘ (дуз.)

19.07.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – ОСГ София 1:0 
(1:0), съдия: Мар. Маринов (Бс)
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван Шулев, 
Васил Досев, Никола Алексиев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
ОСГ: Ст. Геренски, Г. Цветков, К. 
Ракаров, Енишейнов, Ат. Цанов, Г. 
Стоянов, П. Михайлов, Н. Цанев (М. 
Янков), П. Панайотов, А. Миланов, 
Стефанов
Голм.: 1:0 Н. Алексиев 12‘

29.07.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, „Академик“ Сталин – 

ВМС 1:0 (1:0), съдия: Ст. Чомаков  
„Академик“ Ст.: Евг. Пашов, Д. 
Щерев, Хр. Марков, Ил. Апостолов, 
Л. Славейков, Заф. Янков, М. 
Желябов (Д. Халачев), Ан. Конаков, 
М. Баев, Ст. Съчманлиев, Кънчо 
Бенов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов (Иван 
Пиргов), Иван Шулев, Димитър 
Йовчев, Никола Алексиев, Васил 
Досев, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 1:0 К. Бенов 19‘

10.08.1953 г.: София, ст. Нар. ар-
мия, ОСГ Сф – ВМС 0:0, съдия: П. 
Джонев
ОСГ: Кекеманов, Д. Димитров, Г. 
Цветков, Енишейнов, Н. Цанев, Кр. 
Янев, П. Михайлов, М. Янков, П. 
Панайотов, Найденов, Стефанов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван Шулев, 
Васил Досев, Никола Алексиев, Гочо 
Русев (Димитър Йовчев), Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов

15.08.1953 г.: София, ст. Нар. армия, 
ВВС Сф – ВМС 2:1 (1:0), съдия: 
Траян Христов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван 
Шулев, Васил Досев, Никола 
Алексиев, Гочо Русев (Спас Киров), 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов
Голм.: 1:0 К. Евстатиев 1‘, 1:1 Сп. 
Киров 50‘, 2:1 Н. Савов 70‘

18.08.1953 г.: Дупница, ст. Бончук, 
„Ч. знаме“ Ст. Дим. – ВМС 0:0, съ-
дия: Д. Маринов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван Шулев, 
Спас Киров, Никола Алексиев, Гочо 
Русев (Васил Досев), Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов

22.08.1953 г.: Пловдив, ст. Локом.-
Спартак, „Спартак“ Пд – ВМС 0:3 
(0:1), съдия: Г. Христов
„Спартак“ Пд: Б. Диев, И. 
Петков, Г. Фурнаджиев, Г. Щерев, 
И. Манолов, Н. Бакърджиев, И. 
Сотиров, Цв. Кръстев (Найд. Милев), 
В. Калайджиев, Ф. Арабаджиев, И. 
Барбов   
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван Шулев, 
Спас Киров, Никола Алексиев, Васил 
Досев, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 0:1 Н. Алексиев 42‘, 0:2 К. 
Богданов 63‘, 0:3 Б. Ковачев 70‘

26.08.1953 г.: Пловдив, ст. Локом.-
Спартак, ДНА Пд – ВМС 1:1 (0:1), 
съдия: Н. Димитров
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван Шулев, 
Спас Киров, Никола Алексиев, Васил 
Досев, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 0:1 В. Досев 10‘, 1:1 Н. Дечев 
55‘

7.09.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
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1953 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. ДинСф 0:5 1:0 5:0 1:1 3:0 2:1 1:0 2:1 4:1 0:1 0:0 1:0 1:0 2:0

2. ОСГ 0:1 0:0 5:1 2:1 2:0 3:1 1:1 1:0 7:0 2:0 7:1 2:2 1:0 3:0

3. ВМС 0:0 1:0 0:0 3:0 2:0 2:1 1:0 0:0 0:1 2:0 1:2 1:0 3:2 3:2

4. ЛокПд 0:2 0:1 0:0 1:1 2:0 0:0 2:0 1:0 0:0 2:0 1:0 0:0 0:0 4:3

5. Уд.Сф 1:2 2:2 0:2 1:1 0:0 1:2 0:3 0:0 1:1 5:2 4:1 1:1 2:0 1:1

6. Сп.Пл 1:1 3:1 1:0 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1 3:0 0:0 2:0 3:0 1:0 4:2

7. ЛокСф 0:3 0:4 2:0 2:2 0:5 1:1 0:1 3:0 3:1 0:1 1:0 1:1 1:1 3:0

8. Мин.Д 1:2 1:3 3:2 1:1 2:3 0:0 0:1 1:1 2:0 1:4 0:0 1:0 1:0 4:1

9. Сп.Пд 3:0 1:2 0:3 1:1 1:1 1:1 1:0 1:2 1:0 2:1 1:0 3:0 2:1 4:0

10. Ак.Ст 0:4 0:1 1:0 2:2 2:0 0:0 0:2 3:2 2:1 0:1 3:1 0:0 1:0 2:2

11. ДНА 0:1 0:3 1:1 0:1 2:2 4:0 0:1 1:2 0:0 1:1 0:0 2:2 3:0 3:0

12. Сп.Сф 1:1 2:2 1:0 3:3 0:0 2:3 0:0 2:0 1:1 1:0 1:2 0:0 1:1 3:0

13. СтрСф 3:2 2:2 0:1 1:0 0:1 2:0 0:1 1:2 0:1 3:0 1:0 1:1 0:0 0:0

14. ВВС 2:3 3:0 2:1 0:3 0:3 1:1 2:2 3:0 1:0 1:2 0:0 0:0 2:2 1:0

15. ЧзнСД 0:3 1:2 0:0 0:3 0:3 2:2 1:1 1:2 4:1 0:3 1:0 0:0 1:0 1:3

СбСф 3:0 2:0 3:1 2:0 1:2 2:0 3:1 3:1 6:0 2:0 4:0 1:2 5:1

ВМС, 1953 г., „А“ РФГ м. г.

Кирил Богданов - Картофа 28 4

Иван Шулев 28

Тодор Николов - Чапата 28

Борислав Ковачев 27 1

Иван Дервентски 26

Благой Филипов - Блажо 26

Васил Досев 22 8

Димитър Стефанов - бай Митьо 22

Никола Алексиев 22 4

Никола Попов - Мальо 19

Димитър Йовчев 15 1

Иван Пиргов 14

Георги Димитров - Червения 14 4

Спас Киров - Паско 12 5

Гочо Русев - Мотора 6

Димитър Самсаров 5 1

Тодор Терзистоев - Рибата 4

Любен Ташев 4

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. Динамо София 28 19 5 4 48:22 43

2. Oтб. Соф. Гарнизон 28 18 6 4 64:23 42

3. ВМС Сталин 28 12 7 9 29:20 31

4. Локомотив Пловдив 28 9 13 6 30:29 31

5. Ударник София 28 9 12 7 42:33 30

6. Спартак Плевен 28 9 12 7 29:29 30

7. Локомотив София 28 10 9 9 30:32 29

8. Миньор Димитрово 28 11 6 11 33:35 28

9. Спартак Пловдив 28 9 9 10 29:29 27

10. Академик Сталин 28 9 7 12 26:43 25

11. ДНА Пловдив 28 8 8 12 29:31 24

12. Спартак София 28 5 14 9 24:34 24

13. Строител София 28 5 12 11 22:29 22

14. ВВС София 28 6 9 13 26:35 21

15. Ч. знаме Ст. Димитров 28 3 7 18 23:60 13

 Сборен отбор София 13 11 0 2 37:8  

Колодрума, ВМС – „Спартак“ Сф 
1:2 (0:1), съдия: Н. Гелев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван Шулев, 
Спас Киров, Никола Алексиев, Васил 
Досев, Тодор Терзистоев, Кирил 
Богданов
„Спартак“ Сф: Найденов, Василев, 
Райков, Дончев, Инджев, Генов, 
Св. Калчев, Киров, Тодор Диев, 
Станимиров, Г. Николов 
Голм.:
0:2 Т. Диев 5‘, 60‘, 1:2 К. Богданов 86‘

11.09.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Ударник“ Сф 
3:0 (1:0), съдия: Ж. Антонов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Спас Киров, Никола Алексиев, Тодор 
Терзистоев (Васил Досев), Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов
„Ударник“ Сф: Хр. Томов (Й. 
Йосифов), П. Велев, Т. Атанасов, Гр. 
Тодоров, Тр. Петков, П. Патев, Гр. 
Ахтимов, Иг. Игнатов, Кехайов (Сп. 
Михов), Г. Стойчев, Хр. Евтимов
Голм.: 1:0 Сп. Киров 30‘, 2:0 Сп. 
Киров 50‘, 3:0 В. Досев 2ПВ

17.09.1953 г.: София, ст. Нар. армия, 
„Строител“ Сф – ВМС 0:1 (0:0), съ-
дия: Андр. Златарев
„Строител“ Сф: Г. Соколов, 
Младенов, Деянов, М. Михайлов, Р. 
Априлов, Данчев, Стоичков, Стоянов, 
Захариев, Г. Пачеджиев, Антонов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Спас Киров, Никола Алексиев, Тодор 
Терзистоев, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 0:1 Сп. Киров 70‘

23.09.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Спартак“ Пл. 
2:0 (0:0), съдия: Тр. Христов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Спас Киров, Никола Алексиев, Тодор 
Терзистоев, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 1:0 К. Богданов 58‘, 2:0 Н. 
Алексиев (псу) 60‘

27.09.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Локомотив“ Пд 
0:0, съдия: Т. Стоянов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Спас Киров, Никола Алексиев, Тодор 
Терзистоев (Васил Досев), Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов
„Локомотив“ Пд: Н. Аров, Д. 
Станчев, Н. Попов, Мом. Георгиев, 
Хр. Бъчваров, Хр. Андонов, Анд. 
Кошеров, Н. Милков, И. Василев, И. 
Делев, Ат. Василев

6.10.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Миньор“ 
Димитрово 1:0 (0:0), съдия: Т. 
Стоянов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Спас Киров, Никола Алексиев, Васил 
Досев, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов  
Голм.: 1:0 В. Досев 72‘

13.10.1953 г.: София, ст. Юнак, 
„Локомотив“ Сф – ВМС 2:0 (1:0), 
съдия: П. Джонев

„Локомотив“ Сф: М. Маринов, Г. 
Василев-Гоце, Ас. Панайотов, И. 
Атанасов, Я. Янков, Лаз. Христов, Д. 
Наков, Кост. Благоев, Н. Богданов, П. 
Аргиров, В. Бароков
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Васил Досев, Никола Алексиев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов 
Голм.: 1:0 П. Аргиров 2‘, 2:0 Н. 
Богданов 60‘

20.10.1953 г.: гр. Сталин, игр. 
Колодрума, ВМС – „Динамо“ Сф 
0:0, съдия: П. Джонев, 10 000 зр.
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Стефанов, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Шулев, Никола 
Попов, Васил Досев (Спас Киров), 
Никола Алексиев, Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов 
„Динамо“ Сф: Сим. Костов, Мет. 
Ангеловски, Д. Илиев; И. Димчев 
(46‘ Ам. Клева), Др. Георгиев, Ал. 
Кръстев, Ст. Абаджиев, В. Спасов, Д. 
Андонов, Т. Такев, Й. Томов
Отстранени: Н. Алексиев (ВМС) 
70‘, Д. Илиев (Дин) 80‘
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Вероятно един от най-талантливите продукти 
на школата, Спас Киров е звездата на юношеският 
отбор на ВМС, играл полуфинал за Републиканско 
първенство в Габрово през 1951 г., където Паско 
изпуска дузпа при резултат 0:0 и в последствие от-
бора губи с 2:0 от габровци и пропуска финала. 

Паско дебютира в мъжкия 
отбор в най-успешният сезон на 
моряците в социалистическа Бъл-
гария, довел ги до трето място в 
крайното класиране на „А“ РФГ. 
Киров (записван също и с името 
Петров) дебютира още ненавър-
шил 20 години, на 22.3.1953 г. в 
Перник, когато заменя Никола 
Попов при резултат 3:0 за домаки-
ните. Присъствието на Паско раз-
нообразява атаката и вкарва нови 
сили и творчество в нападението 
на моряците, които намаляват ре-
зултата на 3:2, а самият Киров е ав-
тор на втория гол от пряк свободен удар и създава 
положения за изравнителен гол, който в крайна 
сметка не е постигнат. Киров записва 12 мача и 5 
гола през този сезон (0,42 средно на мач), който го 
прави втори голмайстор след Васил Досев – 8 гола 
в 22 мача (0,36 средно мач) и най-ефективният на-
падател на отбора.

Стилът му се отличава най-вече с бързината му 
по фланга. За него Аргир Страков си спомня: „Па-
ско разчиташе най-вече на бързината си, нямаше 
някакви особени финтове да подскача около топ-
ката. Пускаше я напред и изпреварваше защитни-
ка. Имаше и добър завършващ удар. Викаха го в „Б“ 
националния отбор, но май не игра в официален 
мач.“ 

Стефан Янев: „Паско беше много начетен като 
футболист и като човек. Интересуваше се от мно-
го неща и не общуваше с всички. От няколко думи 
се разбираше, че е по-умен от другите футболисти. 
Беше курсант в Морското училище и го завърши с 
отличие не защото беше футболист, а защото беше 
природно умен. Достигна до чин кап. I ранг. Също-
то може да се каже за Досев и Гошо Червения. Това 
бяха курсантите офицери в отбора, които внесоха 
интелект и мисъл. За Паско учението стоеше пре-
ди футбола. На терена беше бърз и техничен, но 

бягаше от единоборствата и ако се паднеше да 
играе срещу някой по-твърд бек, можеше да се 

загуби през целия мач. Липсваше му твърдост, па-
зеше се от контузии, което му попречи да достигне 
по-високо ниво на терена. Имаше също и някаква 
самоувереност в играта му. Увличаше се в самосто-
ятелни акции когато му спорéше и това не винаги 
се харесваше на колектива. Това са няколко общи 
недостатъци в играта му, които в никакъв случай 
не променят факта, че Паско е едно от най-добрите 
крила, които отбора на „Черно море“ е имал. Пре-
късна кариерата си след оня „злополучен“ мач, в 
който бихме ЦСКА в София през 1964 г. Оборът ни 
беше девоенизиран и офицерите, като Гошо Черве-
ния и Паско трябваше да избират между пагона и 
футболния екип. И двамата бяха вече над 30 годиш-

ни и разумно избраха първото. 
След това бяха треньори в „Чер-
но море“. Паско беше помощник 
на Гошо, а след това през 1980те 
и старши треньор. По това време 
беше историята с продадения мач 
на „Спартак“ Плевен, но Паско не 
беше замесен и не знаеше нищо. 
…“

Извън футбола, кап. I ранг Спас 
Киров е работел като офицер във 
ВНВМУ. 

Спас Киров: „В кариерата на 
състезател винаги се връщам към 
паметната 1953 г., когато станах-

ме носители на бронзови медали в първенството 
на страната. Преживях и лично удовлетворение. В 
класациите по постове бях поставен на първо мяс-
то сред десните крайни нападатели. Зад мен оста-
наха националите Димитър Миланов и Тодор Диев. 

Бях треньор на мъжкия състав, в който играеше 
едно талантливо поколение футболисти. Откри се 
възможност в три първенства да изведа отбора на 
трето място, но по различни причини, като настав-
ник, не успях да дублирам успеха си на състезател 
от 1953 г., за което много съжалявам. Нещо повече, 
през 1986 г. изпаднахме от групата на майсторите. 
Не толкова заради слабото си представяне, а за-
ради некоректността на футболистите от „Славия“. 
Ние устояхме на думата си за равенство във Варна, 
а те подариха две точки на „Спартак“ Плевен в Их-
тиман (бяха лишени от домакинство). Десет минути 
преди края на тази среща Алдев не реализира дуз-
па, а колегата Христо Младенов напусна стадиона и 
мисля, че повече не се върна в отбора.

Помня добре и 1982 г. Участвахме в турнира 
Интертото. Излязохме на европейската футболна 
сцена. Не успяхме да се класираме в следващите 
етапи, но и в групата, в двубоите с представителите 
на нашумели с напредъка си футболни нации на-
трупахме опит, който ни бе от полза във вътрешния 
шампионат..“ (от „За честта на Варна“, Петър Гер-
чев, 2005 г.)

Спас Петров
Киров - Паско

(25.5.1933 г. – 22.3.2001 г.)
Позиция: дясно крило

ВМС/“Ч.море“ 1953-64 г.
„А“ РФГ: 191 мача/37 гола

„Б“ РФГ: ок. 30 мача
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7.03.1954 г., пр., ВМС – 
„Спартак“ Сталин 2:0 (2:0), 
съдия: Ат. Ставрев

2:0 Богданов 25‘, 44‘
ВМС: Ив. Дервентски, 

Г. Русев, Бл. Филипов, Т. 
Николов, Ив. Пиргов, Ив. 
Шулев, Сп. Киров, В. Досев, 
Г. Димитров, Б. Ковачев, К. 
Богданов

В. „Сталинско знаме“, 
9.03.1954 г.: „Срещата 
привлече хиляди зрители, 
обаче тежкия терен не поз-
воли да се развие особено 
бърза игра. Състезателите 
на ВМС се показаха по-из-
дръжливи, докато някои от 
състезателите на „Спартак“ 
показаха умора (Желябов, 
Кашукеев). Състезателите 

на „Спартак“ не можаха 
да се свържат. Често пъти 
нападението действаше 
откъснато, без подкрепа-
та на полузащитниците и 
защитата. Крайната отбра-
на на „Спартак“ не беше в 
състояние да спира напа-
денията на ВМС.

Състезателите на ВМС 
се нагодиха бързо към 
тежкия и кален терен, по-
казаха се по-издръжливи 
и дружно повеждаха напа-
денията, а когато тяхната 
врата беше застрашена, 
дружно се оказваха и в 
отбрана. И двата гола бяха 
отбелязани в първото по-
лувреме от лявото крило 
Богданов. Димитров про-
пусна поради неточни уда-
ри изгодни положения за 
повишаване на резултата. 

Във второто полу-
време състезателите на 
„Спартак“ показаха упо-
ритост и воля, но откъс-
лечното обработване на 
топката не им позволи да 
намалят резултата. Дори 
отсъдената в тяхна полза 
дузпа, Ненчев не успя да 
превърне в гол....“

В. „Нар. спорт“, бр. 
1035, 8.03.1954 г.: „гр. 

Сталин, 7.03. Днес игрище 
Колодрума събра повече 
от 5000 любители на фут-
бола, дошли да наблюда-
ват контролната среща.

В началото на играта 
инициативата бе у моря-
ците. Техните нападения 
бяха по-организирани и 
завършваха често с удари 
във вратата. В 25-та мин. 
Богданов отбеляза пър-
вия гол на срещата. Към 
края на първата полови-
на, в 44-та мин. Богданов 
отново отбеляза гол за 
своя отбор. В 76-та мин. 
съдията Стаматов отсъди 
11-метров удар в полето 
на ВМС, който бе спасен 
от вратаря на моряците 
Ив. Дервентски. До края 
на срещата резултата ос-
тана непроменен.“

***
14.03.1954 г., „Удар-

ник“ Ст. Загора – ВМС 0:3 
(0:2)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1037, 15.03.1954 г.: 
„Футболистите на ВМС 
се представиха добре. 
На разкаляния терен и 
двата отбора нямаха въз-
можност да покажат на-

7.03.1954 г., ВМС 
в по-светъл екип, 

прави от ляво на-
дясно: К. Богданов, 

Ив. Пиргов, Г. 
Димитров, Бл. 

Филипов и Гочо 
Русев, клекна-

ли: В. Досев, Ив. 
Дервентски, Сп. 

Киров, Б. Ковачев, 
Ив. Шулев и Т. 

Николов

1954

16.01. Второто 
обикновено Народно 

събрание одобрява 
новото прави-

телство на Вълко 
Червенков. Подпре-

дседатели са Антон 
Югов, Георги Трайков, 

Георги Чанков, Иван 
Михайлов и Райко 

Дамянов.
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пълно своите възможнос-
ти. Отборът на „Ударник“ 
провеждаше своите на-
падения чрез далечни, 
но неточни подавания. В 
началото на полувремето 
нападателите на „Ударник“ 
често достигаха вратата на 
ВМС, но им липсваха удари. 
В 20-та мин. една хубава 
възможност за реализира-
не от наказателен удар бе 
проиграна поради неточно 
изпълнение на удара. 

Отборът на ВМС от-
говаряше с по-редки, но 
опасни нападения, с къси 
и точни подавания. Като 
резултат на това дойде и 
отбелязването на два по-
следователни гола: в 38-та 
мин. от Димитров и в 42-та 
от Киров. Във второто по-
лувреме отборът на ВМС 
овладя изцяло играта, ус-
танови териториално над-
мощие и създаде опасни 
положения пред вратата 
на „Ударник“. В 18-та мин. 
Досев (№8) успя след са-
мостоятелна акция да по-
качи на 3:0. В играта настъ-
пи известно успокоение, 
тъй като и двата отбора 
се помириха с получения 
резултат. В тази среща от-
борът на ВМС игра задово-
лително, докато „Ударник“ 
показа обърканост, неточ-
ност в ударите и липса на 
реализатори в нападение-
то. Съдията Славов ръко-
води авторитетно среща-
та. Ив. Пръвчев, съдия по 
футбол“

21.03.1954 г., ВМС – 
„Торпедо“(Завод 12) 2:2 
(1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1039, 22.03.1954 г.: 
„Срещата със заводския 
отбор събра на игрище 
„Колодрума“ повече от 
7000 зрители. Веднага след 
началния удар моряците 

използват смущението 
на гостите и провеждат 
няколко бързи атаки. 
В 30-та мин. Димитров 
прехвърли умело топка-
та на застаналия в изгод-
но положение Петров и 
той с точен удар открива 
резултата за ВМС. 

Само три минути след 
подновяване на играта, 
една атака на заводски-
те футболисти се увен-
чава с успех. Отсъден е 
наказателен удар, малко 
пред наказателното поле 
на ВМС. С изпълнение-
то на удара Йорданов 
се измъква от отбраната 
на противника и с глава 
отбелязва изравнител-
ния гол. След изравня-
ването ВМС установява 
продължително терито-
риално надмощие, кое-
то се оказва безплодно 
поради сбиването на иг-
рата в центъра и малко-
то, при това слаби удари 
във вратата. За сметка на 
това, заводските футбо-
листи провеждат някол-
ко слизания към вратата 
на моряците, при едно от 
които Башев (№7) с хубав 
диагонален удар покачва 
на 2:1. Стреснати от гола, 
нападателите на ВМС за-
силват темпото и чрез 
Богданов (№11) успяват 
да изравнят. Срещата за-
върши – 2:2.“

27.03.1954 г., 
„Локомотив“ Сф – ВМС 
1:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1041, 29.03.1954 г.: 
„Трудно спечелена сре-
ща. Играта започна с 
живо темпо. Няколко 
бързи слизания към 
двете врати бяха спре-
ни умело от вратарите. 
Към края на полувреме-
то „Локомотив“ установи 
известно териториално 

надмощие. Неговите на-
падатели играеха с къси 
подавания в центъра, до-
като моряците си служе-
ха с дълги прехвърляния 
предимно по крилата. 

Развръзката на мача 
дойде в шестата минута 
на второто полувреме. 
Аргиров (№9) използва 
недоразумение между 
защитниците Филипов 
(№3) и Николов (№4), из-
мъкна се умело напред 
и с хубав удар от възду-
ха от 10 м прати топката 
в горния ъгъл на вратата 
на Дервентски. След гола, 
за да спрат напора на мо-
ряците, свръзките, а даже 
и център нападателят на 
„Локомотив“ започнаха 
да играят леко изтеглени 
назад. Така те създадоха 
известен числен превес 
в своята половина. ВМС 
игра с пакетна отбрана, 
което осигуряваше ши-
рок фронт за маневри-
ране на нападателите, но 
същевременно зонова-
та игра на Филипов (№3) 
улесняваше нападателите 
на „Локомотив“. Атанас 
Динев – треньор, Кънчо 
Попхристов – съдия“

3.04.1954 г., ВМС – 
„Динамо“ Сф 1:0 (1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1043, 5.04.1954 г.: „В тази 
първа среща на чужд те-
рен младият отбор на 
„Динамо“ се представи 
добре. Той игра с изтег-
лени крила на широк 
фронт, с ниски подавания. 
Единствената слабост на 
отбора бе, прекаленото на 
моменти обработване на 
топката. Отборът на ВМС 
игра с голяма енергия, но 
се увличаше във висока 
игра, което улесняваше 
отбраната на гостите, осо-
бено високите Ангеловски 

1954

* * *
25 – 26.01. Пленум 
на ЦК на БКП, който 
по съветски пример 
осъжда култа към 
личността. Основ-
ният доклад „За още 
по-голяма колектив-
ност в ръководство-
то и работата на 
партията“ е изнесен 
от Вълко Червенков, 
който прехвърля ви-
ната за култа към 
личността си върху 
партийния апарат. 
На пленума Червен-
ков подава оставка 
като генерален 
секретар на ЦК на 
БКП, а Георги Чанков 
и Райко Дамянов - 
като секретари на 
ЦК на БКП.

* * *
Март 1954. Морето 
край Варна замръз-
ва. Тогава три пъти 
районите от Евк-
синоград до Галата 
се задръствали от 
лед. Както през 1904, 
1929, 1942... Според 
византийски лето-
писци най-голямото 
замръзване на Черно 
море е било през 
втората половина 
на VIII век, когато е 
можело да се стигне 
пеш от българското 
крайбрежие до кав-
казкото. 
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Отборът на ВМС, 1954 г., от ляво надясно: Иван Дервентски, Стоян Пандов, Никола Попов, Тонко Тунчев, 
Тодор Терзистоев, Никола Алексиев, Спас Киров, Васил Досев, Георги Димитров и Иван Моканов

и Илиев. Другата слабост 
на моряците бе, че при 
провеждането на ата-
ките търсеха предимно 
Димитров и Богданов, 
които бяха добре пазени. 
Нападателите на „Динамо“ 
пропуснаха през първо-
то полувреме редица из-
годни положения. В 23-та 
мин. Д. Димитров (№9) 
се измъкна от Филипов и 
остана сам пред вратаря 
Ташев. Когато обаче всич-
ки очакваха гол, той би ви-
соко в страни. 

Единственият гол на 
мача бе отбелязан в 84-
та мин., когато Димитров 
(ВМС) отправи далечен 
фалцов удар към вратата 
на гостите. Еленков бе из-
лязъл напред и не можа 
да спаси тази сравнител-
но лека топка. Стойчо 
Ковачев – Солака“

11.04.1954 г., „Черв. 
знаме“ Кюстендил – ВМС 
0:1 (0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1045, 12.04.1954 г.: „След 
началния удар на дома-
кините и двата отбора 
провеждат няколко неор-
ганизирани нападения. 
Пръв застрашава сериоз-
но вратата на „Ч. знаме“ 
Димитров (9), който след 
самостоятелна акция бие 
в гредата. Единствения 
гол на мача бе отбеляз-
ан от Ковачев (10) в 21-та 
минута. Голът мобилизи-
ра гостите, техните напа-
дения станаха по-опасни 
и по-устремни, но за за-
вършващ удар винаги тър-
сеха Димитров и Богданов 
(11), а техните удари бяха в 
повечето случаи неточни. 
Св. Джумалиев“

17.04.1954 г., ЦДНА – 

ВМС 3:0 (0:0)
В. „Нар. спорт“, бр. 

1047, 19.04.1954 г.: 
„Началото е на армейци-
те. Те провеждат устрем-
ни и бързи атаки чрез 
бойките си крила Янев 
(11) и Миланов (7) и чрез 
вътрешната нападателна 
тройка Колев, Панайотов, 
Михайлов. Ударите им 
обаче или са неточни, или 
срещат телата на състе-
зателите от сгъстената 
защита на ВМС. Отборът 
на моряците се отбранява 
със 7 души и напада с тол-
кова, колкото е възможно 
благодарение на голяма-
та работоспособност на 
състезателите. На свой 
ред ВМС взема инициати-
вата в свои ръце. Отборът 
атакува настойчиво и 
упорито, но Богданов (11) 
и Димитров (9) са пари-

1954
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От ляво надясно:  Гочо Русев, Кирил Богданов, Иван Шулев, Тодор Николов, Борислав Ковачев, 
Иван Пиргов, Благой Филипов, Любен Ташев, Димитър Стефанов – бай Митьо и Иван Моканов

рани успешно от Цветков 
и Манолов и са принудени 
да търсят други позиции. 
При смяната на местата 
обаче се получава несъг-
ласуваност в действията 
на нападателната петорка 
на моряците и те често гу-
бят топката още пред на-
казателното поле. В края 
на полувремето Михайлов 
се озовава сам пред вра-
тата на Дервентски, но той 
като че ли се изненадва от 
неочаквано създалото се 
положение, смущава се и ... 
топката минава покрай ди-
река. Това е един от много-
бройните пропуски, които 
двата отбора правят. 

Още в началото на 
вторите 45 минути пред 
вратата на ВМС става горе-
що. Ударите на армейците 
се сипят един след друг. 
Редуват се критични мо-

менти, при един от които 
левият защитник Тунчев 
избива с мъка топката 
от самата линия на вра-
тата. В 61-та мин. Цанов 
се включва изненадва-
що в една от атаките и 
непокрит от никого с ху-
бав диагонален удар от 
около 20 метра бележи 
гол. Дервентски е без-
помощен, защото е заел 
несполучлива позиция 
като е оголил левия си 
ъгъл. Армейците заменят 
Михайлов със Стефанов. 
Свръзките започват да 
играят по-назад. Това 
дава възможност на ВМС 
да изнесе играта напред. 
Сега критичните моменти 
се пренасят пред вратата 
на Геренски. Подвижният 
Димитров играе умно, 
Богданов се активизира 
и дясното крило Петров 
оказва учудваща устре-

меност и бойкост. Удари 
на Димитров и Петров са 
спасени от Геренски, след 
това Богданов се вряз-
ва опасно, но ... бие вън. 
Остават 6 минути до края 
на мача, ЦДНА изнася иг-
рата напред. Нападателите 
бързо и с изненада сменят 
местата си. Ето Янев се 
врязва в центъра. Русев (2) 
и Филипов (3) се двоумят 
кой да го покрие и дока-
то се разберат един друг, 
Янев с един от типичните 
си в последно време уда-
ри от движение, бележи 
неспасяемо гол от около 
15 метра. Последни секун-
ди до последния съдийски 
сигнал, Миланов праща 
топката успоредно на вра-
тата, Янев проявява съоб-
разителност и неочаквано 
се озовава пред вратата. С 
умел техничен похват той 

1954
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променя посоката на топ-
ката и тя спира в мрежата 
– 3:0. Спас Тодоров“

25.04.1954 г., ВМС – 
„Спартак“ Пловдив 0:0

В. „Нар. спорт“, бр. 
1049, 26.04.1954 г.: 
„Първото полувреме про-
тече при равностойна 
игра. Докато състезате-

лите на ВМС играеха ком-
бинативно, с къси ниски 
подавания, спартаковци 
си служеха с дълги по-
давания от дълбочина. 
Грешка и на двата отбора 
бе, че съсредоточиха иг-
рата си към своите център 
нападатели Диев (Сп) и 
Димитров (ВМС). Те бяха 
зорко пазени и не можаха 
да проявят резултатност. 

През втората част на 
играта спартаковци за-
почнаха да играят с ниска 
топка и получиха превес. 
Състезателите на ВМС чес-
то губеха първата топка. 
Усилията и на двата отбора 
да отбележат гол останаха 
безплодни. П. Герчев“

1.05.1954 г., „Спартак“ 
Плевен – ВМС 0:0

В. „Нар. спорт“, бр. 
1051, 3.05.1954 г.: „Играта 
започна с бързо темпо. 

Моряците играеха с ни-
ски подавания и умело 
разгъвано нападение. 
Домакините използваха 
дълги и високи прехвър-
ляния. Единствената хуба-
ва проява през първото 
полувреме бе отлично 
изпълнения от Димитров 
(№3-Сп) наказателен удар, 
който вратарят на ВМС с 
мъка изби. 

През второто полувре-
ме състезателите на ВМС 
започнаха да играят с дъл-
ги диагонални прехвърля-
ния. Техният център напа-
дател Димитров бе много 
добре пазен от Димитров 
(Сп) и това наложи в 70-
та мин. да бъде заменен 
от по-високия Русев. М. 
Константинов – тре-
ньор“

9.05.1954 г.,  ВМС – 
„Ударник“ Сф 1:2 (1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1053, 10.05.1954 г.: 
„Около 12  000 зрители 
наблюдаваха срещата. 
Те имаха възможност да 
аплодират жива, напрег-
ната игра, изпъстрена с 
красиви моменти – плод 
на замислени тактически 
комбинации. През двете 
части на мача играта бе ко-
ренно различна. Първото 

полувреме премина при 
превес на моряците. Те 
наложиха териториал-
но надмощие и в резул-
тат на добре построена 
игра, подчертана връзка 
между отделните линии 
и стрелба във вратата, в 
28-та мин. бе реализиран 
гол от Димитров (№9). Той 
премина центр. защитник 
Атанасов и би неспасяемо 
в десния долен ъгъл. През 
тази част на играта отбора 
на ВМС игра бойко. На мо-
менти обаче състезатели-
те прекаляваха с обработ-
ването на топката и това 
попречи да се покачи ре-
зултата. Представителите 
на „Ударник“ бяха несигур-
ни, действаха без достатъ-
чен замисъл и творчест-
во.  Единствено Евтимов 
и Кардашев направиха 
успешни пробиви. Тази 
тактическа грешка на 
„Ударник“ бе преодоляна 
през второто полувреме. 
Отборът взе инициатива-
та и нападаше организи-
рано. Полузащитниците 
Патев и Петков изпълня-
ваха отговорно своята 
роля. Нападателите стре-
ляха от всяко положение 
и всяваха смут в отбора 
на ВМС. За разлика от 
друг път те не разчитаха 
само на Ташков, а напада-
ха с Кардашев, Евтимов, 
Ахтимов и Стойчев. Още 
в самото начало на второ-
то полувреме Ташков (9) 
леко прати топката в ле-
вия долен ъгъл – 1:1. В 71-
та мин. след наказателен 
удар от страничната ли-
ния, изпълнен от Ахтимов 
(7) топката попадна отно-
во у Ташков, който май-
сторски с глава постигна 
победа за отбора си – 2:1. 
Н. Котев“

16.05.1954 г., „Спар-

1954
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так“ Сталин – ВМС 1:1 
(0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1055, 17.05.1954 г.: „И този 
път състезателите на двата 
отбора излязоха на терена 
в силно нервно напреже-
ние, което не им позволи 
сигурно да овладяват топ-
ката и да я отправят към 
най-подходящото място. 
Играта беше динамична, 
но лишена от тактически 
замисъл. И през двете 
полувремена имаше без-
целни ритания и недоста-
тъчно удари във вратата. 
Връзката между полуза-
щитниците и нападатели-
те и на двата отбора не бе 
осъществена. Докато напа-
дателите на „Спартак“ игра-
ха шаблонно, нападателите 
на ВМС играха с чести сме-
ни на местата, което създа-
ваше объркване пред вра-
тата на „Спартак“. 

Първи постигнаха гол 
моряците в 40-та мин. 
Ковачев (10) пласира хуба-
ва топка на Богданов (11), 
който отбеляза гол за своя 
отбор. 

Второто полувреме 
започна с бързо темпо. 
Отново играчите на ВМС 
бяха по-често пред вратата 
на „Спартак“. В 59-та мин. 
Кашукеев (Сп) подаде на 
центр. нападател Желябов 
и той сигурно би през 
плонжа на Дервентски 
– 1:1. При този резултат 
съдията Тр. Христов сви-
ри край на срещата. Дим. 
Топалов - съдия“

23.05.1954 г., ВМС – 
„Локомотив“ Пловдив 
2:0 (1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1057, 24.05.1954 г.: 
„Срещата не оправда очак-
ванията. Темпото на играта 
бе бързо само от страна на 
ВМС. Недобрата техниче-

ска подготовка, прекале-
ното сбиване и търсенето 
на Димитров за завърш-
ване на нападението оба-
че не доведе до голям 
резултат, въпреки всички 
възможности. Отборът 
на ВМС се ориентира към 
изтеглена дясна свръзка 
с цел да се даде по-голям 
простор на действие на 
нападението. Този так-
тически план даде въз-
можност на моряците да 
владеят средата на игри-
щето и по такъв начин 
на имат териториално 
надмощие, особено през 
второто полувреме. Още 
в първите минути на със-
тезанието Петров (№7) от 
три метра би вън. В 25-та 
мин. Димитров със силен 
и точен удар от около 
25 м откри резултата. В 
70-та мин. врязлият се 
Терзистоев (№11) увели-
чи на 2:0. В последните 10 
мин. отборът на ВМС не 
можа да промени резул-
тата, въпреки създадени-
те удобни положения.

Състезателите на 
„Локомотив“ и особено 
крайната защита, която 
се бе ориентирала към 
зонова игра разочаро-
ваха. На пловдивчани и 
особено на Станчев (№2) 
липсваше бързина и пов-
ратливост. Нападението, 
въпреки че играеше на 
широк фронт и търсеше 
коридори не можа да се 
справи с добрата защита 
на ВМС. Все пак гости-
те успяха през първото 
полувреме да проведат 
няколко сполучливи на-
падения, които бяха про-
играни поради неточна 
стрелба. Това, както и 
слабата игра на вратаря, 
който бе сменен през 
втората част на играта от 
Бечиров, донесе загубата 
на отбора.

Съдията Т. Стоянов 
прояви неподвижност и 
даде погрешни маркира-
ния на някои нарушения. 
Ст. Калъчев – треньор“

30.05.1954 г., 
„Миньор“ Димитрово – 
ВМС 1:2 (1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1059, 31.05.1954 г.: „Още 
в началото на играта ми-
ньорци вземат инициати-
вата. Те напредват бързо 
и в 3-та мин. умела ком-
бинация между Мицев 
(7), Владимиров (9) и 
Карадалиев (8) завършва 
с удар на последния, ре-
зултата е открит – 1:0 за 
„Миньор“. Домакините са 
по-активни. В 7 и 25 мин. 
обаче те пропускат много 
изгодни положения. Оттук 
темпото на играта намаля-
ва.

Във второто полувре-
ме почин в играта имат 
моряците. В 64-та мин. 
след ъглов удар Димитров 
(9) отбелязва изравнител-
ния гол. Зареждат се едно 
след друго нападения на 
моряците. Отбраната на 
„Миньор“ е разстроена. 
В 71-та мин. Димитров 
напредва бързо, подава 
на добре пласиралия се 
Досев, който с остър удар 
бележи победния гол за 
отбора си. Р. Хранов“

6.06.1954 г., ВМС – 
„Торпедо“ Плевен 1:0 
(0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1061, 7.06.1954 г.: „Очак-
ването за лека победа на 
матросите не се оправда. 
Общо срещата протече 
вяло. Състезателите на 
ВМС играха под възмож-
ностите си, те бяха са-
монадеяни и подцениха 
противника си. В тази 
среща отбраната бе по-

1954

* * *
25.02. – 3.03. Шести 
конгрес на БКП. Въл-
ко Червенков изнася 
отчетния доклад и 
въпреки че отстъп-
ва партийното 
лидерство на Тодор 
Живков, който е из-
бран със съгласието 
на Хрушчов за първи 
секретар на ЦК на 
БКП, остава минис-
тър-председател и 
фактически парти-
ен лидер, натоварен 
да ръководи работа-
та на Политбюро. 
Конгресът следва съ-
ветската политика 
след смъртта на 
Сталин да се прео-
долее изтощението 
от форсираната 
индустриализация 
с развитие на сел-
ското стопанство 
и леката промишле-
ност. 

* * *
20.06. Официално е 
открит за експлоа-
тация Дунав мост, 
свързващ България и 
Румъния.
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добрата част от отбора. 
Нападението игра мудно, 
шаблонно и без устрем. 
В повечето случаи удари-
те на Димитров, Ковачев, 
Богданов бяха неточни. 
На добрата техника на 
ВМС състезателите на 
„Торпедо“ противопоста-
виха амбиция и желание. 
Нападенията им се про-
веждаха откъслечно чрез 
самостоятелни акции. 

Развръзката на среща-
та дойде в 75-та мин., кога-
то след комбинация меж-
ду Димитров, Богданов и 
Ковачев, последният с ос-
тър удар отбеляза побед-
ния гол. Съдията Джонев 
ръководи добре, но до-
пускаше често прекъсване 
на играта, като отсъждаше 
несъществуващи наруше-
ния. Д. Тодоров – съдия“

***
8.06.1954 г.: Коло-

друма, 18.00, ВМС – 
„Лозан-спорт“ Лозана 
0:0, съдия: Д. Топалов, 
пом. Стойчо Ковачев, 
Ангел Стаматов, 15 000 зр.

ВМС:  Иван Дервентски, 
Ил. Кирчев (Сп), Благой 
Филипов, Тодор Николов, 
Дим. Ненчев (Сп), Иван 
Шулев, Васил Досев, 
Георги Димитров, Тодор 
Терзистоев, Борислав 
Ковачев, Спас Киров – тр. 
Иван Моканов

FC Lausanne-Sports: 
Pietro Mosena, Roger 
Maillard, Мonti II, Marc 
Perruchoud, Gaston 
Magnin, Jean-Pierre Rochat, 
Gilbert Rey, Jacques Guhl, 
Pierre Stefano, Willy Monti 
I, René Prod-hom,  - tr. 
Jacques Spagnoli

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 136, 9.06.1954 г.: 
„... Характерно е да се от-
бележи, че за първи път 
тук гостува швейцарски 
отбор, поради което ста-

линското гражданство се 
стече масово, за да напра-
ви преценка на футбола, 
играещ се на запад и този 
от съветската футболна 
школа. Многохилядната 
публика – повече от 15 000 
бе свидетелка на действи-
телно две различни систе-
ми на игра. Швейцарците 
показаха много добра ин-
дивидуална техника, без 
обаче тя да се съчетава 
с колектива. През по-го-
лямата част от играта те 
играха с трима изнесени 
напред нападатели, с из-
теглен център нападател, 
с полузащитници прида-
дени към противнико-
вите крила и бранители, 
наредени един зад друг 
пред вратата си. Играта 
на гостите бе лишена от 
устрем, динамика и бързи-
на, поради което почти не 
застрашаваха вратата на 
домакините. Този начин на 
игра едва ли би донесъл 
успех. 

Отборът на ВМС изле-
зе в тази среща мобилизи-
ран за победа, но ударите 
на моряците в противни-
ковата врата бяха слаби 
и неточни, поради което 
не застрашиха опасно, с 
изключение на два удара 
в гредата на вратата на 
„Лозан-спорт“. Въпреки 
това, през по-голямата 
част на играта ВМС доми-
нираше на терена и про-
пусна да завоюва една 
хубава победа. Павлов-
Димитров“

В. „Нар. спорт“, бр. 
1062, 11.06.1954 г.: 
„Териториалното надмо-
щие не винаги осигурява 
победа. Първата между-
народна среща по футбол 
в града привлече на игри-
щето в „Колодрума“ около 
12  000 трудещи. Гостите 
играха по „ключовата“ 
система, а ВМС се ори-

ентира към шаблона на 
„дубъл-ве-ем“ със смени 
на местата. Домакините 
получиха подчертано, но 
неоползотворено тери-
ториално надмощие. Те 
прекаляваха с обработ-
ването на топката и с ком-
биниране, което даваше 
възможност на гостите 
своевременно да парират 
явяващите се опасности 
пред вратата им. При под-
чертано числено превъз-
ходство в отбраната на 
„Лозан спорт“ полузащит-
ниците на ВМС погрешно 
прилагаха дълги и високи 
прехвърляния към свои-
те нападатели, защото 
противниковата отбрана 
имаше преимущество за 
всяка топка. Вместо това, 
полузащитниците тряб-
ваше да се врязват изне-
надващо и да завършват 
с удари. Изобщо, отборът 
на ВМС не можа да разбие 
ключовата защита и по-
добра постройка в играта 
на „Лозан спорт“. Гостите, 
които показаха добра 
лична техническа подго-
товка хвърляха повече 
сили в своята отбрана и 
нападаха само с трима 
изнесени напред напада-
тели, от които разчитаха 
най-вече на бързия Рей 
и водача на нападението 
Стефано. Все пак, откъс-
лечните напредвания на 
„Лозан спорт“ бяха по-
опасни. 

Двата отбора не можа-
ха да използват редица из-
годни моменти. Пропуски 
направи Стефано в 5-та и 
80-та мин. В 25-та и 35-та 
мин. неточни удари от-
прави Димитров, а 65-та 
при съвършено чисто 
положение Досев изпра-
ти топката извън вратата. 
Пет минути преди края 
един сполучлив удар на 

Основан през 1896 
г. (без точна дата) 

като Montriond 
Lausanne. През 1920 

г. се обединява с физ-
културното сдруже-

ние Club Hygiénique 
de Lausanne и приема 

името Lausanne-
Sports FC, с което се 

представя за среща-
та си срещу ВМС през 

1954 г. Според някои 
историци, началото 

на клуба е положено 
с основаването на 

Lausanne Football 
and Cricket Club от 

английски студенти 
в града през 1860 
г., което го прави 

най-старият клуб 
на Континента, но 
поради липсата на 

правила и организа-
ция във футбола, не е 
известно кога точно 

този първоначално 
крикет клуб е започ-
нал да практикува и 

футбол. 
До 1954 г. „Лозан-

спорт“ има шест 
шампионски титли 

на Швейцария, по-
следната през 1951 
г., а през сезон 1954-

55 е вицешампион. В 
последствие клубът 

печели още една 
титла през 1965 г.

ФК „Лозан-спорт“ е с 
постоянно присъст-
вие в Швейцарската 

Първа лига до 2002 г., 
когато губи лиценза 

си поради финансови 
неуредици. Клубът е 

преоснован през 2003 
г. и започва от 4-то 
ниво в швейцарския 

футбол.
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Шулев от около 35 м срещ-
на напречната греда. 

Въпреки надмощието 
си, ВМС завърши мача на-
равно. Изводите от тази 
среща са, че състезателите 
на ВМС трябва да работят 
върху личната си техника 
и особено върху точността 
на удара при завършване 
на нападенията. 

Срещата протече при 
другарска коректна игра. 
Съдията Д. Топалов проя-
ви добро разбиране при 
авантажите. Ст. Калъчев 
– треньор“

Отборът на „Лозан-
спорт“ заема трето мяс-
то в крайното класиране 
на Швейцарската нацио-
нална лига, сезон 1953-54 
и второ място през сезон 
1954-55. От футболисти-
те излезли на Колодрума, 
най-известен е напада-
телят Жилбер Рей, който 
има 6 мача и 1 гол за нацио-
налния отбор.

В другите си два мача 
в България „Лозан спорт“ 
претърпява две загуби в 
София – 4:1 от „Ударник“ и 
6:2 от ЦДНА

 ***
13.06.1954 г., ВМС – 

„Ударник“ Ст. Загора 1:1 
(0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1063, 14.06.1954 г.: 
„Срещата протече на ни-
ско техническо и тактиче-
ско равнище. По нищо не 
можеше да се разбере, че 
играят отбори от групата 
на майсторите. Отборът на 
моряците и този път разо-
чарова хилядите си при-
върженици. 

В 12-та мин. при една 
комбинация между Досев 
и Пиргов, последният би 
силно, но вратарят с ху-
бав плонж спаси опасна-
та топка. В 15-та мин. при 

едно остро нападение на 
„Ударник“ дясната свръз-
ка би ниско във вратата 
на ВМС и отбеляза пър-
вия гол в срещата. 

През второто полу-
време отборът на ВМС 
установи пълно надмо-
щие. В 65-та мин. Шулев 
би наказателен удар и 
топката попадна в Досев, 
който я отправи силно 
във вратата на гостите и 
отбеляза изравнителния 
гол. Съдията на срещата 
даде задоволително ръ-
ководство, но той спира-
ше често без нужда игра-
та, поради което намаля-
ваше темпа ѝ. Д. Топалов 
– съдия“

18.06.1954 г., „Завод 
12“ – ВМС 0:0

В. „Нар. спорт“, бр. 
1065, 21.06.1954 г.: 
„Слаба игра – нулев ре-
зултат. Тази среща бе 
една от най-слабите в 
първенството на „А“ РФГ. 
Отбраните и на двата от-
бора гледаха само топ-
ката да бъде по-далеч от 
вратата им, а нападатели-
те показаха пълна липса 
на борбеност и разбира-
телство помежду си.

Ръководството на 
Руменчев бе в тон със 
слабата игра. Той напра-
ви редица пропуски, не 
маркира много нару-
шения и не взе никакви 
мерки против състезате-
лите, които разкарваха 
систематически топката 
извън очертанията на иг-
рището.“

21.06.1954 г., Благой 
Филипов, Иван Шулев, 
Георги Димитров и 
Борислав Ковачев под-
силват отбора на 
„Спартак“ Сталин в сре-
щата му с френският 
„Сен Етиен“ завършила 

0:0 на „Колодрума“.

***
24.06.1954 г., ВМС – 

„Кинижи“ Будапеща 
2:1 (1:0), съдия: Стойчо 
Ковачев - Солака

Голм.: 1:0 Г. Димитров 
33‘, 1:1 Матрай 47‘, 2:1 Т. 
Терзистоев 52‘

Отстранен: Далноки 
(Кин) 75‘

ВМС: Иван Дервентски, 
Ил. Кирчев (Сп), Благой 
Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван 
Шулев, Кирил Богданов, 
Тодор Терзистоев, Георги 
Димитров, Борислав 
Ковачев, Г. Арнаудов (Сп) 
(Никола Алексиев)

„Кinizsi“ Bp: Farago 
Lajos (от „Хонвед“), Ombodi 
Imre, Kispéter Mihàli, 
Dalnoki Jenö, Szabo Làslo, 
Dékàny Ferenc, Kértesz 
Tamàs, Borsos Miklos, Màtrai 
Sàndor,Vilezsàl Oszkàr dr., 
Fenyvesi Màté (Mészàros)

В. „Сталинско знаме“, 
бр. 149, 24.06.1954 г.: 
„Още от рано сталинското 
гражданство зае местата 
на игрище Колодрума, за 
да наблюдава майстори-
те на футбола – тези, кои-
то прославиха унгарския 

Основан на 3.5.1899 
г. като Ferencvárosi 
Torna Club, в пери-
одите 1948-50 г. 
носи името EDOSZ, 
а 1951-57 г. се пред-
ставя като Kinizsi. 
Най-титулуваният 
унгарски клуб, със 17 
шампионски титли 
и постоянен участ-
ник в Унгарската 
Първа лига до 1954 
г. когато заема 
3-то място. (рекорд 
от 31 титли до 
2020). През 1965 г. 
„Ференцварош“ ще 
печели Купата на 
Панаирните градо-
ве, след победа над 
„Ювентус“ в Торино 
с гол на игралият 
срещу ВМС на Коло-
друма Мате Фени-
веши.

1954
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спорт по целия свят. 
Унгарските футболи-

сти не дадоха това, което 
се очакваше. Липсваха 
връзка в отделните ли-
нии, устрем в нападение-
то, сигурност в отбраната. 
Зоновата игра на цен-
тралният им защитник 
Кишпетер, както и неси-
гурната игра на десният 
им бранител позволиха 
на нападателите на ВМС 
да пробиват и сериозно 
да застрашават вратата на 
„Кинижи“. 

ВМС показа добра 
връзка между отделните 
линии и удари във вратата, 
което им донесе победата. 
Още в началото моряци-
те се откъсват и силния 
удар на Димитров минава 
над горната греда. Играта 
се води повече пред вра-
тата на унгарците, къде-
то Арнаудов и Димитров 
стрелят от всички поло-
жения. Така в 33-та мин. 
Арнаудов се вряза и от 5-6 
метра би, вратарят отби 
и притичалият Димитров 
остро отбеляза първия 
гол за отбора си. До края 
на полувремето унгарците 
се мъчат да изравнят, но 
отбраната на моряците 
игра твърде стабилно. 

Още с подновяване-
то на играта, в 47-та мин. 
Шулев подаде неудачно 
назад, център нападателя 
на „Кинижи“ се отскубна 
от Филипов и отбеляза за 
отбора си – 1:1. Моряците 
се мобилизираха и в 52-та 
мин чрез Терзистоев по-
качиха на 2:1. Сталинските 
футболисти показаха ви-
сока морално-волева под-
готовка, стигаща до себе-
отрицание. Унгарците тър-
сеха изравняването с къси 
подавания и създадоха 
доста работа на против-
ника, но Дервентски днес 

игра сигурно. В желанието 
си да изравнят гостите иг-
раха нервно, твърдо, а на 
моменти и грубо, поради 
което съдията Ковачев на-
пълно правилно отстрани 
от игра техния ляв брани-
тел. Към края на срещата 
отбора на гостите напира-
ше усилено и топката 3-4 
пъти излезе в ъглов удар в 
полза на унгарците. Даже 
и двуметровият Кишпетер 
се включи напред, за да 
оползотвори тези ъглови 
удари, но напразно. Краен 
резултат 2:1 за ВМС. К. 
Павлов – треньор“

В. „Нар. спорт“, бр. 
1066, 25.06.1954 г.: „В сря-
да на игрище „Колодрума“ 
в гр. Сталин имаше рекор-
ден брой зрители. 12  000 
трудещи се бяха дошли да 
наблюдават представите-
лите на първокласния ун-
гарски футбол – отбора на 
„Кинижи“.

Още в първата ми-
нута бе организирана 
отлична комбинация: 
Шулев подава от движе-
ние на Димитров, избягал 
към страничната линия 
и от едно докосване на 
Арнаудов, топката попада 
в Богданов, който я отпра-
ви към вратата на Фараго. 
Миг след това вратата на 
Дервентски е застраше-
на от майсторска атака 
на Матрай и Фенвеши. 
Личи, че играта ще бъде 
напрегната, динамична, 
а победата оспорвана. В 
10-та мин. Димитров про-
пуска да използва добре 
подадената му след на-
казателен удар топка от 
Арнаудов. Нова прекрасна 
комбинация от дълбочина 
между Кирчев, Ковачев, 
Арнаудов и Терзистоев 
завършва с удар извън оч-
ертанията. Гостите са сму-
тени. Техните защитници 
Кишпетер и Далноки из-

глежда не могат да разбе-
рат тактическия замисъл 
на моряците, които игра-
ят с две силно изнесени 
напред свръзки и поне-
же играят в зона, остават 
често без обект за пазе-
не. Именно това довежда 
тяхната отбрана до не-
сигурност и обърканост. 
Резултатът е открит в 33-
та мин. чрез Димитров.

Разбира се, унга-
рците не нападат по-ло-
шо. Матрай, Фенвеши и 
Кертес на няколко пъти 
светкавично и с майстор-
ство се отзовават пред 
Дервентски, но сърцата-
та отбрана на моряците 
умело ликвидира всяка 
опасност. В унгарския от-
бор личи бързо техниче-
ско боравене с топката, 
но и някаква по-обяснима 
нервност и неспокойни 
подавания. 

Второто полувре-
ме е още по-оспорвано. 
Унгарските футболисти 
започват с много бързо 
темпо. При едно тяхно на-
падение Шулев смутено 
връща на Филипов, който 
вместо да подаде на вра-
таря или да изчисти, заба-
вя и позволява на Матрай 
да го застигне, да отнеме 
с лекота топката от крака-
та му и да изравни – 1:1. 
При замислена комби-
нация между Димитров 
и Арнаудов, последни-
ят прехвърля топката 
към вратата на Фараго и 
Терзистоев с бързо дви-
жение покачва на 2:1. В 
състава на ВМС влиза 
Алексиев, на когото е по-
ставена задачата да играе 
отбранително срещу то-
ку-що влезлия Месарош. 
Унгарците се ориентират 
към игра, разтеглена по 
крилата, като на някол-
ко пъти опасно се озова-

23.05.1954 г., „Неп-
щадион“, Будапеща, 

пред 92 000 зрители 
Олимпийският 

шампион Унгария 
отново разгромява 

Англия, този път 
със 7:1 и се затвър-

дява като No 1 в кла-
сацията на ФИФА, 
непобеден от май 

1950 г.. На този ден, 
унгарците нанасят 

най-тежката загуба 
на английският нац. 

отбор в неговата 
история.

***
16.06. – 4.07. в Швей-

цария се провежда 
петото световно 

първенство по фут-
бол.16 участници 
са разпределени в 

четири групи по 
четири отбора. 

Във всяка група са 
определени по два 

подставени отбора, 
които не се срещат 
помежду си. Свето-

вен шампион става 
ГФР, след победа с 3:2 
над фаворита Унга-

рия в Берн, след като 
Унгария повежда в 
резултата с 2:0, а 

няколко дена преди 
това е победила Гер-

мания в груповата 
фаза с 8:3 (поради 

ниската класация на 
ГФР, като нов отбор 

в ранглистата на 
ФИФА, подставен в 

тази група е Турция, 
която не се среща с 
Унгария, но отпада 

в груповата фаза 
след плей-оф с ГФР). 

Заради сензацион-
ния си резултат 
мачът е наречен 

„Чудото в Берн“. Това 
е първото световно 

първенство, част 
от мачовете на 

което са предавани 
по телевизията. 
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ват пред вратата на ВМС. 
Дервентски с голямо уме-
ние и спокойствие ликви-
дира всеки опит за израв-
няване. Илия Апостолов 
– треньор“

Бел. „Кинижи“ е пре-
именуваният през стали-
нистката епоха отбор на 
„Ференцварош“ Будапеща, 
който през този сезон 
заема 3-то място в ун-
гарското първенство. 
Голмайстора от този 
мач Шандор Матрай ще 
запише 81 мача в силният 
през тези години нацио-
нален отбор на Унгария и 
участия като титулярен 
десен бек в две световни 
първенства – 1958 и 1962 г. 
Също титуляр в тези две 
СП е лявото крило Мате 
Фенивеши (76 мача/8 гола 
за Унгария „А“). И двамата 
участват в мача от СП’62 
на 3.6.1962 г. в Ранкагуа, 
Чили ( Унгария – България 
6:1).

В другите си две срещи 
в София: ЦДНА – „Кинижи“ 
2:1 и „Динамо“ – „Кинижи“ 
3:3

 
***

28.06.1954 г., ВМС – 
„Локомотив“ Сф 0:1 (0:0)

В. „Сталинско знаме“, 
29.06.1954 г.: „... Още от 
самото начало отборът на 
моряците взе инициати-
вата в свои ръце и наложи 
териториално надмощие, 
без то да се оползотвори. 
Така при едно врязване на 
Богданов, същият би ос-
тро в страничната греда. 
Пропуснато е стопроцен-
тово положение за гол. 
„Локомотив“ не задоволи 
очакванията на публиката. 
Личеше недостатъчна воля 
и желание за игра в напа-
дението им. И Аргиров и 
Благоев бяха фигуранти на 
игрището.

Нападенията на ВМС 
започваха още от полуза-
щитата, но нападателната 
петорка не успя да реа-
лизира няколко изгодни 
положения. 

През второто по-
лувреме натискът на 
ВМС с всяка измината 
минута се увеличава-
ше. Създадоха се мно-
го положения за гол, 
но Димитров, Ковачев, 
Терзистоев, Богданов и 
Киров се надпреварваха 
кой повече да бие извън 
очертанията на вратата 
или в най-добрия случай 
в ръцете на отличния 
Маринов. Докато пуб-
ликата очакваше всеки 
момент откриването на 
резултата в полза на ВМС, 
при едно откъслечно, но 
много добре проведе-
но нападение Берков (7) 
финтово се освободи от 
левия бранител на мо-
ряците, подаде ниско на 
свободния Благоев, кой-
то от три метра отбеляза 
за тима си в 37-та мин. от 
второто полувреме. Това 
изненада както публика-
та, така и състезателите 

на ВМС. От този момент 
целият отбор на дома-
кините се изнесе напред 
с цел да изравни. При 
едно положение от дясно 
Ковачев бе грубо фаули-
ран от левия бранител на 
„Локомотив“ и съдията 
Димов отсъди двоен удар. 
Топката се би от Димитров, 
но се отби от стената игра-
чи. Три минути преди края 
на мача топката се отби 
от публиката (или гредата 
по мнението на странич-
ния съдия) и Ковачев я 
вкара в мрежата. Съдията 
се допита до помощника 
си и посочи центъра, но 
локомотивци реагираха 
вкупом, вместо само ка-
питана им. Публиката на-
влезе в игрището и за съ-
жаление състезанието не 
продължи. По мнение на 
съдията, състезанието за-
вършило при резултат 1:0 
за „Локомотив“.

На това състезание 
станаха срамни сцени на 
терена. Хулигани от пуб-
ликата, които нахлуха в 
игрището нанесоха побой 
на вратаря и един от бра-

1954

* * *
21.06. Първите 
четирима корабо-
строители-инже-
нери, подготвени в 
България, защита-
ват дипломните 
си работи. Общо за 
времето от 1954 до  
1958 г. в тогавашния 
Висш институт за 
народно стопан-
ство завършват 
82-ма инженер-кора-
бостроители. 
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24.6.1954 г., игр. Колодрума, от ляво надясно: Михали Кишпетер, Тамаш Кертес, Миклош Боршош, Оскар Вилежал, 
Ференц Декани, Ласло Сабо, Мате Фенивеши, Шандор Матрай, Йеньо Далноки, Лайош Фараго (Хонвед), Имре Омбоди, 

...съдийска тройка в средата Стойчо Ковачев.., Г. Димитров – Червения, Ив. Дервентски, Ил. Кирчев (Сп), 
Бл. Филипов, Б. Ковачев, Т. Николов, Ив. Пиргов, Г. Арнаудов (Сп), Т. Терзистоев, Ив. Шулев и К. Богданов
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нителите на „Локомотив“. 
Вина за това срамно яв-
ление за нашия град имат 
преди всичко организато-
рите, които не осигуриха 
добра охрана на игрището 
и съдията Динов, който не 
можа да се наложи и от-
страни публиката извън 
очертанията на игрището. 
Особено лошо впечатле-
ние даде фактът, когато 
съдията Динов прояви ко-
лебание при вземането на 
решение. ...“

На 15.07.1954 г. Благой 
Филипов, Георги Димитров 
и Борислав Ковачев взе-
мат участие в среща-
та „Спартак“ Сталин – 
„Вашаш“ Будапеща 4:9 (0:5)

18.07.1954 г., „Локо-
мотив“ Пловдив – ВМС 
3:0 (2:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1073, 19.07.1954 г.: „През 
първото полувреме отбо-
рът на моряците получи 
два гола в своята врата 
поради статичната си, 
бавна и без тактически за-
мисъл игра. До 18-та мин. 
надмощието бе поделено. 
Първият гол дойде изне-
надващо при неразбира-
телство между Дервентски 
и Русев. Врязалият се 
между тях Дечев (Лок-11) 
използва закъсняването 
на Дервентски и с глава 
отклони топката, която 
необезпокоявано и бавно 
премина по земята цяло-
то наказателно поле и се 
спря в мрежата. Голът ак-
тивизира малко гостите, 
но опасният Димитров бе 
много добре пазен и про-
вежданите чрез него атаки 
навреме биваха спира-
ни. В 43-та мин. Кошеров 
получи удобна топка от 
Милков, освободи се от 
Николов и от 7-8 метра със 

силен шут покачи резулта-
та. 

През второто полу-
време моряците започ-
наха по-организирано и 
известно време наложиха 
пълен териториален пре-
вес. Бяха създадени мно-
го положения, но бавната 
игра на Богданов (11) и не-
разбирателството между 

Ковачев (10) и Терзистоев 
(8) при смяна на местата, 
както и пожертвователна-
та игра на Кунчев (Лок-1) 
не позволи отбелязване-
то на гол. В 58-та мин. при 
едно откъслечно напа-
дение Милков получи от 
ляво диагонална, ниска 
топка и от 2 м през плон-
жа на Дервентски затвър-

ди резултата на 3:0. 
Съдията Златарев 
ръководи много до-
бре срещата, която 
премина в другар-
ски дух.“

25.07.1954 г., 
ВМС – „Ч. знаме“ 
Кюстендил 2:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, 
бр. 1075, 26. 
07.1954 г.: „гр. 
Толбухин. Играта на 
двата отбора през 
първите минути е 
мудна. Постепенно 
ВМС разгръща си-
лите си. През вто-
рото полувреме 
ВМС установи зна-
чително надмощие, 
което едва в 77-та 
мин. дава резул-
тат. Получил чиста 
топка от Ковачев, 
Димитров неспася-
емо я праща в мре-
жата. Две минути 
преди края срещу 
„Ч. знаме“ бива от-
съден 11-метров 
удар, който пак 
Димитров превръ-
ща в гол. Първата 
среща на отбори от 
„А“ РФГ в града пре-
дизвика голям инте-
рес и се наблюдава 
от 7  000 зрители. Д. 
Николов“

29.07.1954 г., 
„Динамо“ – ВМС 3:0 
(2:0)

1954

* * *
23.08. – 2.09. Съдебен 
процес срещу о.з. ген. 
Иван Вълков и 10 би-
вши офицери, които 

през 1923 - 1925 са 
имали задача да па-
рират действията 
на БКП и БЗНС, обви-

нени за убийствата 
на земеделци и ко-

мунисти през този 
период. Ген. Вълков 

и още шест души са 
осъдени на смърт, 

а четирима на 15 
г. затвор. По-късно 

смъртните присъди 
са заменени с 20-го-

дишни.

* * *
4.09. Татяна Ле-

онтиевна и инж. 
Петър Стоянов 

изваждат първите 
кристали български 

пеницилин, което 
е ознаменувано от 
вой на заводската 

сирена, която прави 
съпричастни към 

радостния миг 
всички жители на 

Разград.
В следващите десе-
тилетия произвеж-

даните в Разград 
лекарства надхвър-

лят 200 вида. Чрез 
завода за антиби-
отици, България е 

втората страна в 
света, която започ-

ва да произвежда и 
високоефективните 
антибиотици тубо-

цин и тилозин.
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В. „Нар. спорт“, бр. 
1076, 30.07.1954 г.: „През 
по-голямата част от мача 
играта бе жива и заслуга 
за това имаха динамовци. 
Те действаха не само бой-
ко, но и много точно, кое-
то липсваше у моряците. 
... Особено се прояви Д. 
Димитров (Д-9) ... не му 
отстъпваха и Абаджиев, 
Такев и другите. Още със 
започването динамовци 
цели 30 мин. не изпуснаха 
инициативата. През това 
време бяха отбелязани 
първите им два гола чрез 
Д. Димитров и Захариев.

Последните 15 мин. от 
първото и през голяма част 
от второто полувреме ВМС 
имаше т. нар. териториал-
но надмощие без да може 
да създаде многобройни 
опасности. С неточните по-
давания, с опитите за про-
бив в центъра с къси пасо-
ве, моряците даваха въз-
можност на динамовци да 
чистят лесно. Г. Димитров 
(9) бе поел ролята на ди-
ригент на нападението, но 
без особена настойчивост, 
без пробивност и се губе-
ше в опити за необмислени 
комбинации. На това дина-
мовци отговаряха с бързи, 
ненадейни пробиви, кои-
то сериозно объркваха 
противниковата отбрана. 
Веднага след ъглов удар 
Д. Димитров отбеляза от-
ново с глава. Малко след 
това той реализира и нов 
гол, но ... съдията Гелев и 
страничния Огнянов бяха 
видяли някаква несъщест-
вуваща засада! С това Гелев 
подчерта дебело своето 
вчерашно ръководство 
като крайно некомпетент-
но. Той не виждаше или не 
искаше да види най-прости 
несъмнени прегрешения, с 
което според нашето мне-
ние ощети по-често отбо-

ра на ВМС. Публиката с 
право се възмути. Ал. 
Петров“

31.07.1954 г., ЦДНА – 
ВМС 4:2 (2:0)

(бел. мачът, на кой-
то домакин е отборът 
на ВМС се играе на ст. 
„Народна армия“ в София 
поради наложеното на-
казание на варненци след 
мача ВМС – „Локомотив“ 
София на Колодрума)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1077, 2.08.1954 г.: „Още 
в първите секунди моря-
ците посетиха наказател-
ното поле на ЦДНА и това 
ги окуражи. До 15-та мин. 
играта бе равностойна. 
Неочаквано Михайлов 
(7) проби, прехвърли 
отдалеч на Янев (11), 
който пое топката от 
въздуха и майсторски 
я отправи във вратата 
на Дервентски – 1:0 за 
ЦДНА. След това, отново 
Михайлов след самосто-
ятелна акция успя да се 
провре между суетящата 
се отбрана на ВМС и след 
като излъга и вратаря по-
качи отблизо на 2:0. 

В 46-та мин. 
Панайотов (9) получи 
топката в дълбочина, до-
гони я и с дълъг самос-
тоятелен пробив достиг-
на наказателното поле, 
откъдето с точен удар 
покачи на 3:0. След този 
гол играта стана по-на-
прегната. Нападателите 
на ВМС на няколко пъти 
се озоваваха пред врата-
та на Геренски. Силен и 
опасен удар на Ковачев 
(ВМС-10) бе умело спасен 
от вратаря на ЦДНА. В 67-
та мин. на Михайлов бе 
подадена топка в дълбо-
чина, Дервентски излезе 
неуверено, Михайлов 
настигна топката и успя 
да прехвърли вратаря – 

4:0. От този момент наста-
на неочакван обрат в иг-
рата. Моряците започнаха 
да нападат по-упорито и 
създадоха редица опасни 
моменти. Два от тях бяха 
използвани чрез Ковачев 
от наказателен удар и 
Русев – 4:2. 

В тази среща, незави-
симо от извоюваната по-
беда, отборът на ЦДНА не 
задоволи. ... отборът игра 
далеч под своите възмож-
ности. Лозан Коцев – тре-
ньор“

***
5.08.1954 г.: Колодрума, 

18.00, Сборен отбор гр. 
Сталин – „Искра“ Жилина 
4:0 (0:0), съдия: Ст. Данчев 
- Шпетко

Голм.: 1:0 Д. Ненчев 
56‘ (дуз.), 2:0 Гочо Русев 83‘, 
3:0 Г. Арнаудов 85‘, 4:0 Б. 
Ковачев 88‘

Сб. отбор: Ив. 
Дервентски, Ил. Кирчев 
(Сп), Бл. Филипов, Т. 
Николов, Дим. Ненчев (Сп), 
Ив. Шулев, К. Богданов, 
Н. Алексиев, В. Досев (46‘ 

1954

* * *
7.09. Открит е 
паметникът на 
Съветската армия в 
София.

***
„Искра“ Жилина, 
основан под името 
ZTK през 1908 г., 
официално регис-
триран на 20.6.1909 
г. В периода 1953-56 
г. преименуван на 
„Искра“, след това 
Dynamo, Jednota, ZVL 
и MSK. През 1954 г. на 
8-мо място в Първа 
лига на ЧССР.
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Гочо Русев), Б. Ковачев, Г. 
Арнаудов (Сп)

Жилина: Руфос, 
Шчербак, Краснохорски, 
Фрайларт, Тимканич, 
Урбанич, Захар, Павловски 
(Блажко), Шуберт, Мацек, 
Ганцнер (Урбан)

В. „Сталинско зна-
ме“, 5.08.1954 г.: „... Още 
с даването на началния 
удар сборния отбор на гр. 
Сталин очерта надмощие, 
обаче прояви известна 
тактическа слабост, която 
се забелязваше през цяло-
то времетраене на състе-
занието, с изключение на 
последните 20 мин. когато 
бяха отбелязани головете. 
Сборния отбор се ориен-
тира в къси подавания и 
сбиване на играта пред 
противниковата врата, без 
да има завършек на напа-
дението. Излишното ба-
вене, късите безцелни по-
давания и бавното прид-
вижване на нападението 
допринесе резултата да 
остане нулев дълго време.

Гостите играха пре-
димно защитно с персо-
нално покритие, но все 
пак нападенията им бяха 
опасни с типични къси и 
ниски подавания в кори-
дор, по-често от дясната 
страна, където се използ-
ваше бързината на дяс-
ното крило Захар. През 
цялото първо полувреме 
сборният отбор даде един 
единствен удар в 25-та 
мин. от Ковачев, който 
мина над горната греда.

През второто полу-
време на поста център 
нападател застана Русев 
вместо Досев, но въпре-
ки тази смяна сборният 
отбор продължи да играе 
погрешно. В 15-та мин. 
един сполучлив пробив 
на Богданов даде възмож-
ност на вратаря на гостите 

да се прояви. В 20-та мин. 
при едно нападение от 
ляво, прехвърлена топ-
ка от Арнаудов е спряна 
с ръка от Краснохорски 
и съдията Данчев отсъ-
ди 11-метров удар, който 
Ненчев успя да превърне 
в гол – 1:0.

След гола играта се 
оживи и стана по-бър-
за. Полузащитниците на 
сборния отбор и специ-
ално Ненчев успяха да 
пръснат играта по крила-
та и така нападенията на 
сборния отбор станаха 
много по-опасни. Но все 
пак липсваше ударната 
сила, която слабо се чувст-
ваше през цялото състе-
зание. В края на второто 
полувреме в гостите се 
почувства умора, която бе 
сполучливо използвана. В 
80-та мин. при ъглов удар 
Арнаудов покачи с глава 
на 2:0. Минута след това, 
също от ъглов удар Русев 
по същия начин покачи на 
3:0. В 87-та мин. при една 
добре подадена топка от 
дясно, Арнаудов с точен 
удар покачи на 4:0. 

В това състезание 
отбора не задоволи със 
своята игра. Необходимо 
е треньорът да обърне 
сериозно внимание върху 
стила на играта и да го ко-
ригира, за да може пред-
ставителите на гр. Сталин 
да излязат с чест от срещи-
те си в чужбина. Стефан 
Калъчев – треньор“

В. „Нар. спорт“, бр. 
1078, 6.08.1954 г.: „... 
Втората половина донесе 
изненади. На мястото на 
Досев бе включен Русев, 
което внесе повече устрем 
в нападението. В 56-та 
мин. защитника Фрайларт 
спря топката с ръка и от-
съденият 11-метров удар 
бе превърнат в гол от 
Ненчев. След гола играта 

се оживи и стана по-бър-
за. В 83-та и 85-та минути 
резултата бе покачен от 
Русев и Арнаудов с глава, 
след отлично изпълнени 
ъглови удари от Богданов. 
Две минути преди края 
на мача Ковачев увеличи 
на 4:0 с хубав удар през 
плонжа на вратаря. .. Д. 
Тодоров – съдия“

***
В краят на август от-

борът на ВМС заминава 
за три приятелски мача 
в ГДР. В годините, когато 
липсват организирани 
от УЕФА клубни турни-
ри, това се явява награда 
за третото място, по-
стигнато от отбора в 
последният шампионат 
на „А“ РФГ. Противниците 
на ВМС са дрезденските 
отбори от Източно-
германската Оберлига 
– „Динамо“ и „Ротацион“, 
завършили съответно 
на трето и седмо място 
в наскоро завършилото 
първенство на ГДР. 

Отборът на ВМС е 
подсилен с няколко игра-
чи от „Спартак“. По три 
мача изиграват Илия 
Кирчев, Димитър Ненчев 
и Георги Арнаудов, които 
заемат съответно мес-
тата на Тонко Тунчев, 
Иван Пиргов и Спас Киров.

27.08.1954 г., Дрезден, 
H e i n z - S t e y e r - S t a d i o n , 
„Динамо“ Дрезден – 
ВМС 0:1 (0:1), съдия: 
Green, 12 000 зр.

„Dynamo“ Dresden 
(в червено и бяло): Heinz 
Klemm, Manfred Michael, 
Herbert Schön, Bock, 
Keune (46‘ Kurt Fischer), 
Hans Kreische, Karl-
Heinz Holze (75‘ Herbert 
Maschke), Günter Schröter, 
Gerhard Hänsicke, Lutz 
Schlosser (46’ Rudolf 

1954

Както и в Бълга-
рия след войната, 
футболните клу-

бове в ГДР следват 
определеният курс 

на „дефашизира-
не“ и прикрепване 
към ведомствени 
организации. Съз-

дава се спортно 
обединение към 

полицията (от-
говарящо на бъл-

гарската ДСО) под 
името „Динамо“, 
което има свои-

те едноименни 
организации в 15 

области на ГДР. На 
12.4.1953 е създа-

ден Дрезденският 
клон SG Dynamo 

Dresden, в чиято 
основа е част от 

SG Volkspolizei 
(осн. 1948 г.), заел 

мястото на закри-
тият SG Dresdner-

Friedrichstadt в 
Оберлигата. През 

1954 г., дрезден-
ското „Динамо“ си 
отстъпва футбо-
листите и място-

то в Оберлигата 
на берлинското и 
до 1969 г., се лута 

из по-долните 
дивизии, играейки 
основно с юноши. 
„Динамо“ Дрезден 
е шампион на ГДР 

за 1952-53 г., а след 
1969 печели още 7 
титли и се пред-

ставя добре в ЕКТ.
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Möbius), Johannes Matzen. 
Tr.: Helmut Petzold

ВМС (в синьо, бяло и 
черно): Ив. Дервентски, 
Ил. Кирчев (Сп), Бл. 
Филипов, Г. Русев (60’ Т. 
Николов), Д. Ненчев (Сп), 
Ив. Шулев, К. Богданов, 
В. Досев, Г. Димитров, Б. 
Ковачев, Г. Арнаудов (Сп) 
(72’ Н. Алексиев). Тр.: Иван 
Моканов

Голм.: 0:1 Г. Димитров 
28‘

В. „Нар. спорт“, бр. 
1085, 30.08.1954 г.: 
„Футболният отбор на ВМС 
гр. Сталин, който гостува 
в ГДР игра първия си мач 
срещу „Динамо Дрезден. 

Българските футболисти 
показаха добра игра и 
постигнаха заслужена 
победа с 1:0. Следващия 
мач на ВМС ще бъде сре-
щу сборен младежки от-
бор на ГДР.“

Сп. „Fussball woche”, 
бр. 35, 31.08.1954 г.: „... 
На „Динамо“ Дрезден се 
противопостави един ви-
димо класен отбор, кой-
то за кратко време спече-
ли сърцата на публиката. 
Жалко, че „Динамо“ не 
можа да достигне кла-
сата на противника си в 
този международен мач. 
За това пък гостите от 
страната на Димитров се 
представиха убедително 

с действията си по всич-
ки линии. Дрезденци не 
можаха да намерят себе 
си през първото полувре-
ме, въпреки че треньорът 
Пецолд беше дал указа-
ния да се играе с ниска 
топка. Така не можа да се 
види нито една от техни-
те добри страни. Поради 
нарастващата нервност 
в отбора, първата атака 
към вратата на гостите 
се осъществи едва в 18-
та минута. Освен това, от 
„Динамо“ видяхме футбол 
без движение на топката. 
Всичко протичаше много 
бавно. Дрезденския метод 
на продължително задър-

1954
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жане на топката и индиви-
дуалните опити за преми-
наване на противника не 

успя пред българите. Към 
това добавяме и слабата 
игра на Холце, на когото 
нищо не се получи. Също 
така Шлосер и Койне бяха 
пълни нули. Влезлият 
през второто полувре-
ме Мьобиус внесе малко 
спокойствие в играта. Той 
търсеше топката, осво-
бождаваше се на празни-
те пространства и когато 
топката се играеше ниско 
по крилата дойдоха ня-
колко голови положения. 

С този стил мача можеше 
и да не бъде загубен, въ-
преки че гостите със своя-
та бързина и атлетичност 
учудващо стояха по-добре 
и технически. 

ВМС предпочиташе 
комбинации с дълги пасо-
ве, а тяхната епизодична 
неточност беше компен-
сирана с бързината на 
състезателите, които по-
казаха и абсолютна класа 
в играта с глава. Резултата 
оставя впечатление, че 
техниката на стрелба към 
вратата е слабост на от-
бора, но тя все пак беше 
над средното ниво и ня-
колко удара към вратата 
на домакините бяха много 
близо до отбелязване на 
гол. Гостите се показаха 
като майстори в дрибъла 
и твърди в единоборства-
та. На тези качества тряб-
ва да обърнат внимание 
берлинчани в мачът през 
идната сряда. Златният 
гол падна в 29-та мин. при 
една много бърза комби-
нация между десния халф 
и централния нападател 
Димитров. Той, нисичкото 
крило Богданов, стопера и 
двата бека изпъкнаха над 
всички постове от иначе 
добре комплектования 
български колектив. От 
„Динамо“ в добра светли-

27.08.1954 г., 
Ръкостискане 

на капитаните 
Гочо Русев (ВМС) и 

Херберт Шьон (Дин.) 
преди започване на 

мача пред погледа 
на съдията Грийн 

и Димитър Ненчев 
(ВМС)

на се представи само де-
сния бек Бок, който опа-
зи през по-голямата част 
от мача бързото дясно 
крило на гостите. Вернер 
Еберхард“

29.08.1954 г., Битер-
фелд, ГДР (мл.) – ВМС 1:2 
(0:2), съдия: Вилде (Хале), 
3000 зр.

DHfK (в бяло): Karl-
Heinz Spickenagel, Peter 
Kalinke (74’ Otto), Bock, 
Punt, Klose, Giersch, W. 
Feldweg, Pinske, Harald 
Fritsche, Lothar Meyer, 
Wachtel

ВМС (в синьо, бяло и 
черно): Ив. Дервентски, 
Ил. Кирчев (Сп), Бл. 
Филипов, Г. Русев (79’ Т. 
Николов), Д. Ненчев (Сп), 
Ив. Шулев, К. Богданов, 
В. Досев, Г. Димитров, Б. 
Ковачев, Г. Арнаудов (Сп) 
(46’ Т. Терзистоев)

Голм.: 0:1 Г. Димитров 
30‘, 0:2 В. Досев 41‘, 1:2 W. 
Feldweg 46’

Сп. „Fussball woche”, 
бр. 35, 31.08.1954 г.: 
„Като знаем как беше със-
тавен отбора на младеж-
кия отбор, можем да да-
дем позитивна оценка на 
играта. ВМС, в сравнение 
с нашите младежи беше 
по-равностойно комплек-

27.08.1954 г., отбо-
рът на ВМС, „Хайнц 

Щейер щадион“, 
Дрезден, от ляво 

надясно: К. Богданов, 
Ив. Шулев, В. Досев, 
Дим. Ненчев (Сп), Г. 

Димитров, 
Г. Арнаудов (Сп), Б. 

Ковачев, 
Бл. Филипов, 

Ил. Кирчев(Сп) , 
Ив. Дервентски

и Г. Русев

1954
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тован на всички постове, а 
от друга страна натежа и 
по-голямата му рутина. За 
това можем да похвалим 
младите момчета от DHfK, 
които изиграха един рав-
ностоен мач и дори имаха 
възможност да стигнат до 
равен, а даже и победа. До 
това не се стигна, защото на 
Пинске, откъснал се срещу 
вратаря в 10-та мин. не му 
достигна решителност да 
направи още 3-4 крачки и 
да стреля във вратата. След 
това Фритше премина през 
шест човека, но загуби топ-
ката от седмия. Защитата 
сбърка само два пъти, но 
тези две явни грешки ре-
шиха мача. 

Изнесени много на-
пред, националният фут-
болист Димитров и десния 
халф Досев имаха много 
празно пространство и не 
оставиха никакъв шанс на 
Шпикенагел. Иначе, бъл-
гарите потвърдиха добра-
та си игра, която се видя 
в последния им мач сре-
щу „Динамо“ Дрезден. За 
щастие на защитниците 
на DHfK те пропуснаха пет 
чисти положения. 

Погледнато от друга 
страна „Буби“ Гирш, левия 
халф създаде на Пинске 
втора ситуация за гол, чу-
десно спря топката с гър-
ди в наказателното поле и 
изстреля истински снаряд, 
показвайки на нападате-
лите как се прави това. 
Дервентски с плонж и по-
следни усилия спаси сигу-
рен гол с върха на пръсти-
те си. Колкото и да се опит-
ваше Гирш да въведе ред в 
играта на отбора, съотбор-
ниците му не разбраха как 
да запазят контрол. При 
2:0 за гостите Кирчев влезе 
доста твърдо в краката на 
Вахтел, който сам изпъл-
ни отсъдената дузпа, но 

стреля в Дервентски. Той 
пропусна отново, както и 
в Рощок срещу „Вашаш“ 
Дьор, когато уцели греда-
та от точката на дузпата. 
Дали ще се намери друг 
изпълнител на дузпи? 14 
мин. преди края Фелдвег 
успя да отбележи отдав-
на заслуженият почетен 
гол. Фритше стреля ня-
колко пъти и бившия иг-
рач на Йена вкара топка-
та в мрежата – 1:2.

Основните играчи на 
гостите бяха национа-
ла Димитров и Ненчев, 
които се разиграха още 
в 5-та мин. и от тогава ви-
наги беше много опасно. 
Радостно беше, че много 
бързо защитата на DHfK 
се нагоди на играта на 
бързите и технични бъл-
гари. Х.Б.“

(бел. Вратарят на 
германците Карл-Хайнц 
Шпикенагел дебютира 
на вратата на „А“ отбо-
ра на ГДР на 26.9.1954 г. и 
записва 29 мача за нацио-
налния отбор.) 

1.09.1954 г.: Берлин, 
Friedrich-Ludwig-Jahn-
Sportpark; „Rotation“ 
Dresden – ВМС 1:1 (1:0), 
съдия: Haak (Karl-Marx-
Stadt), 6000 зр.

„Rotation”: Schimak, 
Kurt Hoegg, Swoboda, 
Werner Jochmann, Leksa, 
Wolfgang Pfeifer, Prenzel 
(46‘ Legler), Felix Vogel, 
Harry Arlt, Heinz Nicklich, 
Lothar Müller (46’ Eberhart 
Petersohn, 78’ Müller) 
ВМС: Ив. Дервентски, Ил. 
Кирчев (Сп), Бл. Филипов, 
Т. Николов, Д. Ненчев (Сп) 
(44‘ К. Пандов – Сп), Ив. 
Шулев, К. Богданов (61‘ Т. 
Терзистоев), В. Досев, Г. 
Димитров, Б. Ковачев, Г. 
Арнаудов (Сп) 

Голм.: 1:0 Arlt 13‘, 1:1 
Г. Димитров 60‘

Сп. „Fussball woche”, 
бр. 36, 7.09.1954 г.: 
„Дефанзивният „Ротацион“ 
Дрезден направи равен 
1:1 срещу ВМС. Три мача в 
ГДР проведе 5-тият в кла-
сирането на България ВМС. 
Две победи – 1:0 срещу 
„Динамо“ в Дрезден и 2:1 
срещу ГДР (мл.) в Битерфелд 
бяха последвани от ра-
вен – 1:1 срещу „Ротацион“ 
Дрезден в Денят на светов-
ният мир. Можем да поста-
вим въпроса: Защо не игра 
берлински отбор в Берлин, 
което би привлекло много 
повече от 6-те хиляди зри-
тели на Фридрих-Лудвиг-
Ян-Спортпарк. Причината 
била, че подготовката за 
мача е много кратка, пора-
ди което липсваше и мно-
гобройната публика, необ-
ходима за доброто спортно 
представяне. Не трябва да 
забравяме, че футболисти-
те на ВМС играха три мача с 
много малка пауза помежду 
им, а „Ротацион“ вече мисли 
за началото на следващия 
сезон и борбата за точки в 
него. 

Защо игра дрезден-
ският тим толкова  дефан-
зивно, се питаха хората от 
трибуните. Въпросът беше 
поставен на треньора 
Паул Дьоринг. В обширно 
интервю, треньорът отго-
вори, че такава е била так-
тическата задача, поста-
вена от него. „Наблюдавах 
мача на ВМС в Дрезден и 
установих, че в този ко-
лектив най-силното звено 
е средната линия с изна-
сянето и контрола на топ-
ката. Всъщност, ВМС игра 
в Дрезден прекрасен фут-
бол и ние трябваше да се 
настроим да играем сре-
щу този офанзивен стил на 
игра. Защитниците имаха 
задача да играят в линия 
на 20-25 метра пред врата-
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BSG Rotation Dresden 
е промененото име 
при влизането в 
Оберлигата (1951 г.) 
на BSG Sachsenverlag 
Dresden (осн. 1948 
г., обединен със SG 
Mickten, като прие-
ма и голяма част от 
спортистите на за-
критият през 1950 
г., популярен преди 
войната Dresdner 
SC, трансформи-
ран в SG Dresdner-
Friedrichstadt през 
1946 г., чието място 
в Оберлигата е даде-
но на SG Volkspolizei 
Dresden. Повечето 
футболисти на 
„Дрезднер“, между 
които и бъдещия 
треньор на светов-
ните шампиони от 
1974 г. (ГФР) - Хелмут 
Шьон, забягват в 
Западен Берлин).
През сезон 1952-53 
„Ротацион“ Дрезден 
завършва на 3-то 
място в Оберлига-
та, а нападателят 
Хари Арлт е гол-
майстор на първен-
ството с 26 гола. 
През 1954 г. клубът 
променя името 
си на SC Einheit 
Dresden и през 1962 г. 
отпада от Оберли-
гата. През 1966 г. 
се преименува FSV 
Lokomotive Dresden, а 
през 1990 на Dresdner 
SC 1898.
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та. Изтеглихме полузащит-
ника Фогел (№8) назад като 
свръзка между нападение-
то и защитата. Срещу бъл-
гарската средна линия по-
ставих Арлт и Никлих като 
две остриета. Външните ни 
нападатели трябваше чес-
то да влизат към центъра, 
за да поемат пасовете от 
защитата и едновременно 
да пречат на противнико-
вите крила.“

От погледа на неутра-
лен наблюдател, планът 
беше осъществен час-
тично. Защитата стоеше 
твърдо в една линия, как-
то предвидено, за да за-
труднява комбинациите на 
българите, пробивите им 
и изстрелите към вратата. 
Една голяма част от топки-
те се отбиваха в защитния 
вал, построен от тези пет 
играчи. При изпълнение на 
такъв тактически план се 

постига спиране и пречене 
на противника да построи 
играта си, но липсваха па-
сове напред, с които да се 
подхранва нападението и 
не се използваше предим-
ството във височина и фи-
зическата мощ на Свобода, 
Йохман и Лекса. Липсваха 
точни пасове, комбинации 
и дрибъл, които дават сми-
съл на играта. „Матц“ Фогел 
се опитваше епизодично 
и с малък успех да пое-
ме функциите на тримата. 
Нападението беше оставе-
но само на себе си. 

Най-смисленото в ата-
ката беше голът на Арлт, 
който се възползва от не-
разбирателство между 
вратаря и крайният защит-
ник на ВМС. Останалите на-
падатели не изпълниха по 
никакъв начин указанията 
на треньора. 

Благодарение на изя-
вената офанзивна игра и 
отлично владеене на топ-
ката от крилата на ВМС, 
играта се изнесе в поло-
вината на „Ротацион“ през 
второто полувреме и на-
прежението пред вратата 
започна да расте. Когато 
десният халф Ненчев се 
контузи в единоборство с 
Йохман, защитника Кирчев 
влезе остро в краката на 
Фогел – нарушение, което 
иначе безупречният съдия 
не отбеляза, отлично игра-
ещият център нападател 
Димитров остана очи в очи 
срещу сигурният Шимак и 
изравни резултата от един-
ствената сериозна заплаха 
пред вратата на „Ротацион“. 
Лотар Нагел“

***
10.09.1954 г., „Спар-

так“ Плевен – ВМС 1:1 
(0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1089, 13.09.1954 г.: 
„Решителният характер 

на срещата за отбора на 
„Спартак“ направи игра-
та нервна още от самото 
ѝ започване. В 15-та мин. 
Богданов (ВМС-7) от око-
ло 18 м прехвърли топка-
та пред вратата, Пърчанов 
не реагира, смятайки че 
топката ще излезе вън, но 
тя влезе във вратата му – 
1:0 за ВМС. От този момент 
домакините се ориенти-
раха правилно към напа-
дателна игра. Димитров 
(ВМС-9) бе оставен само 
на централния защитник, 
всички останали се хвър-
лиха напред. Неточната 
стрелба на нападателите 
обаче не донесе промяна 
на резултата. 

След почивката спар-
таковци започнаха да 
напират още по-настой-
чиво. В 78-та мин. при из-
пълнение на ъглов удар 
Ангелов (Сп-9) отскочи 
високо и с глава изпрати 
топката в мрежата, но съ-
дията С. Павлов отмени 
гола. 10 мин. по-късно 
Палев (Сп-13) получи топ-
ката от съмнително поло-
жение и постигна израв-
нителния гол.“

14.09.1954 г., 
„Ударник“ Сф – ВМС 3:1 
(1:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1090, 17.09.1954 г.: 
„Четирите гола в тази 
среща бяха постигнати 
при характерни положе-
ния. В първите минути 
едно устремно нападе-
ние на Игнатов позволи 
на Стойчев да получи 
топката на чисто поле и 
леко да открие резултата. 
Около края на полувре-
мето, неразчетена намеса 
на Йосифов даде възмож-
ност на левия краен напа-
дател на ВМС Богданов да 
изравни с глава. Другите 

1954
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Отборът на ВМС (в тъмни екипи) 1954 г. в Берлин, заден ред от ляво надясно: Илия Кирчев (Сп), Благой Филипов, 
Иван Шулев и Иван Моканов (ст. тр.), пред тях: Любен Ташев, Тодор Николов, Н. Димитров (Сп), Иван Дервентски, 

Васил Досев, трима германци, Борислав Ковачев и Гочо Русев, преден ред: Георги Димитров, Г. Арнаудов (Сп), 
Кирил Богданов (приведен), К. Пандов (Сп), Д. Ненчев (Сп) и Никола Алексиев

1.09.1954 г., Берлин, прави от ляво надясно: Борислав Ковачев, Иван Дервентски, Иван Шулев, Иван Моканов, 
Любен Ташев, Кирил Богданов, Тодор Терзистоев, Г. Арнаудов (Сп) и Георги Димитров, клекнали: Н. Димитров (Сп), 

Благой Филипов, К. Пандов (Сп), Ил. Кирчев (Сп), Д. Ненчев (Сп), Тодор Николов и Васил Досев



82

два гола бяха отбелязани 
в средата на второто по-
лувреме в продължение 
на една минута по един и 
същ начин. Ахтимов уве-
рено се вряза в своята 
зона, прехвърли точно и 
топката беше изпратена с 
енергични удари с глава 
от Игнатов и от Стойчев.

В повечето време иг-
рата беше равностойна – 
поне в нейният територи-
ален развой, който се дик-
туваше от полузащитните 
линии: Патев и Петков за 
„Ударник“, Шулев и Пиргов 
за ВМС. Последните се 
оказаха по-гъвкави, с раз-
пределени функции за 

включване в нападение 
и за подпомагане отбра-
ната, поради което буди 
недоумение сменянето 
на Пиргов. И двата отбо-
ра допуснаха една и съща 
слабост: насочване цялото 
внимание в центъра. По-
фрапиращи бяха грешките 
на ВМС, защото Димитров 
(9) играеше статично, про-
яви ленивост и неточна 
стрелба. 

Похвален е опита съ-
дията Славов да ръководи 

по диагонална система. 
Той прояви старание да 
бъде в непосредствена 
близост до играта с топка-
та. К. Костов“

***
Отборът на „Хонвед“ 

Будапеща гостува във 
Варна след турнир между 
братските армии, про-
веден в София. Унгарците 
печелят турнира след по-
беди над „Танкист“ (ЧССР) 
с 3:1, „Партизани“ Тирана 
с 4:0, „Ба И“ (Китай) с 5:2 и 
равен резултат 3:3 срещу 
ЦДНА.

16.09.1954 г., 
Колодрума, ВМС – 

„Хонвед“ Будапеща 0:1 
(0:1), съдия: Дим. Топалов

Голм.: 0:1 Л. Тихи 34‘
ВМС: Любен Ташев, 

Тодор Николов, Благой 
Филипов, Тонко Тунчев, 
Иван Шулев, Иван Пиргов, 
Спас Киров, Васил 
Досев, Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов

„Honved” Bp: Sántha 
József, Rákóczi László, 
Palicskó Tibor, Kovács János, 
Bányai Nándor, Macsali 

Gyula, Szovják István, 
Machos Ferenc, Tichy Lajos, 
Törőcsik I István, Babolcsay 
György

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 221, 17.09.1954 
г.: „... Първите минути пре-
минават в разузнаване 
от страна на унгарските 
футболисти и бързи ата-
ки от страна на домаки-
ните. Редят се чести уда-
ри от Досев, Богданов, 
Димитров във вратата 
на Шанто, но последният 
умело се пласира и лови. 
В 11-та мин. при едно не-
доразумение в крайната 
отбрана на гостите Досев 
е сам пред излезлия вра-
тар, бие покрай него и ко-
гато публиката очаква гол, 
топката преминава леко 
покрай дясната греда. 
Нов пробив на Богданов 
завършва с умело прех-
върляне към Киров и ос-
тър удар във вратата на 
Шанто, но топката е из-
бита извън очертанията 
на терена. На свой ред 
унгарските футболисти, 
главно чрез Тихи (9) и от-
личния Совияк (7) нападат 
изненадващо, но и сега 
не се постига гол. Играта 
към 15-та мин. става мно-
го динамична, изпъстре-
на с красиви, напрегнати 
моменти. Докато нашите 
състезатели са се ориен-
тирали към устремна игра 
и нестихващи атаки, унга-
рците играят изтеглени. 
Те обаче умело съчетават 
персоналното покритие 
със зоновото и успешно 
ликвидират атаките на 
моряците. Проличава, че 
изтеглянето не се дължи 
само на напора на ВМС, а 
и на тактическия замисъл, 
който изглежда са въз-
приели предварително. 
Така, след отнемане на 
топката от противника те 

Шампионът на Унга-
рия за 1954 и 1955 г. 

е основан на 3.8.1909 
г. като „Kispest AC“ в 

едноименното пред-
градие на Будапеща 

с посредствено при-
съствие в унгарския 

футбол до 1949 г., 
когато преминава 

във ведомството на 
МНО и променя име-
то си на „Honvéd“ (в 
превод: „Защитник 

на народа“), след 
което клуба печели 

5 шампионски тит-
ли в следващите 6 

години. (общо 11 до 
2020). 

1954
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16.09.1954 г., Колодрума, „Хонвед“ Будапеща от ляво надясно: Гюла Мачали, Ференц Махош, Ласло Ракоци,
Ищван Тьорьочик, Тибор Паличко, Нандор Баняй, Янош Ковач, Лайош Тихи, Йожеф Шанта, Гьорги Баболчай 

и Борислав Ковачев (вляво в кадъра не е влязъл Ищван Совияк)

16.09.1954 г., от-
борът на ВМС 
преди мача сре-
щу „Хонвед“, от 
ляво надясно: Б. 
Ковачев, Л. Ташев, 
Бл. Филипов, Г. 
Димитров, Ив. 
Пиргов, Т. Николов, 
Ив. Шулев, В. Досев, 
Т. Тунчев, Сп. Киров 
и К. Богданов

не чистят и не нападат вед-
нага, а разиграват с точни 
пасове с едно докосване, 
било в ширина, било с връ-
щане топката назад. Тъкмо 
в момента когато нашите 
състезатели са увлечени в 
това разиграване, изтегле-
ните назад техни свръзки 
пускат в коридор дълги 
топки по крилата, главно 
чрез Совияк и изненадва-
що се явяват пред вратата 

на Ташев. Така техните 
нападения са редки, но 
изненадващи и опасни. 
По този начин в 34-та 
мин чрез умел пробив на 
Совияк, който вместо да 
бие във вратата връща 
топката на Тихи и послед-
ният от движение пости-
га хубав гол за своя отбор 
– 1:0 за „Хонвед“. Темпото 
не стихва, домакините 
продължават да имат те-
риториално надмощие, 

но дългото обработване 
на топката и липсата на 
усет да се стрела от дви-
жение без обработване на 
същата, не им позволява 
да изравнят. 

През второто полу-
време, въпреки големите 
смени от страна на унгар-
ския отбор (5 души) и на 
ВМС (2 души), играта вмес-
то да бъде подобрена, бе 
качествено по-ниска от 

1954
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първото полувреме. Често 
се забелязваха безцелни 
пасове ту от единия, ту 
от другия отбор, главно 
в половината на гостите. 
Моряците не отстъпваха 
на своите колеги в бързи-
те маневрирания и опити-
те да се свързват с къси и 
средни пасове, но необ-
ходимо е усъвършенства-
не на меки пасове с едно 
докосване, използване 
на коридорите и удари в 
движение. Именно поради 
това те не можаха да из-
ползват явното си надмо-
щие и резултатът остана 
докрай непроменен. 

Съдията Топалов ръ-
ководи задоволително, 
на моменти допусна ня-
колко обратни присъж-
дания. Ил. Апостолов – 
Оптячката, треньор“

***
В турни-

ра за КСА се 
п р о в е ж д а т 
предварител-
ни кръгове. 

„Отборът на ВМС, който 
трябваше да играе с пред-
ставител на Пловдивски 
окръг се класира направо 
за първия от финалните 
кръгове“ (в. „Нар. спорт“, 
бр. 1090, 17.09.1954 г.) 
Пловдивски окръг не е 
успял да излъчи навреме 
своят представител.

Във финалните кръго-
ве, последните 16 са раз-
делени в 4 групи в дирижи-
ран жребий, в който побе-
дителите във всяка двойка 
от 1/8 финалите знае сре-
щу кой победител от друга 
двойка ще се срещне на 
¼ финалите. ВМС е изтег-
лен да играе срещу ЦДНА 
в София, а победителят от 
този мач ще се изправи в 
¼ финал срещу победи-
телят от другата двойка в 
групата „Спартак“ Пловдив 
– „Спартак“ Плевен. 

1/8 финал КСА:
29.09.1954 г., ст. „Нар. 

армия“, София: ЦДНА – 
ВМС 4:2 (1:1)

ЦДНА: Ст. Геренски, 
Г. Цветков, М. Манолов, 
Г. Енишейнов, Цанов, Г. 

Стоянов, Д. Миланов, 
Янков, П. Панайотов, Ив. 
Колев, Кр. Янев

ВМС: Любен Ташев, 
Тодор Николов, Благой 
Филипов, Тонко Тунчев, 
Иван Пиргов, Иван 
Шулев, Спас Киров, Васил 
Досев, Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов

Голм.: 1:0 Янков 4‘, 1:1 
К. Богданов 6‘, 2:1 Янев 50‘, 
3:1 Миланов 61‘, 4:1 Колев 
69‘, 4:2 Б. Ковачев 85‘

В. „Нар. спорт“, 
бр. 1094, 1.10.1954 г.: 
„В сряда на ст. „Нар. ар-
мия“ в столицата мачът 
протече твърде вяло и 
безинтересно. Първото 
полувреме премина при 
равностойна игра. На 
комбинативните дейст-
вия на ЦДНА моряците 
отговориха с бързо изна-
сяне на топката и с уда-
ри от далеч, особено на 
Димитров (9). В 4-та мин. 
ЦДНА поведе в резулта-
та чрез гол, отбелязан от 
Янков, който посрещна 
топката от ъглов удар с 
глава. Само две минути 
след това Богданов (ВМС-
11) стартира неудържимо 
към една прехвърлена от 
дълбочина топка, преми-
на защитата на ЦДНА и из-
равни резултата – 1:1. 

След почивката ар-
мейския отбор успя да 
използва някои създаде-
ни положения за гол. В 
50-та мин. Янев покачи от 
близо със силен удар. В 
61-та мин. силен далечен 
удар на Миланов бе отбит 
с крак от вратаря на ВМС 
Ташев, но зад линията 
на вратата. Съдията пра-
вилно посочи центъра и 
невъздържаното в слу-
чая реагиране на Ташев 
беше излишно. В 69-та 
мин. Колев от съмнително 

1954

През 1991 г. „Хон-
вед“ възстановява 

първоначалното 
име на отбора 

„Kispest Honvéd FC“, 
който през 2003 г. 
отпада от Първа 

лига, а освен това 
се оказва, че дължи 

милиони форинти в 
неизплатени данъци 

и обявява фалит. 
Създаден е нов клуб 

„Budapest Honvéd FC“, 
на които е позволе-
но да заеме място-

то на фалиралия 
клуб, при условие, че 

изплати дължимо-
то от данъците.



85

положение отбеляза чет-
върти гол за отбора си. Към 
края на мача Ковачев (10) 
постигна гол за ВМС и сре-
щата завърши при резултат 
4:2 за ЦДНА.“ 

ВМС отпада от борба-
та за КСА в 1/8 финалната 
фаза.

***
Китайският военен 

отбор „Ба И“ гостува в 
България на турнира на 
братските армии, къде-
то заема последно място 
след 4 загуби, с по 3:0 от 
ЦДНА и „Танкист“ (ЧССР), 
3:1 от „Партизани“ Тирана 
и 5:2 от „Хонвед“ Будапеща. 
След мача в гр. Сталин, 
китайците предприе-
мат турне из страната, 
при което побеждават 
„Динамо“ София с 2:1, ДНА 
Сливен с 2:0, още три по-

беди без да са споменати 
съперниците.

3.10.1954 г., ВМС – 
Ба-И Китай 2:2 (2:1), съ-
дия: Ст. Данчев – Шпетко

Голм.: 1:0 Уан Син-
шън (авт.), 2:0 Досев 31‘, 
2:1 Чин Дже-джун 40‘, 2:2 
Чин Кън-фу 65‘

ВМС: Л. Ташев, Т. 
Тунчев, Бл. Филипов, Т. 
Николов, Ив. Пиргов (Н. 
Алексиев), Ив. Шулев 
(Н. Попов), Спас Киров 
Петров, В. Досев, Г. 
Димитров (Т. Терзистоев), 
Б. Ковачев, К. Богданов 
(Ан. Конаков)

Ба-И: Уан Чон-вен, 
Чин Фу-ле, Чжоу Шин, Уан 
Син-шън, Лин Пин, Уан 
Син-вен, Пай Пън-кън, 
Чин Къ-ла, Чин Кън-Фу, 
Чин Дже-джун, Чой Хън-
си

В. „Сталинско зна-
ме“, 5.10.1954 г.: „В не-

деля на игр. „Колодрума“ 
многохилядна сталинска 
публика има възможност-
та да наблюдава за първи 
път в историята на нашия 
физкултурен живот играта 
на китайските футболисти 
от армейския отбор „Ба И“. 
Първите минути премина-
ха с няколко бързи атаки 
от страна на двата отбора. 
Китайските футболисти се 
показват пъргави и повра-
тливи в единоборствата за 
всяка топка. Те показват 
изненадващо много техни-
чески сръчности при овла-
дяване и водене на топка-
та, служат с точни и ниски 
подавания, но последните 
са често ненавременно от-
правяни след дълго обра-
ботване от отделните, ина-
че добри състезатели, при 
което играта им е лишена 
от устрем и динамика. 

3.10.1954 г., Колодрума, ВМС от ляво надясно: Иван Моканов (ст. тр. с букет), Б. Ковачев, Л. Ташев, 
Бл. Филипов, Г. Димитров, Т. Николов, Ив. Пиргов, Ив. Шулев, Т. Тунчев, В. Досев, Сп. Киров и К. Богданов

1954

Финалът за КСА се 
играе на 7.11.1954 
г. на ст. „В. Левски“ 
в София. Отборът 
на ЦДНА побежда-
ва ДСО „Ударник“ 
София с 2:1 и става 
носител на ценният 
трофей.
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Състезателите на ВМС 
се увличаха в къси пода-
вания и дори излишни 
комбинации, В тях липс-
ваше характерният им 
устрем и динамика (напр. 
Димитров, Богданов, 
Петров) и нападенията 
им бяха недостатъчно 
целенасочени. Бърза и 
пъргава игра, с изключи-
телна предпазливост при 
единоборствата, с което 
двата армейски отбора, 
като че ли искаха да пре-
дадат своето уважение и 
другарство. През цялото 
състезание бяха свирени 
само шест наказателни 
удара. При едно нападе-
ние на моряците и недо-
разумение между левия 
защитник Уан Син-шън 
и вратаря Уан Чон-вен, 
първия вкара топката в 
собствената си врата – 1:0 
за ВМС. Китайските футбо-
листи се активират и чрез 
Чин Кън-Фу и Пай Пън-кън 
отправят два силни удара, 
спасени отлично от Ташев. 
В 31-та мин. при един опит 
на Ковачев да поеме топ-
ката, неволно я пропуска и 
Досев изненадващо я пра-
ща в мрежата на „Ба И“. По 
същия начин в 40-та мин. 
се постигна нов гол, този 
път от отбора на „Ба И“ по 
вина на Тунчев, който не-
целесъобразно отклони 
топката, която попадна в 
Чин Дже-джун и се заби в 
мрежата на Ташев – 2:1.

През второто полу-
време играта не промени 
своя вид. Моряците вмес-
то да се активизират, до-
пуснаха резултата да бъде 
изравнен. Това стана в 65-
та мин. след прекрасно за-
мислена комбинация при 
биене на ъглов удар меж-
ду Чой Хън-си и Чин Кън-
фу, който със силен удар 
отбеляза изравнителния 

гол. След изравняване-
то на резултата в отбора 
на ВМС бяха направени 
няколко промени, влязо-
ха Конаков и Терзистоев. 
Въпреки усилията на мо-
ряците и териториалното 
им надмощие, резултата 
остана непроменен.

Съдията Данчев ръко-
води авторитетно. Илия 
Апостолов – треньор“

***
10.10.1954 г., 

„Спартак“ Сталин – ВМС 
1:0 (0:0)

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 242, 12.10.1954 
г.: „Въпреки облачното 
прохладно време много-
хилядна публика изпълни 
„Колодрума“ в гр. Сталин. 
... Точно в 16 часа съдията 
Георги Христов от София 
даде начален удар за 
„Спартак“. Още в първите 
минути пролича, че играта 
ще е напрегната. Лошо из-
пратена топка от Ненчев 
(Сп) е прехвърлена към 
придвижилия се вляво 
Терзистоев, който бързо 
атакува, но рутинирания 
Кръстев (Сп) е на мястото 
си и ликвидира опасност-
та. За миг топката е прене-
сена пред вратата на ВМС, 
но Нанов (Сп) се суети и 
вместо да шутира, прои-
грава чрез излишно пода-
ване. Оспорван двубой за 
всяка топка. Явно състе-
зателите от двата тима са 
неспокойни и в небивало 
дори и в международни 
мачове напрегнато със-
тояние. Подаванията са 
прибързани, нервни, ос-
три, а нападенията – крат-
котрайни. Обикновено на 
третото, най-много на чет-
въртото подаване топка-
та е отнета и овладяна от 
противника. Днес брани-
телите на двата отбора са 
по-сигурни и енергични, 

но за съжаление много 
често топката се риташе 
безцелно. Единствено 
Кръстев правеше опити 
да успокоява. В 20-та мин. 
при един изненадващ 
удар на Богданов (ВМС), 
Вълчанов изтървава, топ-
ката попада пред прите-
клия се Петров (бел. Спас 
Киров Петров) на един 
метър пред вратата, но 
тъкмо когато привърже-
ниците на ВМС се повди-
гат от местата си за гол, 
той отправи топката ви-
соко и прехвърли греда-
та. Моряците установяват 
надмощие. Днес играта 
правилно и сполучли-
во се разпределя между 
всички нападатели, обаче 
липсват удари.

Нападателите на 
„Спартак“ добре замис-
лят изтеглянето встрани 
на централния защитник 
Филипов (ВМС) чрез своя 
център нападател Нанов, 
за да могат Захариев и 
Парушев изненадващо да 
се отзоват и врязват на 
така опразненото място, 
но ... днес те играят не-
достатъчно настойчиво, 
поради което не отправят 
нито един сериозен удар 
към вратата на Ташев. 

През второто полу-
време играта започна с 
бързо темпо. В 4-та мин. 
младия Вълчанов (Сп) 
отново спасява прекра-
сен удар на Богданов. 
До 25-та мин. играта е 
равностойна, оспорва-
на, динамична, обаче без 
удари във вратата. Към 
25-та мин. надмощие взе-
ма „Спартак“. В 31-та мин. 
Пандов (Сп) отлично бие 
наказателен удар от ли-
нията, но Ташев с пъргав 
скок избива над гредата. 
В 32-та мин. нов наказа-
телен удар, този път от 

1954

* * *
1954 във Варна е на-
блюдавано полярно 

сияние. Много хора 
го възприели като 

отблясъци на огро-
мен пожар, подобен 

на Големия пожар, 
унищожил Лондон 

(1666). През 1941, по 
време на Втората 

световна война, 
полярно сияние в 

небето над Вашинг-
тон предизвикало 
паника, тъй като 

жителите на амери-
канската столица 
го взели за начало 

на немско въздушно 
нападение.

* * *
Музеят за история 
на Варна наследява 

базата и фондовете 
на създадения 1954 

Музей на револю-
ционното движение. 

По-интересни от 
експонатите са 

оригинална печа-
тарската машина 

от края на XIX в., 
първият в града тъ-
качен стан на паму-
котъкачна фабрика 

„Прогрес”, внесен 
1902 от Англия. 

Тук може да се види 
роялът, закупен за 

откриването на 
Първите български 
народни музикални 

тържества през 
лятото на 1926.
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дясната страна на линията. 
Сега обаче бранителите на 
ВМС допускат техническа 
грешка като не постро-
яват стена. Ненчев (Сп) 
бие силно, ниско и когато 
Тунчев (ВМС-2) се опитва 
да избие, вкара топката в 
собствената си врата – 1:0 
за „Спартак“. Играта става 
още по-бърза. Отбора на 
„Спартак“ изтегля силно 
свръзките си, при което 
ВМС установява терито-
риално надмощие. И сега 
обаче поради липса на уда-
ри (с изключение на тези 
на Богданов и Филипов) 
не им се отдаде да израв-
нят. ... Отлично впечатле-
ние направи коректното, 
другарско взаимоотноше-
ние между състезателите 
от двата отбора. ... Илия 
Апостолов – Оптячката, 
треньор“

17.10.1954 г., „Спартак“ 
Пловдив – ВМС  0:2 (0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1099, 18.10.1954 г.: „ВМС 
спечели заслужено. В пър-
вите минути „Спартак“ 
проведе устремни слиза-
ния, ликвидирани с мъка 
от крайната отбрана на 
моряците. Отсъдените два 
ъглови удара не бяха опол-
зотворени поради неточни 
удари на Милев и Сотиров. 
Моряците от своя страна се 
мобилизираха и отвърнаха 
с контраатаки. Димитров 
(9) подаде на освободения 
Богданов (7), който бър-
зо поведе към вратата. В 
краката му се хвърлиха 
Дамянов (1) и Манолов 
(4). Богданов подаде точ-
но към средата на нак. 
поле, където притичалият 
Терзистоев (11) изпрати с 
глава топката в опразне-
ната врата. Голът не смути 
домакините и Баров, Кирев 
и Сотиров проведоха ху-

бава комбинация, ликви-
дирана от навременната 
намеса на Дервентски. 
Други положения също 
бяха проиграни. До края 
на полувремето моряци-
те показаха подчертано 
надмощие, но пропусна-
ха изгодни положения. 
Така Димитров (9) остана 
сам пред вратаря, но за-
късня с удара и самопо-
жертвувателния плонж 
на Дамянов в краката му 
предотврати опасността. 
Малко по-късно същото 
изгодно положение има-
ше и Досев (8), който оба-
че би вън. 

Второто полувреме 
протече при променли-
во надмощие. Все пак 
повече положения за гол 
имаха моряците. Те съз-
дадоха красиви и опасни 
моменти пред Дамянов, 
който показа смелост и 
съобразителност и спаси 
отбора си от по-голямо 
поражение. В послед-
ните минути „Спартак“ 
хвърли всичко напред, 
притисна противника си, 
но неточните удари на 
Иванов и Диев не поз-
волиха изравняването. 
Обратно, в 87-та мин. из-
теглените напред защит-
ници на „Спартак“ изпус-
наха Богданов, който съ-
образително поведе, из-
чака идването на Досев 
и подаде към него. Досев 
от около 10 м би силно в 
горния десен ъгъл и през 
плонжа на Дамянов за-
твърди резултата на 2:0.“

    
 ***

7.11.1954 г.: пр., Коло-
друма, 15.30, „Спартак“ 
– ВМС 2:1 (0:0), съдия: Хр. 
Антонов

0:1 Г. Димитров 57‘, 1:1 
Нанов 61‘, 2:1 Желябов 79‘

ВМС: Ив. Дервентски, 
Т. Николов, Бл. Филипов, 

Т. Тунчев, Ив. Пиргов, 
Ив. Шулев, К. Богданов, 
В. Досев, Г. Димитров, Б. 
Ковачев, Т. Терзистоев, Н. 
Алексиев, Н. Попов

„Спартак“: Вълчанов, 
Кирчев, Ив. Филипов, 
Кръстев, Ненчев, Пандов, 
Кашукеев, Захариев, 
Парушев, Старчев, Нанов, 
Желябов, Янев, Назаров

В. „Сталинско зна-
ме“, 9.11.1954 г.: „По слу-
чай 37-та годишнина на 
Великата Октомврийска 
соц. революция ... Още в 
самото начало след една 
разумно прехвърлена топ-
ка от Благоев, Желябов се 
откъсва и въпреки неудоб-
ното положение умело от-
правя остър удар, но ... тук 
Дервентски прояви отлич-
на реакция и тактичност 
и с пъргав отскок изби в 
корнер. Нова добра проя-
ва на Желябов и Парушев 
от ъглов удар завършва 
със силен удар от послед-
ния, но и сега отличният 
Дервентски спасява. Още 
в началото отборът на 
„Спартак“ все инициатива-
та и главно чрез дясната си 
страна (Благоев, Желябов, 
Ненчев и младият надеж-
ден Старчев) наложи бър-
за ниска игра и общо так-
тическо превъзходство.

Отборът на ВМС се 
показа смутен. Едва в 15-
та мин. състезателите му 
правят опит да атакуват, 
но откъслечно. Димитров 
(ВМС-9), комуто изглеж-
да е поставена специална 
задача да играе изтеглен 
назад, за да привлече цен-
тралния защитник Кирчев 
(Сп) закъснява с включва-
нето си напред, при което 
се чувства липса на ударна 
сила в атаките им. Досев 
добре се врязва в клин на 
неговото място, но поч-
ти винаги се получаваше 

1954

***
На 1.8.1954 г. за-
вършва Първата 
война в Индокитай, 
в която Виетнам, 
Камбоджа и Лаос по-
стигат победа над 
френската армия. 

***
На 19.7.1954 г. Елвис 
Пресли издава пър-
вият си хит „It’s all 
right now“
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така, че напред нападаха 
само той и Богданов, на 
който отборът фактиче-
ски разчиташе за гол. По 
начало, тактическата за-
дача на нападателите на 
моряците за първото по-
лувреме бе неправилна 
и погрешна, защото при 
наличието на един добър 
техник и конструктор – 
Ковачев и поставянето на 
един млад и надежден, 
но още нерутиниран със-
тезател – Николаев (бел. 
Никола Попов) като крило, 
не биваше да се изтегля 
Димитров и нападението 
да остава анемично и без 
ударна сила. 

Спартаковци напада-
ха бързо и уверено, дори 
с едно докосване и биха 
доста отмерени удари във 
вратата на Дервентски. 
До края на полувремето 
гол не бе отбелязан и от 
двата отбора. През второ-
то полувреме отборът на 
ВМС направи корекции 
в своето нападение, при 
което картината на играта 
се промени. Още в самото 
начало, с отлична комби-
нация и пробив Ковачев 
бие и едва не отбелязва 
гол. Нов удар на Димитров 
бе спасен от вратаря на 
„Спартак“. Играта става 
още по-бърза. Днес липс-
ва онази припряност и 
безпокойство, както в със-
тезанията за точки и напа-
денията са почти винаги 
обмислени и технически 
издържани. Към 55-та мин. 
„Спартак“ изравни играта. 
Благоев (Сп) умело връща 
при напредването си към 
Захариев, който финто-
во пропуска на Парушев, 
но битата от него топка 
се отбива от главата на 
Николов. Веднага Ковачев 
(ВМС) поема, комбинира 
с Димитров, пуска му иде-

ално в коридор и послед-
ния със силен удар откри-
ва за своя отбор. Следва 
атака на „Спартак“. В 16-та 
мин. Парушев (Сп) полу-
чава топка в коридор, на-
предва и вместо да я бие, 
връща изненадващо на 
Захариев, който бие силно 
от движение, Дервентски 
пъргаво избива, но Нанов 
посреща наново и израв-
нява – 1:1. Нови атаки и 
нови напрегнати моменти 
пред двете врати. Сега мо-
ряците са по-активни, по-
маневрени, но често пода-
ванията им са неточни, а 
атаките краткотрайни. Все 
пак Димитров е напред и 
на няколко пъти с диаго-
нални удари от движение 
остро заплашва вратата 
на спартаковци. В 34-та 
мин. нетактична постъпка 
на Тунчев доведе до про-
бив от Нанов (Сп), който 
прехвърли на Желябов 
и последния от движе-
ние постигна победния 
гол за своя отбор – 2:1 за 
„Спартак“. От този момент 
играта се изнерви от двата 
отбора. Така в 40-та мин. 
при един наказателен удар 
пред вратата на „Спартак“ 
някои състезатели като 
Филипов, Димитров (ВМС) 
и Кирчев (Сп) прояви-
ха невъздържаност и си 
послужиха с хулигански 
прояви, които в никакъв 
случай не говорят добре 
за тях. Отвръщането на 
Димитров и Филипов с 
удар, както и предизви-
кателното държание на 
последния към публиката 
са прояви, излагащи пре-
ди всичко личността им 
и отбора им. За това вина 
има и съдията Антонов, 
който при много доброто 
си ръководство пропусна 
да завърши благополучно 
състезанието, като не от-
страни от игра виновните 

за опетняването на хуба-
во протеклата футболна 
среща. До края останаха 
4 минути, но нервните на-
падения не промениха ре-
зултата – 2:1 за „Спартак“. 
Илия Апостолов – тре-
ньор“

14.11.1954 г., „Торпе-
до“ Плевен – ВМС 0:3 
(0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1107, 15.11.1954 г.: „В 
тази среща, последна за 
„Торпедо“ Плевен, мо-
ряците излязоха на те-
рена с голямо желание 
да спечелят победата. 
Торпедовци и този път 
разочароваха привърже-
ниците си. Тяхната игра 
бе разпокъсана и макар, 
че през по-голямата част 
от мача играха в полови-
ната на противника си, 
не можаха да отбележат 
гол. Моряците атакуваха 
правилно чрез бързите 
си крила и често внася-
ха объркване в крайната 
защита на противника. 
Единствен десният защит-
ник Спасов и вратарят 
Симеонов (Т) успяваха да 
се справят с опасните по-
ложения пред вратата си. 
Едва в 30-та мин. Досев (8-
ВМС), който изпъкна със 
сърцатата си игра, успя да 
преодолее защитата и да 
отбележи първия гол за 
отбора си. 

През второто полу-
време домакините при-
ложиха своят типичен ма-
ниер на игра с изкуствени 
засади, но той не донесе 
нищо в тяхна полза, макар 
че играта се водеше в по-
ловината на ВМС. В 60-та 
мин. Богданов през плон-
жа на вратаря покачи на 
2:0, а в 85-та Димитров 
увеличи на 3:0. 

Съдията Христов бе 

1954

На 19.2.1954 г., 
Политбюро на СССР 
под ръководството 
на Никита Хрушчов, 
прехвърля терито-

рията на Кримска 
област от РСФСР 

във владение на 
Украинската ССР. 

***
На 1.3.1954 г. САЩ 

извършват тестове 
с водородна бомба на 

атола Бикини.

***
На 15.6.1954 г. в 

Базел е основана 
УЕФА (UEFA) - адми-

нистративният 
управленчески орган 

на футбола в Европа, 
подразделение на 

Световната между-
народна федерация 
по футбол – ФИФА 

(FIFA). България е 
една от страните-

основателки. Париж 
е определен за първо 
седалище на УЕФА, с 
генерален секретар 

парижанина Анри 
Делоне, който на 

този ден навършва 
71 години. А. Делоне е 
известен като фут-
болен съдия, прекъс-
нал тази се дейност 

след инцидент, при 
който си гълта 

съдийската свирка, 
след като случайно 
е ударен с топка по 
лицето. След смър-
тта му през 1955 г. 

този пост е зает от 
неговият син Пиер 

Делоне. 
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неподвижен, пропусна 
да маркира редица на-
рушения и по този начин 
ощети и двата отбора. Св. 
Обретенов“

Насрочената на 21.11. 
последна среща от пър-
венството срещу „Миньор“ 
Димитрово в Толбухин, по-
ради наказанието на ВМС 
с лишаване от домакин-
ство е отложена от съдията 
Др. Филипов. Причината 
– снежна виелица на иг-
рището в гр. Толбухин. 
Отложената среща се иг-
рае седмица по-късно на 
„Колодрума“ във Варна (гр. 
Сталин)

28.11.1954 г., ВМС – 
„Миньор“ Димитрово 1:2 
(1:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
1111, 29.11.1954 г.: 
„Хубавият слънчев ден 
привлече многохилядна 
публика, дошла да наблю-
дава последният мач за 
първенство на „А“ РФГ в 
града. В първите мину-
ти топката се задържа в 
средата на терена, където 
средната линия на ВМС 
печели единоборствата и 
домакините установяват 
леко, но неоползотворено 
надмощие. Те обаче по-
грешно съсредоточават 
играта към Димитров и 
Богданов. Гостите нападат 
откъслечно, но по-пра-
вилно и опасно. Те използ-
ват предимно бързите си 
крила, особено Павлов 
(11), които се врязват 
опасно в наказателно-
то поле на моряците. В 
10-та мин. Пиргов (5) от 
ВМС завършва комбина-
ция с отличен удар, но 
топката среща напреч-
ната греда. Изминали са 
15 мин. от играта. Данчев 
отправя леко топката към 
вратата на ВМС и въпреки 

плонжа на Дервентски, 
тя спира в мрежата – 1:0 
за „Миньор“. При едно 
от многобройните на-
падения на моряците, 
Димитров (9) е блъснат 
грубо в наказателното 
поле и съдията отсъж-
да 11-метров нак. удар. 
Димитров изпълнява, но 
вратаря на „Миньор“ из-
бива, Димитров посреща 
отново и този път ударът 
му е точен – 1:1.

След почивката ини-
циативата е на страната 
на „Миньор“. Гостите на-
падат опасно, като из-
теглят напред централ-
ния защитник на ВМС 
Филипов и по този на-
чин освобождават поле 
за пробиви. В 74-та мин. 
Павлов (11) се врязва в 
наказателното поле, по-
лучава топката и с лек 
удар я изпраща в мрежа-
та – 2:1 за „Миньор“. При 
този резултат завършва 
мача, ВМС се представи 
лошо, пролича особено 
недостатъчната физиче-
ска и тактическа подго-
товка.

Въпреки, че срещата 
не бе напрегната, съди-
ята Др. Филипов ръко-
води незадоволително: 
даваше обратни присъж-
дания, не спазваше пра-
вилото на авантажа, не 
маркира някои засади, 
какъвто бе случаят с вто-
рия гол на гостите. Ст. 
Калъчев – треньор“

   
 ***

Купа ГК 
на ДСНМ

Финал:
5.12.1954 

г.: Колодрума, 
14.30, ВМС – 

„Спартак“ 1:1 (1:0, 1:1), 
съдия: Филчев

1:0 Г. Димитров 44‘ 
(дуз‘), 1:1 Арнаудов 73‘

ВМС: Дервентски, 
Русев, Попов, Николов, 
Шулев, Пиргов, Киров, 
Досев, Димитров, 
Терзистоев, Богданов

В. „Сталинско знаме“, 
7.12.1954 г.: „В двучасо-
ва игра ВМС и „Спартак“ 
завършиха наравно. ... 
Въпреки хладния и зимен 
ден, както винаги на тази 
среща, Колодрума бе из-
пълнен с многохилядна 
публика. Теренът е тежък, 
леко разкалян. С начал-
ния сигнал на футб. съ-
дия Филчев моряците се 
впускат в бърза игра. Днес 
те играят без Филипов и 
Ковачев. Калния терен 
и погрешното подаване 
на човек и в ширина им 
пречи да дадат свободни, 
качествени удари във вра-
тата. Рядко се използват 
подаванията в коридори и 
дълбочина, при които бър-
зите Димитров, Богданов 
и Досев биха имали по-го-
лям успех. 

Спартаковци игра-
ят днес неспокойно. 
Захариев, който играе на 
мястото на Кирчев като 
централен защитник се 
справя сравнително до-
бре със задълженията си, 
но се чувства недостиг в 
силите по оказване вза-
имопомощ на страничните 
защитници. В нападението 
на „Спартак“ липсва водач, 
който едновременно да 
разпределя и сам да от-
правя удари във вратата. 
За сега, това е най-болното 
място в този отбор, чието 
оздравяване би довело до 
чувствително по-големи 
успехи през новата 1955 г. 

В края на първото по-
лувреме Бoгданов (ВМС) е 
спънат в опита си да стреля 
във вратата на Вълчанов и 
съдията Филчев отсъж-
да 11-метров наказате-
лен удар, превърнат от 

1954

***
На 16.11.1954 г. шам-
пионите на Англия и 
СССР, Wolverhampton 
Wanderers и 
„Спартак“ Москва 
се срещат в при-
ятелска среща на 
ст. „Molineux“ в 
Уулвърхемптън. 
„Спартак“ се 
представя с 8 от 
футболистите, 
играли преди година 
на Колодрума във 
Варна. Англичаните 
побеждават убеди-
телно с 4:0.
На 13.12.1954 г. 
шампиона на Англия 
побеждава с 3:2 и 
унгарският шампи-
он „Хонвед“, с което 
до някъде „измива 
срамът“ от двете 
унизителни загуби 
на английският нац. 
отбор от Унгария. 
„Хонвед“ се предста-
вя с 6 от футболи-
стите, играли срещу 
ВМС на Колодрума: 
Фараго, Паличко, 
Баняй, Ковач и 
Машос (заменен от 
Тихи). Тези два мача 
създават предпос-
тавките за създава-
нето на европейски 
клубен турнир под 
егидата на УЕФА.  
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Статистика BMС „A“ РФГ 1954 г.
14.03.1954 г.: 1 кр., Ст. Загора, ст. 
Локомотив, „Ударник“ Ст. З. - 
ВМС 0:3 (0:2), съдия: Т. Славов
„Ударник“ Ст. З.: Ив. Паскалев, Б. 
Пеев, Е. Калайджиев, М. Марков, 
Т. Асенов, С. Алиев, Гр. Белчев, К. 
Чернев, Н. Горов, Г. Гълъбинов, Ив. 
Христов
ВМС: Иван Дервентски, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Спас 
Киров, Васил Досев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 0:1 Г. Димитров 38‘, 0:2 Сп. 
Киров 42‘ 0:3 В. Досев 63‘

21.03.1954 г.: 2 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Завод 12“ Сф 
2:2 (1:0), съдия: Н. Гелев, 7000 зр.
ВМС: Иван Дервентски, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Спас 
Киров, Васил Досев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
„Завод 12“: Д. Борисов, П. Василев, 
Деянов, Панагонов, Ставрев, 
Александров, Хр. Башев, И. Крумов,  
Дим. Йорданов - Кукуша,  Венков, 
П. Ефтимов
Голм.: 1:0 Сп. Киров 30‘, 1:1 Дим. 
Йорданов 48‘, 1:2 Башев 60‘, 2:2 К. 
Богданов 80‘

27.03.1954. 3 кр., София, ст. Динамо, 
„Локомотив“ Сф – ВМС 1:0 (0:0), 
съдия: Ст. Чомаков
„Локомотив“ Сф: М. Маринов, 
Гоце Василев, Ас. Панайотов, Ив. 
Атанасов, Т. Финков, Л. Христов, Г. 
Берков, К. Благоев, П. Аргиров, Я. 
Янков, Н. Богданов
ВМС: Иван Дервентски, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Спас 
Киров, Васил Досев (Тодор 
Терзистоев), Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов
Голм.: 1:0 Аргиров 51‘
Отстранени: Т. Николов 75‘, К. 
Богданов 88‘

3.04.1954 г.: 4 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Динамо“ Сф 
1:0 (0:0), съдия: Т. Стоянов
ВМС: Любен Ташев, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Спас 
Киров, Анастас Конаков, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
„Динамо“ Сф: Д. Еленков, М. 
Ангеловски, Д. Илиев, Д. Димитров, 
Ал. Бахчеванджиев, Ал. Кръстев, 
Ст. Абаджиев, Ив. Захариев, Д. 
Попдимитров, Т. Такев, Т. Стоянов
Голм.: 1:0 Г. Димитров 84‘

11.04.1954 г.: 5 кр., Кюстендил, ст. 
Осогово, „Ч. знаме“ Кн – ВМС 0:1 
(0:1), съдия: Н. Гелев
ВМС: Любен Ташев, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тонко Тунчев, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Спас 
Киров, Анастас Конаков, Георги 

Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов

Голм.: 0:1 Б. Ковачев 21‘

17.04.1954 г.: 6 кр., София, ст. Н. ар-
мия, ЦДНА – ВМС 3:0 (0:0), съдия: 
Н. Зафиров
ЦДНА: Ст. Геренски, Г. Цветков, М. 
Манолов, К. Ракаров, Ат. Цанов, Г. 
Стоянов, Д. Миланов, П. Михайлов 
(46‘ Ст. Стефанов), П. Панайотов, 
Ив. Колев, Кр. Янев
ВМС: Иван Дервентски, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Спас 
Киров, Васил Досев (Анастас 
Конаков), Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
Голм.: 1:0 Цанов 61‘, 3:0 Янев 84‘, 
90‘

25.04.1954 г.: 7 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Спартак“ 
Пловдив 0:0, съдия: Й. Таков
ВМС: Иван Дервентски (Любен 
Ташев), Гочо Русев, Благой 
Филипов, Тонко Тунчев, Иван 
Пиргов, Иван Шулев, Спас Киров, 
Васил Досев (Анастас Конаков), 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
„Спартак“ Пд: Ап. Соколов, 
Иванов, Манолов II, Манолов I, 
Фурнаджиев, Митов, Тодор Диев, 
Милев, Калайджиев, Митков, Барбов

1.05.1954 г.: 8 кр., Плевен, ст. Сл. 
Алексиев, „Спартак“ Пл – ВМС 
0:0, съдия: Д. Руменчев
„Спартак“ Пл: Пърчанов, Русев, 
П. Димитров, Цоловски, Симеонов, 
Георгиев, Дишовски, Митов, Вулов, 
Дагнев, Анков
ВМС: Любен Ташев, Тонко Тунчев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Спас 
Киров, Васил Досев, Георги 
Димитров (Гочо Русев), Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов

9.05.1954 г.: 9 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Ударник“ Сф 
1:2 (1:0), съдия: П. Джонев, 12 000 
зр. 
ВМС: Иван Дервентски, Тодор 
Николов, Гочо Русев, Тонко Тунчев, 
Никола Попов, Иван Шулев, Спас 
Киров (Васил Досев), Никола 
Алексиев, Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов
„Ударник“ Сф: Й. Йосифов, П. 
Велев. Т. Атанасов, М. Горанов, 
Патев, Тр. Петков; Гр. Ахтимов, 
Кардашев, Д. Ташков, Стойчев, Хр. 
Ахтимов
Голм.: 1:0 Г. Димитров 28‘, 1:2 Д. 
Ташков 47‘, 71‘

16.05.1954 г.: 10 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, „Спартак“ Сталин – 
ВМС 1:1 (0:1), съдия: Тр. Христов
„Спартак“ Ст.: Хр. Вълчанов, 
Щерев, Ил. Кирчев, Ан. Тодоров 
(Кръстев), Д. Ненчев, К. Пандов, Бл. 
Янев, К. Кашукеев, М. Желябов, Б. 
Парушев, Г. Арнаудов
ВМС: Иван Дервентски, Тодор 
Николов, Благой Филипов, Тонко 
Тунчев, Иван Пиргов, Иван Шулев, 

Васил Досев, Гочо Русев (Тодор 
Терзистоев), Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов
Голм.: 0:1 К. Богданов 40‘, 1:1 М. 
Желябов 59‘

23.05.1954 г.: 11 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Локомотив“ 
Пловдив 2:0 (1:0), съдия: Т. Стоянов
ВМС: Иван Дервентски, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Спас 
Киров, Никола Алексиев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Тодор 
Терзистоев
„Локомотив“ Пд: Б. Кунчев 
(Т. Бечиров); Д. Станчев, Давид 
Попов, Атлиев, Хр. Бъчваров, Хр. 
Димитров, Н. Дечев, Анд. Кошеров, 
Миков, Василев, Николов
Голм.: 1:0 Г. Димитров 25‘, 2:0 Т. 
Терзистоев 70‘

30.05.1954 г.: 12 кр., Димитрово, ст. 
на Мира, „Миньор“ Дим. – ВМС 
1:2 (1:0), съдия: Тр. Христов, 20 000 
зр.
„Миньор“: Ал. Илиев, Т. Евстатиев, 
П. Лозанов, Д. Захариев, Б. Пушев, 
В. Ангелов, Б. Мицов, Ив. Данчев, 
П. Владимиров, Ж. Карадалиев, Ол. 
Павлов
ВМС: Иван Дервентски, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Тодор 
Терзистоев, Васил Досев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов 
Голм.: 1:0 Ж. Карадалиев 3‘, 1:1 Г. 
Димитров 64‘, 1:2 В. Досев 71‘

6.06.1954 г.: 13 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Торпедо“ 
Плевен 1:0 (0:0), съдия: П. Джонев
ВМС: Иван Дервентски, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Васил 
Досев (Спас Киров), Никола 
Алексиев, Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов 
Голм.: 1:0 Б. Ковачев 75‘

13.06.1954 г.: 14 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Ударник“ Ст. 
З. 1:1 (0:1), съдия: Ст. Петров (Бс)
ВМС: Любен Ташев, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Васил Досев (Спас Киров), Тодор 
Терзистоев, Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов 
„Ударник“ Ст. З.: Ив. Паскалев, 
Р. Начев, Е. Калайджиев, Б. Пеев, 
П. Ванов, А. Алиев, К. Щерев,  Хр. 
Панчев, Г. Гълъбинов, П. Янчовски, 
К. Чернев
Голм.: 0:1 Хр. Панчев, 15‘, 1:1 В. 
Досев 65‘

18.06.1954 г.: 15 кр., София, ст. Н. 
армия, „Завод 12“ Сф – ВМС 0:0, 
съдия: Д. Руменчев
„Завод 12“: Иванов, Александров, 
Златев, Панагонов, Ставрев, Митев, 
Наков, Крумов, Д. Йорданов - 
Кукуша, Венков, Евтимов 
ВМС: Иван Дервентски, Гочо 
Русев, Благой Филипов, Тодор 

Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Васил Досев (Спас Киров), Тодор 
Терзистоев, Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов 

28.06.1954 г.: 16 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Локомотив“ 
София 0:1 (0:0), съдия: К. Динов
ВМС: Иван Дервентски, Гочо 
Русев, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Спас Киров, Васил Досев (Тодор 
Терзистоев), Георги Димитров, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов 
„Локомотив“ Сф: М. Маринов, 
Гоце Василев, Ас. Панайотов, Ив. 
Атанасов, Т. Финков, Л. Христов, Г. 
Берков, Коце Благоев, П. Аргиров, Я. 
Янков, Н. Богданов
Голм.: 0:1 К. Благоев 83‘

18.07.1954 г.: 24 кр., Пловдив, ст. 
Локом.-Спартак, „Локомотив“ Пд 
– ВМС 3:0 (2:0), съдия: А. Златарев
„Локомотив“ Пд: Б. Кунчев, Д. 
Станчев, Дав. Попов, М. Георгиев, 
А. Кошеров, Ив. Делев, Н. Милков, 
Д. Прахаров, Н. Дечев
ВМС: Иван Дервентски, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Васил 
Досев, Тодор Терзистоев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов 
Голм.: 1:0 Дечев 18‘, 2:0 Кошеров 
43‘, 3:0 Милков 58‘

25.07.1954 г.:18 кр., Толбухин, ВМС 
– „Ч. знаме“ Кюстендил 2:0 (0:0), 
съдия: Т. Стоянов, 7 000 зр. 
ВМС: Иван Дервентски, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Васил 
Досев, Тодор Терзистоев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
„Ч. знаме“ Кн: Антонов, Йорданов, 
П. Енчев, Любомиров, Др. Георгиев, 
Батов, … 
Голм.: 1:0 Г. Димитров 77‘, 2:0 Г. 
Димитров 88‘ (дуз.)

 29.07.1954 г.: 17 кр., София, ст. Нар. 
армия, „Динамо“ Сф – ВМС 3:0 
(2:0), съдия: Н. Гелев, 20000 зр. 
„Динамо“ Сф: Нед. Трифонов, Мет. 
Ангеловски, Д. Илиев, Б. Апостолов, 
Ал. Кръстев, Д. Димитров, Ст. 
Абаджиев, Ив. Захариев, Д. 
Попдимитров, Т. Такев, Ив. Георгиев 
ВМС: Иван Дервентски, Гочо Русев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Никола Попов, Иван Шулев, Васил 
Досев, Никола Алексиев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов 
Голм.: 1:0 Попдимитров 10‘, 2:0 
Захариев 30‘, 3:0 Попдимитров 74‘ 
Пропусната дузпа: Такев (Дин.) 75‘ 
(вратаря спасява) 

31.07.1954 г.: 19 кр., София, ст. Н. 
армия, ВМС – ЦДНА 2:4 (0:2), съ-
дия: Г. Христов (поради лишаване от 
домакинство мача се играе в София)
ВМС: Иван Дервентски, Тонко 
Тунчев, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Иван 
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1954 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. ЦДНА 1:0 4:0 1:1 2:2 4:0 3:0 2:0 2:0 7:2 4:0 3:0 8:1 8:1

2. УдСф 1:3 3:2 3:1 2:0 1:1 3:1 0:1 1:0 3:3 4:2 7:0 4:0 8:1

3. ЛокСф 0:0 0:2 0:1 1:1 5:1 1:0 4:0 3:1 5:2 2:0 6:0 4:1 6:0

4. Зав12 0:5 0:0 1:1 3:1 0:0 0:0 5:1 2:1 3:4 1:0 0:1 0:0 0:0

5. ДинСф 1:3 0:2 1:1 0:0 6:0 3:0 1:1 3:0 2:1 2:2 0:0 4:0 3:0

6. ЛокПд 0:0 1:0 0:1 0:0 1:1 3:0 2:0 0:0 2:1 1:2 3:0 5:0 4:0

7. ВМС 2:4 1:2 0:1 2:2 1:0 2:0 1:2 0:0 0:1 1:1 2:0 1:0 1:1

8. Мин.Д 1:2 3:6 1:0 0:1 0:2 0:0 1:2 4:0 0:0 2:1 5:1 3:0 2:0

9. Сп.Пд 2:0 0:1 1:2 2:1 1:1 3:2 0:2 0:0 1:0 1:0 0:0 4:0 3:0

10. Сп.Ст 0:2 1:6 1:3 0:1 1:0 0:0 1:1 1:1 5:2 0:0 6:1 1:0 2:0

11. Сп.Пл 0:0 1:0 1:1 0:1 0:1 1:1 0:0 2:1 1:0 0:0 0:0 0:0 2:1

12. ЧзнКн 0:2 1:1 0:0 1:2 2:2 2:1 0:1 2:1 2:4 1:0 1:0 1:0 2:0

13. ТорПл 0:2 0:3 1:2 1:0 1:0 2:1 0:3 1:1 1:1 1:1 0:1 1:0 2:0

14. УдСтЗ 0:4 0:4 2:5 0:0 1:2 1:4 0:3 0:1 1:2 0:0 0:0 3:1 1:0

ВМС, 1954 г., „А“ РФГ м. г.

Борислав Ковачев 26 3

Иван Шулев 26

Кирил Богданов - Картофа 25 5

Благой Филипов - Блаже 25

Тодор Николов - Чапата 24

Георги Димитров - Червения 23 9

Васил Досев 23 5

Иван Пиргов 22

Гочо Русев  - Мотора 21 1

Иван Дервентски 19

Спас Киров - Паско 17 2

Тодор Терзистоев - Рибата 13 2

Тонко Тунчев 12

Любен Ташев 8

Никола Попов - Мальо 5

Анастас Конаков - Стасо 4

Никола Алексиев 4

Иван Лулчев 1

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. ЦДНА София 26 20 5 1 76:14 45

2. Ударник София 26 17 4 5 67:24 38

3. Локомотив София 26 15 6 5 56:25 36

4. Завод 12 София 26 9 11 6 26:24 29

5. Динамо София 26 9 10 7 39:26 28

6. Локомотив Пловдив 26 8 9 9 33:32 25

7. ВМС Сталин 26 9 7 10 27:29 25

8. Миньор Димитрово 26 9 6 11 32:26 24

9. Спартак Пловдив 26 9 6 11 29:34 24

10. Спартак Сталин 26 7 9 10 34:42 23

11. Спартак Плевен 26 6 11 9 17:25 23

12. Червено 
знаме Кюстендил 26 7 6 13 19:50 20

13. Торпедо Плевен 26 5 5 16 13:51 15

14. Ударник Ст.Загора 26 2 5 19 13:69 9

Шулев, Васил Досев, Тодор 
Терзистоев, Гочо Русев, Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов 
ЦДНА: Ст. Геренски, К. Ракаров, М. 
Манолов, Г. Енишейнов, Божинов, 
Ат. Цанов, П. Михайлов, Ст. 
Стефанов, П. Панайотов, Ив. Колев, 
Кр. Янев
Голм.: 0:1 Янев 16‘, 0:2 Михайлов 
24‘, 0:3 Панайотов 46‘, 0:4 Михайлов 
67‘, 1:4 Б. Ковачев 70 (псу), 2:4 Г. 
Русев 78‘

10.09.1954 г.: 21 кр., гр. Плевен,  
ВМС – „Спартак“ Плевен 1:1 
(1:0), съдия: Сим. Павлов (игран в 
Плевен, поради наказание)
ВМС: Любен Ташев, Тонко Тунчев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Никола Попов, Иван Шулев, Спас 
Киров, Васил Досев, Гочо Русев, 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов 
„Спартак“ Пл.: Пърчанов, Русев, 
Пъшо Димитров, Цоловски, 
Върбанов, Георгиев, Д. Палев, 
Ганчев, Ангелов, Спиров, Анков
Голм.: 1:0 К. Богданов 15‘, 1:1 Палев 
88‘

14.09.1954 г.: 22 кр., София, ст. В. 
Левски, „Ударник“ Сф – ВМС 3:1 
(1:1), съдия: Т. Славов
„Ударник“ Сф: Йосифов, П. Велев, 
Т. Атанасов, М. Горанов, Патев, Тр. 
Петков, Гр. Ахтимов, Иг. Игнатов, 
Николов, Г. Стойчев, Гугалов
ВМС: Любен Ташев, Тонко Тунчев, 
Благой Филипов, Тодор Николов 
(Иван Пиргов), Никола Попов, 
Иван Шулев, Спас Киров, Васил 
Досев, Георги Димитров, Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов 
Голм.: 1:0 Стойчев 5‘, 1:1 К. 
Богданов 44‘, 2:1 Игнатов 67‘, 3:1 Г. 
Стойчев 68‘

10.10.1954 г.: 23 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, 16.00, ВМС – 
„Спартак“ Сталин 0:1 (0:0), съдия: 
Г. Христов, пом. Ат. Ставрев, Хр. 
Антонов
ВМС: Любен Ташев, Тонко Тунчев, 
Благой Филипов, Тодор Николов, 
Иван Пиргов, Иван Шулев, Спас 
Киров, Васил Досев, Тодор 
Терзистоев, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
„Спартак“ Ст.: Хр. Вълчанов, М. 
Кръстев, Ил. Кирчев, Сп. Филипов, 
Д. Ненчев, К. Пандов, К. Кашукеев, 
Б. Парушев, Хр. Нанов, Т. Захариев, 
Г. Арнаудов
Голм.: 0:1 Т. Тунчев (автг.) 76‘

17.10.1954 г.: 20 кр., Пловдив, ст. 
Локо-Спартак., „Спартак“ Пд – 
ВМС 0:2 (0:1), съдия: Г. Трифонов
„Спартак“ Пд.: Дамянов, Иванов, 
Манолов II, Манолов I, Фурнаджиев, 
П. Соколов, Тодор Диев, Кирев, 
Милев, Сотиров, Барбов
ВМС: Иван Дервентски, Тонко 
Тунчев, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Васил Досев, Тодор Терзистоев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
Голм.: 0:1 Т. Терзистоев 6‘, 0:2 В. 
Досев 87‘

14.11.1954 г.: 26 кр., Плевен, ст. Сл. 
Алексиев, „Торпедо“ Пл. – ВМС 0:3 
(0:1), съдия: Тр. Христов
„Торпедо“ Пл.: С. Симеонов, Спасов 

I, Спасов II, Стефанов, Михайлов, 
Пенков, Кръстев, Спиров, Цветков, 
Цеков, Найденов
ВМС: Иван Дервентски, Тонко 
Тунчев, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Васил Досев, Тодор Терзистоев, 
Георги Димитров, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
Голм.: 0:1 В. Досев 30‘, 0:2 К. 
Богданов 60‘, 0:3 Г. Димитров 85‘

28.11.1954 г.: 25 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Миньор“ 
Димитрово 1:2 (1:1), съдия: Др. 
Филипов
ВМС: Иван Дервентски, Тонко 
Тунчев, Благой Филипов, Тодор 
Николов, Иван Пиргов, Иван Шулев, 
Иван Лулчев, Васил Досев, Георги 
Димитров, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
„Миньор“ Дим-во: Ал. Илиев, 
Т. Евстатиев, П. Лозанов, Силв. 
Аргиров, Бог. Пушев, Роман 
Драгомиров, Ив. Данчев, Анг. 
Миланов, Пав. Владимиров. Ж. 
Карадалиев, Ол. Павлов 
Голм.: 0:1 Данчев 15‘, 1:1 Г. 
Димитров 31‘ (добавка след пропуск 
дузпа), 1:2 Павлов 74‘
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Димитров в гол. 
През второто полувре-

ме темпото и качеството 
на играта не е по-добро. 
Все пак спартаковци се 
организират по-добре и 
изравняват играта, като на 
моменти дори налагат над-
мощие. В 28-та мин. при 
едно разумно врязване, 
Арнаудов получава навре-
менна топка от Желябов, 

преминава излезлия сре-
щу него Дервентски и вли-
за с топката във вратата, 
като отбелязва изравни-
телния гол. До края на по-
лувремето резултата не се 
променя.

При допълнителното 
продължение темпото на 
играта намаля и не се дой-
де до промяна в резултата 
– 1:1. Срещата ще се играе 
наново. Илия Апостолов 

– треньор“

Преиграване финал:
12.12.1954 г.: 

„Спартак“ – ВМС 3:1
В. „Сталинско знаме“, 

14.12.1954 г.: „Състоялата 
се в неделя среща между 
отборите на „Спартак“ и 
ВМС гр. Сталин за купата 
на ГК на ДСНМ завърши 
при резултат 3:1 в полза 
на отбора на „Спартак“.

1954

Със започването на международните мачове се 
приема практиката отборите да се подсилват с 
играчи от градския съперник на постове, на които 
те биха се представили по-добре от титулярите 
в отбора. Целта е българският клубен футбол да 
придобие увереност и престиж на международната 
сцена - качества, които до тогава никога не е имал. 
Всъщност, тази практика се е прилагала из цяла Бъл-
гария още в годините преди войната. Тук ще се спрем 
на трима от футболистите на „Спартак“, взели ак-
тивно участие в международните срещи на ВМС през 
периода 1953-55 г.

Илия Константинов Кирчев 
(28.12.1932 г. – 3.6.1997 г.), 7 меж-
дународни мача с екипа на ВМС. 
Пристига във Варна през 1948 г. 
от Долни чифлик, Варненско (от 
1975 до 1989 гр. Г. Трайков).

„С идването си във Вар-
ненската гимназия през 1948 г. 
влязох в юношите на ТВП, бях 
при Ат. Аврамов. Но всички мои 
съученици бяха от „Спартак“ и 
аз преминах към юношите на 

„Спартак“, играех десен инсайд. На един от мачове-
те нашият централен защитник се разболя и ме 
сложиха на неговото място.“ (от „Футболна Варна, 
Ст. Янев и сътр., 1988 г.) Кирчев влиза в „А“ отбора на 
„Спартак“ през 1951 г. и се превръща в титуляр. От-
личава се с ръст и твърдост, която понякога над-
хвърля границата на позволеното. Поради тези си 
качества Кирчев е предпочитан защитник в отбора 
на Иван Моканов. „Едно турне си спомням с треньор 
Ив. Моканов. Взеха мен, К. Пандов, Ненчев и Арнаудов. 
Силни мачове направихме в ГДР. Моканов много добре 
ме приемаше в отбора (на ВМС), а и в градския отбор. 
Рядко се допускаше загуба у дома… Много мощен със-
тав имаше „Черно море“, винаги с нападателен стил 
на игра. Добре овладяваха средата на терена, там 
разбиваха атаките на съперника. Но повечето им 
пробиви бяха с къси подавания, това им беше греш-
ката според мен.. имам в предвид състава с Г. Дими-
тров и Спас Киров. Много преки двубои сме имали с 
Георги Димитров, но и много се уважавахме. Дори ко-
гато през 1965 г. се отказах, Гошо дойде в къщи да ме 
кани да играя за „Черно море“. „Ела да хванем двама-
та колектива и ще атакуваме шампионската тит-

ла! Не се отказвай още!“ (от „Футболна Варна“)

Илия Кирчев изиграва 11 мача с националната 
фланелка („А“ и „Б“ отборите на България) и е част от 
отбора, спечелил бронзов Олимпийски медал в Мел-
бърн, 1956 г., макар и да не записва официален мач на 
игрите. С игрите си Илия Кирчев придобива статут 
на легенда за „Спартак“ Варна.

 Димитър Велков Ненчев 
- Бакала (1.1.1926 г. – 19.1.2004 
г.), 5 международни мача за ВМС. 
Ненчев е от София. Най-ранни-
ят му отбор, за който се знае, 
че е играл е „Спартак“ София. 
След наложено му дисциплинар-
но наказание, той пристига във 
Варна и се включва в отбора 
на местния „Спартак“. Ненчев 
играе като полузащитник, с 

отличен поглед върху играта, за което е поканен да 
участва в международни мачове с екипа на ВМС и за 
гостуването в ГДР, където получава отлични отзиви 
за играта си. Димитър Ненчев е вуйчо на варненският 
статистик и автор на няколко книги на футболна 
тематика, Николай Райков.

 Георги Димитров Ар-
наудов – Алаха (11.10.1929 г. 
– 16.4.2000 г.), 4 международ-
ни мача за ВМС. „Израстнах 
като футболист в кв. Аспа-
рухово. … От 1945 до 1949 г. 
играх в юношеският отбор 
на „Текстил“ Аспарухово, а 
до 1961 г. в мъжкия отбор на 
„Спартак“… Голмайстор на 

„А“ група станах през 1958 г. с 9 гола, тогава първе-
нец на страната бе излъчен само след един полусе-
зон... С Ташков имахме по 9 гола.“

Арнаудов играе като крило и за турнето в ГДР 
заема мястото на Спас Киров, който не заминава 
с отбора. За него си спомня Иван Василев – Катила. 
„Беше бърз, борбен, техничен. Аз, като десен бек иг-
раех срещу него, а той вече не беше в първа младост 
и успях напълно да го опазя. След мача ме потупа по 
рамото и ми каза: „Ще стане футболист от теб“. 
Това беше първото ми признание от съперник. След 
години го срещах по улиците. Беше бездомен, гла-
ден, занемарен. Така и почина, в мизерия, като една 
от жертвите на Прехода.“
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1955 Централният за-

щитник Благой Филипов се 
завръща в София, където е 
включен в отбора на новака 
в „А“ РФГ ВВС. На негово мяс-
то от Сливен е привлечен 
Петър Агов. В София се за-
връщат също Иван Шулев и 
Иван Пиргов, които подсил-
ват ДСО „Ударник“. Георги 

Димитров – Червения пре-
минава в ЦДНА през март, 
а на негово място на върха 
на атаката във ВМС застава 
юношата на клуба Любен 
Костов. Любен Славейков 
се завръща след престой в 
„Академик“ Сталин и след 
като се дипломира като 
счетоводител. От отпадна-
лият отбор на „Торпедо“ 
Плевен, като резервен 
вратар е привлечен Сава 

Симеонов. В отбора през 
този сезон е също Кирил 
Кръстев, който е юноша на 
„Локомотив“ София и има 
два мача в юношеския на-
ционален отбор.

През тази година „А“ 
РФГ запазва бройката от 14 
отбора, като е решено през 
следващата 1956 г. тя да се 
намали на 12. За целта от-
падат директно последни-
те три, а четвъртия отдолу 
нагоре в крайното класи-

ране на „А“ група ще играе 
в турнир с победителите от 
петте „Б“ групи. Двата най-
добри отбора от този тур-
нир печелят място в „А“ РФГ 
през сезон 1956. 

 
***

В. „Нар. спорт“, бр. 
13 (1133), 14.02.1955 
г.: „Отборът на ВМС гос-
тува в Русе на местния 
„Локомотив“. Мачът се 

игра на кален и хлъзгав 
терен. Гостите спечелиха 
с 2:0 (2:0). Ръководи добре 
П. Стоянов.“

20.02.1955 г., пр., ВМС 
– „Спартак“ Сталин 1:0 
(1:0), съдия: Иван Ралчев

Голм.: 1:0 Спас Киров 
18‘

ВМС: Иван Дер-
вентски, Тонко Тунчев, 
Петър Агов, Тодор 
Николов, Никола Попов, 
Никола Алексиев, Спас 
Киров Петров, Иван 
Лулчев, Тодор Терзистоев, 
Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов

„Спартак“: Хр. 
Вълчанов, Колев, Тома 
Захариев, Спир. Филипов, 
Дим. Ненчев, К. Пандов, 
Г. Арнаудов, Б. Парушев, 
Мих. Желябов, Бл. Янев, 
Конст. Кашукеев

В. „Сталинско зна-
ме“, 22.02.1955 г.: „По-
малко от две седмици 
остават до започване на 
състезанията за репу-
бликанско първенство от 
„А“ РФГ. В неделя на игр. 
Колодрума се състоя тази 
контролна футболна сре-
ща. Хиляди любители на 
футбола се бяха стекли 
да видят как са се готвили 
двата отбора през зимата. 

Срещата започна с 
разменени нападения 
пред двете врати без да 
се отдаде на един от от-
борите да открие резулта-
та. Едва в 18-та мин., след 
като топката бе на два 
пъти отбита от отбраната 
на „Спартак, тя попадна в 
Петров (бел. Спас Киров 
Петров) – ВМС-7 – и по-
следният откри резултата 
– 1:0 за ВМС. 

През второто по-
лувреме отборът на 
„Спартак“ се организира 
и започна често да застра-
шава вратата на моряци-

26.03. Решение на ЦК 
на КПСС и на Съвета 

на министрите на 
СССР четири ра-

кетни съединения, 

инженерни бригади 
РГВК (Резерв верхо-

вного главнокоман-
дования), да бъдат 

изпратени през 1955 
- 1956 в зоните на 

тяхното разпола-
гане при война (една 

от зоните е Бълга-
рия). За целите на 

бойната им трени-
ровка са въоръжени с 
балистични ракети 

Р-1 и Р-2. 
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те, без обаче да постигне 
резултат. Редица опасни 
удари на Арнаудов и др. 
бяха умело спасени от вра-
таря на ВМС – Дервентски. 
Отсъденият 11-метров 
удар в полза на „Спартак“ 
не можа да бъде реали-
зиран от Ненчев. Съдията 
обяви края на тази първа 
контролна среща при ре-
зултат 1:0 за ВМС. И. Колев“
    

***
През февруари 1955 г. 

се провежда турнир меж-
ду сталинските ДСО за ку-
пата на ОСПС (Окръжен 
съвет на Профсъюзите). 
Девет отбора са разделе-
ни в две групи, победите-
лите от които се срещат 
във финална среща за 
определяне носителя на 
купата. Резултати съоб-
щени във в. „Сталинско 
знаме“: ВМС – физк. ко-
лектив ф-ка „Хр. Ботев“ 5:0, 
„Академик“ – „Торпедо“ 3:0 
сл., ф-ка „Първи май“ пече-
ли убедително срещу ГТП 
„Градска търговия“ (не е 
даден резултат), „Ударник“ 
– „Локомотив“ 3:0 сл., 
„Спартак“ – „Академик“ 2:0, 
ВМС – Ударник 1:1, ф-ка 

„Първи май“ – „Академик“ 
1:0, „Торпедо“ – „Градска 
търговия“ 10:0

27.02.1955 г., фи-
нал купа ОСПС, ВМС – 
„Спартак“ Сталин 2:1 
(1:0)

ВМС: Ив. Дервентски, 
Т. Терзистоев, П. Агов, 
Т. Николов, Н. Попов, Н. 
Алексиев, Сп. Киров, Ив. 
Лулчев, Г. Димитров, Б. 
Ковачев, К. Богданов

„Спартак“: Хр. 
Вълчанов, М. Кръстев, Ил. 
Кирчев, Спир. Филипов, 
Д. Ненчев, К. Пандов, М. 
Желябов, Бл. Янев, Хр. 
Нанов, Б. Парушев (Н. 
Старчев), Г. Арнаудов

Голм.: 1:0 Ив. Лулчев 
5‘, 1:1 Нанов 65‘, 2:1 Н. 
Алексиев 89‘ (дуз.)

В. „Нар. спорт“, бр. 
17, 28.02.1955 г.: „В гр. 
Сталин в продължение 
на един месец се прове-
де футболен турнир за 
купата на ОКПС. Всички 
футболни отбори от гра-
да бяха разделени на две 
групи. Финалният мач се 
проведе вчера на игр. 
„Колодрума“ между отбо-
рите на ВМС и „Спартак“. 
В 5-та мин. Лулчев (ВМС) 
откри резултата. След по-

чивката спартаковци взе-
ха почин в играта и в 65-та 
мин. чрез Нанов изравни-
ха. Изходът на мача бе ре-
шен в последната минута, 
когато Алексиев (ВМС) от 
11-метров удар увеличи 
на 2:1 за ВМС.“

***
6.03.1955 г., ВМС – 

ЦДНА 1:0 (0:0)
В. „Нар. спорт“, бр. 

19, 7.3.1955 г.: „Хубавият 
слънчев ден привлече 
на игр. „Колодрума“ над 
10  000 зрители. Преди за-
почване на мача те бяха 
свидетели на малко въл-
нуващо тържество: всич-
ки футболни отбори от гр. 
Сталин, заедно с минало-
годишния републикански 
първенец ЦДНА се по-
строиха на игрището. Под 
звуците на тържествен 
марш з.м.с. Ст. Божков, за-
едно с м.с. Т. Захариев и Б. 
Ковачев издигнаха флага 
на първенството. 

Още със започването 
на играта армейският от-
бор се впусна в поредни 
атаки, с които обаче отбра-
ната на моряците се спра-
ви успешно. Постепенно 

27.02.1955 г., от-
борът на ВМС с 
купата на ОСПС, 
от ляво надясно: 
Борислав Ковачев, 
Иван Дервентски, 
Петър Агов, Никола 
Попов, Георги 
Димитров, Иван 
Лулчев, Спас Киров, 
Тодор Терзистоев, 
Никола Алексиев и 
Кирил Богданов

1955

Петър Петров 
Агов (21.2.1935 г. – 
22.3.2005 г.)
24 мача за ВМС в „А“ 
РФГ като централен 
защитник. Агов е от 
Търговище, присти-
га във Варна като 
военнослужещ от 
ДНА Сливен. Играе 
във ВМС само през 
сезон 1955 г., след 
което се завръща в 
Търговище, където 
играе дълги години 
на същата позиция.
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отборът на ВМС започна 
да застрашава вратата на 
Найденов. В 10-та мин. 
удар на Лулчев (10-ВМС) 
бе спасен с последни уси-
лия от Найденов. Играта 
се изравни, армейците на-
предваха предимно чрез 
комбинации, които се 
изграждаха с къси точни 
подавания. Моряците из-
ползваха бързите си крила 
за внезапни слизания към 
вратата на ЦДНА. Те про-
тивопоставиха на техниче-
ската мощ на противника 
си много воля за добро 
представяне. 

Окуражени от получе-
ния резултат през първото 
полувреме, състезатели-
те на ВМС заиграха много 
бойко и печелеха в пове-
чето случаи борбата за 
първа топка. В 69-та мин. 
след откъслечно нападе-
ние на ВМС бе отсъден 
наказателен удар на около 
17-18 метра пред вратата 
на републиканския шам-
пион. Ковачев би, топката 
се отби от гредата и при-
тичалият Лулчев отбеляза 
неспасяемо – 1:0 за ВМС. С 
този гол моряците спече-
лиха ценна победа от ми-
налогодишния републи-
кански първенец. Съдията 
П. Джонев се справи ус-
пешно с тежката си задача. 
Ст. Калъчев – треньор“

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 56, 8.03.1955 г.: 
„... Със започването софи-
янци атакуваха вратата на 
Дервентски чрез Янев (11), 
но Попов (5) вади в ъглов 
удар. Николов (4) изна-
ся топката напред и след 
отмерено подаване от 
Алексиев, Ковачев атакува 
и в 3-та мин. отправя пър-
вия удар във вратата на 
Найденов. Вече 10 мин. са 
изминали, а бързите атаки 
на ЦДНА остават безплод-

ни.
В 11-та мин. Киров 

пробива сам, засича умело 
в центъра, прехвърля ни-
ско на младия Костов, кой-
то бие силно но Найденов, 
макар и с мъка избива. 
Отборът на ВМС установя-
ва надмощие.

Армейците се опитват 
да наложат бърза игра, 
... топката снове точно, 
безупречно от крак на 
крак, прехвърля се към 
Янев, удар, но Дервентски 
с прекрасен плонж спа-
сява. Следват две бързи 
врязвания на отличния 
днес Богданов, той комби-
нира с Ковачев и Лулчев, 
подава на изтеглилия се 
Алексиев, но Найденов 
изпреварва и с прекрасен 
плонж спасява. 

Комбинациите на 
Ковачев, Алексиев, 
Богданов и Лулчев с нищо 
не отстъпват на тези на 
майсторите от ЦДНА. 
Напротив, в тези на ВМС 
има повече живот, повече 
устрем и нерв. ... ВМС от-
правиха 7 удара, от които 
3 във вратата, а ЦДНА имат 
9 удара, от които 2 във вра-
тата и 4 в горната греда. 

През второто полу-
време играта се промени. 
Армейците притиснаха до-
макините и с бързи, къси 
подавания, сега вече поч-
ти само с едно докосване 
установиха териториално 
надмощие. Сега действи-
телно те показаха висока 
техника и бързина във 
владеенето на топката, но 
сгъстената отбрана на 
ВМС не позволи да се от-
правят качествени удари. 
В 22-та мин Спас Киров се 
понася напред, подава на 
Костов, ново подаване, но 
съдията Джонев е отсъдил 
наказателен удар в полза 
на ВМС. Ковачев бие силно 
над главите на построили-

те стена играчи, топката 
се отбива от гредата, но 
умъртвена при връщане-
то си от ръцете на врата-
ря Найденов пада пред 
вратата. Лулчев е преду-
гадил това, впуска се и 
забива победния гол – 1:0 
за ВМС. ... Отбора на ВМС 
спечели заслужено една 
ценна победа. Съдията 
Джонев, подпомогнат 
от страничните съдии 
Ставрев и Ковачев ръко-
води добре, но в известни 
трудни моменти показа 
колебливост в решени-
ята си. Ил. Апостолов – 
Оптячката“

12.03.1955 г., ВМС – 
„Локомотив“ Сф 2:0 (1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
21, 14.03.1955 г.: „Втора 
победа на ВМС. Силният 
вятър помогна на моря-
ците да обсадят вратата 
на „Локомотив“. Заредиха 
се опасни положения. 
Нападателите на ВМС иг-
раха опростено, но бързо 
и устремно. Отбраната и 
полузащитниците правил-
но използваха посоката 
на вятъра и подхранваха 
нападението от дълбо-
чина с дълги прехвърля-
ния. Те отправиха някол-
ко точни далечни удари 
във вратата, които с мъка 
бяха спасени от вратаря 
на „Локомотив“. Гостите 
провеждаха откъслечни 
нападения главно чрез 
Аргиров.

Нападателите на ВМС 
правеха своите пробиви 
по крилата. В 40-та мин. 
при едно разбъркване, 
когато вратаря Димитров 
(Лок) се спусна към топ-
ката, Богданов (11-ВМС) 
умело и ловко я прати в 
мрежата. 

В началото на второто 
полувреме „Локомотив“ 

1955

* * *
30.04. Решение на 

съветското прави-
телство за оказване 

на помощ на Бълга-
рия в използването 
на атомната енер-

гия за мирни цели. 

* * *
14.04. Във Варшава: 
Албания, България, 

ГДР, Полша, Румъния, 
СССР, Унгария и Чехо-
словакия подписват 

Договор за прия-
телство, сътруд-

ничество и взаимо-
помощ, с който е 

създаден военно-по-
литическият съюз 
Варшавски договор 

- един от основните 
инструменти на 

съветския военен и 
политически кон-

трол над Източна 
Европа. С договора 

Съветският съюз 
формализира вече 

съществуващия 
съветски блок и 

създава фасадата 
на равноправен и 

многостранен съюз 
със сателитите 

си. Една от основ-
ните функции на 

Варшавския договор 
е легитимирането 

на съветската 
военна намеса при 

опасност за съвет-
ското господство в 
Източна Европа. На 

1.07.1991 г. догово-
рът е прекратен.
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се активизира и играчите 
му чрез дълги прехвърля-
ния по посока на вятъра 
започнаха да провеждат 
бързи нападения. Те обаче 
се оказаха безсилни да раз-
бият сгъстената отбрана на 
домакините, суетяха се и не 
даваха точни завършващи 
удари. „Локомотив“ имаше 
надмощие, но не можа да 
го оползотвори, защото съ-
средоточаваше играта си 
главно в Аргиров и Благоев, 
които бяха добре пазени от 
Агов (№3) и Николов (№4). В 
83-та мин. Ковачев (10-ВМС) 
прехвърли навреме дълга 
топка към дясното крило 
(Сп. Киров), който бързо 
даде на врязалия се Костов 
и от движение със силен 
удар, той разтърси мрежа-
та – 2:0. з.м.с. Тр. Станков 
– треньор“.

20.03.1955 г., ВМС – 
„Торпедо“ („Завод 12“) 
Сф 2:1 (1:1)

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 68, 22.03.1955 г.: 
„Колодрумът в неделя не 
можа да побере многохи-
лядната публика… Добре 
са се готвили футболистите 
на ВМС, правилна е била 
постановката на учебно-
тренировъчната им работа 
през зимата. Това е главни-
ят извод от трите сериозни 
срещи, при които те заво-
юваха убедителни победи. 
Като втори такъв извод 
трябва да кажем, че до из-
вестна степен на технико-
тактическата подготвеност, 
морално-волевите и физи-
чески качества на състеза-
телите и общо на отбора 
са решаващият фактор за 
победата.

В 14-та мин. Киров с 
висока настойчивост нас-
тигна излизащата топка, 
преодоля намесилият се 
противник, центрира не-

очаквано и Ковачев от 
воле бързо бие …, но над 
гредата. Ковачев играе 
силно изтеглен, изглеж-
да задачата му е да играе 
конструктор на нападе-
нията, Костов се изнася 
почти винаги вляво на 
неговото място. 

В 20-та мин. при едно 
нападение на софиянци, 
съдията дава наказате-
лен удар до голямата 
линия на полето на ВМС. 
Илиев застава зад топка-
та и с лек техничен удар 
прехвърля стената и топ-
ката намира десния го-
рен ъгъл на вратата – 1:0 
за „Торпедо“.

Сталинци усилват 
темпото. Лулчев, Киров, 
Богданов на няколко 
пъти след комбинации с 
Ковачев и Алексиев про-
биват и стрелят, но по-
край вратата.

В 35-та мин. Богданов 
бие ъглов удар, създава 
се разбъркване, при кое-
то Киров със страничен 
удар изравнява – 1:1.

Второто полувре-
ме започна с прекрасен 
пробив на Киров. Той 
пусна топката успоредно 
на страничната линия, 
към където се е устре-
мил Лулчев, последния 
се пренася към аутлини-
ята, прехвърля над вра-
тата, но Деянов (Т) чисти. 
Топката попада в л. кр. 
Илиев (Т), който се озо-
вава пред Дервентски, но 
Венков (Т) също се намес-
ва и при тяхното суетене, 
Дервентски ликвидира 
опасността. Софиянци се 
организират добре чрез 
Зарев и Трендафилов, а 
Башев и Илиев застра-
шават вратата на ВМС, но 
защитата на ВМС (главно 
Агов и Николов) ликви-
дира всяко опасно поло-
жение. 

В 23-та мин. пак след 
настойчив самостояте-
лен пробив, Киров цен-
трира високо над вратата 
и Лулчев, надскачайки 
двамата блокирали го за-
щитници, с глава забива 
победния гол за своя тим 
– 2:1 за ВМС. Софиянци за-
играха нервно и твърдо. В 
28-та мин. Зарев (Т) си слу-
жи с хулиганска проява. 
Последният, зад гърба на 
футб. съдия удари с лакът 
в стомаха Костов (ВМС), 
за което съдията правил-
но го отстранява от игра. 
Въпреки усилията от двете 
страни, резултатът остана 
2:1 за ВМС. Съдията Янчев 
от София ръководи добре, 
особено първото полу-
време… Илия Апостолов 
– треньор“

26.03.1955 г., „Дина-

мо“ Сф – ВМС 1:2 (1:1)
В. „Нар. спорт“, бр. 25, 

28.03.1955 г.: „Треньори, 

Спас Киров и Иван 
Моканов на подгот-
вителен лагер

1955
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направете от рано изводи. 
В напрегната среща два-
та отбора показаха игра 
със сполучливи опити за 
опасна стрелба във вра-
тите, в някои случаи отда-
леч – Печеников, Лулчев, 
Ковачев, Такев. Пръв очер-
та по-дейни напредвания 
„Динамо“. В 30-те минути 
на първото полувреме до-
макините имаха превес, 
темпото на играта бе ви-
соко. Така трябва да про-
тичат шампионатните ма-
чове! За хилядите трудещи 
се, дошли да наблюдават 
борбата на два изтъкнати 
отбора, развоят на мача 
бе наистина интересен. 
Опасностите се редяха и 
пред двете врати. 

Отборът на ВМС бе по-
гледнал по-правилно на 
тактическата си постанов-
ка. Защитниците не обра-
ботваха излишно топката, 
чистеха я с дълги, накъса-
ни подавания и така пре-
насяха играта пред друга-
та врата. Моряците бяха 
помислили и за овладява-
не средата на терена. Там 
действаше показващият 
явно подобрена форма ка-
питан на отбора Ковачев. 
Той бе деен организатор 
на отбраната и нападение-
то. В предната си линия 
обаче ВМС нямаше в този 
мач полезен щурмовак в 
лицето на Богданов. Той 
отстъпваше пред младите 
Лулчев, Киров и др.

В строежа на игра-
та динамовци показаха 
по-добра спойка, но те 
се увличаха в прекалени 
комбинации. Игровата об-
становка се променяше, 
противниковата отбрана 
получаваше възможност 
да се прегрупира. Затова 
и надмощието в определе-
ни моменти на мача не бе 
оползотворено. 

Автор на единствения 
гол за „Динамо“ бе мла-
дият Илиев. Заслуга за 
откриването на резултата 
има обаче и Печеников. 
Обикновено той играеше 
изтеглен надясно. Така в 
37-та мин. той проби през 
левия фланг на отбраната 
на ВМС, прехвърли пред 
вратата, Илиев стреля, 
топката бе отбита. Илиев 
обаче е поривист напа-
дател. Той има усет към 
изгодните положения, за 
това се бе врязал към вра-
тарското поле. Макар и 
в неудобно положение с 
гръб към вратата, той по-
срещна отбитата топка и я 
прати в мрежата. Две ми-
нути преди края на полу-
времето Димчев ненужно 
изпрати отдалеч топката 
в ъглов удар, а когато това 
наказание бе изпълнено, 
Лулчев скочи по-високо от 
всички и умно заби топка-
та с глава във вратата.

Стопроцентова въз-
можност за втори гол 
в полза на „Динамо“ бе 
правилно отсъденият 
в 79-та мин. 11-метров 
удар. Без да се съсредо-
точи достатъчно Пеев би 
в ръцете на сигурно иг-
раещият Дервентски. (в. 
„Ст. знаме“, бр.73, 27.03.: 
той би слабо в ръцете на 
Дервентски, който изпус-
на топката, но след това 
пак я хвана. Ядосан от 
това, Пеев ритна падна-
лия вратар, заради която 
груба постъпка съдията 
го отстрани от игрището...) 
Опасността бе отстране-
на. Това беше психологи-
ческият момент на мача. 
Това помогна за ново мо-
билизиране в отбора на 
моряците. Пак две минути 
преди края на полувреме-
то, Досев се провря умело 
с топката напред, видя на-
пусналия вратата си Томов 

и го прехвърли – топката 
спря в левия горен ъгъл 
на мрежата. ВМС спечели 
заслужена победа.

Някои изводи. 
Похвална бе подвижна-
та устремна игра на два-
та отбора до почивката. 
Във второто полувреме 
обаче тя стана отпусната. 
Очевидно недостатъчна 
е досегашната физиче-
ска подготовка. Повече 
внимание да се обърне 
и на техническото уме-
ние, както и на моралната 
устойчивост на отборите. 
Инициативата в един мач 
е празна подробност щом 
не се използва! Ето един 
пример: „Динамо“ имаше 
надмощие в първата по-
ловина на играта, получи 
за своя отбор 6 ъглови 
удара, отсъден му бе и 
11-метров удар, а постиг-
на всичко един гол. ВМС 
използва по-пълноценно 
развоя на играта: от три 
ъглови удара, един завър-
ши с гол, а при по-осмис-
лената си, опростена, но 
полезна игра отбеляза и 
втори гол. 

Опасен сигнал са 
някои лоши прояви на 
Илиев (а той е национа-
лен състезател!), изла-
гащо бе провинението 
на Пеев, който ритна 
Дервентски. Пеев полу-
чи наистина наказание в 
мача с отстраняване от 
игра, но достатъчно ли е 
това? ... Младите състе-
затели трябва да бъдат 
пример в спортсменско 
държание на терена!

Насърчение и пох-
вала заслужава съдия-
та Джонев ... помощни-
ците му Т. Стоянов и А. 
Златарев го подкрепяха 
успешно. Кл. Симеонов“

3.04.1955 г., ВМС – 

1955

* * *
20.05. Министер-

ският съвет на 
България одобрява 

Варшавския договор, 
а  ратификацията 

от Народното 
събрание става на 
28.05. С него разде-
лението на Европа 

на два военнопо-
литически блока 

става окончателно, 
а противопоста-

вянето между тях 
– още по-мащабно и 

по-опасно. Така во-
еннополитическата 

зависимост на Бъл-
гария от Съветския 

съюз се съчетава с 
нейните „интерна-
ционални задълже-

ния”, наложени й от 
този колективен 

договор.

* * *
2.07. В изпълнение 

на препоръка на 
Хрушчов от 25.06. 

Политбюро приема 
решение за развива-

не на българо-юго-
славските отноше-

ния и сдържаност по 
македонския въпрос. 
До края на годината 

са сключени редица 
спогодби с Югосла-

вия.
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„Ударник“ Сф 1:0 (0:0)
В. „Сталинско знаме“, 

бр. 80, 5.04.1955 г.: „... 
Колодрума отрано беше 
запълнен с над 15 000 зри-
тели. ... С дадения сигнал 
ударници се хвърлят в ата-
ка и още в първите минути 
успяват да застрашат опас-
но вратата на ВМС, чиито 
състезатели играят неспо-
койно и нервно... Ударници 
си служат с ниски, точни 
подавания, които им дават 
възможност да завладеят 
средата на терена и да оч-
ертаят надмощие в играта. 
Ударниците търсят да про-
бият винаги чрез своя щур-
мовак Ташков, но Моканов 
добре е построил своя-
та защита и на Ташков не 
му се отдава възможност 
опасно да застраши врата-
та на ВМС. Постепенно със-
тезателите на ВМС преодо-
ляват нервността на тази 
голяма среща и започват 
да слизат опасно към вра-
тата на Йосифов. „Ударник“ 
организират нападенията 
си от дълбочина, но греш-
ката им е тази, че съсредо-
точават цялата си игра в 
Ташков, който е пазен зор-
ко от Агов. ВМС нападат с 
дълги прехвърляния към 
своите крила, но днес и 
Богданов и Киров не могат 
да преодолеят добрите за-
щитници Горанов и Велев. 

Играта продължава да 
е напрегната и интересна с 
остри моменти пред двете 
врати. В 40-та мин. Патев 
подава ниска топка в кори-
дор на Ташков, същият се 
устремява остро към вра-
тата на Дервентски, публи-
ката очаква гол, но Боснов 
и Агов успяват да блокират 
успешно Ташков и голът е 
спасен. 

Още при започването 
на второто полувреме ВМС 
прилага високо темпо, на 

което ударници не могат 
да отговорят успешно. 
„Ударник“ прави смяна 
в своето нападение, на 
мястото на Ахтимов вли-
за Кардашев. Веднага в 
отбора на ВМС се пра-
ви смяна, на мястото на 
Костов влиза Досев и 
ВМС започва да напада 
по-устремно и разноо-
бразно. В това полувреме 
по-добрия отбор е ВМС. 
Неговите нападатели 
успяват да комбинират 
успешно и да създават 
объркване в противни-
ковата отбрана. В 15-та 
мин. една хубава комби-
нация между Лулчев и 
Досев завърши с остър 
удар на Досев, но топката 
мина близко над горната 
греда. 

Нападателите на ВМС 
все по-често застраша-
ват вратата на Йосифов. 
„Ударник“ напада откъс-
лечно, които нападения 
са парирани с лекота от 
защитата на ВМС. В 35-
та мин. ВМС има корнер, 
Ковачев вдига високо над 
вратата, за топката скачат 
няколко състезатели, тя 
попада в Богданов, кой-
то подава на Досев и той 
от 1 м. през плонжа на 
Йосифив забива топката 
във вратата – 1:0 за ВМС. 

В последните минути 
ударниците полагат уси-
лия да променят резулта-
та, но прекалено суетене 
и забавяне позволяват на 
защитата на ВМС да прео-
долее опасностите. 

Съдията Златарев от 
София, с изключение на 
няколко обратни при-
съждания през второто 
полувреме ръководи до-
бре. 

Състезанието показа, 
че в играта на ВМС още не 
е налице взаимодействи-
ето между състезателите 

и отделните звена, особе-
но между полузащитници-
те и нападението. Опитите 
на Алексиев и Ковачев да 
поддържат изнесените на-
пред четири нападатели 
бяха недостатъчни. Когато 
нападението се устремя-
ваше към противниковата 
врата, в играта липсваха 
трайни, проведени ця-
лостно от дълбочина ком-
бинации. В защитата на 
ВМС изпъкваше Алексиев 
със своята разумна игра, 
както в поддръжката на 
нападението, така и в за-
щитата на своята врата. 

Ударниците демон-
стрираха добро владение 
на топката, ползваха се с 
предимно къси подава-
ния, но им липсваше удар-
на сила за завършване на 
нападенията им. Грешка 
на целия отбор е, че през 
цялото състезание за ре-
шаващ удар се търсеше 
само Ташков. Стефан 
Калъчев – треньор“

17.04.1955 г. ВВС – 
ВМС 3:0 (2:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 31, 
18.04.1955 г.: „ВВС смути 
победния ход на моряци-
те. Ще съумее ли отборът 
на ВВС да защити честта на 
софиянци? – този въпрос 
вълнуваше столичните 
любители на футбола, от-
правили се вчера към ст. 
„Нар. армия“. Та нали до 
сега моряците победиха 
последователно пет со-
фийски отбора! Зрителите 
изпълниха до последно 
място трибуните на стади-
она, за да наблюдават тази 
среща. 

Дълго след започва-
не на играта отборите не 
можаха да организират 
действията си. Нервността 
си каза думата и играта 
бе разпокъсана. Отборът 

1955

* * *
27.07. Два изтреби-
теля от военното 
летище Добро-
славци край София 
свалят израелски 
самолет със 7 души 
екипаж и 51 пътни-
ци, летящ по лини-
ята Лондон-Виена-
Истанбул-Тел Авив, 
който се е отклонил 
в българска терито-
рия. Самолетът се 
разбива край Перник 
и всички 58 души за-
гиват. Пътниците 
са израелски, амери-
кански, френски, ка-
надски, британски, 
южноафрикански, 
западногермански, 
полски, австрийски, 
шведски и съветски 
граждани. Сваля-
нето на самолета 
предизвиква меж-
дународен скандал 
и влошава отно-
шенията между 
Израел и България. 
Израел завежда дело 
срещу България в 
Международния 
съд в Хага, което се 
проточва до 1964 
и в крайна сметка 
на семействата на 
пътниците са из-
платени минимални 
обезщетения.
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на моряците и този път 
противопостави на про-
тивника си сърцата игра, 
плътно покритие и борба 
за първа топка. Това смути 
за момент летците, които 
едва от 20-та мин. успяха 

да наложат комбинатив-
ната си техническа игра, 
характерна за отбора. В 
тази минута бе отбеляз-

ан и първия гол. Петков 
бе спънат грубо в наказа-
телното поле и Цветанов 
реализира 11-метровия 
удар – 1:0 за ВВС. След 
това ВВС наложи своя стил 
на игра. Комбинациите 
често завършваха с уда-

ри. Характерно бе, че те 
се градяха семпло, само 
от 2-3 подавания, а това 
ги правеше изненадващи 
и опасни. Такава комби-
нация в 40-та мин., осъ-
ществена само с 3 пода-
вания, завърши с удар на 
Йорданов и ВВС поведе с 
2:0.

След почивката от-
борът на летците бе пъ-
лен господар на терена. 
Играеше се едва ли не само 
пред вратата на моряците. 
Надмощието на отбора бе 
изразено с още един гол, 
отбелязан с хубав удар 
от Йорданов. В тази част 
на играта ВМС също по-
лучи право на 11-метров 
удар, но Геренски отлично 
изби топката изпратена от 
Алексиев.

ВМС се представи не-
узнаваемо слабо. След 
първия гол, вкаран във 
вратата им състезателите 
изгубиха дух, сърцатата 
им игра изчезна. А това до 
сега им бе най-голямото 
оръжие, при липса на дос-
татъчно техника. В пър-

вото полувреме 
моряците не от-
правиха нито един 
удар във вратата 
на Геренски, а през 
вторите 45 мин. 
- само два удара. 
Редица състезате-
ли от отбора игра-
ха слабо (Ковачев, 
Б о г д а н о в , 
Алексиев – по 
чиято вина бяха 
отбелязани пър-
вите два гола и др. 
Летците се пред-
ставиха добре ... а 

Йорданов се показа и този 
път като съобразителен, 
резултатен състезател. 
Ръководството на съди-
ята Л. Стамболиев, бивш 
национален състезател 
по футбол заслужава само 

похвала и поощрение... 
Сп. Тодоров“

24.04.1955 г., ВМС – 
„Миньор“ Димитрово 
0:2 (0:2)

В. „Нар. спорт“, бр. 
33, 25.04.1955 г.: „В пър-
вите минути на състеза-
нието двата отбора започ-
наха нервно. Постепенно 
миньорци се организи-
раха и започнаха да напа-
дат устремно чрез свои-
те бързи крила Данчев 
и Павлов. В 5-та мин. 
Карадалиев (8) подаде 
на Данчев (7) и той с лек 
удар прехвърли излез-
лия напред Дервентски и 
откри резултата – 1:0 за 
„Миньор“. След гола със-
тезателите на ВМС започ-
наха да играят несигурно 
и несполучливо да по-
криват противниковите 
нападатели. Миньорци 
обратно, играеха спокой-
но, с къси и точни пода-
вания в коридор. Личеше 
по-добрата техническа 
подготовка на гостите. В 
15-та мин след добра ком-
бинация между Павлов и 
Владимиров, последният 
с великолепен финт се 
освободи от Агов и през 
ръцете на Дервентски от 
15 м. покачи резултата 
на 2:0. ВМС заигра раз-
покъсано. В 30-та мин. 
бе проведено смислено 
нападение, Богданов и 
Лулчев останаха пред оп-
разнената врата, но удара 
на Лулчев отправи топка-
та вън от очертанията на 
вратата. Прекрасна въз-
можност бе проиграна. В 
44-та мин. удар на Досев 
срещна горната греда. В 
отбора на ВМС на място-
то на Дервентски влезе 
Симеонов. 

През второто полу-
време ВМС имаше над-

Иван Дервентски и 
Лиляна Моканова, 

тържествено посре-
щане на моряците 

на жп гара Варна 
след победата им 

над „Динамо“ в 
София

1955
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мощие и нападаше по-
устремно към вратата на 
„Миньор“, но ударите на 
нападателите бяха неточ-
ни и несигурни. Миньорци 
нападаха откъслечно, но 
много опасно, предимно 
с бързия и бояк Данчев. 
Всеки пробив на Данчев и 
Павлов създаваха смут в 
отбраната на моряците. 

В това състезание пуб-
ликата остана разочарова-
на от слабата игра на ВМС. 
Треньорът Моканов трябва 
да помисли сериозно вър-
ху техническата подготов-
ка на състезателите – спи-
рането и подаването на 
топката в движение. 

Съдията на срещата Т. 
Стоянов, който ръководи 
по диагоналната система 
се справи много добре. 
Ст. Калъчев“

2.05.1955 г., ВМС – ДНА 
Пловдив 0:1 (0:1)

В. „Нар. спорт“, 
бр. 36, 6.05.1955 г.: 
„Състезателите от отбора 
на ВМС започнаха играта с 
голямо желание. За реван-
ширане от двете поредни 
загуби. Желанието обаче 
не бе достатъчно, за да се 
справят с по-добрата игра 
на футболистите от ДНА. 
Моряците играха нервно, 
прибързано с нечисти по-
давания, пропуски от стра-
на на нападението и отбра-
ната, струпване на двама 
и повече състезатели на 
едно място. В отбора липс-
ваше връзка между напа-
дение и отбрана, което по-
могна на пловдивчани не 
само да овладеят средата 
на терена, но и да команд-
ват цялата игра.

Играчите на ДНА пре-
възхождаха противниците 
си: бяха по-добри техници, 
с по-голяма подвижност. 
Те бързо изнасяха игра-

та напред, застрашава-
ха по-често вратата на 
Дервентски, подпомог-
нати от честите пропуски 
в отбраната на ВМС. При 
един такъв пропуск на 
Славейков в 27-та мин. 
Василев (ДНА) получи 
топката от ляво и от дви-
жение би неспасяемо в 
десния ъгъл на вратата – 
1:0 за ДНА.

През второто полу-
време играта се пренесе 
изцяло в половината на 
ДНА, където Кекеманов 
имаше доста работа, но 
отправяните удари в не-
говата врата бяха слаби 
и неточни. Съдията Тр. 
Христов ръководи до-
бре, с малки пропуски в 
авантажите и две-три об-
ратни присъждания. М. 
Томов – треньор“

8.05.1955 г., 
„Спартак“ Сталин – ВМС 
0:0

В. „Сталинско зна-
ме“, 10.05.1955 г.: „В не-
деля над 15  000 зрители 
наблюдаваха футболната 
среща. Още със започ-
ването се чувстваше 
известна нервност и в 
двата отбора, скоро пре-
одоляна от технически 
по-добре подготвените 
състезатели на „Спартак“. 
Въпреки че играят срещу 
вятъра, те започват на-
стойчиви атаки към вра-
тата на Дервентски, орга-
низирани от дълбочина. 
Започва да се чувства по-
добрата връзка в отбора 
на спартаковци, особено 
връзката в оперативния 
четириъгълник, където 
изпъкваха с разумната 
си игра Ненчев и Пандов. 
Тези два халфа бяха ду-
шата на всяко нападение. 
Те правилно организира-
ха играта с къси, ниски 
и точни подавания още 

в средата на игрището и 
след дълъг пас подаваха 
на маневрените си напа-
датели, които сполучливо 
се врязваха пред полето 
на Дервентски. Така в 15-
та мин. Янев (Сп-11), който 
е преминал от дясно по-
лучава от Ненчев, подава 
в коридор на Халачев (7), 
последният поема и ко-
гато всички очакват гол, 
Халачев бие от 5 м. вън. 
Въпреки срещу вятъра, 
„Спартак“ налага леко 
надмощие. ... В 17-та мин. 
Нанов започва самос-
тоятелна акция и оста-
ва сам пред Дервентски. 
Публиката става на крака 
и вика гол, но Дервентски 
с великолепен плонж се 

хвърля напред и отне-
ма топката от краката на 
Нанов. След този пропуск 
състезателите на ВМС се 
организират и започват 
настойчиви атаки чрез 
Костов, Киров и Богданов. 
Костов сполучливо мане-
врира в ляво и дясно и дава 
възможност на двете си 
крила да се врязват остро 
пред вратата на Вълчанов. 
В 25-та мин. Костов оста-
ва непокрит и бие остър 
удар, който минава над 
горната греда. Алексиев и 
Попов започват да пода-
ват дълги топки към напа-
дателите. В 30-та мин. при 
една отлична акция меж-

1955

Тончо (Тонко) 
Михайлов Тун-
чев (12.1.1930 г. - 
12.1.1985 г.), 24 мача 
за ВМС в „А“ РФГ, 

играе като ляв бек 
в периода 1951-55 г. 
Един от известното 
варненско футболно 
семейство, син на 
футболиста от „Ш. 
сокол“ от 1920-те 
Михаил Тунчев и 
племенник на Жечо 
Тунчев, Тонко започва 
да играе футбол в 
„Спартак“. Преми-
нава във ВМС като 
курсант в Морското 
у-ще. Приключва 
кариерата си рано, 
за да пътува по 
корабите.
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ду Попов и Костов, Киров 
остава сам пред вратаря 
Вълчанов, който излиза, 
Киров бие, но топката из-
лиза покрай страничната 
греда. Една идеална въз-
можност е пропусната по-
ради непростимата греш-
ка на Киров. Грешка и на 

Ковачев и Терзистоев, че 
не се включиха в нападе-
нието, въпреки че вятъра 
им помагаше. Не трябваше 
да играят толкова назад и 
двамата. Към края на полу-
времето пред Дервентски 
е горещо. Янев бие, топ-
ката среща крака на Агов, 
Нанов бие, Дервентски от-
бива, втори удар на Нанов 
– гол. Публиката ликува, 
играчите се прегръщат, но 
съдията Чомаков миг пре-
ди влизането на топката 
в мрежата е дал край на 
първото полувреме, което 
може да се характеризира 
с много добрата, другар-
ска игра на двата отбора.

През второто полувре-
ме „Спартак“ установява 
пълно надмощие, но на-
падението му прекалено 
комбинира и излишно 

води топката.
В Нанов се почувства 

умора и неговото прид-
вижване по игрището е 
сковано и мудно. Никой 
от нападателите не опитва 
да стреля от далеч, за да 
се преодолее сгъстената 
защита на ВМС. Прекалено 
сбиват играта в среда-

та и халфовете Пандов и 
Ненчев ... в известни мо-
менти се наблюдава праз-
но пространство между 
нападение и отбрана от 
около 30 м. А те трябваше 
да се включат в нападе-
нието и с помощта на вятъ-
ра да стрелят във вратата. 
ВМС нападаше откъслеч-
но, но много опасно. Така 
в 25-та мин. при едно на-
падение от дясно топката 
е прехвърлена към изне-
слия се напред Алексиев, 
но ударът му е лош и изли-
за вън. Двата отбора като 
че ли се помириха с рав-
ния резултат. Играта ста-
на вяла и мудна. Съдията 
Чомаков даде края на сре-
щата при резултат 0:0.

Съдията показа обек-
тивно и авторитетно ръко-
водство. Стефан Калъчев 

– треньор“.

15.05.1955 г., ВМС – 
„Локомотив“ Пловдив 
1:0 (1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
39, 16.05.1955 г.: „Най-
сетне нов успех за ВМС. 
Двата отбора играят днес 
в непълни състави: гости-
те без Дечев, Бъчваров и 
Тасев, ВМС – без Алексиев 
и Лулчев. В първите 10 
мин. домакините нападат 
устремно. Този натиск се 
увенчава с успех. В 12-та 
мин Костов (9) използва 
пропуск на централния 
защитник на „Локомотив“ 
Попов (вместо да изчис-
ти топката се опитва да я 
спре) и открива резултата 
с остър удар. Три минути 
по-късно е отнета въз-
можност за покачване, 
тъй като съдията отсъжда 
несъществуваща засада, 
когато е постигнат втори 
гол. 

Гостите играят лошо, 
несвързано, несигурно 
поради което редките им 
слизания към вратата на 
Дервентски са лесно лик-
видирани. Нападателите 
не умеят да задържат топ-
ката. В 27-та мин. трима от 
нападението на пловдив-
чани остават сами пред 
вратата, но не използват 
прекрасната възможност. 
В тази част от играта мо-
ряците играят сравнител-
но по-добре. 

След почивката бор-
бата за топката се води 
повече в центъра на тере-
на. Вратарят на пловдив-
чани с отлични плонжове 
спасява опасни удари на 
Костов (9) и Богданов (11). 
Получава се изравнява-
не поради слаба игра на 
Славейков (6) и Агов (3) 
от отбора на ВМС. Гостите 
обаче не могат да използ-

1955

* * *
1.09. Сухият док 

– известен под 
името Обект 586, е 
открит във Варна. 
Три години по-рано 

с постановление 
на Министерския 

съвет е създадено 
държавно стопанско 
предприятие “Упра-

вление на обект 586” 
със седалище във 

Варна 
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ват нищо поради суетене 
и неточни удари. Съдията 
Ф. Зарев ръководи задо-
волително, но допусна 
редица обратни присъж-
дания. Стойчо Ковачев – 
Солака“

Голмайстора Любен 
Костов: „Щуката тръгна 
нещо към техния вратар 
и Картофа го атакува за 
топката от едната стра-
на, аз от другата. Той като 
се извъртя и като ми удари 
един лакът в носа, видях 
трибуната на Колодрума 
двойна. Картофа открадна 
топката и ми вдигна и аз 
с глава направих гола.(бел. 
според описанието във 
вестника, Костов открива 
резултата „с остър удар“) 
Играх няколко мача със счу-
пен нос. След това на „Тича“ 
скъсах и мускулни влакна. 
Беше една кал, замахнах да 
ритна топката и ме забо-
ля бедрото. Поду се, Мокана 
ме заведе на лекар, с една 
спринцовка вадиха кръв, 
не играх около два месеца. 
Пропуснах и мача срещу 
„Тулуза“...(21.6.2020 г.)“

28.05.1955 г., „Спартак“ 
Плевен – ВМС 1:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 43, 
30.05.1955 г.: „Моряците 
напуснаха победени по-
ради погрешната игра на 
своите нападатели. Те има-
ха териториален превес 
през по-голямата част от 
срещата, но не отправиха 
нито един удар към врата-
та на домакините. Техните 
акции се разбиваха пред 
наказателното поле, къде-
то Богомилов, Димитров и 
Цоловски чистеха сигурно 
и самоотвержено. Бързият 
Богданов (11) мъчно се 
справяше с пазещият го 
в зона десен защитник на 
„Спартак“ Богомилов, а 
Ковачев (10) бе пазен зорко 

от Пенчев (5). До средата 
на първото полувреме 
играта бе равностойна с 
лек териториален превес 
на моряците. Едва в 25-та 
мин. нападенията на до-
макините добиха по-тра-
ен характер. 

И през второто по-
лувреме картината не се 
промени. Футболистите 
на ВМС, които успяваха 
да спечелят в повечето 
случаи борбата за пър-
ва топка, продължаваха 
да комбинират прекале-

но много без завършва-
щи удари. Домакините за 
разлика от тях атакуваха 
по-рядко, но по-остро и 
изненадващо. В 80-та мин. 
Георгиев (6) премина спо-
лучливо в половината на 
гостите и прехвърли на 
заелия удобна позиция 
Ганчев (7), който финтово 
премина последователно 
Николов (4) и Агов (3) и с 
остър диагонален удар по-
стигна победния гол за от-
бора си. Св. Обретенов“

1955
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5.06.1955 г., „Черв. 
знаме“ Павликени – ВМС 
0:0

В. „Нар. спорт“, бр. 45, 
6.06.1955 г.: „За първи път 
в Г. Оряховица се прове-
де мач за първенство на 
„А“ РФГ. Така трябва да се 
обясни големия интерес 
към срещата. Тя бе наблю-
давана от около 8 000 тру-
дещи се от Г. Оряховица, 
Търново и Павликени. 

Мачът обаче не оп-
равда този интерес. 
Характерни бяха пропу-
ските и на двата отбора. 
Павликенци напираха 
твърде опасно, главно 
от началото. Моряците 
издържаха напора, урав-
новесиха играта. В 28-
та мин. отличен удар на 
Неделчев (11-Ч.зн) срещ-
на напречната греда. Две 
минути преди почивката 
Недялков от „Ч. знаме“ на-
пусна поради контузия, но 
ВМС не можа да използва 
числения си превес. 

Гол не можа да бъде 
постигнат и във вторите 
45 мин. Заслуга за това има 
добрата игра на вратари-
те Панчев и Дервентски. 
Съдията ръководи много 
добре. К. Кръстев“
    

***
14.06.1955 г., ВМС – ФК 

„Тулуза“ 1:1 (0:1), съдия: 
Ст. Ковачев - Солака

Голм.: 0:1 Хамид Бушук 
28‘, 1:1 К. Богданов 87‘

ВМС: Ив. Дервентски, 
Д. Боснов, Ил. Кирчев (Сп), 
Т. Николов, Д. Ненчев (Сп), 
Н. Алексиев, Сп. Киров, 
Ив. Лулчев, В. Досев, Б. 
Ковачев, К. Богданов

Toulouse FC: Guy 
Rouxel, Richard Boucher, 
Hadad, René Pleimelding, 
Pierré Cahuzac, Raymond 
Bellot, René Derreuddre, 
Yngve Brodd, Ignace 

Waloriseck,  Aulis Rytkönen, 
Hamid Bouchouk

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 141, 15.06.1955 
г.: „Над 12  000 публика 
дойде вчера да наблюда-
ва втората международ-
на среща в гр. Сталин. ... 
двата отбора започват 
играта с взаимно проуч-
ване. Пръв се организира 
отбора на ВМС и започна 
настойчиви нападения по 
крилата. Темпото на игра-
та е бързо, състезателите 
на „Тулуза“ показват ве-
ликолепна индивидуална 
техника, на която състе-
зателите на ВМС противо-
поставят борба за първа 
топка. Проличава сигур-
ната игра на отбраната 
на ВМС, където Кирчев се 
справя с опасният напа-
дател Валорисек (9). В 8-та 
мин. Киров получи в ко-
ридор от Ненчев, вдигна 
над вратата, удар с глава 
на Ковачев, но вратарят 
на гостите с великолепен 
плонж спасява. До тук като 
че ли изчерпиха възмож-
ностите си нападателите 
на ВМС. Те започнаха да 
си служат с къси, неточни 
подавания, започнаха да 
играят много статично и с 
висока топка, въпреки че 
губеха борбата за нея. 

В противоположност 
на тях, французите започ-
наха да играят с къси и 
точни подавания в кори-
дор и да застрашават опас-
но вратата на Дервентски. 
Отбраната на ВМС се бори 
сполучливо с нападатели-
те на ФК „Тулуза“, но напа-
дението прояви прекале-
на бавност и статичност, 
което позволи всички 
топки да се получат от за-
щитата на „Тулуза“, покри-
ла плътно нападателите 
на ВМС. Темпото спадна 
от страна на ВМС, кое-
то се използва правилно 

от страна на гостите. Те 
пренесоха играта в по-
ловината на ВМС. В 28-та 
мин. Бушук получи топка 
и въпреки букета от със-
тезатели пред него, с ос-
тър и нисък удар изпрати 
топката в мрежата – 1:0 за 
„Тулуза“. До края на пър-
вото полувреме френски-
те футболисти продължи-
ха да напират, но резулта-
та остана непроменен.

Във втората полови-
на от играта ВМС излезе 
добре мобилизиран и за-
почна да гони изравнява-
нето. Средната линия спо-
лучливо изнасяше играта 
и създаваше възможнос-
ти за нападателите, обаче 
прекалената бавност и не-
точните удари не позво-
лиха изравняване. В 10-та 
мин. Ковачев получи чис-
та топка от Богданов и от 
5 м. би вън. Нападателите 
на ВМС играят маневрено 
и борбено за всяка топка. 
Играта се развива повече 
в половината на „Тулуза“, 
но липсва завършващ 
удар. Нападенията на 
французите са частични, 
но много опасни. В 20-та 
мин. Ковачев пропуска 
още една добра възмож-
ност за изравняване.

Гостите се борят да за-
пазят резултата, те започ-
ват да бавят играта и да 
разиграват топката в сре-
дата на игрището. В 87-та 
мин. Плеймелдинг, с цел 
да забави играта поведе 
топката към собствената 
си врата. Тя бе отнета от 
Богданов, който с остър 
удар, въпреки плонжа на 
вратаря изравни резул-
тата. Краят на срещата 
дойде при равен резултат 
– 1:1.

Съдията Ковачев ръ-
ководи добре, въпреки 
някои обратни присъж-

1955

ФК „Тулуза“ (Toulouse 
FC), осн. 20.3.1937 г., 
получава професи-

онален статут в 
Лига 2 на 2.7.1937 г. 
Шампион на Лига 2 

през 1952-53 г., ФК 
„Тулуза“ завършва на 
4-то място в първия 

си сезон във френс-
ката Лига 1 (1953-54 
г.). През следващата 

1954-55 г., когато 
пристига на турне в 

България, отборът 
е вицешампион на 

Франция, завършил 
на 4 точки разли-

ка от шампиона 
„Стад Реймс“, който 

ще достигне и до 
първият финал за 

КЕШ. Нападателят 
на ФК „Тулуза“ Игнас 
Валоризек завършва 

сезона с 14 гола в 
Лига 1. През 1957 
г. ФК „Тулуза“ ще 

спечели купата на 
Франция. През 1967 
г., изпадналият във 
финансови затруд-
нения клуб продава 
лиценза и играчите 

си на „Ред стар“ 
Париж.
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дания. Стефан Калъчев – 
треньор“

Някои от футболисти-
те излезли в този ден на 
Колодрума имат мачове 
(голове) за национални-
те отбори на страните 
си: Ришар Буше – 3, Рене 
Плеймелдинг – 1, Рене 
Дерюдр – 6 (1), Пиер Каюзак 
– 2, Аулис Риткьонен – 37 
(7) за Финландия, Ингве 
Брод 20 (12) за Швеция, 
вратарят Ги Руксел записва 
2 мача за Олимпийския от-
бор на Франция.
    

***
19.06.1955 г., ВМС – 

„Спартак“ Пловдив 0:1 
(0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
49, 20.06.1955 г.: „Един 
гол при много пропуски. 
Спартаковци заиграха с 
изтеглен назад полузащит-
ник и упорито отбранява-
ха вратата си, за да устоят 
постепенно засилващия 
се натиск на моряците. В 
нападението се разчиташе 
предимно на бързия Диев. 
ВМС проведе редица до-
бри слизания към вратата 
на Дамянов. Организираха 
няколко отлични слизания 
и гостите. И пред двете 
врати обаче липсваха точ-
ни удари. Полувремето за-
върши 0:0.

Новото полувреме за-
почна с напредвания на 
Диев. Подпомогнати от си-
гурната игра на полузащит-
ниците Попов и Алексиев, 
домакините установиха 
инициатива. Играта стана 
бърза, но пак с много про-
пуски пред двете врати. В 
70-та мин. Каваков преми-
на Николов и би успоредно 
на вратата, Диев посрещ-
на и леко откри – 1:0 за 
„Спартак“. След гола дома-
кините засилиха натиска си, 
но поради неточната стрел-

ба на Лулчев, Богданов и 
Киров, резултатът оста-
на непроменен. Съдията 
Чомаков ръководи с до-
бър усет към авантажите. 
Н. Григоров“

3.07.1955 г., ЦДНА – 
ВМС 3:0 (2:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
53, 4.07.1955 г.: „Още в 
началото на играта се 
случи следното ... Янев 
(11-ЦДНА) овладя топка-
та в центъра и стреми-
телно се отправи по стра-
ничната линия към поле-
то на ВМС. Към него се 
спусна защитник на гос-
тите, Янев успя да го пре-
мине с финт, отдръпна се 
до самия ъгъл на игрище-
то и изсипа топката пред 
вратата на Дервентски. 
Но какво ставаше там по 
същото време? В наказа-
телното поле се виждаха 
само сините фланелки на 
гостите, които лесно из-
чистиха топката напред. 
Къде бяха останалите 
нападатели на ЦДНА? Те 
бяха далеч от вратата на 
противника, а в случая 
трябваше да видим три-
четири летящи червени 
фланелки към врата-

та, където да посрещнат 
топката. Положението бе 
проиграно. Впоследствие 
можаха да се наблюда-
ват още много случаи на 
проиграни нападения по-
ради статичната игра на 

състезателите. Това важи 
и за гостите, но упрекът 
трябва да се отправи пре-
ди всичко към ЦДНА, в 
чийто отбор личат много 
национали - майстори на 
спорта. Този мач за сетен 
път показа, че у нас играта 
без топка се подценява. А 
ние видяхме устрема и по-
стоянната подвижност на 
състезателите от „Динамо“ 
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Букурещ, АИК Стокхолм и 
др. Защо не се поучим от 
тях? Доказано е, че най-
добрите футболисти в све-
та като Пушкаш и Кочиш 
играят по време на един 
мач само 6-7 мин. с топка-
та. И тук изниква въпро-
сът – какво правят състе-
зателите през останалите 
80 – 85 минути? Често у 
нас те стоят едва ли не с 
ръце на кръста, вместо да 
са в постоянно движение, 
да показват максимална 
работоспособност на те-
рена, да заемат изгодни 
позиции, да заангажират 
противникови играчи. 

Иначе състезанието 
протече при познатата 
картина: вяла игра, мно-
го пропуски за гол и от 
двата отбора (Панайотов, 
Михайлов – ЦДНА, Лулчев, 
Терзистоев – ВМС), по-
грешни подавания, без-
плодни комбинации. От 
армейците добри прояви 
имаше вратаря Андонов и 
Янев и Димитров. Головете 
отбелязаха Георгиев (10) в 
11-та мин., Божков (5) в 44-
та мин. от 11-метров удар и 
Димитров (бел. Червения) 
в 61-та мин. Моряците се 
бореха упорито, но отбра-
ната допусна груби греш-
ки.

Съдията, който общо 
взето ръководи добре, 
отстрани малко преси-
лено от игра в 65-та мин. 
Алексиев (6-ВМС). Сп. 
Тодоров“

9.07.1955 г., „Локомо-
тив“ Сф – ВМС 0:0

В. „Нар. спорт“, бр. 
55, 11.07.1955 г.: „В нача-
лото на играта моряците 
играят по-активно. Лулчев 
правилно опитва далечни 
удари и това едва не до-
нася в 3-та мин. откриване 
на резултата. На свой ред 

в 10-та мин. Богданов (Л) 
от чисто положение про-
играва. Постепенно иг-
рата се изравнява като се 
води предимно в средата 
на терена. Полувремето 
завършва без сериозни 
опасности пред вратите. 

Подновяването на иг-
рата показва подем в иг-
рата на локомотивци. Сега 
те са изнесли на предна 
позиция Димитров, кой-
то упорито търси бързи 
пробиви. Благодарение 
на това в 55, 60, 67-та мин. 
резултата едва не е от-
крит. В нападението на 
„Локомотив“ обаче играят 
крайно слабо Несторов 
и Богданов, а Благоев по-
ради контузия почти не 
участва в играта. На два 
пъти Савов и Христов уме-
ло се включват в атаките, 
озовават се дори пред са-
мата врата, но без резул-
тат.

Отборът на ВМС про-
дължава да играе в пакети-
рана защита – полузащит-
ниците почти не напускат 
своите зони в отбрана и 
не се включват дружно 
в организиране на трай-
ни усилващи напори към 
вратата на противника. 
Средата на терена е пре-
доставена за овладяване 
от Ковачев и Лулчев, кои-
то изнасят и разпределят 
топката предимно с дълги 
прехвърляния. В отбора се 
чувства почертан стремеж 
да се удържи равен резул-
тат. Липсва необходимият 
устрем и воля за постига-
не на победата. .. Съдията 
Ат. Динев ръководи до-
бре.. Ив. Апостолов“

***
5.08.1955 г., Коло-

друма, ВМС – „Баняс“ 
Шалготарян 2:3 (1:0), съ-
дия: Дим. Топалов, 10  000 
зр.

Голм: 1:0 Л. Костов 45‘, 
1:1 Бодон 55‘, 2:1 Л. Костов 
64‘, 2:2 Текет 81‘, 2:3 Чаки 
90‘

ВМС: Сава Симеонов, 
Димитър Боснов, Петър 
Агов, Тодор Николов, 
Никола Алексиев, Никола 
Попов, Спас Киров, Иван 
Лулчев, Любен Костов, 
Васил Досев, Кирил 
Богданов

„ B á n y á s z ” 
Sálgótarjani: Oláh I Géza, 
Kiss Gyla, Oláh II Dezsö, 
Hegyi Ferenc, Szojka 
Ferenc, Dávid Róbert, 
Bablena László, Csáki Béla, 
Nagymajdon József, Teket 
Lásló, Bodon Tibor

В. „Нар. спорт“, бр. 
63, 8.08.1955 г.: „гр. 
Сталин - 10  000 публи-
ка не остана доволна от 
играта на ВМС в петък. 
И този път пролича, че 
само с желание и борба 
не  може да се постигне 
победа. Липсата на добра 
техническа подготовка 
стана причина моряците 
да загубят едно състеза-
ние, което бе печелено на 
два пъти. Характерно за 
отбора бе излишното во-
дене на топката, дългото 
ѝ обработване, неточните 
къси и средни подавания 
и липсата на остри за-
вършващи удари. Лошо 
впечатление остави с иг-
рата си левия защитник 
Николов, който не може 
да разбере, че с груба и 
опасна игра спортно май-
сторство не се постига. 

„Баняс“ се представи 
като отбор с добра тех-
ническа подготовка на 
отделните състезатели, 
между които изпъкваха 
Сойка и Баблена. „Баняс“ 
показа как трябва да се 
използват слабостите на 
противника, особено във 
второто полувреме кога-

1955

„Баняс Торна клуб“ 
Шалготарян 

(Salgótarjáni Bányász 
Torna Clubot) през 
този сезон заема 

6-то място в унгар-
ската Първа лига 

(Nemzeti Bajnokság 
I), а през следащата 
1956 завършва като 

№5 в Унгария на 5 
точки от шампиона 

„Хонвед“. „Баняс“ е 
създаден през 1920 г. 
Финалист за купата 
на Унгария през 1941, 

1943, 1958 и 1967 г. 
През 1972 г. „Баняс“ 

ще завърши на тре-
то място в унгар-

ското първенство с 
участие в турнира 
за купата на УЕФА, 
където е елимини-

ран в първия кръг 
от АЕК Атина. През 

1977 г. отбора отпа-
да във Втора лига и 

от тогава играе в 
по-долните нива на 

унгарския футбол.
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то отборът изравни и пока-
чи резултата в самия край 
на срещата.

В 44-та мин. Костов 
откри резултата. В 55-та 
Нагмайдон изравни. В 65-
та мин. Костов покачи на 
2:1. В 88 мин. Чаки с остър 
удар отново изравни и в 
89-та мин. Нагмайдон пока-
чи на 3:2 за „Баняс“. Съдията 
Топалов не можа да се 
справи. Той допусна извън-
редно груба и опасна игра 
на Николов (3) и Баблена и 
пресилено отстрани състе-
зателя Ола II. Ст. Калъчев 
- треньор“

В. „Сталинско знаме“, 
6.08.1955 г.: „... Още със 
започването унгарците за-
търкаляха топката от крак 
на крак и нашите футболи-
сти в първите минути тряб-
ваше с мъка да отнемат и 
спасяват било то устрем-
ните атаки на Баблена (7), 
било удивително бързите 
врязвания на Сойка (5). 
Към 8-та мин. устремът и 
настойчивостта устояха 
срещу майсторските напа-
дения на гостите и играта 
се пренесе пред тяхната 
врата. Последваха устрем-
ни атаки на Лулчев, Костов 
и Богданов, които бързо и 
сполучливо комбинираха, 
но ударите им или пред-
варително се осуетяваха 
от силно пласиращият се 
напред вратар на „Баняс“ 
или не намираха очерта-
нията на вратата. Темпото 
постепенно се увеличава-
ше, а играта ставаше все 
по-твърда и оспорвана. 
Моряците добре са зами-
слили тактическия план. 
Досев преследваше плът-
но опасния Сойка, а Лулчев 
изнесен напред се стреме-
ше да откаже Давид (6) от 
офанзивните му задачи и 
по такъв начин конструк-
торите на отбора на гос-

тите да бъдат парирани. 
Унгарците пък се стара-
еха да завладеят центъ-
ра и чрез ниски, богато 
разнообразни пасове 
бързо пренасяха играта 
и от там, чрез обхожда-
не застрашаваха врата-
та на Симеонов. В това 
особени заслуги имаха 
удивително маневрения 

и безупречен в техника-
та Сойка, който еднак-
во участваше в нападе-
нието и отбраната. Така 
също и устремният, бърз 
техник Баблена, срещу 
който левият защитник 
на ВМС Николов прила-
гаше плътно покритие и 
излишно груба игра. И 
двата отбора през пър-
вото полувреме имаха 
еднакви възможности. В 
35-та мин. Баблена след 
пробив  отблизо би в пад-
налия Симеонов, а малко 
след това Богданов про-
пусна да прехвърли из-
лезлия напред Олах I.

В 45-та мин. Алексиев 
би наказателен удар от 
линията като прехвърли 
стената и топката бе едва 
избита от Олах I. Тя обаче 
попадна в Костов (9), кой-
то постигна първия гол 
за своя отбор. 

През второто полу-
време играта стана още 
по-оспорвана. Унгарците 
се активизираха и с май-
сторски придвижвания и 
финтови подавания с едно 
докосване застрашаваха 
вратата на домакините. 
Сойка се понася с топката 
сред нашите състезатели, 
подава триково на Чаки 

(8), Чаки на Нагьомайдон 
(9), който се понася към 
аут линията и от там връ-
ща на Бодон, който из-
равнява – 1:1. В 64-та мин. 
Петров (бел. Спас Киров-7) 
след подобна атака връща 
на Костов, който от воле 
постига красив гол за своя 
отбор. От този момент се 
почувства едно разбиване 
в играта на моряците, кои-
то позволиха на гостите да 
играят често непокрити и 
в 81 и 90 мин. да изравнят 
и покачат резултата чрез 
Текет и Чаки на 3:2.

Явно моряците не по-
казаха онова, което са по-
казвали в други междуна-
родни срещи. Това е при-
знак, че отбора все още 
не е изживял кризата си 
напоследък. ... Поучителни 
могат да бъдат силните и 
точни подавания и удари-

1955

Сава Симеонов
2 мача за ВМС в „А“ 
РФГ. Савата е от 
най-футболното 
село в България – 
Койнаре. Пристига 
като резервен 
вратар от отпад-
налият от „А“ група 
„Торпедо“ Плевен и 
остава във Варна 
само през сезон 
1955 г., след което 
заминава за Русе и 
играе дълго време за 
„Дунав“ Рс. 
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те от движение на гостите, 
както и атлетическия им 
бърз старт в единобор-
ствата.

Съдията Топалов сви-
ри така, както не трябва 
да се свири в междунаро-
ден мач – доста безприн-
ципно и неспокойно. Той 
незаслужено отлъчи от 
игра Олах II, а прояви не-
простима търпимост към 
грубата игра на Тодор 
Николов. Ил. Апостолов 
– треньор“ 

(бел. Кореспонденти-
те на двата вестника, 
бившите съотборни-
ци от „Тича“/„Т-В“ Илия 
Апостолов - Оптячката и 
Стефан Калъчев - Муната 
посочват различни гол-
майстори за унгарския 
отбор. Тук сме записали 
тези от варненския вест-
ник.)

***
20.08.1955 г., „Торпе-

до“ (Завод 12) Сф – ВМС 
0:1 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
67, 22.08.1955 г.: „Заводци 
играха слабо. Срещата в 
събота в София протече 
при слаба игра, особено 
през първото полувреме. 
Липсваше връзка, преоб-
ладаваха нечисти положе-
ния при борба за топката. 
Особено изпъкна в това 
отношение Илиев (10) от 
отбора на заводци. До 
края на срещата той като 
че ли съзнателно спираше 
и малкото смислени на-
предвания на своя отбор. 

Развръзката на мача 
дойде в 46-та мин. След 
хубаво прехвърляне на 
Богданов (11-ВМС) от ляво, 
врязалият се до линията 
на наказателното поле 
Попов (5) посрещна топ-
ката и със силен удар я от-
прави в долния ляв ъгъл. 

Единствен опасен удар 
във вратата, единствен гол 
– победа. Твърде ценна 
победа за ВМС! Отборът на 
„Торпедо“ игра слабо.“

26.08.1955 г., ВМС – 
Динамо 0:1 (0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 69, 
29.08.1955 г.: „И един мач 
с жива, бърза игра, с ви-
соко темпо може да бъде 
отегчителен, когато топ-

ката бива контролирана 
лошо, когато бързината 
не е съгласувана с разче-
тени действия. Такъв бе в 
петък мача в гр. Сталин. 

Смело може да се 
твърди, че особеното иг-
рище оказа влияние за 
този характер на мача. 
На късото, твърдо поле 
не можеше да се развие 
разгъната игра, не може-

1955

* * *
27.10. След посеще-
нието си през юни 

Никита Хрушчов се 
обръща с писмо към 

Президиума на ЦК 
на КПСС за оказване 
помощ на България, 
за да бъде завърше-
на изцяло колекти-

визацията. България 
трябва да стане 

образцовият колхоз 
на социалистиче-

ския лагер - „пример 
за другите страни 
с народна демокра-
ция“ и разочарова-

ние на „реакционни-
те кръгове на Запад, 

които разчитат, 
че широките селски 

маси в страните с 
народна демокрация 

няма да отидат в 
колхозите.“ 

* * *
1.12. С постановле-

ние на Министер-
ския съвет започва 

изграждането на ку-
рорта Св. Констан-

тин“ („Дружба“), а 
от август 1956 г. – и 

на Златни пясъци. 
Строежът на нови 

хотели в курорта 
“Дружба” започва 

през 1956 г., а курор-
тът е завършен в 

края на 60-те години 
на века.
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ше да се маневрира пъл-
ноценно. Тук решителна е 
преди всичко индивидуал-
ната техника на състезате-
ля, умението му да използ-
ва навреме създадените 
за стрелба благоприятни 
моменти, а те се създават 
често, защото топката лес-
но стига от едната до дру-
гата врата.

Струва ни се, че е нео-
правдано на такъв терен да 
има специални конструк-
тори. Тук всеки играч тряб-
ва да бъде конструктор, 
да умее да импровизира. 
За това например не видя-
хме Б. Ковачев (ВМС-10) да 
блести както обикновено с 
играта си на умен разпре-
делител. За това бледи като 
конструктори бяха дина-
мовците Такев и Калчев. За 
да конструира, конструк-
тора трябва да има преди 
всичко простор пред себе 
си.

Възприетата от 
„Динамо“ тактика да из-
дърпва назад полуза-
щитниците и свръзките 
си действително даваше 
известен простор за дей-
ност на бързите пробива-
чи Печеников, Димитров 
и Пеев, но те можеха да 
задържат топката напред, 
най-вече поради неточни 
пасове след безсмисле-
ни смени на местата или 
поради нечиста игра на 
защитниците на противни-
ка. Така през по-голямата 
част от мача се играеше в 
динамовската половина 
и дори в наказателното 
поле на „Динамо“. Но мо-
ряците не можаха да по-
стигнат резултат поради 
струпването на множество 
играчи пред вратата – и 
свои и чужди. Имаше мно-
го удари към вратата на 
„Динамо“, но ниските топки 
най-често срещаха крака, а 

високите – или юмруците 
на Еленков, или когато 
на три пъти той бе пад-
нал сред куп от играчи, 
главата на Ангеловски. 
Изобщо динамовската 
отбрана игра сполучли-
во. За създадения облик 
на играта – отбиване 
топката силно напред, 
много допадна стилът на 
Димчев и височината на 
Ангеловски. Заслужава 
внимание техническата 
игра на Калчев. 

Единственият гол 
на мача бе отбелязан от 
Димитров (9) в 13-та мин., 
когато след пас на Калчев 

би с глава и сравнително 
леката топка не бе уло-
вена от вратаря на ВМС 
Симеонов. Ал. Петров“

31.08.1955 г., 
„Ударник“ Сф – ВМС 3:1 
(1:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
70, 2.09.1955 г.: „По-
радваща картина по-
каза играният в сряда 
на ст. „Нар. армия“ мач 
„Ударник“ – ВМС. Това 
важи особено за второто 

полувреме. Противниците 
бяха равностойни и може 
би един равен мач щеше 
да отговаря на създаде-
ните, но неизползвани 
възможности. Резултатът 
бе открит майсторски 
от Ташков (9-Уд) в 26-та 
мин. Пет минути по-късно 
обаче, при разбъркване 
пред вратата на „Ударник“ 
Костов (10-ВМС) изравни. 
В 48-та мин. Горанов (4-
Уд) превърна във втори 
гол отсъдения 11-метров 
удар. Моряците засилиха 
своя натиск. Те доминира-
ха на терена с по-свързана 
игра, отправиха и опасни 

удари. Някои от тях, при 
твърде изгодни положе-
ния срещнаха гредите 
на вратата, други отби 
Йосифов. В 79-та мин. оба-
че Ташков отново умело 
използва прехвърлена-
та му от Стойчев топка и 
покачи на 3:1. Това реши 
изхода на мача. „Ударник“ 
не можа да устои през 
второто полувреме на за-
силеното темпо на моря-
ците. Някои състезатели 

1955

* * *
В края на 1955 е 
завършено стро-
ителството на 
Партийния дом и 
на сградите на Дър-
жавния съвет и Ми-
нистерския съвет и 
така центърът на 
София е преустроен 

в сталински архи-
тектурен стил.

* * *
12.12. Кристофър 
Сидни Кокерел па-
тентова във Вели-
кобритания кораб 
на въздушна възглав-
ница. Изобретение-
то се счита за едно 
от най-успешните 
през 20 в. Кокерел 
патентова 36 свои 
изобретения.
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(Игнатов) проявиха недос-
татъчна физическа подго-
товка. ВМС показа, че има 
сили да подобри своето 
положение в групата.

4.09.1955 г., ВМС – ВВС 
1:1 (1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
71, 5.09.1955 г.: „Още в на-
чалото на мача игран в гр. 
Сталин, моряците наложи-
ха надмощие, което изра-
зиха чрез гол, отбелязан 
от Костов (10). След почив-
ката летците изравниха 
чрез Йорданов (9). Малко 
преди края на срещата 
ВМС постигна гол от заса-
да, който съдията А. Динев 
правилно отмени. По-
късно обаче, обзет от ма-
лодушие пред заплахите, 
които му отправиха хули-
гански настроени зрители 
и подведен от страничния 
съдия Антонов, той при-
зна гола. Започнаха осно-
вателни протести от ВВС 
и ето, че съдията отново 
отмени гола. Това създаде 
повод за срамни сцени на 
игрището. За съжаление в 
продължение на една сед-
мица се случват два пъти 
неприятни сцени на ста-
линския футболен терен. 
Налага се да се обследват 
тези скандални случаи и 
да се вземат бързи мерки. 
..“

9.09.1955 г., „Миньор“ 
Димитрово – ВМС 4:1 
(1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 73, 
12.09.1955 г.: „Срещата 
в петък протече на неза-
доволително техническо 
равнище. След около 20 
мин. мудна игра Павлов 
(11-М) напредна по кри-
лото и отправи топката 
успоредно на вратата. 
Вратарят на моряците 
Дервентски неудачно се 

пласира и Данчев (7-М) от-
близо откри резултата.

Във второто полувре-
ме ВМС наложи известно 
надмощие, което остана 
неизползвано, главно по-
ради неточна стрелба. В 
62-та мин. Данчев напред-
на самостоятелно и от-
беляза рядко красив гол. 
Моряците се стреснаха и 
само след две минути чрез 
Киров (7) постигнаха пър-
вия си и единствен гол. 
Не след много обаче, при 
нов силен удар на Данчев, 
Дервентски плонжира 
рисковано и се контузи 
зле, но остана на вратата. 
Имайки пред себе си вра-
тар в невъзможност да си 
служи с дясната ръка, на-
падателите на „Миньор“ 
Павлов (11) и Владимиров 
(9) без мъка докараха ре-
зултата до 4:1 в своя полза. 
Съдията Й. Таков, улеснен 
от другарската игра на 
двата отбора ръководи 
добре. Ст. Петров“

13.09.1955 г., ВМС – 
„Спартак“ Сталин 2:1 
(1:0)

В. „Сталинско знаме“, 
14.09.1955 г.: „Предве-
щания за тази най-инте-
ресна среща между вечни-
те съперници на терена 
мъчно можеха да се пра-
вят. Последните дни бяха 
неспокойно изчакани, а 
едва ли по-спокойни са 
били състезателите от два-
та отбора. За това, както 
винаги между тях, играта 
не бе на подходяща висо-
та в технико-тактическо 
отношение и би трябвало 
да се даде една задоволи-
телна преценка. Цялото 
състезание премина при 
високо напрежение, висо-
ка воля за победа, устрем 
(особено за отбора на 
ВМС) и оспорвано едино-
борство за всяка топка. За 

това пък прибързаността 
и безпокойствието до-
веждаха до разпокъсана 
игра и лошо изпълнение 
на замисленото.

Веднага след отпочва-
не на играта моряците за-
губват топката, но не по-
дълго тя се задържа в на-
падателите на „Спартак“. 
Във всеки случай, при 
второто или третото по-
даване тя попада в про-
тивника, който също на 
свой ред я пропуска. Това 
разбира се не пречи да се 
създават тревожни поло-
жения пред двете врати, 
напротив атаките се си-
пят ту пред Дервентски, 
ту пред Вълчанов, но не-
обичайно прибързано, 
неспокойно, оспорвано, 
поради което завърш-
ващите удари бяха нека-
чествени и неточни.

В 8-та мин. Терзистоев 
пропусна да прати в 
мрежата отправената 
успоредно на вратата 
от Костов топка. В 13-та 
мин. Кашукеев (Сп), след 
умело прехвърляне от 
Нанов пропусна да прех-
върли излезлия напред 
Дервентски. В 21-та мин. 
Ковачев (ВМС) проиграва 
Ненчев и леко отклонява 
на Костов, който бие сил-
но към вратата. Лулчев е 
предугадил това, спуща 
се, посяга, но пропуска. 
Топката обаче е намерила 
крака на преследващия 
го Спиро Николов и с ав-
тогол ВМС повежда – 1:0.

Второто полувреме 
играта имаше същия об-
лик – бърза, оспорвана, 
твърда, често достигаща 
до грубости. , но насите-
на с устрем и борбеност. 
Още в първата минута 
Кашукеев е фаулиран и 
съдията Стамболиев от-
съжда 11-метров наказа-

1955

* * *
1955. България е при-
ета за пълноправен 
член на ООН заедно 

с Албания, Австрия, 
Финландия, Унгария, 

Ирландия, Италия, 
Йордания, Лаос, Пор-

тугалия, Румъния и 
Испания.

***
На 5.3.1955 г. Елвис 

Пресли прави своят 
телевизионен 

дебют.

***
На 27.8.1955 г. в 

Лондон е публикува-
но първото издание 

на „Рекордите на 
Гинес“.

***
На 30.9.1955 г. в 

автомобилна 
катастрофа, на 

24-годишна възраст 
умира един от 

идолите на Холи-
вуд – Джеймс Дийн. 

26 дена по-късно е 
премиерата на един 

от най-успешните 
му филми „Бунтов-

ник без кауза“, чиято 
основна тема е мо-

ралното падение на 
Американската мла-

деж и проблемите и 
конфликтите между 

поколенията. Дийн 
е първият актьор, 

който посмъртно е 
номиниран за Оскар 

за най-добра роля. 
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телен удар, който Ненчев 
превръща в гол – 1:1. В 9-та 
мин. от ъглов удар Лулчев 
прехвърля силно, топката 
минава над струпалите се 
пред вратата на „Спартак“ 
състезатели, но върната 
с глава от Терзистоев, тя е 
пратена за втори път, сега 
от Богданов във вратата 
на Вълчанов 2:1 за ВМС. 
Спартаковци хвърлят всич-
ки сили да изравнят, но 
твърдата отбрана на ВМС 
(Боснов, Агов, Алексиев) 
разбива играта им и не 
позволява опасни удари. 
До края на състезанието 
се създадоха много инте-
ресни моменти пред двете 
врати, но до друг гол не се 
стигна. …

През първото полувре-
ме „Спартак“ отправи 3 уда-
ра, от които 1 във вратата, 
докато моряците отправи-
ха 12 удара, от които 5 във 
вратата.

Във второто полувре-
ме спартаковци отправи-
ха 8 удара – 3 във врата-
та, а ВМС - 11, от които 4 
вътре. Футболния съдия 
Стамболиев от София ръ-
ководи много добре. Ил. 
Апостолов – треньор“

25.09.1955 г., ВМС – 
„Спартак“ Плевен 1:1 
(0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 77, 
26.09.1955 г.: „Нервност и 
бързина бе характерна за 
тази среща. Моряците на-
падаха по крилата, като от 
ляво мястото на врязващия 
се Богданов (11) заемаха 
Досев (8) и Костов (9). От 
дясно, за пробиви отборът 
използваше бързия Киров 
(7), а Ковачев (10) играеше 
назад като организатор. 
Този тактически вариант бе 
правилен, но грешката бе в 
неточните, прибързани по-
давания на нападателите. 

Плевенчани при-
еха защитен вариант. 
От техния отбор дори 
свръзките се връща-
ха да отбраняват вра-
тата. Нападателите на 
„Спартак“ се изнасяха 
бързо напред и обсажда-
ха вратата на Дервентски. 
През първото полувреме 
играта протече при поде-
лено надмощие, но при 
много пропуски на напа-
дателите и от двата отбо-
ра и завърши при нулев 
резултат.

През втората част 
от срещата играта стана 
по-бърза и напрегната. В 

75-та мин. Ангелов (Сп) 
със самостоятелен про-
бив успя да се отскубне 
и с остър удар откри ре-
зултата. След центъра 
обаче ВМС печели ъглов 
удар. Пред вратата на 
гостите настъпи обър-
кване. Силно врязалият 
се Боснов (2) удари с гла-
ва топката, тя попадна 
у Ковачев и в 76-та мин. 
той прехвърли смутения 
Пърчанов – 1:1.“

9.10.1955 г., ДНА 

Пловдив – ВМС 2:0 (1:0)
В. „Нар. спорт“, бр. 81, 

10.10.1955 г.: „Засилена 
отбрана – това бе такти-
ческата постройка, която 
пловдивчани приложиха 
срещу моряците. Първите 
10-15 мин. тази роля из-
пълняваше Тодоров (10), 
който след няколкогодиш-
но отсъствие отново се 
включи в отбора си. След 
това, неговото място зае 
Костов. Несвикнали с на-
поения от дъжд тревист 
терен на ст. „9-ти септем-
ври“, състезателите на 
ВМС явно хвърляха мно-
го сили, за да гонят всяка 

топка, отбита от разте-
глящата се като хармони-
ка жива стена, струпана 
пред наказателното поле 
пред Кекеманов. Въпреки 
лекия превес, който има-
ха през първите 30 мин., 
моряците не можаха да 
отправят нито един удар 
към противниковата вра-
та. В последната минута на 
първото полувреме, след 
изпълнение на далечен 
наказателен удар, Тодоров 
с глава изпрати топката от 

1955

За празника на 
флота в началото 
на август, отборът 
на ВМС отпътува 
с военен катер за 
Севастопол, където 
играе един мач с 
местният "Дом на 
офицера", при краен 
резултат 2:2. Точ-
ната дата, състав 
и голмайстори не 
са отбелязани в 
пресата.
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около 8-9 м параболично в 
мрежата на Дервентски.

През вторите 45 ми-
нути, моряците хвърлиха 
всичко, за да изравнят, но 
отново само ъглови удари 
и в резултат – изнервяне, 
подпомогнато от непре-
къснато дразнещата игра 
на Костов (ДНА) – вдигане 
ръце, обаждане, ритане и 
пр. В 68-та мин. Сотиров 
настигна една топка до са-
мата аутлиния, напредна 
и от извънредно неудоб-
но странично положение 
силно би. Въпреки плон-
жа, Дервентски за втори 
път трябваше да вади топ-
ката (от мрежата). Съдията 
Н. Гелев от София ръково-
ди много добре.“

13.10.1955 г., „Локо-
мотив“ Пловдив – ВМС 
2:1 (1:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
82, 14.10.1955 г.: „Локо-
мотивци откриха първи. 
Прехвърлената надясно 
топка бе настигната от 
Атанасов (7). С велико-
лепна крачка той поведе 
и би силно, успоредно на 
вратата. Рекуширалата 
от крайната отбрана топ-
ка попадна в свободния 
Узунов (9), който от близо 
заби неспасяемо в 7-та 
мин. Моряците заиграха 
по-добре. Чрез Алексиев 
(6) и Ковачев (10) те овла-
дяха центъра и започнаха 
да разпределят хубаво към 
останалите напред Досев 
(9) и двама крайни напа-
датели. Полузащитната 
линия на „Локомотив“, 
отдръпната много назад 
не можеше да си намери 
място. Разкъсването, кое-
то се получи в отбора бе 
използвано правилно от 
сините състезатели и в 
17-та мин. натискът даде 
резултат. Досев настигна 

дадената в коридор топка 
и от самата аутлиния би 
хубаво към Бечиров. Тук 
напречната греда изигра 
своята роля. Плъзналата 
се по нея топка излъга 
вратаря и при приземява-
нето ѝ чак в другия край 
на опразнената врата, бе 
вкарана с глава от прити-
чалия Лулчев (8).

През второто полувре-
ме локомотивци отново 
играха под своите възмож-
ности. Моряците изпус-
наха няколко извънредно 
изгодни положения за 
гол. В 56-та мин. при една 
атака, топката бе докосна-
та с ръка от състезател на 
ВМС. Отсъденият 11-мет-
ров удар бе превърнат от 
Колев в гол.“

20.10.1955 г., ВМС – 
„Черв. знаме“ Павли-
кени 8:0 (5:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 84, 
21.10.1955 г.: „Двата от-
бора излязоха на игрище 
„Колодрума“ с променени 
състави. Цялата първа част 
от играта премина при 
пълно надмощие на мо-
ряците. Полузащитниците 
бяха застанали на центъра 
и оттук разпределяха на 
маневриращите нападате-
ли. Чрез точни подавания 
те бързо се отправяха към 
вратата на червенозна-
менци и стреляха от всяко 
положение, като показа-
ха голяма резултатност. В 
10-та мин. Алексиев реа-
лизира правилно отсъден 
11-метров удар. В 12-та 
мин. Досев получи добра 
топка от Лулчев и пока-
чи. В 23-та мин. Киров от 
воле, а 32-та Костов по 
същия начин прибавиха 
още два гола за отбора си. 
Последния гол на полу-
времето бе отбелязан от 
Киров в 37-та мин. – 5:0 за 
ВМС.

Второто полувреме 
мина при поделено над-
мощие, но и сега моряци-
те бяха по-добри реали-
затори. Чрез Досев в 53-та 
и Лулчев в 70-та и 74-та 
мин. моряците отбеляза-
ха още 3 гола и затвър-
диха победата с 8:0. През 
второто полувреме чер-
венознаменеца Мошелов 
отправи 2 остри удара 
във вратата на моряците, 
но Дервентски ги спаси с 
умение.“

25.10.1955 г., „Спар-
так“ Пловдив – ВМС 0:1 
(0:1),

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 254, 26.10.1955 
г.: „Днес при рядко хубаво 
време на новия стадион 
„9 септември“ …

Спартаковци явно 
превъзхождаха против-
ника си с по-високата си 
техника, но напуснаха 
терена победени. Още в 
1-та мин. Диев създаде го-
ляма опасност пред вра-
тата на Дервентски, като 
прехвърли висока топка 
отдясно и Барбов я по-
срещна с глава, но топка-
та намери горната греда, 
Дошев я посрещна и би 
силно, но Алексиев изби с 
крак от голлинята. Малко 
по-късно Барбов остана 
сам пред Дервентски, но 
изпусна подадената му 
топка. Моряците скоро 
се окопитиха и изнесо-
ха играта напред. В 8-та 
мин. Ковачев прехвърли 
умело на добре пласира-
лия се Костов, който би, 
Дамянов изпусна и той с 
повторен удар отбеляза 
гол – 1:0 за ВМС.

Спартаковци органи-
зираха веднага нападе-
ния, полагайки усилия да 
изравнят, но сигурният 
Боснов, подпомаган от 

1955

На 9.2.1955 г. 60 
000 цветнокожи 

жители на София-
таун, Йоханесбург 

са насилствено 
изселени в Совето, 

по приложение на 
Моралния акт от 

1950 г., според който 
различните раси не 

могат да живеят 
един до друг. 

***
На 2.3.1955 г. в 

Монтгомери, Ала-
бама, чернокожото 

момиче Клодет 
Колвин отказва да 

отстъпи мястото 
си в автобуса на 

бяла жена, след кое-
то е арестувана и 

окована в белезници. 
Следва съдебен про-
цес, който в крайна 

сметка отсъжда, че 
щатския закон за 

сегрегация в автобу-
сите е противокон-

ституционен. 
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Славейков и твърдия днес 
Тунчев отбиваха честите 
атаки, особено на отлич-
ния Диев.

Физиономията на иг-
рата се промени твърде 
много през следващите 
45 минути. Моряците се 
отдръпнаха в своята по-
ловина на игрището, като 
напред останаха Досев и 
Петров. Спартаковци стег-
наха наказателното поле 
на ВМС като в обръч и само 
самоотвержената игра на 
Дервентски спаси отбора 
от изравняване и пораже-
ние. Моряците на свой ред 
положиха максимални уси-
лия за запазване на резул-
тата и успяха в това… Ст. 
Савов“

***
1-ви предв. 

кръг КСА:
16.10.1955 

г., ВМС – 
„ С п а р т а к “ 
Сталин 2:1 
(1:0), съдия: Тр. 
Христов (Сф)

Голм.: 1:0 В. Досев 
37‘, 1:1 Арнаудов 62‘, 2:1 Б. 
Ковачев 71‘

ВМС: Ив. Дервентски, Д. 
Боснов, П. Агов, Т. Тунчев, 
Н. Попов, Н. Алексиев, Сп. 
Киров, В. Досев, Л. Костов, 
Б. Ковачев, К. Богданов

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 247, 18.10.1955 
г.: „В неделя на игрище 
Колодрума се игра първи-
ят мач от финалния кръг за 
КСА. … Очакваше се и двата 
отбора да покажат пълните 
си възможности, обаче … 
те не задоволиха. Особено 
през първото полувреме 
играта беше под всякак-
ви критика. Тя не будеше 
интерес и онова напреже-
ние, с което сталинци са 
свикнали да наблюдават 
тези два вечни съперника 
на футболния терен. Слабо 

темпо, липса на нерв и 
връзка между линиите 
и състезателите, лошо 
изпълнение на основни 
технически елементи и 
липса на целенасоченост 
в гола. В 37-та мин. левият 
защитник Спир. Филипов 
(Сп) неудачно се опита 
да върне идващата към 
него топка на вратаря 
Назаров, устремилият се 
Досев предугажда това, 
врязва се, отнема и през 
плонжа на вратаря по-
стига първия гол за своя 
отбор – 1:0 за ВМС. 

Втората част на 
играта мина на по-
високо равнище, и 
то не в началото, а 
след изравнител-
ния гол на Арнаудов 
в 62-та мин. с нисък 
удар в противопо-
ложния ъгъл на вра-
тата на Дервентски. 
Едва сега темпото 
се оживи, нападе-
нията станаха по-
смислени и напрег-
нати. Спартаковци 
дадоха повече и по-
качествени удари 
във вратата, но от-
личния Дервентски 
с пъргавина и уме-
ние ликвидираше 
всяка опасност. 
Устремните атаки на 
моряците бяха по-
вече, но те по-рядко 
достигаха вратата 
на „Спартак“, пора-
ди енергичната и 
съобразителна на-
меса на Кирчев и 
Ненчев, които с играта 
си изпъкваха над всич-
ки. В 73-та мин. Попов 
(ВМС) със самостояте-
лен пробив излъга ле-
вия защитник Филипов 
(Сп), центрира силно и 
преминалата през ня-
колко състезатели топка 
бе отправена от Ковачев 

за втори път в мрежата на 
Назаров. Въпреки усили-
ята на спартаковци да из-
равнят, резултатът остана 
2:1 за ВМС.

Съдията Тр. Христов 
от София ръководи вяло, 
неуверено и допусна ре-
дица пропуски, особено 
в правилото за аванта-
жите. Ил. Апостолов – 
Оптячката“

1/8 финал КСА:
27.11.1955 г., ДНА 

Пловдив – ВМС 1:0 (0:0), 
съдия: Т. Стоянов, 5 000 зр.

Голм.: 1:0 Занев 80‘
Отстранени: Ив. 

Лулчев 76‘ (ВМС), Ал. 
Костов 88‘ (ДНА)

ДНА: Мих. Ангелов, 
К. Енчев, Г. Чакъров, Л. 
Пържов, Ив. Занев, Н. 
Ковачев, Ал. Костов, 
Василев, М. Кожухаров, 

1955

Финалът за КСА се 
играе на 11.12.1955 
г. на ст. „В. Левски“ 
в София. ЦДНА – 
„Спартак“ Пловдив 
2:2 (2:1), 5:2 сл. пр.
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А. Попангелов (46‘ Ал. 
Симеонов), Сотиров

ВМС: Ив. Дервентски, 
Д. Боснов, Л. Славейков, 
Т. Тунчев, Н. Попов, Н. 
Алексиев, Сп. Киров, Ив. 
Лулчев, Л. Костов, Б. 
Ковачев, К. Богданов

В. „Нар. спорт“, бр. 95, 
28.11.1955 г.: „Смесица от 
кал и лед, както и голе-
мите гьолища вода на ст. 
„Локомотив-Спартак“ при-
нудиха отборите на ВМС 
и ДНА не само да изменят 
обичайната си игра, но на-
караха и най-големия при-
върженик на диагонална-
та система на съдийство – 
Т. Стоянов да се откаже от 
нея. Още в първите минути 
пролича, че победител ще 
бъде този отбор, който за-
играе по-опростено и ус-
пее да се наложи с физиче-
ска издръжливост. Не бяха 
минали и 10 мин. и топката 
се изнесе изцяло в поло-
вината на ВМС. Защитата 
начело с Чакъров (3) и 
Ковачев (6) завладя центъ-
ра на голямата локва и със 
силни прехвърляния към 
Костов (7), Кожухаров (9) и 
Сотиров (11) наложи про-
дължителен натиск. Пред 
вратата на Дервентски се 
редяха опасни положения, 
които бяха ликвидирани 
не само от неговата сигур-
на намеса, но и от неточ-
ната стрелба на Василев и 
Занев. 

През второто полу-
време моряците нападаха 
откъслечно, като бавно 
изнасяха напред тежката 
топка. Натискът на плов-
дивчани се засили още по-
вече, след като бе отстра-
нен за неспортсменско 
държание Лулчев (8-ВМС). 
Четири минути по-късно 
(в 80-та мин.) Дервентски 
не можа да реагира на 
бита от Занев от 3-4 м топ-

ка – 1:0 за ДНА. Няколко 
минути преди края съди-
ята Т. Стоянов отстрани 
Костов (ДНА-7) за неспорт-
сменско държание.“

ВМС отново напуска 
борбата за тази купа в 1/8 
финалната фаза.

***
Купа на ГК 

на ДСНМ
Участващите 

8 отбора са раз-
делени на две 

групи и играят по систе-
мата на елиминиране. 
Известни резултати: 17.11. 
„Спартак“ – „Локомотив“ 
2:1, „Академик“ – „Хр. 
Ботев“ 3:1. В другата гру-
па: 18.11.1955 г. „Ударник“ 
– „Септември“ 1:0, ВМС – 
„Динамо“ 1:0.

Финал:
4.12.1955 г.: Колодрума, 

ВМС – „Спартак“ Сталин 
0:0 – незавършил, съдия: 
Антонов

В. „Сталинско знаме“, 
бр. 298, 11.12.1955 г.: „… 
Но както се наблюдава в 
срещите между тези два 
отбора, да вземем за при-
мер последната среща за 
купата на ГК на ДСНМ на 4 
т.м. Хилядите зрители до-
шли да наблюдават една 
хубава игра бяха крайно 
разочаровани. Вместо 
очакваната оспорвана и 
изпълнена с вълнуващи 
моменти игра, на тях бе 
поднесен един безцветен 
в качествено отношение 
футбол, изпъстрен с ре-
дица с нищо неоправдани 
грубости и непристойно 
държание. Зрителите с 
чувство на неудовлетворе-
ност и негодуване напус-
наха Колодрума. 

Още не бяха изминали 
и 5 минути от мача и сиг-
нали на прояви, на които 
в последствие „доволно“ 
бяхме свидетели даде 

централният защитник 
на ВМС Боснов. Той при 
сблъскване с Кашукеев бе 
фаулиран, което бе марки-
рано от съдията Антонов. 
Невъздържайки нервите 
си, Боснов замахна с юм-
рук да удари Кашукеев. 
След това Лулчев, като по 
задължение реши да вър-
не на с нищо невиновния 
Ив. Киров, а не след дълго 
К. Пандов „чукна“ Лулчев. 
Не останаха назад и ня-
кои други състезатели. До 
края на срещата зрители-
те бяха свидетели как тук-
таме в игрището се свива-
ха контузени състезатели 
от двата отбора. Отлично 
играещия Кирчев (Сп) 
на няколко пъти прояви 
слабост, като се обръща-
ше към освиркващите 
го запалянковци и им се 
заканваше. Голям дял за 
всичко това, разбира се 
има и съдията на срещата 
Антонов, който не реагира 
респектиращо на горните 
прояви още в самото на-
чало. Наистина в послед-
ните 10 мин. той отстра-
ни от игра състезателите 
Костов и Терзистоев от 
ВМС, но това не беше за 
груба игра, а за непри-
стойно отношение към 
самият него. Говорейки 
за лошите прояви на ня-
кои състезатели, не мо-
жем да отминем добрите 
прояви на състезателите 
Богданов, Ковачев, Досев 
от ВМС и Бисер Димитров, 
Янев, Нанов от „Спартак“, 
които със своята игра и 
държание на терена будят 
симпатии сред любители-
те на футбола. 

Не малка вина за 
горните прояви имат и 
ръководствата на двете 
спортни организации. 
Необходими са в това от-
ношение решителни мер-

1955

През септември 1955 
г. започва органи-

зираният от УЕФА 
клубен турнир за Ку-
пата на европейски-
те шампиони (КЕШ), 

който трябва да 
завърши на 13.6.1956 

г. с финал, насрочен 
да се играе в Париж.

До 1961 г. турнирът 
носи  имато Купа 

на Европа. Българ-
ският шампион 

ЦДНА не участва в 
този първи турнир. 

Шампионът на 
Англия – „Челси“ е 
спрян от англий-
ската Футболна 

асоциация, която 
счита турнира за 

маловажен.
През 1955 г. започва 

и Турнирът на пана-
ирните градове, кой-
то не е организиран 

от УЕФА. Първият 
турнир, включващ 

сборни градски 
отбори продължава 

до 1958 г. Целта на 
турнира е реклама 

на изложенията, 
които се състоят в 

тези градове.
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ки. … Б. Парушев.“
„В едно от последни-

те си заседания Градският 
комитет за физкултура и 
спорт (ГКФС) гр. Сталин е 
взел редица решения по 
въпроса за допуснатите 
непристойни прояви от 
страна на някои състеза-
тели. Отстранява от всяка-
къв спортен живот за срок 
от три месеца състезате-
лите Дервентски, Лулчев 
и Кирчев и за два месе-
ца състезателите Боснов, 
Л. Костов, Вълчанов и Г. 
Арнаудов. За непристойни 
прояви на терена наказ-
ва с мъмрене капитаните 
на двата отбора Ненчев и 
Ковачев, за гдето не са въз-
препятствали деянията на 
съиграчите си. С порица-
ние – Пандов и Терзистоев 
за систематични подвиква-
ния към съдията на среща-
та. Отстранява от съдийс-
тво за три месеца Антонов, 
Ставрев и Тодоров за слабо 
и безпринципно ръковод-
ство. Отправя мъмрене на 
Градската секция по фут-
бол и нейния отговорник 
Д. Тодоров за това, че не е 
осигурила оперативно ръ-
ководство и необходимите 
предварителни мерки за 
образцово провеждане на 
турнира… ГКФС изказва 
похвала на състезателите 
Б. Димитров и К. Богданов 
за това, че не се увлякоха 
по съиграчите си, а с дру-
гарската си и коректна игра 
бяха за пример.“

Любен Костов (30.6.2020 
г.): „Цял мач се ритахме, 
стана голям бой. Изгониха 
ме защото напсувах съди-
ята. Прекратиха мача и 
ни изкараха от игрището. 
Май го преиграхме в друг 
ден..“ (бел. Не се намира ин-
формация за преиграване 
на този финал. Мачът иг-
ран на 11.12.1955 г. е запи-

сан като финал за купа-
та на Мира)

Купа на Мира:
Финал:
11.12.1955 г.: 

„Спартак“ – ВМС 2:0
(бел. Има възмож-

ност, мачът записан 
като финал за купата на 
Мира, да е всъщност пре-
играният финал за купа-
та на ГК на ДСНМ)

***
Сезонът остава за-

помнен в историята на 
клуба като трагичен. 
След обещаващо нача-
ло и 5 поредни победи 
над най-силните конку-
ренти от София, следва 
деградация в „Б“ група. 
Статистически погледна-
то, това е единственият 
сезон, при който разлика-
та в точките между брон-
зов медалист и отпадащ 
отбор е само 3 точки. 
10 отбора са класирани 
в тези тесни граници и 
ВМС се оказва послед-
ният от тях. Недостатък 
в провеждането на пър-
венството е, че то не за-
вършва в един ден и час, 
а футболистите на ВМС са 
поставени при неудобно-
то положение да изиграят 
всичките си мачове преди 
два от техните конкурен-
ти в борбата за оставане, 
които имат да играят още 
по два мача. Това създава 
предпоставки за изчисле-
ния и уговорки, които в 
крайна сметка се оказват 
във вреда на моряците. 
Спомените си за еуфори-
ята и покрусата споделя 
кап. I р. Васил Досев:

„… От 5 мача спече-
лихме 10 точки, а от след-
ващите 10 – една! (бел. 
всъщност, спечелените 
точки от следващите 10 
мача са 3). Куриозното 
е, че точно през тази го-

дина, според треньора 
Моканов и другарите, съм 
изиграл един от най-до-
брите си мачове срещу 
столичния „Левски“, а бях 
болен. Избягах от болни-
цата, защото знаех, че сме 
само 12 футболисти. 

Водехме с 1:0, с гол 
отбелязан от Лулчев. 
Моканов ме пита „Ще мо-
жеш ли да издържиш още 
20 минути?“, викам „Ще 
мога!“. Левскарите израв-
ниха и получиха право 
да бият дузпа. Пеев а би и 
след като Дервентски хва-
на топката, го ритна ядосан 
през ръцете и бе изгонен. 
Дервентски силно хвърли 
топката към мен, пазеше 
ме Димчев. Прехвърлих го, 
укротих топката на гърди и 
от линията на наказателно-
то поле шутирах. Гол!

Победихме! Един час 
стояхме в съблекалнята. 
Не можем да се успоко-
им, не можем да повярва-
ме. Навън като ме грабна 
варненската колония от 
студенти – чак до ЦС на 
БСФС ме носи на ръце. 
Ръководството ми взе 
спален вагон. На след-
ващата сутрин имах из-
пит в Морското училище. 
Явявам се, комисията ме 
чака и ми казват, че са ми 
отложили изпита, заради 
тежкия мач. Аз обаче дър-
жах да се явя. На тях пове-
че за мача им се искаше да 
им говоря. Бяха го преда-
вали по радиото и за мен 
какви ли не суперлативи 
са казали – „блестящият“, 
„бързият“ и т.н. Почвам да 
говоря по първия въпрос – 
стоп, викат ми. Почвам по 
втория – стоп, и при тре-
тия – стоп. Не ми дадоха да 
кажа каквото знаех. Бяха 
предварително решили 
да мина леко и ми писаха 
4 по петобалната система. 

1955

Кап. I р. Васил 
Досев: „Не бяхме 
отбор за „Б“ група, 
отпаднахме поради 
нечестни игри на 
други отбори…“
Стефан Янев: 
„Посетихме Досев 
в болницата. Беше 
зле, бяха му ам-
путирали двата 
крака, вследствие 
на тежък диабет. 
Седеше в леглото си 
спокоен, като капи-
тан на мостика си. 
Не издаваше никаква 
тревога, въпреки че 
усещаше тежкото 
си положение. Гово-
реше ясно за минали 
времена и събития. 
Почина скоро след 
това…“
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Статистика BMС „A“ РФГ 1955 г.
6.03.1955 г.: 1 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – ЦДНА Сф 1:0 
(0:0), съдия: П. Джонев, пом. Ат. 
Ставрев, Стойчо Ковачев, 12 000 зр.
ВМС: Иван Дервентски, Тодор 
Терзистоев, Петър Агов, Тодор 
Николов, Никола Попов, Никола 
Алексиев, Спас Киров, Иван Лулчев, 
Любен Костов, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
ЦДНА Сф: Г. Найденов, Г. Цветков, 
Г. Енишейнов, К. Ракаров, Ст. 
Божков, Гавр. Стоянов, Д. Миланов, 
И. Георгиев, Пан. Панайотов, Ст. 
Стефанов, Кр. Янев
Голм.: 1:0 Ив. Лулчев 69‘

12.03.1955 г.: 2 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Локомотив“ 
Сф 2:0 (1:0), съдия: Г. Христов 
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор Николов, 
Никола Алексиев, Никола Попов, 
Спас Киров, Иван Лулчев, Любен 
Костов, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
„Локомотив“ Сф: Д. Славов, 
Ап. Чачевски, Ас. Панайотов, Б. 
Апостолов, Т. Финков, Лаз. Христов, 
Г. Берков (46‘ Н. Богданов), Мет. 
Несторов, П. Аргиров, Кост. Благоев, 
Я. Янков
Голм.: 1:0 К. Богданов 40‘, 2:0 Л. 
Костов 83‘

20.03.1955 г., 3.кр., гр, Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Торпедо“ (Завод 
12) Сф 2:1 (1:1), съдия: Ст. Янчев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор Николов, 
Никола Попов (Кирил Кръстев), 
Никола Алексиев, Спас Киров, Иван 
Лулчев, Любен Костов, Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов
„Торпедо“ Сф: Иванов, Василев, 
Деянов, Панагонов, Златев, Ставрев, 
Башев, Крумов, Трендафилов, 
Венков (Наков), Ал. Илиев
Голм.: 0:1 Илиев 27‘ (псу), 1:1 Сп. 
Киров 37‘, 2:1 Ив. Лулчев 65‘
Отстранен: Башев 73‘ (Завод 12) 

26.03.1955 г.: 4 кр., София, ст. В. 
Левски, „Динамо“ Сф – ВМС 1:2 
(1:1), съдия: П. Джонев, 50 000 зр.
„Динамо“ Сф: Хр. Томов, Ал. 
Кръстев, Ив. Димчев, Д. Димитров, 
Ат. Цанов, Т. Такев, Св. Калчев (46‘ 
К. Александров), Д. Попдимитров, Д. 
Печеников, Пею Пеев, Хр. Илиев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор Николов, 
Никола Попов, Никола Алексиев, 
Спас Киров, Иван Лулчев, Любен 
Костов (70‘ Васил Досев), Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов
Голм.: 1:0 Илиев 37‘, 1:1 Ив. Лулчев 
42‘, 1:2 В. Досев 88‘
Пропусната дузпа: Пеев 79‘ (Дин)
Отстранен: Пеев 80‘ (Дин)

3.04.1955 г.: 5 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Ударник“ Сф 
1:0 (0:0), съдия: Андр. Златарев, 20 
000 зрители
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор Николов, 
Никола Попов, Никола Алексиев, 

Спас Киров, Иван Лулчев, 

Любен Костов (47‘Васил Досев), 
Борислав Ковачев, Кирил Богданов
„Ударник“ Сф: Й. Йосифов, Пан. 
Велев, Т. Атанасов, М. Горанов, Тр. 
Петков, П. Патев, Гр. Ахтимов (46‘ Г. 
Кардашев), Иг. Игнатов, Д. Ташков, Г. 
Стойчев, Г. Гугалов
Голм.: 1:0 В. Досев 80‘

17.04.1955 г.: 6 кр., София, ст. Н. ар-
мия, ВВС Сф – ВМС 3:0 (2:0), съдия: 
Люб. Стамболиев
ВВС Сф: Ст. Геренски, П. Дончев, 
Бл. Филипов, Ив. Атанасов, Й. Арсов, 
Цв. Цветанов, Цв. Милев, Д. Бачев, Д. 
Йорданов – Кукуша, Д. Минчев (46‘ 
Мих. Янков), Д. Петков
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор Николов, 
Никола Попов (Кирил Кръстев, 46), 
Никола Алексиев, Спас Киров, Иван 
Лулчев, Васил Досев, Борислав 
Ковачев, Кирил Богданов
Голм.: 1:0 Цветанов (дуз.) 20‘, 3:0 
Дим. Йорданов 40‘, 59‘
Пропусната дузпа: Н. Алексиев 65‘ 
(ВМС) 
Отстранен: К. Кръстев 70‘ (ВМС)

24.04.1955 г.: 7 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Миньор“ 
Димитрово 0:2 (0:2), съдия: Т. 
Стоянов, 12 000 зр.
ВМС: Иван Дервентски (46‘ Сава 
Симеонов), Димитър Боснов, 
Петър Агов, Тодор Николов, Кирил 
Кръстев (46‘ Никола Попов), Никола 
Алексиев, Спас Киров, Иван Лулчев, 
Васил Досев, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
„Миньор“: Ал. Стоилов, Т. Евстатиев, 
П. Лозанов, Д. Захариев, Бог. Пушев, 
Ром. Драгомиров, Ив. Данчев, Ж. 
Карадалиев, П. Владимиров, Анг. 
Миланов, Ол. Павлов
Голм.: 0:1 Данчев 5‘, 0:2 Владимиров 
15‘

2.05.1955 г.: 8 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – ДНА Пловдив 
0:1 (0:1), съдия: Тр. Христов, 12 000 
зр.
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор Николов, 
Любен Славейков, Никола Алексиев, 
Спас Киров, Иван Лулчев, Васил 
Досев, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
ДНА Пд: Г. Кекеманов, Енчев, 
Чакъров, Иванов, Бахчеванджиев, 
Н. Ковачев, Кожухаров, Ал. Костов, 
Симеонов, Найденов, Д. Василев  
Голм.: 0:1 Василев 27‘

8.05.1955 г.: 9 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, „Спартак“ Сталин – 
ВМС 0:0, съдия: Ст. Чомаков, 15 000 
зр.
„Спартак“ Ст.: Хр. Вълчанов, 
Бисер Димитров, Т. Захариев, 
Филипов, Д. Ненчев,  К. Пандов, Д. 
Халачев, Б. Парушев, Хр. Нанов, К. 
Кашукеев, Бл. Янев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор Николов, 
Никола Попов, Никола Алексиев, 
Спас Киров, Тодор Терзистоев, 
Любен Костов, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов

15.05.1955 г.: 10 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Локомотив“ 
Пловдив 1:0 (1:0), съдия: Ф. Зарев, 
10 000 зр,
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор Николов, 
Никола Попов, Любен Славейков, 
Спас Киров, Васил Досев, Любен 
Костов, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
„Локомотив“ Пд: Т. Бечиров, 
Станчев, Дав. Попов, Георгиев, 
Делев, Андонов, Дагнев, Панайотов, 
Колев, Аладжов, Николов 
Голм.: 1:0 Л. Костов 12‘

28.05.1955 г.: 11 кр., Плевен, ст. Сл. 
Алексиев, „Спартак“ Пл – ВМС 1:0 
(0:0), съдия: Г. Трифонов
„Спартак“ Пл: Пърчанов,  
Богомилов, Пъшо Димитров, Ст. 
Цоловски, П. Пенков, Б. Георгиев, 
М. Ганчев, Искър Петров, Здравков, 
Вулов, Анков
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор Николов, 
Никола Попов, Любен Славейков, 
Спас Киров, Васил Досев, Любен 
Костов, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 1:0 Ганчев 80‘

5.06.1955 г., 12 кр., Г. Оряховица, „Ч. 
знаме“ Павликени – ВМС 0:0, съ-
дия: Л. Стамболиев, 8 000 зр.
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор 
Терзистоев, Никола Попов, Любен 
Славейков, Спас Киров, Васил Досев, 
Любен Костов, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов

19.06.1955 г.: 13 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Спартак“ 
Пловдив 0:1 (0:0), съдия: Ст. Чомаков
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор Николов, 
Никола Попов, Никола Алексиев, 
Спас Киров, Иван Лулчев, Васил 
Досев, Тодор Терзистоев, Кирил 
Богданов
„Спартак“ Пд: Н. Дамянов, Иванов, 
Фурнаджиев, Кръстев, Бож. Митков, 
Сивинов, Милков, Г. Каваков, Т. Диев, 
Дешев, Барбов
Голм.: 0:1 Т. Диев 70‘

3.07.1955 г.: 14 кр., София, ст. В. 
Левски, ЦДНА – ВМС 3:0 (2:0), съ-
дия: Тр. Христов
ЦДНА: Хр. Андонов, Г. Цветков-
Буч, К. Ракаров, Г. Енишейнов, Ст. 
Божков, Г. Стоянов, П. Михайлов, Г. 
Димитров-Червения, П. Панайотов, 
Ив. Георгиев, Кр. Янев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тонко Тунчев, 
Никола Попов, Никола Алексиев, 
Спас Киров, Иван Лулчев, Кирил 
Кръстев,  Тодор Терзистоев, Борислав 
Ковачев 
Голм.: 1:0 Георгиев 11, 2:0 Ст. Божков 
44‘ (дуз), 3:0 Г. Димитров – Червения 
61‘
Отстранен: Н. Алексиев 65‘ (ВМС)

9.07.1955 г.: 15 кр., София, ст. Н. ар-
мия, „Локомотив“ Сф – ВМС 0:0, 

съдия: Ат. Динев
„Локомотив“ Сф: М. Маринов, 
Т. Финков, Ас. Панайотов, Ап. 
Чачевски, Наум Савов, Лаз. Христов, 
Кост. Благоев, Мет. Несторов, Н. 
Стоянов; Ст. Михайлов, Н. Богданов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тонко Тунчев, 
Никола Алексиев, Никола Попов, 
Спас Киров, Иван Лулчев, Васил 
Досев, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов

20.08.1955 г., 16 кр., София, ст. Н. ар-
мия, „Торпедо“ (Завод 12) – ВМС 0:1 
(0:0), съдия: Н. Дундаров
„Завод 12“: Иванов, Василев, Деянов, 
Панагонов, Златев, Ставрев, Наков, 
Крумов, Трендафилов, Ал. Илиев, 
Евтимов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тодор Николов, 
Никола Попов, Никола Алексиев, 
Спас Киров, Иван Лулчев, Любен 
Костов, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 0:1 Н. Попов 46‘

26.08.1955 г., 17 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Динамо“ Сф 0:1 
(0:1), съдия: Й. Таков, 15 000 зр.
ВМС: Сава Симеонов, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тонко Тунчев, 
Никола Попов, Никола Алексиев, 
Спас Киров, Иван Лулчев, Любен 
Костов, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
„Динамо“ Сф: Д. Еленков, Мет. 
Ангеловски, Ив. Димчев, Д. 
Димитров, К. Александров, Ал. 
Кръстев, Д. Печеников, Св. Калчев, Д. 
Попдимитров, Т. Такев, П. Пеев
Голм.: 0:1 Попдимитров 13‘

31.08.1955 г.: 18 кр., София, ст. Н. ар-
мия, „Ударник“ Сф – ВМС 3:1 (1:1), 
съдия: Цв. Цветков
„Ударник“: Й. Йосифов, П. Велев, Т. 
Атанасов, М. Горанов, Ив. Шулев, П. 
Патев, Св. Христов, Иг. Игнатов, Д. 
Ташков, Г. Стойчев, Г. Гугалов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тонко Тунчев, 
Никола Попов, Никола Алексиев, 
Спас Киров, Иван Лулчев, Васил 
Досев, Любен Костов, Кирил 
Богданов 
Голм.: 1:0 Ташков 26‘, 1:1 Л. Костов 
31‘, 2:1 Горанов 48‘ (дуз.) 48, 3:1 
Ташков 79‘

4.09.1955 г.: 19 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – ВВС Сф 1:1 (1:0), 
съдия: Ат. Динев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тонко Тунчев, 
Никола Попов, Никола Алексиев, 
Тодор Терзистоев, Спас Киров, 
Васил Досев, Любен Костов, Кирил 
Богданов
ВВС: Ст. Геренски, П. Дончев, Бл. 
Филипов, Ив. Атанасов, Й. Арсов, 
Цв. Цветанов, Д. Минчев, Д. Бачев, Д. 
Йорданов, Алексиев, Д. Петков
Голм.: 1:0 Л. Костов 5‘, 1:1 Д. 
Йорданов 52‘

9.09.1955 г.: 20 кр., Димитрово, ст. на 
Мира, „Миньор“ Д-во – ВМС 4:1 
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1955 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. ЦДНА 0:1 5:2 2:1 3:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:1 1:0 3:0 2:0 2:0

2. УдСф 0:1 1:2 1:0 2:2 1:0 4:2 0:1 2:0 2:3 2:0 3:1 1:0 2:0

3. СпСт 1:1 1:1 1:0 0:0 0:0 2:2 0:0 2:2 2:0 3:0 0:0 1:1 0:1

4. МинД 2:2 1:2 0:0 1:0 0:0 1:0 0:1 0:1 2:0 1:0 4:1 3:0 2:1

5. ДинСф 0:3 1:2 1:0 3:0 0:1 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 1:2 1:0 4:0

6. СпПд 0:2 1:0 3:1 2:0 3:2 2:4 2:0 2:1 0:0 0:2 0:1 0:3 1:2

7. ЛокСф 0:1 0:3 2:0 0:2 3:2 1:1 2:2 2:1 2:2 1:1 0:0 1:0 2:0

8. ВВС 1:3 1:0 2:2 0:0 2:3 0:2 2:2 6:1 1:2 4:1 3:0 3:1 0:0

9. Сп.Пл 0:0 0:1 0:1 2:1 1:1 1:0 2:3 1:1 1:3 1:0 1:0 3:0 6:1

10. ДНА 1:1 1:0 1:2 1:4 0:1 1:1 0:2 1:1 0:0 1:1 2:0 3:0 1:0

11. Зав12 1:2 1:0 0:0 1:1 3:1 2:1 2:0 1:0 1:0 2:0 0:1 2:0 0:1

12. ВМС 1:0 1:0 2:1 0:2 0:1 0:1 2:0 1:1 1:1 0:1 2:1 1:0 8:0

13. ЛокПд 0:0 0:0 0:1 3:0 0:1 1:0 1:0 1:1 0:1 0:1 2:2 2:1 3:0

14. ЧзПав 1:2 0:3 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 0:2 3:1 1:1 0:0 0:0

ВМС, 1955 г., „А“ РФГ м. г.

Иван Дервентски 25

Димитър Боснов 25

Петър Агов 24

Спас Киров 24 4

Никола Алексиев 23 1

Кирил Богданов - Картофа 23 2

Борислав Ковачев 22 1

Никола Попов - Мальо 20 1

Иван Лулчев 19 6

Любен Костов 18 6

Васил Досев 18 4

Тодор Николов - Чапата 13

Тонко Тунчев 12

Тодор Терзистоев 11

Любен Славейков 9

Кирил Кръстев 4

Сава Симеонов 2

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. ЦДНА София 26 14 9 3 38:16 37

2. Ударник София 26 14 3 9 34:20 31

3. Спартак Сталин 26 8 12 6 26:25 28

4. Миньор Димитрово 26 11 5 10 29:24 27

5. Динамо София 26 10 7 9 33:30 27

6. Спартак Пловдив 26 11 5 10 25:25 27

7. Локомотив София 26 9 9 8 33:34 27

8. ВВС София 26 7 12 7 34:28 26

9. Спартак Плевен 26 9 8 9 31:30 26

10. ДНА Пловдив 26 9 8 9 27:31 26

11. Tорпедо (Завод 
12) София 26 9 7 10 26:27 25

12. ВМС Сталин 26 10 5 11 26:28 25

13. Локомотив Пловдив 26 6 6 14 18:29 18

14. Червено знаме Павликени 26 5 4 17 12:45 14

(1:0), съдия: Й. Таков 
„Миньор“: Ал. Стоилов, Т. 
Евстатиев, П. Лозанов, Д. Захариев, 
Бог. Пушев, Ром. Драгомиров, Ив. 
Данчев, В. Ангелов, П. Владимиров, 
Ж. Карадалиев, Ол. Павлов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тонко Тунчев, 
Никола Алексиев, Любен Славейков, 
Спас Киров, Васил Досев, Тодор 
Терзистоев, Любен Костов, Кирил 
Богданов
Голм.: 2:0 Данчев 21‘, 62‘, 2:1 
Сп. Киров 64‘, 3:1 Павлов 78‘, 4:1 
Владимиров 86‘

13.09.1955 г.: 21 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Спартак“ 
Сталин 2:1 (1:0), съдия: Л. 
Стамболиев
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тонко Тунчев, 
Любен Славейков, Никола Алексиев, 
Тодор Терзистоев, Иван Лулчев, 
Любен Костов, Борислав Ковачев, 
Кирил Богданов
„Спартак“ Ст: Хр. Вълчанов, Б. 
Димитров, Ил. Кирчев, Сп. Филипов, 
Д. Ненчев,  К. Пандов, Ив. Киров, 
Бл. Янев, Хр. Нанов, К. Кашукеев, Г. 
Арнаудов
Голм.: 1:0 Филипов 21‘ (авт.), 1:1 
Ненчев 47‘ (дуз), 2:1 К. Богданов 54‘

25.09.1955 г., 22 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Спартак“ 
Плевен 1:1 (0:0), съдия: Г. Христов
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тонко Тунчев, 
Любен Славейков, Никола Алексиев, 
Спас Киров, Васил Досев, Любен 
Костов, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
„Спартак“ Пл: Н. Пърчанов, 
Богомилов; Пъшо Димитров, Ст. 
Цоловски, П. Пенков, Николов, 
Здравков, М. Ганчев, Зл. Ангелов, 
Върбанов, Анков
Голм.: 0:1 Ангелов 75‘, 1:1 Б. Ковачев 
76‘

9.10.1955 г., 23 кр., Пловдив, ст. 9 
септ., ДНА – ВМС 2:0 (1:0), съдия: 
Н. Гелев
ДНА Пд: Г. Кекеманов, Енчев, 
Чакъров, Янев, Бахчеванджиев, Н. 
Ковачев, Ив. Сотиров, Ал. Костов, 
Панайотов, Т. Тодоров, Сотиров 
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тонко Тунчев, 
Никола Попов, Никола Алексиев, 
Кирил Богданов, Иван Лулчев, Васил 
Досев, Борислав Ковачев, Тодор 
Терзистоев
Голм.: 1:0 Тодоров 45‘, 2:0 Сотиров 
68‘

13.10.1955 г., 24 кр., Пловдив, 
„Локомотив“ Пд – ВМС 2:1 (1:1), 
съдия: Ст. Чомаков 
„Локомотив“ Пд: Т. Бечиров, 
Станчев, Давид Попов, Георгиев, 
Делев, Дамянов, Атанасов, П. Колев, 
Узунов, Аладжов, Дечев 
ВМС: Иван Дервентски, Димитър 
Боснов, Петър Агов, Тонко Тунчев, 
Никола Попов, Никола Алексиев, 
Спас Киров, Иван Лулчев, Васил 
Досев, Борислав Ковачев, Кирил 
Богданов
Голм.: 1:0 Узунов 7‘, 1:1 Ив. Лулчев 
17‘, 2:1 Колев (дуз.) 56‘

20.10.1955 г.: 25 кр., гр. Сталин, 
Колодрума, ВМС – „Ч. знаме“ 

Павликени 8:0 (5:0), съдия: К. Динов
ВМС: Иван Дервентски, Любен 
Славейков, Димитър Боснов, Тонко 
Тунчев, Тодор Терзистоев, Никола 
Алексиев, Спас Киров, Иван Лулчев, 
Васил Досев, Любен Костов, 
Борислав Ковачев 
 „Ч. знаме“ Павликени: Петров, 
Недялков, Панов, Цветанов, Ганчев, 
Попов, Мусаков, Гешев, Енев, 
Мошелов, Неделчев 
Голм,: 1:0 Н. Алексиев (дуз.) 10‘, 2:0 
В. Досев 12‘, 3:0 Сп. Киров 23, 4:0 Л. 
Костов 32‘, 5:0 Сп. Киров 37‘, 6:0 В. 
Досев 53‘, 8:0 Ив. Лулчев 70‘, 74‘

25.10.1955 г.: 26 кр., Пловдив ст. 9 
септ., „Спартак“ Пд - ВМС 0:1 (0:1), 
съдия: Стамболиев 
„Спартак“ Пд: Н. Дамянов, Иванов, 
Ат. Манолов, Ив. Манолов, Бож. 
Митков, Кръстев, Т. Диев, Ботев, 
Фурнаджиев, Д. Дешев, И. Барбов
ВМС: Иван Дервентски, Любен 
Славейков, Димитър Боснов, Тонко 
Тунчев, Тодор Терзистоев, Никола 
Алексиев, Спас Киров, Иван Лулчев, 
Васил Досев, Борислав Ковачев, 
Любен Костов
Голм.: 0:1 Л. Костов 8‘
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Хората мислят, че ми пра-
вят добро. Аз бях отличник 
и не ми се искаше да имам 
4 на държавният изпит по 
марксизъм-ленинизъм. 
Обжалвах тази оценка и 
при повторното изпитване 
получих 5. 

След петте поредни 
победи секцията се събра 
и деятелите заговориха да 
ставаме шампиони. Бях ка-

питан на отбора и казвам: 
„Дайте да останем в група-
та. Гошо Димитров излезе 
от отбора, 12 човека сме!“

Свалиха ме от капи-
танския пост, защото съм 
мислел пораженчески. 
Никой не искаше и да чуе, 
че в спечелените пет мача 
шанса беше на наша стра-
на. От „Левски“ можеше да 
загубим с 5-6 гола. Но не 
биваше цяло първенство 

да разчитаме на спорт-
ното щастие. Загубихме 
срещи във Варна, от които 
можеше да вземем точки с 
по-защитна игра, да спрем 
очерталата се черна се-
рия. Така изпаднахме, а не 
бяхме отбор за „Б“ група. 
Доказахме го с категорич-
ното си завръщане още 
през следващата година.“ 
(от „Футболна Варна“, 
Ст. Янев и сътр., 1988 г.)

„Не знам по какъв начин ни определяха имената 
след 9.9.1944 г. Мен ме писаха Тодоров, а брат ми е с 
фамилно име Колев. Във футбола останах с бащиното 
си име. Като дете живеехме близо до „Тича“ и там след 
училище всеки ден – юруш на стадиона. Пускаха ни да 
играем. Кафето ни гледаше и си избираше деца, така 
попаднах в отбора му. Когато влязох в казармата през 
1954 г. ме пратиха на Галата, имаше там едни бараки. 
Ставри Бъчваров – боксьора идваше с един мотор да 
ме води на тренировки. След новобранското обучение 
ме преместиха във Варна и от 1955 г. влязох в мъжкия 
отбор. Червения беше заминал за ЦСКА и аз заиграх на 
неговото място. 

Сезона тръгна много успешно с пет победи сре-
щу софийските отбори. Имахме и много късмет в тези 
мачове, което не се отчете веднага, и четири от тях се 
играха във Варна. Най-голямата бомба беше когато би-
хме „Левски“ в София. Те изтърваха много положения 
и дузпа накрая, а ние ги бихме в последната минута. 
След това имахме възлов мач срещу „Завод 12“, биха 
ни с 3:0 и Колю Алексиев изтърва дузпа, която можеше 
да промени мача. От тогава взеха да ми дават и на мен 
да бия дузпи. От този мач тръгнахме надолу. През този 
сезон най-добре помня гола си срещу „Спартак“ Варна. 
Завъртях я направо от корнер. Богданов (Картофа) и 
Вълчанов (вратаря на „Спартак“) се спречкаха нещо и 
топката влезе. След това писаха гола на Богданов. Това 
беше победен гол. Както бяхме първи в класирането, 
постепенно влязохме в борбата за оставане. Когато 
дойдоха Павликени, те бяха вече отпаднали. Защитата 
им – разграден двор, не играха нищо, легнаха ни. 
Можехме да им вкараме колкото голове си поискаме, 
накрая спряхме да ги броим. Бихме с 8:0, след това 
бихме и „Спартак“ в Пловдив, и те не играеха за нищо. 
Проблема беше, че другите кандидати за отпадане има-
ха още по два мача, когато ние приключихме. „Завод 12“ 

биха „Локомотив“ Пловдив, които също вече бяха 

Любен Костов
Тодоров

(р. 8.3.1935 г., Варна)
ВМС: 1955-59 г.

Позиция: център нападател
„А“ РФГ: 66 мача/21 гола

„Б“ РФГ: ок. 20 мача/10 гола

изпаднали и „Спартак“ Пловдив точно с толкова гола, 
колкото им трябваше да останат. Минаха ни с един гол 
в класирането и отпаднахме. ВВС също имаха някакви 
мачове, в които удобно победиха. Така се играеха пър-
венствата тогава.“ (от разговори с Л. Костов 2019, 2020)

Със завръщането на Георги Димитров – Червения 
от ЦДНА през 1959 г., Любен Костов преминава в 
„Спартак“ Варна и през 1961 г. става голмайстор на „А“ 
РФГ с еднакъв брой голове с Дим. Йорданов – Кукуша 
от „Левски“.

„Работех с двата крака почти еднакво. Стрелях съ-
образно ситуацията, без голяма подготовка и това из-
ненадваше вратарите. Имах „седмо чувство“ къде ще 
отиде топката в наказателното поле. Чувствах и парт-
ньорите си. Най-трудно играех срещу Пъшо Димитров 
от Плевен. Много силен физически, хич не подбираше 
начините, с които да ми избие топката. И срещу Кирчев, 
но имам и сполучливи мачове. Може би, защото му бях 
любимец. На терена ми викаше: „Тази фланелка с номер 
9 ще личи само при нас.“ Не бях страхлив. Напротив, 
влизах между шамарите и много от головете ми са след 
сериозни сблъсъци и мелета. Не играех обаче грубо, 
уважавах бранителите. 

В „Спартак“ преминах, защото бях обиден на ръ-
ководството на „Черно море“. Бяхме седем матроси: 
Гороломов, Шаламанов, Коцев, Лазаров …, дойдоха 
от София и служиха по две години, а аз женен и с дете 
– 3 години. Още преди уволнението си подадох доку-
менти за преминаване в „Спартак“. Ръководството на 
„Черно море“ разбра това и ме остави още една година 
на свръхсрочна служба. Но намерих начин да премина 
в „Спартак“, без да забравям, че съм израснал на игр. 
„Тича“, къщата ни беше само на няколко крачки от фут-
болния терен. Бях любимец на Георги Радев – Калфата, 
който често се занимаваше с нас. Аз бях подвижен като 
него, жаден за топката. Веднъж ми каза: „Момче, посто-
янствай, от теб ще стане футболист..“ (от „Футболна 
Варна“, Стефан Янев и сътр., 1988 г.)

Четири години бях голмайстор на „Спартак“. След 
това се върнах в „Черно море“. Бях се откъснал малко от 
футбола и започнах здрави тренировки за влизане във 
форма. 1964 г. трябва да е било (не е сигурен). Червения 
беше вече треньор с Мокана. Сложиха ме резерва. 
Публиката вика: „Пускай го, бе! За какво го държиш!“, 
ама не ме пусна и аз се разсърдих и си заминах. Бях тех-
ник в „Елпром“, там си останах до пенсията.“

1955
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След премина-
ването на Иван Дервентски 
в „Левски“ през февруари, 
в обратна посока поте-

гля вратарят на 
юношеския на-
ционален отбор 
Деян Гороломов, 
а през септември 
ще го последва 
и съотборника 
му от „Левски“ 
Д и м и т ъ р 
Ш а л а м а н о в . 
Двамата софиян-
ци отбиват част 
от военната си 
служба във ВМС. 
Резервни врата-
ри са местните 
кадри Стайко 
Стайков и Кондю 
Пенков, от кои-
то само Стайко 
записва офи-
циални мачове. 
З а м и н а в а н е т о 
на Петър Агов за 
Търговище оста-
вя въпросителна 
в центъра на за-
щитата, времен-
но разрешена от 
Любен Славейков 
и Стоян Пандов. 
От „Торпедо“ – 
Сталин, присти-
га нападателят 
Стефан Генов. 
Защитата се под-
силва с Владимир 
Грозданов от „Ч. 
знаме“ Видин, а 
средната линия 
получава сериоз-
но подкрепление 
- юношеският и 
младежки на-
ционал Христо 
Лазаров – Ричката 
от „Септември“ 
София.

Купа на 
ОСПС (Окръжен 

съвет на Проф-съюзите). 
9.02.1956 г.: ВМС – 

„Локомотив“ 3:1 (3:0)
Финал:
2.04.1956 г.: Колодрума, 

„Спартак“ Сталин – СКНА 
3:1, съдия: Ралчев

(Бел. от март 1956 г. 
отборът на ВМС е пре-
именуван на Спортен 
клуб „Народна армия“ 
или СКНА, но в пресата 
все още се среща името 
ВМС и на практика, през 
цялата година отборът 
е представян с две име-
на: ВМС=СКНА)

СКНА: Стайко Стайков, 
Дим. Боснов, Л. Славейков, 
Вл. Грозданов, Н. Попов, 
Т. Терзистоев, Сп. Киров, 
В. Досев, Ив. Лулчев, Ст. 
Генов, Л. Костов

В. „Сталинско знаме“, 
3.02.1956 г.: „Играната в 
неделя футболна среща за 
купата на ОСПС бе серио-
зен сигнал за не доброто 
състояние на футбола в гр. 
Сталин. Играта и на двата 
отбора не бе на високо 
равнище и съвсем основа-
телно предизвика тревога. 
… Преди всичко тимовете 
не са все още окончателно 
уточнени. … Днес излязо-
ха „нови гарнитури“ с та-
кива размествания на от-
делните играчи и постове, 
което показва че все още 
има суетене и несигурност 
при окончателното оф-
ормяне на отборите. Така 
например при ВМС не са 
уточнени средната линия, 
вратарят и нападението … 
За това играта през цяло-
то време бе разпокъсана, 
стихийна… От тук липс-
ващи удари във вратата. 
„Спартак“ отправи само 7, 
а ВМС – всичко 6.

В техническо отно-
шение двата тима играха 
също незадоволително. 
Отделните линии не се ста-
раеха и не можеха да ус-

тановят връзка помежду 
си. Играеше се стихийно, 
често високо, подавания-
та бяха остри, неточни не-
целенасочени, а в извест-
ни моменти прибързани 
и безразборни. Не бяха 
редки случаите, когато 
топката се спираше лошо 
и попадаше в противника 
или се подаваше на чужд 
играч. Така например 
Попов (ВМС) повече от 7 
пъти подаде топката на 
противника. Досев (ВМС) 
4 пъти пропусна подаде-
ната му топка под крака 
си, Л. Костов не умее да 
снеме топката ниско, при 
което губи ценно време, 
Лулчев не умее да спира 
топката …

Постигнатите голове, 
с изключение на един, 
са плод не на колектив-
но проведени замислени 
нападения, а на грешки 
на отбраната или на лич-
ната съобразителност на 
отделни състезатели. … 
Не липсваха и хулиган-
ски прояви. Защо Ненчев 
съвсем умишлено пред 
7-8000 зрители нанесе 
бокс в стомаха на Лулчев? 
Защо Славейков се опи-
та да срита своят колега 
Арнаудов. На какво при-
личаше пазарлъкът, кой-
то водиха състезателите 
на „Спартак“ със съдията 
Ралчев? … Налага се за-
дълбочена работа от със-
тезателите и треньорите 
….

Срещата завърши при 
резултат 3:1 за „Спартак“. 
На отбора победител 
бе връчена купата на 
ОСПС. Илия Апостолов – 
Оптячката“

23.02.1956 г.: пр., игр. 
1-ви май, ВМС – „Спартак“ 
Сталин 3:1

В. „Сталинско зна-

1956
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ме“, 24.02.1956 г.: „Вчера 
на игрище Първи май в гр. 
Сталин се състоя другарска 
футболна среща между от-
борите на ВМС и „Спартак“ 
- Сталин. Срещата завърши 
при резултат 3:1 за отбора 
на ВМС.“
    

***
В. „Сталинско зна-

ме“, бр. 53, 1.03.1956 г.: 
„Публикувана е нова на-
редба за футболното пър-
венство. … В решението 
на бюрата на ВКФС и на 
републиканската секция 
по футбол (РФС) за про-
мяна между другото се 
казва: „Бюрата на ВКФС и 
РФС разгледаха въпроса 
за редовността на състеза-
телите от футболния отбор 
на ВВС. От представените 
документи се установи, че 
във футболното първен-
ство за 1955 г. в състава на 
отбора на ВВС са участвали 
нередовни състезатели. 
Освен това, за 1956 г., част 
от картотекираните със-
тезатели на ВВС са нере-
довни. Поради това грубо 
нарушение на наредбата 
на ВКФС бюрата на ВКФС и 

2.04.1956 г., 
Колодрума, СКНА 
от ляво надясно: 
Любен Славейков, 
Любен Костов, 
Стефан Генов, 
Спас Киров, 
Тодор Терзистоев, 
Димитър Боснов, 
Иван Лулчев, 
Никола Попов, 
Владимир 
Грозданов, 
Стайко Стайков
и Васил Досев

РФС решиха:
1. Изважда се от със-

тава на „А“ РФГ футболни-
ят отбор на ВВС

2. В състава на „А“ 
РФГ за 1956 г. се включ-
ва отборът на „Торпедо“ 
- Русе.“

Странното в тези дос-
та късни решения е, че 
отборът на ВВС е изваден 
за нередовни състеза-
тели, но резултатите му 
от завършилото първен-
ство не са анулирани, в 
който случай отборът 
на ВМС гр. Сталин би 
имал една точка повече 
в крайното класиране от 
запазилият мястото си в 
„А“ РФГ „Завод 12“. 

Никъде не са споме-
нава кои играчи са не-
редовни и най-вероятно 
тук става въпрос за по-
редното безпринципно 
политическо вмешател-
ство в българския фут-
бол, в което е намесен 
партийният деец Пенчо 
Кубадински, който държи 
в „А“ РФГ да има отбор от 
Русе, в следствие на кое-
то набързо е съставен та-
къв под името „Торпедо“, 
въпреки че този отбор не 

участва в първенството на 
„Б“ РФГ през 1955 г. В него 
са включени най-силните 
футболисти от всички ДСО 
в Русе. 

Според софийския 
журналист Силвестър 
Милчев, който е свидетел 
на събитията, новината 
за отстраняването на ВВС 
от „А“ РФГ е съобщена на 
треньора и футболистите 
по време на подготвител-
ния им лагер, като им е 
обяснено, че софийският 
гарнизон може да бъде 
представен в групата само 
от един военен отбор, 
този на ЦДНА. Треньорът 
на ВВС, Стойне Минев, из-
живява тази неправда дос-
та тежко, а отборът му се 
разпада, след като футбо-
листите се разпръсват по 
други ДСО. Най-големият 
печеливщ от тази ситуация 
се оказва ДСО „Динамо“ 
София, който се сдобива 
с пет отлични футболи-
сти на ВВС, между които 
капитана Йончо Арсов и 
познатите ни вече бивши 
моряци Благой Филипов 
и Димитър Йорданов – 
Кукуша.

1956 г. Населението 
на Варна е около 81 
хиляди в следствие 
на интензивните 
имиграционни 
процеси на бълга-
ри от Одринска и 
Беломорска Тракия, 
започнали още по 
време на Илинден-
ско-Преображен-
ското въстание и 
Балканските войни. 
От тук темповете 
на растеж стават 
много бързи  Десет 
години по-късно гра-
дът наброява вече 
180 000 жители.

***
На 26.02.1956 г. в 
Кортина д‘Ампецо, 
Италия са откри-
ти 7-те Зимни 
Олимпийски игри. 
България участва 
със седем спорти-
сти. Най-доброто 
постижение е на 
алпиецът Георги 
Димитров – 13-то 
място в слалома и 
18-то в спускането. 
Участва и Петър 
Попангелов – баща, 
който заема по-зад-
ни позиции.
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Отборът на ВМС 
Сталин, който ще се пред-
ставя през тази година 
с името Спортен клуб 
„Народна армия“ (СКНА) 
участва в Североизточната 
„Б“ РФГ. Победителите 
от 7-те „Б“ групи играят 
финален турнир, от кой-
то първите два отбора 
печелят място в „А“ РФГ. 
Победителят от Софийска 
„Б“ РФГ трябва да играе 
бараж с най-ниско класи-
раният софийски отбор от 
„А“ група за място в този 
турнир. 

***
13.03.1956 г., пр., гр. 

Сталин, ВМС – „Миньор“ 
Димитрово 3:1 (2:1), съдия: 
Ат. Ставрев

Голм.: 1:0 В. Досев 18‘, 
2:0 Терзистоев 20‘ (дуз.), 2:1 
Павлов 30‘, 3:1 Терзистоев 
65‘ (псу)

ВМС: Деян Гороломов, 
Дим. Боснов, Л. Славейков, 
Вл. Грозданов, Н. Попов, 
Хр. Лазаров, Сп. Киров, 
В. Досев, Ив. Лулчев, Т. 
Терзистоев, Л. Костов

Отстранени: Л. 
Костов, Сп. Киров (ВМС), 
Ангелов (Мин)

В. „Сталинско зна-
ме“, 14.3.1956 г.: „… 
Подмладения състав на 
ВМС изтръгна победа с 3:1. 

След началния удар, 
отборът на ВМС започна 
с голям подем, като напа-
дателната петорка, под-
помогната добре от стра-
ничните полузащитници, 
които маневрираха спо-
лучливо даде възможност 
да се дадат редица удари 
към вратата на Виденов 
(М), но без резултат.

Миньорци започнаха 
много самоуверено, бав-
но обработваха топката, 
което пречупваше устре-
ма на нападението им и 

не застрашаваха сериоз-
но вратата на ВМС. В 18-та 
мин. при една сполучлива 
комбинация между Киров, 
Лулчев и Досев, послед-
ният остана непокрит, би 
силно, топката се удари в 
тялото на центр. защитник 
Лозанов (М) и се намери 
в мрежата – 1:0 за ВМС. 
Състезателите на ВМС 
продължиха натиска си и 
само след 2 мин. при ком-
бинация с Досев, Лулчев 
напредна стремително, 
но топката бе спряна не-
позволено от защитника 
Пушев… Терзистоев пре-
върна 11-метровия нак. 
удар във втори гол за от-
бора си. Постигнатият 
резултат успокои играчи-
те на ВМС и в 30-та мин. 
Владимиров сполучливо 
подаде на Павлов, оста-
вен непокрит в центъра 
от Славейков, който с до-
бър удар от 10 метра на-
мали резултата на 2:1 през 
плонжа на вратаря. 

През второто полувре-
ме и двата отбора разо-
чароваха. Играта корен-
но промени своя облик, 
липсваше всяка връзка 
между отделните линии, 
особено на ВМС, топката 
се отправяше безцелно, 
липсваше поглед върху иг-
рата (Попов, Славейков), 
което даде възможност 
„Миньор“ постепенно да 
организира играта си и 
да осъществи продължи-
телно надмощие. В 20-та 
мин. на второто полу-
време след нападение от 
ляво Костов бе фаулиран 
и отсъденият наказателен 
удар от близо 25 метра бе 
превърнат майсторски в 
гол от Терзистоев. До края 
на срещата резултата оста-
на непроменен – 3:1. 

Поради търпимостта 
на съдията, състезателите 
на двата отбора допусна-

ха систематически груби 
нарушения, които особе-
но към края на срещата 
изродиха играта. Ангелов 
(М) и Костов, Киров 
(ВМС) бяха отстранени. 
Ръководството на съдия-
та Ставрев бе слабо и без-
принципно. Б. Парушев.“

8.04.1956 г., „Динамо“ 
Сталин – СКНА 0:2

В. „Нар. спорт“, бр. 
30, 13.04.1956 г.: „Бърза, 
динамична и изпълнена с 
остри моменти бе играта. 
Моряците превъзхождаха 
технически и тактически. 
Играта им се строеше пра-
вилно в средната линия 
чрез добре играещите 
полузащитници Лазаров 
и Терзистоев и свръзките 
Лулчев и Генов, като за 
атакуване се използваха 
бързите крила Киров и 
Досев и разумно играещ-
ия централен нападател 
Костов. Динамовци се 
ориентираха към сгъсте-
на защита чрез изтегляне 
на Димитров (8) назад. 
Атаките им бяха откъс-
лечни, без замисъл и 
краткотрайни. Головете 
отбелязаха Терзистоев и 
Досев.“

16.04.1956 г., СКНА 
– „Черв. знаме“ - 
Толбухин 2:1 (1:0)

21.04.1956 г., 
„Септември“ Толбухин – 
СКНА 1:1 (1:0)

29.04.1956 г., СКНА 
– „Локомотив“ - 
Коларовград 4:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
36, 4.05.1956 г.: „Играта 
през първото полувре-
ме бе вяла, без устрем, с 
краткотрайни и безсмис-
лени комбинации без 
удари във вратите. През 

1956
На 25.02.1956 г. на 

закрито заседание 
на ХХ конгрес на 

КПСС, Генералният 
секретар Никита 

Хрушчов представя 
своят доклад „За кул-

та към личността 
и неговите послед-

ствия“, в който 
остро критикува 
масовият терор 
и престъпления, 

извършени по време 
на управлението на 

Сталин и повдига 
въпроса за реабили-

тиране на партийни 
и военни деятели, 

репресирани от Ста-
линисткия апарат. 
Започва периода на 
де-Сталинизация с 
ликвидирането на 
репресивни мерки 

като принудителен 
труд и системата 

на ГУЛАГ, от къде-
то са освободени 

всички затворници. 
От една страна 

Хрушчов е възхвален 
за своята човечност 

и далновидност, а 
от друга критикуван 

за прехвърлянето 
на всички недъзи на 
комунистическата 

доктрина върху 
управлението на 

Сталин, избягвай-
ки по този начин 
по-дълбок дебат 

върху идеологията, 
преследвана от 

управляващата му 
партия.   

***
На 2.03.1956 г. 

френският про-
текторат Мароко 

извоюва своята 
независимост след 

продължителна пар-
тизанска война. 
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второто полувреме моря-
ците организираха играта 
си. Активизираха се полу-
защитниците Лазаров и 
Терзистоев и това се оказа 
благотворно за нападател-
ната петорка и най-много 
за крилата Досев и Киров. 
Чрез Досев Лулчев и Костов 
моряците успяха да отбе-
лежат 4 гола. За голямата 
загуба на локомотивци се 
оказа фатална слабата им 
физическа издръжливост.“

6.05.1956 г., СКНА – 
„Спартак“ - Коларовград 
2:1 (0:1)

14.5.1956 г., СКНА – 
„Академик“ - Сталин 1:0 
(0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 40, 
18.05.1956 г.: „С най-голям 
интерес се очакваше сре-
щата между местните отбо-
ри на СК НА и „Академик“, 
тъй като студентите се 
представяха успешно 
в спартакиадата на ви-
сшите учебни заведения. 
Очакванията се оправдаха. 
... През цялото време със-
тезателите на „Академик“ 
действаха бойко, целена-
сочено с точни подавания 
и чести завършващи удари 
във вратата на Гороломов, 
със сигурна защита. 

Моряците разоча-
роваха. За това допри-
несоха най-много лошо 
играещите нападатели 
Костов, Лулчев и Генов. 
В тяхната игра липсваше 
устрем и съсредоточе-
ност. Те лошо обработ-
ваха топката и в първо-
то полувреме отправи-
ха само два удара във 
вратата на „Академик“. 
Единственият гол бе от-
белязан в 75-та мин. от 
Алексиев (№6) от наказа-
телен удар на 25 метра от 
вратата на „Академик“.

20.05.1956 г., „Локо-
мотив“ Сталин – СКНА 
0:0

В. „Сталинско зна-
ме“, 22.05.1956 г.: 
„Очакванията на много-
бройните привържени-
ци на СКНА, че отборът 
им ще се справи с ле-
кота с отбора на ККЗ „Г. 
Димитров“ – „Локомотив“ 
не се сбъднаха. Напротив, 
младите футболисти-ко-
рабостроители излязоха 
напълно мобилизирани 
и още в първите минути 
се оказаха равностоен 
съперник на рутинира-
ният, макар и млад отбор 
на СКНА. Към 30-та мин. 
те вече играеха така за-
дружно и убедително, че 
взеха инициативата и на 
моменти наложиха над-
мощие. Бързите атаки на 
моряците се пречупва-
ха в бойката отбрана на 
локомотивци. Отборът 
на корабостроителите 
бе излязъл с тактически 
план, който предвижда-
ше крилата му да играят 
силно изтеглени назад, 
със задача да неутрали-
зират бързите крила на 
СКНА. … Отбраната им се 
оказваше почти винаги в 
числен превес.

Очакваше се, че през 
второто полувреме за-
водските футболисти не 
ще издържат, но това не 
стана. Те знаеха, че зад 
тях са хилядите техни 
другари, производстве-
ници от завода, които же-
лаеха победа. Отборът на 
СКНА, от който се очаква-
ше повече, напоследък 
изненада. Той не намери 
начин да преодолее про-
тивника си, увлече се в 
излишни комбинации и 
постигна съвсем малко 
удари. Последните ми-
нути минаха в надмощие 
на „Локомотив“, който 

чрез Мартинов, Тодоров и 
Конаков едва не постигна 
гол. Срещата завърши 0:0. 
Ил. Апостолов“

29.05.1956 г., СКНА – 
Сб. отбор Н. пазар  8:0 
(3:0)

В. „Сталинско зна-
ме“, бр. 129, 30.05.1956 
г.: „Вчера на игрище 
Колодрума в гр. Сталин … 
моряците разгънаха ис-
тинските си възможности 
както в техническо, така и 
в тактическо отношение. 
Като конструктор и орга-
низатор на нападенията 
изпъкна младият Лазаров 
(5). До почивката резулта-
та беше 3:0.

Втората част на мача 
започна с още по-голям 
устрем за увеличаване на 
резултата и още в първи-
те минути те успяха да от-
бележат два гола. Малко 
след това Досев с хубав 
удар покачи на 6:0. Два по-
следователни гола отбеля-
зани от Лулчев покачиха 
на 8:0 за СКНА, при който 
резултат завърши среща-
та. Аджеман“

3.06.1956 г., „Септем-
ври“ Търговище – СКНА 
0:2 (0:1)

9.06.1956 г., СКНА – 
„Ударник“ Сталин 2:0 
(2:0)

В. „Сталинско знаме“, 
бр. 139, 10.06.1956 г.: 
„Вчера в гр. Сталин … още 
в първите минути моряци-
те наложиха бързо темпо 
и с дълги прехвърляния 
застрашаваха вратата на 
„Ударник“. В 5-та мин. на-
падателите на СКНА пре-
минаха в акция и при един 
силен удар от ляво врата-
рят на „Ударник“ изтърва 
топката и намиращият се 
наблизо Лулчев постигна 

***
В крак с полити-
ческите промени, 
настъпили след ХХ 
конгрес на КПСС, от 
2 до 6 април1956 г. в 
София, на закрити 
врати се провежда 
историческият Ап-
рилски пленум на ЦК 
на БКП. Министър 
председателя Вълко 
Червенков реагира 
бавно и с недоверие 
към тези промени, 
а ръководството 
на КПСС има вече 
свой фаворит за 
неговото място 
в лицето на Тодор 
Живков. С налага-
нето на Живков, 
България влиза в 
начертаната от 
Москва „Априлска 
линия“, започнала с 
мащабна подмяна 
на ръководни кадри и 
партийни функцио-
нери, верни на Тодор 
Живков. „Бай Тошо“ 
се превръща в един 
от най-дълго задър-
жалите се кому-
нистически лидери 
в Източна Европа 
и след падането 
на режима му през 
1989 г. сам определя 
последиците от 
Априлския пленум 
като повърхностни 
и нео-сталинистки. 

***
28.06.1956 г., про-
тести в Познан, 
Полша (Познански 
юни). Около 100 000 
работници протес-
тират в центъра 
на полския град за 
по-добри условия на 
работа. Посрещна-
ти са от 400 танка 
и 10 000 войници. 
Протестът е 
потушен със сила. 
Умират около 100 
човека.
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първия гол за своят отбор. 
Само след няколко минути 
Костов се озова пред вра-
тата на трудослужещите и 
увеличи резултата на 2:0 
за СКНА. До края на мача 
резултата не бе променен. 
Л. Аджеман“

17.06.1956 г., Сб. отбор 
Попово – СКНА 0:0

24.06.1956 г., СКНА – 
„Динамо“ . Сталин 0:0

***
27.06.1956 г.: Колодру-

ма, 18.00, СКНА Сталин – 
„Будовляни“ Ополе 2:0 
(0:0), съдия: Филчев

Голм.: 1:0 Ст. Генов 71‘, 
2:0 Л. Костов 73‘

СКНА: Деян 
Гороломов, Дим. Боснов, Л. 
Славейков, Вл. Грозданов, 
Хр. Лазаров, Н. Алексиев, 
Сп. Киров, В. Досев, Ив. 

Лулчев, Ст. Генов, Л. Костов
„ B u d o w l a n i ” : 

Franciszec Ksciuk, Alfons 
Kania, Franciszek Klik, 
Boles Skronkiewicz, Zdislaw 
Rogowski, Zbignew Strociak, 
Wilhelm Spalek, Hubert 
Poplutz, Engelbert Jarek, 
Alfred Cichy, Zbignew Bania

В. „Сталинско знаме“, 

бр. 154, 28.06.1956 г.: „Над 
10  000 публика, между 
които много наши и чужди 
летовници и гости от рано 
преизпълни трибуните на 
игрище Колодрума, за да 
наблюдава международ-
ната футболна среща.

Лошият начален удар 
на ВМС бе използван от 
полския отбор, който 
чрез Чихи (10) и Поплуц 
(8) едва не откри още в 
първата минута. Последва 
остро нападение на моря-
ците, които чрез отлично 
прехвърляне на Алексиев 
и внезапно врязване на 
Досев се озоваха неочак-
вано встрани от вратата 
на гостите. Досев върна 
назад към Лазаров, който 
би силно към левия ъгъл, 
централния защитник Каня 
неволно отклони топката 
към десния ъгъл, но Кшчук 
(1) с прекрасен плонж изби 
и предотврати гола. До 

11-та мин. домакините са 
отправили 5 удара, а гос-
тите 4, нещо необикновено 
за футболна среща у нас. 
Задоволството на публика-
та е видимо. Полските фут-
болисти играят с разноо-
бразни подавания, често с 
едно докосване и не рядко 
в изненадваща посока. За 

това им помага не само до-
брата техника, но и голя-
мото умение да се откри-
ват и търсят в движение, 
да играят в коридор, но в 
играта им липсва бойкост 
и устрем.

Моряците играят също 
с ниски и бързи подавания, 
обаче недостатъчно разно-
образно и без достатъчно 
усет да се откриват удобно 
във време и място, както и 
да играят с изненадващи 
подавания. Така силните 
удари на Генов, Костов, 
Киров и др., общо 12 през 
първото полувреме срещу 
6 на гостите, останаха без-
резултатни.

През второто полу-
време играта имаше също 
бързо темпо и добро тех-
нико-тактическо изпълне-
ние на нападенията към 
двете врати. Към 15-та 
мин. поляците се активи-
зират и налагат надмощие. 
До 25-та мин. те показват 
футбол от висока класа 
на отбор с големи въз-
можности. Развръзката 
дойде в 26-та мин., когато 
Генов от около 25 метра 
би изненадващо и силно 
и вратарят на поляците 
бе принуден да вади топ-
ката от мрежата – 1:0 за 
ВМС. В 28-та мин. Лулчев 
прехвърли към Костов и 
последният бележи втори 
гол за своя отбор. До края 
на срещата отборът на 
ВМС установи надмощие, 
но до промяна на резул-
тата не се дойде. Отлично 
впечатление направи 
културната и въздържана 
игра на полските футболи-
сти и високата воля за по-
беда и добро представяне 
на ВМС. Съдията Филчев с 
малки пропуски ръководи 
добре. Илия Апостолов – 
Оптячката, треньор по 
футбол“

Основан на 
16.06.1945 г. като 

Opolski Klub Sportowy 
„Odra“. През 1948 г. 

„Одра“ се обединява 
с „Лвовянка“ Ополе и 
„Хробри“ Глошовице 

под името „Будов-
ляни“ (Budowlani), 
което ще носи до 

1958 г., след което е 
възстановено името 

„Одра“. „Будовляни“ 
успява да влезе в 

полската 1-ва лига 
(Екстракласа) през 
1956 г., когато дос-

тига и до полуфинал 
за купата на Полша. 

Това е един от най-
успешните периоди 

в историята на 
клуба.  Най-големият 

триумф е през 1977 
г., когато новакът в 
Екстракласа „Одра“ 

спечелва купата 
на Полската лига и 
участва в турнира 
за купата на УЕФА, 
където отпада от 

„Магдебург“.
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*** 
1.07.1956 г., „Черв. зна-

ме“ Толбухин – СКНА 2:2 
(0:1)

8.07.1956 г., СКНА – 
„Септември“ Толбухин 
6:1 (4:0)

На 12.07.1956 г. Вл. 
Грозданов и Спас Киров 
подсилват отбора на 
„Спартак“ Сталин в сре-
щата им срещу „Хайдук“ 
Сплит на Колодрума във 
Варна. „Хайдук“ побеждава 
с 1:0.

11.08.1956 г.: пр., 
Колодрума, СКНА – ЦДНА 
0:5 (0:2), съдия: Хр. Антонов

В. „Сталинско знаме“, 
бр. 193, 12.08.1956 г.: 
„Вчера в гр. Сталин по слу-
чай Деня на Българския во-
енно-морски флот се със-
тоя приятелска футболна 
среща между отборите на 
ЦДНА – водач в таблицата 
на първенството на „А“ РФГ 
и ВМС – водач в таблица-
та на Североизточната „Б“ 
РФГ. Срещата предизвика 
голям интерес, тъй като ре-

публиканският първенец 
ЦДНА за пръв път гостува 
през настоящата година 
в град Сталин.

Още с почването на 
играта се видя, че със-
тезателите на ЦДНА вла-
деят по-добре топката. 
Отборът на ВМС хвърля-
ше всички сили да бъде 
равностоен партньор, 
като устремно нападаше 
вратата на Найденов. В 
първите 15 мин. отбора 
на ВМС пропусна много 
изгодни положения. В 
тактическо отношение, 
отборът на ЦДНА по-
строи правилно своята 
игра, като централния 
им нападател Панайотов 
изтегляше най-добрия 
защитник в отбраната на 
ВМС – Боснов в ляво и в 
дясно по крилата, с кое-
то даваше възможност 
на бързия Миланов да се 
врязва в центъра и удач-
но да изпълнява задачата 
на втори център напада-
тел. Този начин бе при-
ложен през цялото със-
тезание, но той не беше 
забелязан от треньора на 
ВМС, за да се вземат мер-

ки и не се допуска разреж-
дане на отбраната.

В 10-та мин. ВМС про-
веде хубава акция чрез 
Киров и Лулчев, която 
завърши със силен удар 
от 10 м, но добре спасен 
от вратаря на армейци-
те. Няколко нападения на 
ВМС бяха проиграни от 
неточните удари на Киров 
и най-вече на Лулчев. В 30-
та мин. армейците с добре 
проведена комбинация 
между Сотиров, Михайлов 
и Миланов отбелязаха 
хубав гол, направен от 
последният. Две минути 
по-късно вратарят на ар-
мейците с мъка изби в ъг-
лов удар силно битата топ-
ка от Киров. В 40-та мин. 
Панайотов чрез самостоя-
телна акция би отмерено в 
долния десен ъгъл и отбе-
ляза втори гол. 

Още в началото на 
второто полувреме ВМС 
спечели ъглов удар, напа-
дателите обаче се суетят 
и не могат да реализи-
рат създаденото изгодно 
положение. В 70-та мин. 
Г. Димитров (Червения) 

Отборът на СКНА през лятото на 1956 г., от ляво надясно: Борислав Ковачев, Деян Гороломов, 
Стоян Пандов, Димитър Шаламанов, Христо Лазаров, Владимир Грозданов, Иван Лулчев, 

Димитър Боснов, Никола Попов, Любен Костов и Васил Досев

1956

20.10.1956 Варна въз-
становява името си 
(след XX конгрес на 
КПСС през февруари 
1956 г., развенчава-
нето на култа към 
личността на Ста-
лин и настъпването 
на „Априлската 
пролет“ у нас, Варна 
си възвръща името). 
Това става с указ на 
Президиума на На-
родното събрание 
от 20.10.).
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отбеляза трети гол за 
ЦДНА, поради грешка на 
крайната отбрана на ВМС. 
През цялото второ полу-
време отбора на ВМС не 
беше равностоен против-
ник на ЦДНА. До края на 
полувремето армейците 
отбелязаха още два гола.. 
При резултат 5:0 за ЦДНА 
завърши приятелската 
футболна среща. Съдията 
Хр. Антонов ръководи до-
бре, но не се сработваше 
добре с помощниците си. 
Стойчо Ковачев – съдия 
по футбол“ 

19.08.1956 г., СКНА – 
„Спартак“ - Коларовград 
2:0 (2:0)

26.08.1956 г., „Акаде-
мик“ - Сталин – СКНА 1:1 
(0:0)

8.09.1956 г.: пр., 
Колодрума, „Спартак“ 
Сталин – ВМС 5:3 (2:1)

Голм.: 1:0 Кашукеев 
34‘, 1:1 В. Досев 39‘, 2:1 Ат. 
Богданов 42‘, 2:2 В. Досев 70‘, 
3:2 Нанов 2ПВ, 3:3 В. Досев 
2ПВ, 4:3 Ив. Киров 2ПВ, 5:3 
Нанов 2ПВ

В. „Сталинско знаме“, 
9.09.1956 г.: „По случай 
празника на свободата – 
Девети септември, вчера 
на игрище колодрума се 
проведе приятелска фут-
болна среща. През първо-
то полувреме двата отбо-
ра играха с подмладени 
състави. Това разбира се 
не попречи играта да бъде 
на високо техническо и 
тактическо ниво. Най-
характерно бе високото 
темпо, бързите маневри и 
смяната на местата, бързи-
те ниски подавания с едно 
докосване и чести удари 
във вратата. В 34-та мин. 
от ъглов удар Кашукеев 
постига първия гол, а в 39-

та мин. след красива ком-
бинация Досев изравни 
– 1:1, в 42-та мин. Богданов 
(Атанас-Сп) покачи на 2:1 
за „Спартак“.

През второто полувре-
ме на мястото на младите 
футболисти от „Спартак“ 
влязоха асовете Ненчев, 
Захариев, Нанов и Киров. 
Това обаче не смути мла-
дите състезатели на ВМС 
и те започнаха да играят 
с много бързо темпо, с 
непрестанен натиск и чес-
ти удари във вратата на 
„Спартак“. До 25-та мин. те 
имаха пълно надмощие, 
което доведе до израв-
няване на резултата от 
Досев – 2:2. Спартаковци 
нападаха по-рядко, но по-
разумно и изненадващо. 
При това, слабата игра на 
вратаря на ВМС Пенков 
доведе до покачване на 
резултата от Нанов (Сп) на 
3:2. Последва нова атака 
на ВМС, при която Досев 
отново изравни – 3:3. До 
края на мача отборът на 
„Спартак успя да отбеле-
жи още два гола чрез Иван 
Киров и Нанов и спечели 
срещата с 5:3. Заслужава 
похвала инициативата на 
треньорите, загдето вка-
раха в игра млади състеза-
тели, които показаха мно-
го добри качества и усет 
в играта. Ил. Апостолов 
– Оптячката“ 

16.09.1956 г., 
СКНА – „Септември“ - 
Търговище 4:0 (2:0)

23.09.1956 г., 
„Ударник“ - Сталин – 
СКНА 0:6 (0:4)

1.10.1956 г., СКНА – Сб. 
отбор Попово 3:0 сл.

3.10.1956 г., 
„Локомотив“ - 
Коларовград – СКНА 0:3 

(0:2)

6.10.1956 г., СКНА – 
„Локомотив“ - Сталин 
3:2 (2:1),

В. „Сталинско зна-
ме“, 7.10.1956 г.: „Два 
сполучливи удара на 
Генов и две грешки на 
вратаря на „Локомотив“ 
Мильо Боров и моряците 
поведоха във вчерашната 
среща с 2:0. Това стана в 
първите минути на мача, 
когато отборът на СКНА 
играеше много сполуч-
ливо, разнообразно и с 
бързи пробиви на млади-
те Генов и Старчев. Двата 
гола понижиха духа на 
локомотивци, които заи-
граха още по-лошо. Едва 
след като Конаков (Л) на-
мали резултата на 2:1, те 
заиграха по-живо.

След почивката ло-
комотивци започнаха с 
твърдото намерение за 
изравняване, но вместо 
това дойде третия гол 
за СКНА, отбелязан от 
Костов. До края на сре-
щата „Локомотив“ успя да 
отбележи още един гол 
и съдията Топалов обя-
ви края на срещата при 
резултат 3:2 за СКНА. Г. 
Великов“

***
СКНА - 

Сталин, кой-
то през този 
сезон играе в 
Североизточ-
ната „Б“ РФГ е 
изтеглен да иг-

рае като домакин срещу 
„Динамо“ - София, за оп-
ределяне 16-те 1/8 фина-
листи в турнира.

Предварителен кръг 
КСА:

14.10.1956 г., гр. 
Сталин, СКНА – „Динамо“ 
- София 1:3 (1:0, 1:1) сл. 

1956

11.08.1956 г. Започ-
ва строителството 

на първите хоте-
ли в местността 
Узун Кум (Дълъг 

пясък), който в 
последствие при-
ема името Златни 
пясъци. Първият 

хотел, построен в 
курорта е "Оазис". 

Изграждането 
на почти всички 
големи хотелски 

комплекси и уве-
селителни заве-

дения, включени 
в първоначалния 

план отнема около 
10 години. Според 

идеята от онова 
време курортът е 
трябвало да съче-

тава възможността 
за семеен туризъм 
край морето с по-
тенциала на един 

от най-реноми-
раните балнеоле-
чебни центрове у 
нас. Проектът на 

курортния ком-
плекс е възложен 

11.08.1956 на екип 
от 30 български ар-

хитекти, а изграж-
дането му минава 

през три етапа. 
Последният етап 

от строителството 
на Златни пясъци 
е приключен 10 г. 

по-късно.
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пр., съдия: Хари Узунян
Голм.: 0:1 Д. Йорданов 

7‘, 1:1 Л. Костов 75‘ (дуз.), 1:3 
Д. Печеников 96‘, 118‘

СКНА: Деян Гороломов, 
Любен Славейков, Дими-
тър Боснов, Владимир 
Грозданов, Димитър Шала-
манов, Христо Лазаров, 
Васил Досев, Иван Лулчев, 
Любен Костов, Стефан 
Генов, Спас Киров 

„Динамо“ Сф: Ив. 
Дервентски, П. Дончев, Бл. 
Филипов, Б. Апостолов, Ал. 
Кръстев, Цв. Цветанов, Д. 
Печеников, Ст. Абаджиев, 
Д. Йорданов, Т. Такев, Хр. 
Илиев

В. „Сталинско знаме“, 
16.10.1956 г.: „… Срещата 
беше интересна не само за 
това, че играеше софийски-
ят „Динамо“, класирал се на 
2-ро място в републикан-
ското първенство, а най-
вече за това, че тя беше 
изпитание за възможност-
ите и спортната форма за 
отбора на ВМС, на когото 
предстои сериозна, отго-
ворна и трудна задача – да 
се класира на 1-во или 2-ро 
място в квалификационния 
турнир за влизане в „А“ РФГ 
за 1957 г. 

Играта започна вяло. 
Софиянци, може би под-
ценявайки противника си 
играеха самонадеяно, чес-
то несвързано и без добро 
взаимодействие между от-
делните линии и състезате-
ли. Бавното обработване, а 
на места и излишното во-
дене на топката напомняха 
не на игра на 2-рия отбор в 
страната ни, а игра на един 
посредствен отбор. 

Това до някъде бе из-
ползвано от домакините, 
които чрез бърза игра в 
отбрана и нападението на-
ложиха леко териториално 
надмощие, но … безрезул-
татно. Излишните им ком-

бинации и подавания в 
ширина, даже в назрели 
за удар положения във 
вратата на Дервентски, 
бяха използвани от бра-
нителите на гостите, кои-
то печелейки време след 
всяко излишно подаване 
и суетене ликвидираха 
опасностите пред своя-
та врата. За това именно 
нападателите на ВМС от 
многото нападения мо-
жаха да отправят само 
5 удара във вратата на 
„Динамо“, от които два на 
полузащитника Лазаров.

В 18-та мин. 
Йорданов (Дин) използва 
недоразумението между 
Гороломов, Боснов (3) и 
Грозданов (4), освободи 
се от последния и прати 
топката в опразнената 
врата – 1:0 за „Динамо“. 
След гола териториал-
но надмощие имаше пак 
ВМС, но по същите при-
чини то не беше опол-
зотворено. Даже сега се 
допусна и друга грешка, 
че нападенията се про-
веждаха почти само с 
дясната страна, а Киров, 
който притежава най-до-
бри пробивни качества 
бе изолиран. 

Второто полувреме 
не донесе промяна в иг-
рата. Хубавите комби-
нации, които очаквахме 
днес бяха изключения. В 
30-та мин. съдията Хари 
Узунян даде пресилено 
11-метров удар в пол-
за на ВМС (бел. според 
в. „Нар. спорт“ Благой 
Филипов е играл с ръка 
в наказателното поле) и 
резултата бе изравнен 
чрез Л. Костов. 

Едва след гола игра-
та се оживи. Динамовци 
се активираха, но дома-
кините превъзхождаха в 
бързината и запазиха те-
риториално надмощие. 

Редовното време завърши 
1:1. Следваха 2 продълже-
ния от по 15 мин.

В 96-та мин. Печеников 
(Д), предугаждайки дълго-
то подаване на Йорданов 
се вряза в опразнения 
коридор, пое бързо и 
през Гороломов покачи 
на 2:1. През последно-
то полувреме в 118 мин., 
пак Печеников използ-
вайки недоразумение 
между Боснов, Славейков 
и Гороломов, вряза се и 
прехвърли неудачно из-
лезлия вратар – 3:1. Така 
големите усилия на ВМС 
бяха проиграни поради 
нетактичността на отдел-
ни състезатели. 

Кое е тревожното в 
играта на ВМС? Младите 
състезатели на този отбор 
притежават добра техни-
ка (Костов, Киров, Боснов, 
Досев, Гороломов и др.) Но 
в последно време, както и 
в тази среща се забелязва 
една отрицателна черта в 
тактиката и стила на със-
тезателите – да строят на-
паденията си и достигат 
вратата на противника с 
много и излишни комби-
нации. На места при тях 
има признаци, че подава-
нията са самоцел (даже 
мания да се комбинира), 
а не средство на бързо, 
целенасочено достигане 
на вратата и удари в нея. 
От друга страна, някои от 
състезателите (Боснов, 
Гороломов, Костов, Генов) 
са загубили първоначал-
ната си скромност и се оп-
итват да играят „ефектно“, 
„красиво“, „за публиката“, 
а не за победа на своя от-
бор. Тези и други слабости 
на този отбор са твърде 
опасни, те пречат за по-до-
брите му постижения.

Сега, когато цялата 
сталинска общественост 

1956

„Динамо“ София 
печели купата 
на Съветската 
армия, след като 
на финала, игран на 
18.11.1956 г. побеж-
дава ДНА Пловдив 
с 5:2.

***
От 22.11. до 
8.12.1956 г. в Мел-
бърн, Австралия се 
провеждат 16-те 
летни Олимпийски 
игри. Футболният 
отбор на България 
постига най-го-
лямото си досега 
олимпийско отли-
чие, печелейки брон-
зовият медал от 
игрите. Воденият 
от Стоян Орман-
джиев отбор печели 
първият си мач 
служебно, след като 
Египет се оттегля 
от участие. Следва 
победа на ¼ финал 
срещу Великобрита-
ния със 6:1. Първият 
гол е отбелязан от Г. 
Димитров – Черве-
ния, който по това 
време е играч на 
ЦДНА София. На по-
луфинала България 
губи с 2:1 в продъл-
женията след оспор-
ван мач срещу СССР 
и в мач за третото 
място е победена 
Индия с 3:0. 
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очаква с нетърпение ус-
пешното представяне на 
отбора в квалификацион-
ния турнир за влизане в 
„А“ група за 1957 г., необ-
ходимо е състезатели, тре-
ньори и ръководители да 
се отнесат съвсем сериоз-
но в изпълнението на тази 
задача. Илия Апостолов 
– Оптячката“

СКНА отпада от борба-
та за КСА в предварител-
ния кръг.

***
18.10.1956 г. Сб. отбор 

Н. пазар – СКНА 1:3
    

***
В. „Нар. дело“, 

бр. 257, 26.10.1956 г.: 
„Ветераните на СК „Тича“ и 
СК „Шип. сокол“ отново на 
футболния терен. … От СК 
„Тича“: полк. Боян Бянов, 
капитан на националния 
отбор на България, участ-
ник в Олимпиадата през 
1924 г. в Париж на пос-
та централен защитник, 
Никола Люцканов - участ-
вал в националния отбор 
и в редица международни 
срещи, Оник Харипян – иг-
рал в националния отбор 
от 1933 до 1937 г… играл 
28 международни състе-
зания, награден с грамота 
от Българския олимпийски 
комитет, Иван Сарайдаров, 
Гарабед Гарабедов (Галича), 
Тодор Дяков, Вили Петков, 
Атанас Ковачев, Ховсеп 
Еремян, Атанас Георгиев 
(Танашото), Стефан 
Кирилов, Борис Петров 
(Бакалина), Иван Неофитов, 
Кръстьо Баев (Лисата), 
Щерю Савов (Папагала), 
Венко Камбуров, Борис 
Кирилов, Йосиф Бянов, 
д-р Кирил Тенекеджиев, 
д-р Кирчо Ангелов, Колю 
Колев (Ишикларски), Иван 
Райчев, Йордан Заяков, 

Георги Димов ….“ 
27.10.1956 г. „Тича“ – 

„Ш. сокол“ (ветерани) 
2:2 (1:2), съдия: Вахаршак 
Мартаян

Голм.: 0:2 Ил. Булашев 
8‘,17‘, 1:2 Г. Радев – Калфата 
43‘, 2:2 Б. Кирилов 70‘

В. „Нар. дело“, бр. 
258, 28.10.1956 г.: „Вчера 
хилядите привържени-
ци на футбола в гр. Варна 
наблюдаваха с интерес 
играта между някогашни-
те вечни съперници. След 
сигнала на футболния съ-
дия Вахаршак Мартаян ти-
чанци овладяха центъра 
и със свързани ниски по-
давания разиграваха про-
тивника си. Триковете и 
умението на Н. Люцканов, 
Щ. Савов, Б. Бянов, Ив. 
Райчев, Б. Петров възхи-
щаваха публиката. С добри 
подавания на Булашев, 
Коев, Найденката, Шикото, 
Пънето, соколци бързо се 
налагат и притискат про-
тивника си. В 8-та мин. 
Булашев се вряза и с ни-
сък, остър удар постигна 
първия гол – 1:0 за „Ш. со-
кол“. 

В 17-та мин. пак 
Булашев, след отлично 
подаване от Георгиев 
(Шикото) през плонжа 
на д-р Ангелов постигна 
втория гол. Това наложи 
смени в отбора на „Тича“. 
Влязоха по-младите Дяков, 
Неофитов, Ив. Лазаров, Б. 
и Ст. Кирилов. Едва сега 
играта се изравни. В 43-
та мин. Радев (Калфата) се 
вряза и намалява на 2:1. 
Тичанци постепенно се 
налагат и създават опасни 
нападения, главно чрез 
Ив. Лазаров и Б. Кирилов.

За второто полувре-
ме бяха направени нови 
смени. За „Ш. сокол“ вля-
зоха Трайков, Николов, 
Ангелов, Дим. Топалов, 
а за „Тича“ Сарайдаров, 

Гарабедов и др. Играта 
стана още по-оспорвана 
и качествена. Играчите 
показаха майсторски три-
кове в придвижването, 
подаването и при удара в 
движение. Наистина има-
ше какво да видим и да 
се поучим от старите. Към 
60-та мин. тичанци нало-
жиха пълно надмощие. В 
70-та мин. отлична ком-
бинация между Петков, 
Радев и Кирилов завърши 
с отличен удар на послед-
ния – 2:2. Бившият между-
народен футболен съдия 
Мартаян даде добро ръ-
ководство и обяви края 
на срещата при резултат 
2:2. Илия Апостолов – 
Оптячката“

    
 ***

На 20.10.1956 г. гр. 
Сталин отново при-
ема името Варна. На 
21.10.1956 г. излиза по-
следният брой (253) на 
в. „Сталинско знаме“. 
Бр. 254 от 23.10.1956 г. 
отново носи името в. 
„Народно дело“.  СКНА 
гр. Сталин (вече Варна) 
печели първото мяс-
то в Североизточната 
„Б“ РФГ без загубен мач 
и потегля за София, 
където ще участва 
в турнир с другите 
шест победители в 
борба за първите две 
места, които осигуря-
ват участие в „А“ РФГ 
през следващия сезон. 
Турнирът се провежда 
по система всеки срещу 
всеки. Победителят от 
софийската „Б“ група 
– „Септември“ София 
играе бараж за участие 
в турнира срещу класи-
ралият се най-назад в 
„А“ РФГ софийски отбор 
– „Завод 12“. Баражът е 
спечелен от „Завод 12“.

1956

На 13.6.1956 г. с 
финал игран на ст. 

„Парк дьо пренс“ в 
Париж завършва 

първото издание 
на организираният 
от УЕФА турнир за 

купата на Европа. 
„Реал“ Мадрид по-

беждава френският 
шампион „Стад 

Реймс“ с 4:3 и става 
пръв неин носител. В 

турнира участват 
отбори по покана на 
френското спортно 

издание L’Equipe с 
условието, че те са 
представителни и 

престижни клубове. 
Така, между 16-те 

участника попадат 
9 клуба, които не са 
шампиони на стра-

ните си. Поканен 
е и играещият във 
2-ра френска лига 

ФК „Саарбрюкен“ 
от окупираният 

по това време от 
Франция район на 

Саар. От мълчание-
то на българската 

преса по този 
въпрос подразбира-
ме, че на този етап 

български клуб не по-
лучава признанието 

да бъде поканен.
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ТУРНИР ЗА ВЛИЗАНЕ 
В „А“ РФГ (бел. СКНА и ВМС 
са синонимни имена на 
един и същ отбор)

1.11.1956 г., ст. „Нар. ар-
мия“, София, СКНА Варна 
– „Локомотив“ Лом 4:2 
(1:0), 

В. „Нар. дело“, 2.11. 
1956 г.: „...Играта започна 
много нервно. В 10-та мин 
се създаде опасно поло-
жение пред вратата на мо-
ряците, но Грозданов се 
намеси успешно и изчисти. 
В 18-та мин. при едно на-
падение отдясно, Киров от 
аутлинията върна назад, 
Досев пропусна, Ванов (Л) 
подаде неудачно на вра-
таря си и топката навести 
собствената му врата – 1:0 
за ВМС. Постепенно мо-
ряците установиха надмо-
щие, атаките се редяха една 
след друга. Лазаров много 
умело подхранваше напа-
дението, което играеше на 
широк фронт. В 44-та мин. 
при едно слизане отдясно, 
Лулчев би много добре, 
но вратаря на „Локомотив“ 
умело спаси. В последна-
та минута на полувремето 
едно неудачно излизане на 
Гороломов едва не донесе 
изравняване на резултата. 

В 50-та мин. при едно 
нападение отляво Киров 
вдигна на Лулчев, същият 

8.11.1956 г., СКНА 
Варна, от ляво на-
дясно: Васил Досев, 
Деян Гороломов, 
Владимир Грозданов, 
Димитър Боснов, 
Иван Лулчев, Христо 
Лазаров, Димитър 
Шаламанов, Никола 
Попов, Любен Костов, 
Спас Киров и Любен 
Славейков

пусна на Досев, който от 
около 25 м отбеляза кра-
сив гол – 2:0 за ВМС. След 
втория гол моряците 
продължиха да напират. 
В 65-та мин. Киров про-
веде самостоятелна ак-
ция, вдигна пред вратата 
и Генов с глава отбеля-
за рядко красив гол 3:0. 
При една комбинация 
между Лазаров и Костов 
в 75-та мин., последният 
остана сам пред врата-
ря и с добър удар пока-
чи на 4:0 за ВМС. В 78-та 
мин. при едно слизане на 
„Локомотив“, Шаламанов 
хвана в наказателното 
поле нападател на про-
тивника и съдията от-
съди 11-метров удар, 
който център напада-
теля Мехмедов (Л) пре-
върна в гол. В 83-та мин. 
за груба игра бе изгонен 
един от бранителите на 
„Локомотив“. В 85-та мин. 
едно неудачно излиза-
не на Гороломов даде 
възможност на локомо-
тивци да намалят на 4:2, 
при който резултат за-
върши срещата. Добри 
прояви имаха Лазаров, 
Киров, Досев, Костов, 
Славейков. Лазаров, 
Терзистоев“

 
4.11.1956 г., София, 

ст. „Нар. армия“, СКНА 
Варна – СКНА Русе 0:0, 

В. „Нар. спорт“, бр. 89, 
5.11.1956 г.: „Във вчераш-
ния мач видяхме това, кое-
то наблюдавахме и в чет-
въртък, когато варненци 
играха с „Локомотив“ Лом. 
И на тази среща, на техни-
ческата игра на моряци-
те бе противопоставена 
сърцата, пожертвувателна 
и на моменти груба игра.  
Русенци бранеха упорито 
вратата си и нападаха сти-
хийно, неорганизирано, 
чрез дълги прехвърляния 
на топката. При хлъзгавия 
терен и топка дългите па-
сове създаваха опасности 
за противника. Варненци 
обаче сгрешиха и играха 
с къси пасове и излишни 
комбинации. 

През първото полу-
време моряците наложиха 
териториално надмощие. 
Липсата на завършващи 
удари във вратата и ак-
тивната игра на снажната 
русенска отбрана не им 
позволи да отбележат гол. 
През второто полувреме 
пролича амбицията и на 
двата отбора да постигнат 
успех. Това оживи игра-
та. Нападенията на Варна  
бяха отбивани с дълги 
прехвърляния на топката 
и русенските нападатели 
създаваха не едно критич-
но положение. Така среща-
та продължи до края без 

1956
23.10.1956 г. Избухва 
Унгарското въста-
ние (на унгарски: 
1956-os forradalom 
or felkelés), спонта-
нен революционен 
бунт срещу пра-
вителството на 
Унгарската народна 
република и него-
вата просъветска 
политика, което 
продължава до 10 
ноември. Това е 
първата сериозна 
заплаха срещу Съ-
ветският контрол 
над Източна Европа 
след победата над 
нацистка Германия. 
Бунтът, започнал 
като студентски 
протест се раз-
раства в общона-
родно въстание, 
което има първона-
чален успех. На 4.11. 
Съветските войски 
окупират Будапеща 
и други райони на 
страната и въста-
нието е потушено 
със сила. Умират над 
2 500 унгарци и 700 
съветски войници. 
Над 200 000 са унгар-
ските бежанци.
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гол. Единственото хубаво 
в този мач бе отличното 
съдийство. Н. Гончаров“

8.11.1956 г., СКНА 
Варна – „Завод 12“ Сф 
0:0, 

В. „Нар. дело“, 9.11. 
1956 г.: „…Играта започна 

нервно, като 
в първите 10 
мин. превес 
имаше „Завод 
12“. След като 
м о р я ц и т е 
изживяха на-
прежението, 
изравниха иг-
рата и до края 
на полувре-
мето посто-
янно атаку-
ваха вратата 
на сигурния 
Иванов. 

В т о р о т о 
полувреме започна от-
ново с превес на „Завод 
12“, който до края на мача 

продължи да атакува вра-
тата на младия Гороломов, 
който през това полувре-
ме имаше отлични проя-
ви.  В този мач ВМС игра по 
следния начин: Лазаров 
игра в средата на терена 
като конструктор в напа-
дението, а останалите 4 на-
падатели имаха по-голям 
простор на действие. Така 
нападението на ВМС беше 
по-опасно и по-остро. В 
15-та мин. Славейков бе 
контузен и за малко напус-
на играта. В 70-та мин. съ-
дията не маркира засада 
на Трендафилов, който ос-
тана сам пред вратата на 
ВМС, обаче  сполучливата 
намеса на Гороломов пре-
дотврати гола. Последните 
минути бяха критични за 
отбора на ВМС, но ата-
ките на „Завод 12“ оста-
ваха неоползотворени. 
Напрегнатият двубой за-
върши при равен резултат 
– 0:0. Лазаров.“

11.11.1956 г., СКНА 
Варна – „Ударник“ Ст. 
Загора 5:0 (1:0), 

В. „Нар. дело“, 
13.11.1956 г.: „Четвъртият 
кръг от квалификацион-
ния турнир за влизане в 
„А“ РФГ намали шансовете 
на два от отборите-претен-
денти за първото място. 
Това бяха „Завод 12“ след 
загуба от „Локомотив“ Пд 
и „Ударник“ Ст. З. след загу-
ба от ВМС. …(на неудобен, 
разкалян терен)

Началото на мача под-
сказа красива и динамична 
игра. Докато старозагорци 
се мъчеха с комбинации от 
дълбочина, предимно от-
дясно да застрашат врата-
та на моряците, то послед-
ните играха изключително 
с дълги прехвърляния. С 
тази опростена игра, от-
борът на ВМС започна още 
от началото опасно да на-

пада. 
В 9-та мин. при до-

бре центрирана топка от 
Досев и използване на 
недоразумение в крайна-
та отбрана на „Ударник“, 
Костов постигна първия 
гол – 1:0 за ВМС. Две мину-
ти по-късно едва не се по-
лучи изравняване. Силен 
удар на дясната свръзка 
на „Ударник“ в горния ляв 
ъгъл бе майсторски избит 
от Гороломов. До края на 
първото полувреме мо-
ряците продължиха да 
нападат. В 38-та мин. съ-
дията отмени правилен 
гол, отбелязан от Лулчев. 

Второто полувреме 
премина отново при под-
чертано надмощие на 
ВМС. Това доведе до от-
белязване на още 4 гола. 
Вторият гол за ВМС бе 
постигнат пак от Костов, 
чрез хубав удар от 10 ме-
тра. Една минута по-късно 
Лулчев отбеляза красив 
гол от неудобно положе-
ние – 3:0. От този момент 
старозагорци отхвърлиха 
позволения начин на игра 
и започнаха грубо да вли-
зат в борба за топката. Не 
липсваше и умишлено ри-
тане без топка. При едни 
такова ритане бе изваден 
от игра левия полуза-
щитник Бонев. Играейки 
добре днес, Костов успя 
да отбележи и четвъртия 
гол, след отлично подаде-
на му топка от Киров. При 
един ъглов удар в послед-
ната минута, Шаламанов 
посрещна избитата от 
вратаря на „Ударник“ топ-
ка и постигна пети гол. 
При резултат 5:0 за ВМС 
съдията Т. Стоянов обяви 
края на мача. Лазаров“

14.11.1956 г., СКНА 
Варна – „Черв. знаме“ 
Ст. Дим. 0:2 (0:1)

1956
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В. „Нар. спорт“, бр. 92, 
16.11.1956 г.: „Зад забър-
каните сметки в класира-
нето прозираше възмож-
ността догодина „Ч. знаме“ 
Ст. Димитров да се нареди 
сред отборите в „А“ РФГ. 

Какво най-ярко про-
лича в играта на двата от-
бора? В началните минути 
играчите на „Ч. зн.“ бяха 
въоръжени с амбиция, а у 
СКНА имаше известна са-
монадеяност. През остана-
лата част на мача станке-
димитровци продължиха 
устремно, смело влизаха 
в борбата, а варненци въ-
преки че бяха по-технични, 
играха боязливо, избягва-
ха острите схватки. В края 
на срещата у армейците 
имаше нервност, а и черве-
нознаменци – нерв!

Още часовниковите 
стрелки не бяха отчели 
изтичането на 1/3 от пър-
вото полувреме и присъст-
ващите на игр. „Торпедо“ 
разбраха, че СКНА ще бере 
ядове. В защитата черве-
нознаменци бяха както 
някой от зрителите шего-
вито, но до някъде сполуч-

ливо ги оприличи – живи 
торпили. Нападението 
си служеше с дълги 
прехвърляния, които 
не можеха да безпокоят 
отбраната на СКНА. Но 
червенознаменци бяха 
бедни откъм техника, и 
то толкова много, че во-
лю-неволю в известни 
моменти стигаха до опас-
ни за противника движе-
ния с крака и ръце. Това 
поуплаши варненци. 
Положителното, с което 
досега те превъзхождаха 
съперника си, бе зарове-
но в дън земя. От друга 
страна, те заиграха по-
грешно – неползотворни 
къси подавания, стремеж 
за подчертаване на лич-
на техника. 

Нещо за голове-
те: първо полувреме, 
Бояджиев изпълнява 
отличен ъглов удар, 
Гороломов неоправдано 
не се намесва, топката 
се плъзга по страничната 
греда, пада пред вратата, 
Андонов посреща и 1:0 за 
„Ч. знаме“.

Второто полувреме 
отново Бояджиев изпъл-

нява ъглов 
удар, топ-
ката е над 
вратата, пак 
Гороломов не 
действа (вся-
ка топка във 
вратарското 
поле изис-
ква решител-
на намеса 
на вратаря), 
Кирилов с 
глава постига 
нов гол – 2:0 
– изненадва-
ща, но заслу-
жена победа.“

20.11.1956 г., София, 
игр. „Торпедо“, 15.00, СКНА 
Варна – „Локомотив“ 
Пловдив 2:0 (1:0)

В. „Нар. дело“, 
21.11.1956 г.: „…Днес на 
игр. „Торпедо“ при засне-
жен терен… Тази среща 
бе решаваща за двата от-
бора, победителят става 
член на „А“ РФГ. Още в 
първите минути отбо-
рът на „Локомотив“ Пд 
хвърли всички сили за 

1956
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Статистика СКНА, Сев.-Изт. „Б“ РФГ 1956 г.
08.04.1956 г.: 1 кр., гр. Сталин, 
„Динамо“ Сталин – СКНА 
0:2
СКНА: Д. Гороломов, Д. 
Боснов, Л. Славейков, Вл. 
Грозданов, Н. Попов, Хр. 
Лазаров, В. Досев, Ив. Лулчев, 
Л. Костов, Ст. Генов, Сп. Киров
Голм.: 0:1 Досев, 0:2 Терзи-
стоев

16.04.1956 г.: 2 кр., гр. Сталин, 
СКНА – „Червено знаме“ 
Толбухин 2:1 (1:0)
СКНА: Д. Гороломов, Д. 
Боснов, Л. Славейков, Вл. 
Грозданов, Н. Попов, Хр. 
Лазаров, Ст. Генов, В. Досев, Л. 
Костов, Ив. Лулчев, Сп. Киров
Голм.: Досев, Лулчев (ВМС), 
Йорданов (Ч.зн.)

21.04.1956 г.: 3кр., Толбухин, 
„Септември“ Тх – СКНА 1:1 
(1:0)
СКНА: Д. Гороломов, Д. Боснов, 
Л. Славейков, Вл. Грозданов, 
Н. Попов, Хр. Лазаров, Ст. 
Генов, В. Досев, Л. Костов, Ив. 
Лулчев, Сп. Киров

29.04.1956 г.: 4 кр., гр. Сталин, 
СКНА – „Локомотив“ 
Коларовград 4:0
СКНА: Д. Гороломов, Д. 
Боснов, Л. Славейков, Вл. 
Грозданов, Н. Попов, Хр. 
Лазаров, Т. Терзистоев, В. 
Досев, Ив. Лулчев, Л. Костов, 
Сп. Киров
Голм.: Досев, Лулчев, Костов 
(2)

06.05.1956 г.: 5 кр., 
Коларовград, „Спартак“ 
К-град – СКНА 1:2
СКНА: Д. Гороломов, Д. 
Боснов, Л. Славейков, Вл. 
Грозданов, Н. Алексиев, Хр. 
Лазаров, Т. Терзистоев, В. 
Досев, Ив. Лулчев, Л. Костов, 
Сп. Киров

14.05.1956 г.: 6 кр., гр. Сталин, 
СКНА – „Академик“ Сталин 
1:0 (0:0)
СКНА: Д. Гороломов, Д. 
Боснов, Т. Терзистоев, Н. 
Попов, Хр. Лазаров, Н. 
Алексиев, В. Досев, Ив. 
Лулчев, Л. Костов, Ст. Генов, 
Сп. Киров
„Академик“ Ст.: Мартинов, 
Георгиев, Вълканов, Флорев, 
Щерев, Живков, Борисов, В. 
Колев, П. Колев, Чакъров, Ал. 

Милтиядов

Голм.: 1:0 Н. Алексиев 75‘ 
(псу)

20.05.1956 г.: 7 кр., гр. Сталин,  
„Локомотив“ Сталин – СКНА 
0:0
„Локомотив“: Мильо Боров, 
Георгиев, Жеков, Славов, Ан. 
Конаков, Ив. Мартинов, Т. 
Тодоров - Джембо 
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Н. 
Старчев, Хр. Лазаров, Т. 
Терзистоев, В. Досев, Ив. 
Лулчев, Л. Костов, Ст. Генов, 
Сп. Киров

29.05.1956 г.: 8 кр., гр. Сталин, 
СКНА – Сборен отбор (Нови 
пазар) 8:0
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Т. 
Терзистоев, В. Досев, Ив. 
Лулчев, Л. Костов, Ст. Генов, 
Сп. Киров
Голм.: Досев, Лулчев (2) …

03.06.1956 г.: 9 кр., Търговище, 
„Септември“ Т-ще – СКНА 
0:2
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Н. 
Алексиев, В. Досев, Ив. Лулчев, 
Л. Костов, Ст. Генов, Сп. 
Киров

10.06.1956 г.: 10 кр., гр. Сталин, 
СКНА – „Ударник“ Сталин 
2:0 (2:0)
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Т. 
Терзистоев, В. Досев, Ив. 
Лулчев, Л. Костов, Ст. Генов, 
Сп. Киров
„Ударник“: Краев, Георгиев, 
Алиев, Драгнев, Арамов, 
Паскалев, Филипов, Контев, 
Иванов, Трайков, Недко Недев
Голм: 1:0 Лулчев 5’, 2:0 Костов 
7‘

17.06.1956 г.: 11 кр., Сборен от-
бор (Попово) – СКНА 0:0
СКНА: Ст. Стайков, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Н. Попов, Хр. 
Лазаров, Т. Терзистоев, Ив. 
Лулчев, В. Досев, Ст. Генов, Сп. 
Киров

24.06.1956 г.: 12 кр., гр. Сталин, 
СКНА – „Динамо“ Сталин 0:0
СКНА: Ст. Стайков, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 

Грозданов, Хр. Лазаров, Т. 
Терзистоев, Н. Попов, Ив. 
Лулчев, В. Досев, Ст. Генов, Сп. 
Киров
„Динамо“: Антонов, Тодоров, 
Гюров, Иванов, Сетрак, 
Перлов, Янев …

01.07.1956 г.: 13 кр., гр. 
Толбухин, „Червено знаме“ Тх 
– СКНА 2:2, съдия: В. Стамов
СКНА: Д. Гороломов, Ст. 
Пандов, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Н. 
Алексиев, В. Досев, Ив. Лулчев, 
Л. Костов, Б. Ковачев, Сп. 
Киров

08.07.1956 г.: 14 кр., гр. Сталин, 
СКНА – „Септември“ 
Толбухин 6:1 (4:0)
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Н. 
Алексиев, В. Досев, Ив. Лулчев, 
Л. Костов, Ст. Генов, Сп. 
Киров

19.08.1956 г.: 16 кр., гр. 
Сталин, СКНА – „Спартак“ 
Коларовград 2:0
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Н. 
Попов, В. Досев, Ив. Лулчев, Л. 
Костов, Ст. Генов, Сп. Киров

26.08.1956 г.: 17 кр., гр. Сталин, 
„Академик“ Сталин – СКНА 
1:1 (0:0)
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Н. 
Попов, В. Досев, Ив. Лулчев, Л. 
Костов, Ст. Генов, Сп. Киров

16.09.1956 г.: 20 кр., гр. Сталин, 
СКНА – „Септември“ 
Търговище 4:0
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Н. 
Алексиев, В. Досев, Ив. Лулчев, 
Л. Костов, Ст. Генов, Сп. 
Киров

23.09.1956 г.: 21кр., гр. Сталин, 
„Ударник“ Ст. – СКНА 0:6 
(0:4)
„Ударник“ Ст.: Краев, 
Димитров, Алиев, Драгнев, 
Арамов, Паскалев, Филипов, 
Контев, Иванов, Трайков, 
Кирчев 
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Д. 

Шаламанов, В. Досев, Ив. 
Лулчев, Л. Костов, Н. Старчев, 
Сп. Киров

01.10.1956 г.: 22 кр., гр. Сталин 
СКНА – Сборен отбор 
(Попово) 3:0 сл.
03.10.1956 г.: 15 кр., 
Коларовград, „Локомотив“ 
Кол-гр. – СКНА 0:3
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Д. 
Шаламанов, Ст. Генов, Н. 
Старчев, Л. Костов, Ив. 
Лулчев, Сп. Киров

06.10.1956 г.: 18 кр., гр. Сталин, 
СКНА  – „Локомотив“ Сталин 
3:2, съдия: Дим. Топалов
Голм.: 2:0 Ст. Генов – 2, 2:1 
Конаков, 3:1 Л. Костов, 3:2 …
СКНА: Д. Гороломов, Ст. 
Пандов, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, 
Д. Шаламанов, Ст. Генов, 
Н. Старчев, Л. Костов, Б. 
Ковачев, Сп. Киров

18.10.1956 г.: 19 кр., Нови па-
зар, Сборен отбор (Н. пазар) 
– СКНА 1:3
СКНА: Д. Гороломов, Ст. 
Пандов, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Д. 
Шаламанов, Ст. Генов, Ив. 
Лулчев, Л. Костов, Б. Ковачев, 
Сп. Киров

(Бел. Поради оскъдната и на 
моменти напълно липсваща 
информация относно развоят 
и участниците в мачовете от 
Североизточната „Б“ РФГ, 
съставите написани в italic са 
предполагаеми. Останалите 
са събирани от вестници, 
личните записки на Димчо 
Димитров и възстановявани 
по бледнеещите спомени на 
единственият все още жив 
участник – Любен Костов. 
Предвид ограниченият брой 
футболисти, участвали през 
този сезон и относително 
постоянният титулярен със-
тав, изчисленията на авто-
рите за достоверността на 
предполагаемите състави е 
тя да е около 80-90%)

Победителите от шестте „Б“ 
РФГ добиват право на учас-
тие във финален турнир за 
определяне на двата нови чле-
на на „А“ РФГ. Победителят 
от Софийската „Б“ РФГ 
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1956 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. г.р. т.
1. СКНА 2:1 0:0 2:1 2:0 6:1 3:0 4:0 4:0 0:0 1:0 8:0 57:10 38

2. ЧзнТх 2:2 2:0 2:2 5:3 1:1 2:0 1:0 1:1 2:0 3:0 3:1 37:24 27

3. ЛокСт 2:3 2:0 1:3 0:0 3:0 5:0 3:0 1:1 3:0 0:0 2:1 32:19 26

4. СпКлг 0:2 1:3 2:1 1:0 1:1 2:0 0:0 3:2 2:0 5:0 3:1 31:23 25

5. УдСт 0:6 1:0 1:3 0:0 2:1 0:2 3:0 1:0 2:1 2:0 1:0 27:30 24

6. СепТх 1:1 2:2 0:1 1:0 1:2 3:1 1:1 2:1 2:0 3:0 3:0 28:31 22

7. Поп 0:0 1:1 0:2 0:1 1:0 1:1 2:1 3:1 1:1 0:1 1:0 19:27 21

8. ЛкКлг 0:3 0:2 1:2 3:2 4:1 2:3 1:3 1:0 2:1 1:0 2:1 24:34 19

9. Т-ще 0:2 2:0 1:1 0:0 1:1 1:0 1:1 2:1 0:0 4:0 1:0 21:26 18

10. ДинСт 0:2 1:0 3:0 0:1 1:2 4:0 0:1 0:0 2:1 3:0 0:0 19:22 17

11. АкСт 1:1 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0 1:0 0:1 1:1 0:2 2:0 9:30 16

12. НПаз 1:3 2:4 0:0 3:1 0:4 1:1 0:1 0:3 1:0 1:0 2:0 15:43 11

финален турнир 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. г.р. т.

1. Ч. знаме Ст. Д. 2:0 0:5 2:2 1:0 1:0 3:1 9:8 9

2. СКНА Варна === 0:0 2:0 0:0 5:0 4:2 11:4 8

3. Завод 12 Сф === === 0:1 2:0 1:2 4:1 12:4 7

4. Локомотив Пд === === === 0:2 5:0 1:1 9:7 6

5. СКНА Русе === === === === 0:1 2:0 4:4 5

6. Ударник Ст. З. === === === === === 1:1 4:13 5

7. Локомотив Лом === === === === === === === 6:15 2

СКНА 1956 г., „Б“ РФГ м.

Спас Киров 21

Димитър Боснов 21

Христо Лазаров 21

Иван Лулчев 20

Деян Гороломов 19

Владимир Грозданов 19

Любен Костов 19

Васил Досев 18

Любен Славейков 18

Стефан Генов 17

Никола Попов 9

Тодор Терзистоев 8

Никола Алексиев 6

Димитър Шаламанов 4

Николай Старчев 4

Борислав Ковачев 3

Стоян Пандов 2

Стайко Стайков 2

(„Септември“) играе бараж с 
предпоследният от „А“ група 
(„Завод 12“) за определяне на 
седмият участник в турнира. 
Побеждава „Завод 12“. Всички 
мачове от турнира се играят в 
София.
От 20.10.1956 г. гр. Сталин от-
ново носи името гр. Варна.

Квалификационен турнир за 
влизане в „А“ РФГ

01.11.1956 г., София, ст. 
Н. армия, 15.00, СКНА – 
„Локомотив“ Лом 4:2 (1:0), 
съдия: Ат. Динов 
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Д. 
Шаламанов, В. Досев, Ив. 
Лулчев, Л. Костов, Ст. Генов, 
Сп. Киров
„Локомотив“ Лом: 
Александров, Макариев, 
Василев, Конов, Ванов, Пачев, 
Кръстев, Горгачев, Мехмедов, 
Димитров, Евгениев
Голм.: 1:0 Ванов 19‘ (автг.), 2:0 
В. Досев 50‘, 3:0 Ст. Генов 65‘, 
4:0 Л. Костов 75‘, 4:1 Мехмедов 
78‘ (дуз), 4:2 Горгачев 85‘
Отстранен: Конов 83‘ (Лок)

04.11.1956 г.: София, ст. „Н. 
армия“, 15.00, СКНА – СКНА 
(Русе) 0:0, съдия: Маркович, 
пом.: Зечевич и Булатович 
(Белград)
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Д. 
Шаламанов, В. Досев, Ив. 
Лулчев, Л. Костов, Ст. Генов, 
Сп. Киров
СКНА Рс: Ангелов, Кюркчиев, 
Иванов, Николов, Стоичков, 
М. Стоянов, Пелев, Русев, 
Любомир Савов, Ив. Стоянов, 
Илиев

08.11.1956 г.: София, ст. Н. ар-
мия, СКНА – „Завод 12“ Сф 
0:0, съдия Г. Христов
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Н. Попов, Д. 
Шаламанов, В. Досев, Ив. 
Лулчев, Хр. Лазаров, Л. Костов, 
Сп. Киров
„Завод 12“: Иванов, Василев, 
Китов, Панагонов, Крамаренко, 
Иванов, Попдимитров, Крумов, 
Трендафилов, Василев, Илиев

11.11.1956 г.: София, ст. Н. ар-
мия, СКНА – „Ударник“ (Ст. 
Загора) 5:0 (1:0), съдия: Т. 
Стоянов
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Н. Попов, Д. 

Шаламанов, В. Досев, Ив. 
Лулчев, Хр. Лазаров, Л. Костов, 
Сп. Киров
„Ударник“ Ст.З.: Хр. 
Найденов, Ив. Петков, Д. 
Джуров, Б. Пеев, Д. Делчев, Сл. 
Славов, Ив. Петров, К. Щерев, 
П. Далаков, Хр. Панчев, П. 
Манчев
Голм.: 2:0 Л. Костов 9‘, 65‘, 3:0 
Ив. Лулчев 66‘, 4:0 Л. Костов 
70‘, 5:0 Д. Шаламанов 89‘ 

14.11.1956 г.София игр. 
Торпедо, СКНА – „Червено 
знаме“ Ст. Димитров 0:2 (0:1) 
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Н. Попов, Д. 
Шаламанов, В. Досев, Ив. 
Лулчев, Хр. Лазаров, Л. Костов, 
Сп. Киров
„Ч. знаме“ Ст.Д.: Тушев, 
Атанасов, Василиев, Малчев, 
Михайлов, Гущеров, Андонов, 
Цветков, Кирилов, Бояджиев, 
Солунов
Голм.: 0:1 Андонов (1п.), 0:2 
Кирилов (2п.)

20.11.1956 г.: София, игр. 
Торпедо, СКНА – „Локо-
мотив“ Пловдив 2:0 (1:0), съ-
дия: Г. Христов
СКНА: Д. Гороломов, Л. 
Славейков, Ст. Пандов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, Д. 
Шаламанов, В. Досев, Ив. 

Лулчев, Н. Старчев, Ст. Генов, 
Сп. Киров
„Локомотив“ Пд: Николов, 
Станчев, Попов, Георгиев, 
Дамянов, Василев, Стоименов, 
Берков, Кънчев, Съчманлиев, 
Лазаров

Голм.: 1:0 Досев 42‘, 2:0 Генов 
86‘

„Червено знаме“ Станке Ди-
митров и СКНА Варна добиват 
право на участие в „А“ РФГ 
през следващия сезон.
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откриване на резултата, 
докато младият отбор на 
ВМС с нов централен за-
щитник пожертвувател-
но бранеше своята врата. 
Това трая само 15 мин. 
Моряците придобиха 
вяра в своите сили и за-
почнаха бурни атаки към 
вратата на противника. 
Продължителният натиск 
се увенча с успех в края на 
първото полувреме. След 
отлично изпълнен нака-
зателен удар от Лазаров, 
Досев посрещна с глава и 
прати топката в мрежата 
на „Локомотив“ Пд – 1:0 за 
ВМС.

През второто полу-
време моряците отново 
преживяха критични мо-
менти пред своята врата, 
но както и в първото по-
лувреме, това трая само 
15 минути. След това ВМС 
отново пое инициативата 
в своите ръце. В средата 
на полувремето, млади-
ят централен нападател, 
който за първи път участ-
ва в отбора – Старчев, 
триково премина двама 
състезатели от крайната 
отбрана на „Локомотив“ и 
се озова сам пред врата-
та, но ударът му премина 
покрай страничната гре-
да. След тази пропусната 
възможност за покачване 
на резултата последва-
ха нови удари на Генов, 
Лулчев и полузащитника 
Лазаров. След това надмо-
щието премина отново на 
страната на „Локомотив“, 
като Кънчев (9) пропусна 
да реализира от удобно 
положение. Това беше по-
следната възможност на 
пловдивчани да изравнят 
резултата. Пак в края на 
второто полувреме моря-
ците отбелязаха нов гол 
чрез Генов. При резул-
тат 2:0 за ВМС съдията Г. 

Христов даде края на тази 
решаваща среща.

С тази си победа, от-
борът на ВМС – гр. Варна 
се нарежда отново в гру-
пата на майсторите. В „А“ 
РФГ влиза също „Червено 
знаме“ Ст. Димитрово. 
Лазаров“

***
Купа ГС на 

ДСНМ:
Финал:
2 . 1 2 . 1 9 5 6 

г., Колодрума, 
ВМС – „Спартак“ Варна 
1:1 (1:1), съдия: Филчев

Голм: 0:1 Павлов 34‘, 
1:1 Хр. Лазаров 40‘

ВМС: Кондю Пенков, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, 
Д. Шаламанов, Сп. Киров, 
Ив. Лулчев, Н. Старчев, Ст. 
Генов, В. Досев

Отстранен: Спас 
Киров (ВМС) 56‘.

В. „Нар. дело“, 4.12.1956 
г.: „В неделя в гр. Варна се 
състоя финалната фут-
болна среща… Хубавото 
време и мекият терен поз-
волиха на двата отбора 
да развият динамична и 
изпълнена с интересни и 
напрегнати моменти игра, 
в която не само от резулта-
та, а и от технико-тактиче-
ско гледище трудно може 
да се определи кой бе по-
добрият.

Спартаковци игра-
ха разгънато на широк 
фронт… те се стараеха 
да адресират всяка топ-
ка точно и удобно, но из-
лишните обработвания и 
забавяния, а при това пър-
гавата и бойка отбрана на 
моряците ликвидираха 
честите им атаки.

Отборът на ВМС при-
ятно изненада с бързата 
си и не по-зле технически 
и тактически издържана 
игра. На по-рутинирания 

си противник, той про-
тивопостави по-голямо 
желание, свобода и раз-
нообразие в технически-
те и тактическите прийо-
ми. Слабост в него бе все 
още недостатъчната съг-
ласуваност в смените на 
местата и откриванията 
в някои отделни състеза-
тели (Шаламанов, Лулчев, 
Старчев).

До 30-та мин. напа-
денията към двете врати 
бяха чести, но безрезул-
татни. В 34-та мин. след 
една комбинация между 
Арнаудов и Янев и раз-
бъркване пред вратата 
на Пенков (ВМС), топката 
бе подадена на Павлов, 
който би от движение и 
постигна първия гол – 1:0 
за „Спартак“. В 40-та мин., 
след като Вълчанов изби 
силно битата към него 
топка, Лазаров се спусна 
и изравни 1:1.

През второто полу-
време темпото на игра-
та бе повишено. В 11-та 
мин от отбора на ВМС за 
недобро държание бе 
отстранен Сп. Киров и до 
края на срещата ВМС игра 
с 10 души.  

При поделено надмо-
щие и пропуски за реали-
зиране на удобни положе-
ния от Арнаудов, Пандов, 
Ив. Киров, Филипов (Сп) 
и Досев, Старчев, Генов, 
Лулчев (ВМС) резултатът 
не бе променен. Дадени 
бяха съгласно правилни-
ка, две продължения от 
по 15 мин., но въпреки 
това гол не бе отбелязан. 
Срещата ще се преиграе 
в сряда. Съдията Филчев 
не ръководи убедител-
но. Ил. Апостолов – 
Оптячката“

Финал (преигр.):
5.12.1956 г., 

1956

Второто издание на 
купата на Европа за-
почва през есента на 

1956 г. Унгарският 
шампион „Хонвед“ 

играе първият си 
мач в Билбао, когато 

избухва унгарската 
революция. „Хонвед“ 
урежда реванша сре-

щу „Атлетик“ да се 
играе на 20.12.1956 г. 

в Брюксел, след кое-
то е елиминиран от 
баските, а звездите 

на унгарския футбол 
Ференц Пушкаш, 

Шандор Кочиш и Зол-
тан Цибор не се за-

връщат в родината 
си. Пушкаш започва 

да си търси клуб в 
Западна Европа, но 

получава 2 годишно 
наказание от ФИФА 

за отказа си да се 
завърне в Унгария. 

След 2 години лута-
не и спекулации от 

страна на различни 
клубове, 31 годишни-

ят Пушкаш подпис-
ва с „Реал“ Мадрид 
през 1958 г. Кочиш 

и Цибор са убедени 
от избягалият от 

Унгария още през 
1949 г. Ласло Кубала 

да подпишат с ФК 
„Барселона“.
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Колодрума, ВМС – 
„Спартак“ - Варна 2:0 
(1:0), съдия: Ат. Ставрев

Голм: 1:0 Сп. Киров 38‘, 
2:0 Н. Старчев 48‘ 

В. „Нар. дело“, 
7.12.1956 г.: „В сряда в гр. 
Варна се игра за втори път 
финалната футболна среща 
за купата на ГС на ДСНМ… 
Играта започна с много 
бързо темпо и с малък 
превес за моряците, които 
превъзхождаха с бързина-
та и устрема на атаките си. 

Резултатът бе открит 
в 38-та мин., когато при 
едно разбъркване пред 
вратата на „Спартак“, Досев 
умело върна обратно на 
Киров, който с плътен 
удар разтърси мрежата на 
Вълчанов – 1:0 за ВМС.

В 48-та мин. Досев по-
лучи неочаквано топката, 
в момент, когато отбраната 
на „Спартак“ се изнасяше 

напред. Той бързо на-
предна, разумно прех-
върли към притичалия 
вляво Старчев, който от 
движение, със силен, 
плътен удар покачи на 
2:0 за ВМС. След втория 
гол спартаковци прояви-
ха излишна нервност и 
грубост, главно от страна 
на Захариев, Димитров и 
Ненчев, при което се по-
лучи временно сковава-
не на играта. В 55-та мин 
Захариев бе заменен от 
Димитров, на мястото на 
Димитров влезе Асенов, 
Богданов бе заменен от 
Нанов. 

В 68-та мин. при един 
пробив Филипов II бе 
спънат грубо и съдията 
Ставрев напълно пра-
вилно отсъди 11-метров 
наказателен удар, който 
Ненчев не можа да реа-
лизира. Темпото на игра-
та още повече се повиши, 

атаките към двете врати се 
изостриха, но промяна на 
резултата не се получи.

При краен резултат 
2:0 за ВМС, секретарят 
на ГК на ДСНМ др. Добри 
Добрев поднесе купа-
та на отбора победител. 
Футболния съдия Ставрев 
подпомогнат от странич-
ните Тодоров и Антонов 
даде примерно, прецизно 
ръководство на една мно-
го трудна футболна среща. 
Ил. Апостолов“

***
В. „Нар. дело“, 7.12. 

1956 г.: „Закриване на фут-
болния сезон в гр. Варна. 
Въпреки студеното време, 
в неделя се състоя при-
ятелска футболна среща 
между отборите на ВМС и 
„Академик“ Вн, с която бе 
закрит футболния сезон за 
1956 г. При по-добра игра 
отборът на ВМС победи с 
3:0.“

Деян Деянов
Гороломов

(16.02.1936 г. – 14.09.1993 г.)
Позиция: вратар

ВМС: 1955 г.
„Б“ РФГ: 19 мача

Републикански юношески шампион с отбора на 
ДСО „Динамо“ София, с 14 мача на вратата на юно-
шеският национален отбор в периода 1955-56 г., 
Гороломов е изпратен във ВМС, за да се потуши скан-
дала с бягството на Иван Дервентски в 
София. Невисок на ръст, но със забеле-
жителен отскок, Гороломов е титуляр-
ният вратар на отбора през този сезон. 

Бъдещият нападател на „Черно 
море“ Стоян Георгиев - Тянко си спом-
ня: „Тогава се тренираше на „Тича“ или 
Колодрума. Терена беше много твърд, 
като паднеш ти оставаха рани. За това 
преди тренировките насипваха дърве-
ни стърготини пред вратите, за да мо-
гат да тренират вратарите. Специален 
треньор нямаха, Мокана тренираше 
и тях. Биеше им шутове от различни 
разстояния. Гороломов правеше рядко 
красиви плонжове. Тогава бяхме 13-14 

годишни деца и ходехме на тренировките специал-
но заради него и се възхищавахме на тази красота и 
елегантност в играта му…“

След като изтича военната му служба в края 
на годината, Гороломов се завръща в София, къде-
то играе за отборите на „Спартак“ и „Септември“, а 
по-късно и в „Етър“ В. Търново. При наличието на 
много добри вратари в София, той не успява да се 
задържи дълго на едно място, въпреки че изиграва 
два мача в младежкия нац. отбор през 1957 г.

Деян Гороломов умира на 57 годишна възраст, 
след като се разболява от лимфом на Ходжкин.

1956
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27.6.1956 г., Колодрума, Варна, СКНА - "Будовляни" 2:0. Вратарят Гороломов и защитниците 
Боснов и Славейков спират атаката на полският нападател Енгелберт Ярек.

СКНА ("Ботев") Варна през 1957 г., прави от ляво надясно: Любен Славейков, Спас Киров, Любен Костов,  Николай
Старчев - Бабрата и Владимир Грозданов, клекнали: Любомир Савов, Димитър Шаламанов и Димитър Боснов.
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1957 На мястото на 
Гороломов, който пре-
минава в „Спартак“ Сф, 
пристига Евгени Пашов 
от „Локомотив“ Сф, а 
като централен защит-
ник е привлечен Георги 
Ранджев, който е бивш 

играч на ДСО „Строител“ 
София. През 
лятната пауза 
от Русе към от-
бора се присъ-
единява хал-
фът Любомир 
Савов.

В крак с 
политически-
те промени, 
дошли след 
исторически-
ят Априлски 
пленум на 
БКП, настъп-
ват промени 
и в спорта. 

Системата на създаде-
ните в периода 1949-51 
г. ДСО е отчетена като 
грешка. Производствено-
ведомствените организа-
ции, създали обемист ад-
министративно-бюрокра-
тичен апарат, без принос 
за развитието на спорта са 
разтурени и започва съз-
даването на Физкултурни 

дружества на регионално-
производствен принцип, 
които започват да търсят 
своите корени в пред-
военните спортни клу-
бове. Така ДСО „Динамо“ 
София приема името ФД 
„Левски“, ДСО „Ударник“ 
София –  ФД „Славия“, а пе-
риферните провинциални 
колективи на всички ДСО, 
след обединения и пре-
структуриране избират 
различни имена, според 
желанията на новите им 
управленчески апарати. 
Няма промени по съще-
ство в Спортните клубо-

ве на Народната армия 
(СКНА), между които и 
варненския ВМС. Тези в 
„А“ РФГ приемат името 
Армейски спортен клуб 
(АСК) „Ботев“, въпреки че 
името ВМС остава актуал-
но през цялата 1957 г. 

Преминалият във 
ведомството на ККЗ „Г. 
Димитров“ футболен от-

бор на „Локомотив“ 
Варна, играещ в 
Северната „Б“ РФГ, 
приема името 
„Корабостроител“, 
а от 27.5.1957 г. е 
преименуван на ФД 
„Черно море“.

През пролетта 
на 1957 г. излиза 
първата предсезон-
на програмка на 
ВМС, която предста-
вя историята на клу-
ба и запознава чита-
телите с футболисти-
те от отбора. Според 
нея началото на 
футболният клуб е 
поставено през 1909 
г. В последствие 
датата е заменена 
с тази на основава-
нето на Ученическо 
туристическо дру-
жество „река Тича“ – 
3.3.1913 г.

3.02.1957 г.: пр., Коло-
друма, „Спартак“ Варна – 
ВМС 2:1 (0:0)

Голм.: 0:1 Ст. Генов 
53‘, 1:1 Асенов 61‘, 2:1 Ив. 
Киров 89‘

В. „Нар. спорт“, бр. 
15, 4.02.1957 г.: „… Редно 
бе след активната почив-
ка отборите на „Спартак“ 
и СКНА от Варна да на-
правят проверка на своя-
та подготовка. Първата 
контролна среща, която 
се състоя днес на игр. 
„Колодрума“ привлече 
7  000 любители. И те ос-
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На Варненската гара - Дим. Шаламанов и Л. Костов на прозореца, долу вляво: Вл. Грозданов

От ляво надясно: Ив. Лулчев, Ив. Моканов, Хр. Лазаров, Л. Славейков, 
Дим. Боснов, Ив. Даскалов (полузакрит) и Ст. Генов



142

танаха доволни от пока-
заното на терена. Цялото 
състезание протече при 
бързо темпо, а двата отбо-
ра изненадаха с издръж-
ливостта и с техническото 
си умение. 

През второто полувре-
ме чрез Генов моряците 
първи откриха резултата. 
Но спартаковци веднага 
изравниха чрез Антонов, 
а само секунди преди края 
на срещата чрез Киров 
(Иван-Сп) успяха да пока-
чат на 2:1.“

21.02.1957 г.: пр., ВМС – 
„Спартак“ Варна 1:0 (0:0),

Голм.: 1:0 Сп. Киров 70‘
В. „Нар. дело“, 22.02. 

1957 г.: „Вчера в гр. Варна 
се проведе футболна сре-
ша между местните чле-
нове на „А“ РФГ… До 30-та 
мин. спартаковци имаха 
надмощие, като построя-
ваха правилно играта си, 
но поради липса на удари 
във вратата не можаха да 
открият резултата. 

През второто полу-
време моряците се акти-
вираха и в 25-та мин. чрез 
Киров успяха да отбеле-
жат единствения гол на 
мача. Въпреки усилията на 
двата отбора, до края на 
срещата резултата остана 
непроменен.“

В. „Нар. спорт“, бр. 
24, 25.02.1957 г.: „Русе, 
„Торпедо“ Русе – СКНА 
Варна 0:2. Гостите превъз-
хождаха своя противник и 
заслужено спечелиха. 

К о л а р о в г р а д , 
„Спартак“ Клгр. – СКНА 
Варна 1:2. Въпреки само-
отвержената игра на до-
макините, моряците побе-
диха с 2:1…“

Купа на ОСПС:
Резултати: „Спартак“ – 

„Септември“ 6:3, ВМС – ДЗС 
„К. Маркс“ 5:0, „Хр. Ботев“ 
– ККЗ „Г. Димитров“ 0:1, 
„Академик“ – „Динамо“ 0:1, 
ВМС – ККЗ „Г. Димитров“ 
3:0,

Финал:

3.03.1957 г., 
Колодрума, „Спартак“ 
Варна – ВМС 2:1 (1:0),

Голм.: 1:0 Ненчев 
(дуз.) 39‘, 2:0 Павлов 49‘, 2:1 
Сп. Киров 56‘

В. „Нар. спорт“, бр. 
27, 4.03.1957 г.: „Спартак“ 
Варна спечели купата на 
ОСПС (Окръжен съвет на 
профсъюзите). Варна, 3.3. 
Внезапното застудяване 
на времето не попречи на 
СКНА и „Спартак“ да на-
правят още една провер-
ка пред новия футболен 
сезон.

Хубавото в мача бе 
бързата игра, наложена 
от двете страни, неза-
висимо от заснежения 
терен. Атаките на спар-
таковци бяха по-остри и 
нападателите влизаха по-
смело в борбата за първа 
топка. Това им позволи 
да наложат териториален 
превес. През първата част 
на срещата моряците не 
можаха да намерят под-

1957

Отборът на "Ботев-ВМС" през лятото на 1957 г., прави от ляво надясно: Стефан Генов, Георги Ранджев,
Васил Досев и Никола Попов - Мальо, клекнали: Любомир Савов, Любен Славейков, Живко Гавраилов ?, Любен Костов, 

Владимир Грозданов, Никола Алексиев, Димитър Боснов и Стоян Пандов

На 1.1.1957 г., след 
проведен референ-
дум, окупираният 

от Франция, богат 
на въглища район 

на Саар (Саарланд) 
преминава в тери-

торията на ГФР. 
До 1959 г. районът 

използва своя собст-
вена валута – Саар 

франк.
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ходящо оръжие срещу тех-
нически издържаната игра 
на спартаковци. В 39-та 
мин. Арнаудов прехвърли 
топката към преминалия 
наляво Киров (Иван – Сп) 
и последния би неспася-
емо във вратата на Пашов. 
Защитникът Славейков 
се хвърли и изби топката 
с ръка – 11-метров удар. 
Ненчев би сполучливо – 1:0 
за „Спартак“.

Нападателната петор-
ка на „Спартак“ продължи 
натиска си и през втората 
част от срещата отбеляза 
още един гол. В 49-та мин. 
Киров би ъглов удар, топ-
ката падна сред куп играчи 
и спря в краката на Павлов, 
който я прати в мрежата 
през краката на изненада-
ния Пашов. 

Авансът от два гола не 
беше лесно да се стопи, но 
моряците се нагърбиха с 
тази задача. Те започнаха 
по-често да се озовават 
пред вратата на Вълчанов 
и да бият удари от близки и 
далечни разстояния. В 56-
та мин. Киров (Спас-СКНА) 
получи от дясно една топка 
и от воле би във вратата на 
Вълчанов. Резултатът 2:1 се 
запази до края на мача.“

***
17.03.1957 г., „Миньор“ 

– СКНА 2:0 (2:0)
В. „Нар. спорт“, бр. 33, 

18.03.1957 г.: „Димитрово, 
17.3. Единадесеторката на 
„Миньор“ бе добре моби-
лизирана и зарадва с ху-
бава игра и победа своите 
привърженици. Победата 
дойде в първото полувре-
ме чрез централния напа-
дател Аргиров. Същият ос-
тави много добри впечат-
ления като нов участник в 
този отбор. Дял за головете 
има и Р. Драгомиров, който 
му помогна. В 10-та мин. 

той би остро, вратаря на 
гостите отби топката, но 
тя попадна в Аргиров (9), 
който откри резултата. 
След 4 мин. левият полу-
защитник подаде топка-
та на Аргиров и играча 
с №9 с глава увеличи на 
2:0. Добре се разбираха и 
бранителите. Тук най-си-
гурен бе Лозанов, а вра-
таря Илиев бе спокоен и 
сигурно ловеше отправе-
ните удари на варненци. 
...

Трябва да кажем, че 
гостите бяха в по-голя-
мата част от мача досто-
ен противник. Играчите 
манипулираха добре с 
топката, показаха завид-
на издръжливост и пър-
гавина, а в бързината 
доминираха. Бърз и ло-
вък нападател бе Лулчев 
(8) и до известна степен 
Киров (11). Независимо, 
че има явна вина за пър-
вия гол, вратарят Пашов 
показа добро умение за 
пласиране и спаси дос-
та силни удари. Съдията 
Г. Христов даде автори-
тетно ръководство. Б. 
Руфев“

В. „Нар. спорт“, 
бр. 34, 21.03.1957 г.: 
„Реорганизацията на 
физкултурното движе-
ние у нас започна. Вместо 
многобройни спортни 
организации – един еди-
нен Български съюз за 
физкултура и спорт. 
... След като в 1948 г. бе 
изграден ВКФС (Върховен 
комитет за физкултура 
и спорт), постепенно се 
създаде увлечение към все 
по-голямо раздробяване 
на физкултурното дви-
жение. В редица случаи 
без оглед на конкретни-
те условия в страната 
и особено долу в малките 
селища бяха неоправда-

но изградени много спорт-
ни организации, всяка със 
свои колективи, със свои 
окръжни и околийски ръко-
водства, със свои спортни 
секции. Създаде се грама-
ден и тежък ръководен 
апарат, който се затвори 
във своите канцеларии, 
който се занимаваше с 
отчетническа дейност и 
формално изпълнение на 
планове..

Към това трябва да се 
прибави и постепенното 
обезличаване на добро-
волните спортни органи-
зации от страна на ВКФС 
и неговите поделения. .... 
(които) постепенно из-
земваха функциите на 
спортните организации. 
.... безспорните успехи, 
които бяха постигнати 
не могат да оправдаят 
по-нататъшното оста-
ване в старите рамки на 
организация..

Основното в сегаш-
ното преустройство е 
събирането на силите в 
едно опростено ръковод-
ство, даването размах 
на обществената ини-
циатива, поевтиняване 
на апарата, създаване на 
предпоставки за актив-
но привличане на труде-
щите се към активни и 
системни физкултурни 
занимания. ... Основните 
насоки остават същите – 
социалистически по свое-
то съдържание. ..

Решение: 1. На осно-
вата на досега същест-
вуващите доброволни 
спортни организации 
„Академик“, „Динамо“, 
„Локомотив“, „Миньор“, 
„Септември“, „Спартак“, 
„Торпедо“, „Ударник“, 
„Урожай“, „Червено знаме“ 
и СКНА да се изгради една 
спортна организация под 
името БСФС. ...“

1957

15 – 20.02. 
Министър-
председателят 
Антон Югов и първи-
ят секретар на ЦК 
на БКП Тодор Живков 
са на посещение в 
Москва. Българските 
ръководители 
декларират, че под-
крепят Съветския 
съюз за интервен-
цията в Унгария, че 
България е лоялна 
на Варшавския дого-
вор и че верността 
към Съветския 
съюз е „показател 
за верността към 
делото на социа-
лизма и комуни-
зма“. Договорено е 
България да продъл-
жи да доставя ура-
нова руда за СССР.

* * *
16.05. Решение 
на Политбюро 
да бъдат спрени 
изселванията на 
„неблагонадеждни 
лица“ от София, 
започнали след 
Унгарското въста-
ние. Съставените 
от комисии към 
кварталните пар-
тийни организации 
списъци с предло-
жения за изселване 
включват 3796 
семейства. До края 
на април са изселени 
384 семейства на 
бивши фабриканти, 
търговци и „кулаци“, 
а в подготовка е из-
селването на други 
532 семейства.
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24.03.1957 г., ВМС – 
„Динамо“ Сф 1:1 (1:1)

В. „Нар. спорт“, 
бр. 36, 25.03.1957 г.: 
„Темпераментен двубой 
без победител. ... Пеев 
подава на Печеников, 
последният със самосто-
ятелна акция напредва 
и от около 20 м отправя 
удар. Топката рекушира 
от краката на Ранджев 
и Славейков, попада у 
Йорданов и той от неудоб-
но положение с хубав удар 
открива резултата – 1:0 за 
„Динамо“ в 23-та мин.

А в 41-та мин. два по-
редни ъглови удара пред 
вратата на Дервентски 
донесоха продължител-
но разбъркване, в което 
участваха над 15 състеза-
тели. Топката се носеше 
от крак на крак, отбива-
ше се в гърди, най-после 
притичалият защитник 
Славейков вкара топката с 
тяло и резултата бе израв-
нен. 1:1 остана до края. 

Получения резултат 
отговаря на показаната 
игра. ...Състезателите из-
държаха на високо темпо, 
предложено от домакини-
те. ... Моряците прекалява-
ха с бавното обработване 
на топката, което позво-
ляваше на противнико-
вата защита лесно да се 
организира. Този дефект 
е характерен за почти 
всички варненски отбо-
ри... Абаджиев не можа да 
покаже качествата си, тъй 
като загуби напълно дву-
боя с Шаламанов.

Моряците напра-
виха сполучлив дебют 
пред многохилядните си 
привърженици. Те бяха 
бояк и сплотен колектив 
с добро взаимодействие 
между отделните линии. 
Крайните защитници 
Славейков и Ранджев иг-

раха самоотвержено и си-
гурно. Полузащитниците 
Шаламанов и Лазаров по-
казаха маневреност, бър-
зина и творчество. В напа-
дението изпъкна с разноо-
бразието в действията си и 
с устременост център-на-
падателя Костов. Съдията 
Джонев ръководи добре. 
Д. Тодоров“

В. „Нар. дело“, 
26.03.1957 г.: „… Със за-
почването футболистите 
на ВМС наложиха високо 
темпо. С бързи, ниски по-
давания и упорита игра 
в единоборство за всяка 
топка, те разбиха опитите 
на софиянци да се свър-
жат и наложиха леко те-
риториално надмощие. 
Обаче и сега ударите бяха 
недостатъчни. Динамовци 
нападаха откъслечно, 
рядко, по-опасно, ала 
твърдите бранители на 
ВМС – Ранджев, който 
днес успешно дебюти-
ра, Славейков и особено 
отличният днес Пашов 
– самоотвержено отбра-
няваха вратата си от гол. 
20-те минути отминаха без 
особени положения. В 21-
та мин. Дервентски хвър-
ли топката към Цветанов 
(Д), Лулчев (ВМС) бързо 
се намеси, изпревари 
Цветанов, отне и подаде 
към Генов, той на Костов, 
който моментално стре-
ля, но топката бе избита. 
Динамовци веднага кон-
траатакуваха, Абаджиев 
се озова вляво на дома-
кините, близо до аутлини-
ята, от където със силен 
удар прати топката ниско, 
успоредно на вратата, но 
миг преди тя да бъде от-
правена в гола, Пашов 
умело пресече със смел 
плонж. В 25-та мин. бързи-
ят Печеников (Д) наново 
се понесе към вратата на 
моряците, премина по-

край Лазаров, после меж-
ду Ранджев и Славейков, 
стреля от движение, оба-
че топката се отби от кра-
ка на бранител. Йорданов 
(Д), който предварително 
се бе устремил, посрещна 
търкалящата се към него 
топка и със силен удар я 
заби в мрежата зад Пашов 
– 1:0 за „Динамо“. Няколко 
минути след това темпо-
то спадна. Постепенно 
нападателите на ВМС от-
ново се организираха и 
подпомогнати от полу-
защитниците Лазаров и 
Шаламанов, които заедно 
с една от свръзките Генов 
или Лулчев почти винаги 
владееха центъра на те-
рена, наново заатакуваха 
вратата на софиянци. 

В 38-та мин. Лулчев 
посрещна пратената от 
ъглов удар топка и от 
воле я прати силно във 
вратата на противника, 
наново топката е в кор-
нер. Тя пак е прехвър-
лена пред вратата на 
Дервентски, който не ре-
агира правилно, изтърва 
я и предизвика намесата 
на свои и противникови 
състезатели. За миг пред 
него се натрупаха 15-16 
състезатели, едни със 
стремеж да отбият топ-
ката, други да я довкарат 
във вратата. Създаде се 
невиждан за нашата пуб-
лика момент (меле), който 
завърши с вкарване на 
топката във вратата и … 
гол. Интересен изравни-
телен гол – 1:1. 

Второто полувреме 
започна наново с устрем-
ни атаки на ВМС. В 47-та 
мин. Досев подаде топ-
ката ниско към Лулчев, 
който бързо я овладя и се 
озова на 2 метра от врата-
та на гостите. Дервентски 
с разчетени движения 

1957

* * *
30.06. Открит пър-

вият хотел „Родина“ 
с което се поставя 

началото на ку-
рортния комплекс 

Златни пясъци.

* * *
30.07. - „Аида“ от-

крива новия Летен 
театър на Варна. 
Проектант е арх. 

Жечо Чолаков. 
Първоначално съо-
ръжението разпо-
лага с 1600 места. 
През края на 60-те 
години се изгражда 

и балкона, който 
позволява капаци-
тета на театъра 

да достигне 2400 
места. В продълже-

ние на десетилетия 
сцената на Летния 

театър е госто-
приемен домакин 

на Международния 
музикален фестивал 

„Варненско лято“, 
Международния 

балетен конкурс – 
Варна и др. 
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умело скочи пред него 
и предотврати опасното 
положение. В 52-та мин. 
Пашов с отличен скок кра-
сиво изби силен удар на 
Пеев над горната греда. В 
63-та мин. съдията отсъди 
наказателен удар на сама-
та линия в полза на ВМС. 
Генов разумно пусна топка-
та в коридор на съиграчите 
си, но те не предугадиха и 
пропуснаха изгодно поло-
жение. В 69-та мин. след 
устремна комбинация и 
пробив на динамовци Пеев 
отново отпрати силен и 
плътен удар, но топката се 
отби от горната греда. Към 
70-та мин. динамовци се 
активизираха и за 10 мин. 
проведоха няколко бър-
зи, смислени комбинации, 
които бяха успешно ликви-
дирани от твърдата защита 
на ВМС. Последните мину-
ти преминаха в силен на-
тиск на отбора на ВМС, кой-
то днес приятно изненада 
със своята бойка и бърза 
игра, с която разби играта 
на динамовци. Но недос-
татъчния усет за изненад-
ващи пробиви, липсата 
на изненадващи трикови 
подавания и удари към 
вратата не им позволи да 
постигнат втори гол и сре-
щата завърши 1:1. Съдията 
Джонев даде добро ръко-
водство. Ил. Апостолов – 
треньор“

Като зрител на този 
мач Стефан Янев разказва: 
„Стана такова меле, все-
ки рита, блъска, топката 
подскача във всички посо-
ки, никой не видя как влезе 
в мрежата. След години 
срещнах Любо Славейков 
на улицата. „Чече, с този 
палец вкарах гола“, смеей-
ки се сочеше той палеца, 
донесъл единственият гол 
в кариерата му за моряци-
те...“

31.03.1957 г., 
„Спартак“ Плевен – 
СКНА 3:1 (0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
39, 1.04.1957 г.: „В нача-
лото се доби представа, 
че и двата отбора ще 
търсят равния резултат. 
Тези впечатления оба-
че скоро се разсеяха. 
Защитниците и на два-
та отбора започнаха да 
грешат. Първият пропуск 
направи Димитров (3-Сп) 
като върна на Пърчанов, 
Генов (10-СКНА) изпрева-
ри вратаря и от неудоб-
но положение изпрати в 
мрежата – 1:0 за СКНА.

След почивката кар-
тината се промени. Сега 
повече грешки започна-
ха да правят защитници-
те на СКНА. Спартаковци 
атакуваха просто и с 
прехвърляния ту вляво, 
ту вдясно. Нападателите 
на „Спартак“ бяха по-бър-
зи от защитата на своя 
противник. Това бе реша-
ващо, за да се стигне от 
0:1 до 3:1 за „Спартак“...“

В духа на промените 
започнали със създаване-
то на БСФС, доброволче-
ските спортни органи-
зации на производствен 
принцип се преустрой-
ват във физкултурни 
дружества на региона-
лен принцип. Започва 
и промяна на имената 
на бившите ДСО и физ-
културните колективи 
към тях. Отборът на 
трудослужащите - ДСО 
„Ударник“ се преименува 
на ФД „Славия“ и изиграва 
първия си мач с това име 
във Варна срещу СКНА.

7.04.1957 г., СКНА – 
„Славия“ Сф 1:2 (0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
42, 8.04.1957 г.: „Това 
бе напрегната среща в 

много бързо темпо. ... От 
първата до десетата ми-
нута отборите се проуч-
ваха. Двете врати не бяха 
особено застрашени. В 
17-та мин. Гугалов напра-
ви устремен пробив вляво 
и подаде пред вратата на 
Пашов, топката прелетя 

и докосна последовател-
но главите на Ташков и 
Ранджев, озова се вдясно 
от останалия непокрит 
Костов, който от около 8 
м с неспасяем удар откри 
резултата. Посредством 
двете изтеглени връзки 
Костов и Игнатов гости-
те овладяха средата на 
игрището и провеждаха 
опасни нападения в зона-
та на двете крила Гугалов 
и Милев. 

Моряците вложиха 
много усилия да изравнят 
резултата, но безплодните 
комбинации пред наказа-
телното поле и нито един 
опасен удар към вратата 
не можеха да им донесат 
желаното. 

Още щом започна 
второто полувреме, до-
макините се отказаха от 
възприетия през първо-
то полувреме вариант с 
изтегляне назад на дяс-
ната свръзка и левия по-
лузащитник и започнаха 
да атакуват устремно, но 
предимно в средата на 
терена. Там отбраната на 
софиянци бе непреодоли-

Трима софиянци иг-
рали за ВМС и юно-
шеският национа-
лен отбор в периода 
1956-57 г.: Христо 
Лазаров, Иван Коцев 
и Деян Гороломов

1957

* * *
7.07. Добруджа е пър-
вият район с изцяло 
кооперирано селско 
стопанство.

* * *
1957 – Открит е 
корабът–музей 
“Дръзки” 50 г. след 
неговото пускане на 
вода  - най-извест-
ният кораб в цяла-
та българска исто-
рия. част от 100-те  
национални обекта 
на България.
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ма. Вместо изравняване, в 
58-та мин. Ранджев напра-
ви грешка, която беше из-
ползвана умело от Гугалов. 
Битата топка срещна тяло-
то на Пашов и излезе в ъг-
лов удар. Той бе изпълнен 
отлично от Митев. Ташков 
посрещна топката с глава, 
но я насочи отново в на-
пречната греда и докато 
бранителите моряци се су-

етяха, Костов я посрещна 
и покачи на 2:0. 

Домакините отвър-
наха с устремни атаки и в 
75-та мин. със силен удар 
Лулчев би в напречната 
греда. Малко след това 
гостите останаха с 10 иг-
рачи, тъй като Василев бе 
контузен. Те преминаха 
до края на срещата в от-
брана. В края на състеза-
нието при разбъркване 

пред вратата на Йосифов, 
топката бе отбита от бра-
нителите с ръка и отсъ-
деният 11-метров удар 
бе превърнат от Костов 
(№9-СКНА) в гол – 1:2 за 
„Славия“. Съдията Хр. 
Иванов от Пловдив ръко-
води добре. Н. Григоров“

14.04.1957 г., СКНА 
Пловдив – СКНА 1:0 (1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
45, 15.04.1957 г.: „Да под-
цениш противника си е 
голяма грешка, но да из-
лезеш на терена почти 
уплашен е също вредно. 
В такова състояние за-
почнаха мача двата от-
бора: пловдивчани като 
домакин – самоуверено, 
а варненци – неспокой-
но. Играта почти през 
цялото време протече 
разпокъсано, с нервна 
и прибързана стрелба в 
гола. Смущението, с което 
започнаха моряците не 
ги напусна до края. През 
второто полувреме те 
разбиха напълно играта 
на пловдивчани, но вмес-
то да атакуват остро и с у 
дари в гола се задоволиха 
да разиграват топката и 
да сбиват играта пред на-
казателното поле. 

Пловдивчани побе-
диха, но с един съвърше-
но неочакван и лек гол. 
През цялото време те иг-
раха мудно и погрешно. 
Гайдаров бе единственият 
деен нападател на плов-
дивчани, Кекеманов пока-
за отличен рефлекс. Гола 
отбеляза Сотиров с глава 
в 30-та мин. след лошо из-
бита топка от Грозданов 
(№4-В). Съдията Ж. Петров 
ръководи добре. Г. Гичев“

21.04.1957 г., „Марек“ 
Ст. Д. – СКНА 1:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 

1957
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48, 22.04.1957 г.: „11:0. 
Това е съотношението на 
ъгловите удари в днешния 
мач между тези, които с 
всички сили желаеха да се 
отскубнат от последните 
места в групата на майсто-
рите. 

Отборът на „Марек“, 
който бе решил да се ре-
абилитира за неудачните 
си първи стъпки в шампи-
оната даде всичко на кое-
то е способен. Той трябва 
да бъде поздравен преди 
всичко за устрема и во-
лята, за спортсменската и 
другарска игра. Над едно 
обаче трябва да се замис-
лят – по-честа и по-точна 
стрелба във вратата. 

Гостите не оставиха 
лоши впечатления. Те си 
служеха с дълги прехвър-
ляния, умело използваха 
бързите си крила, но съз-
дадените положения бяха 
разбивани от защитата на 

станкедимитровци. В 89-
та мин. Исаков получи 
топката от Начев и с пре-
красен удар от въздуха 
я насочи в десния ъгъл 
на вратата на Пашов. 
Съдията от международ-
на категория Й. Таков 
ръководи обективно, М. 
Михайлов“

26.04.1957 г. СКНА 
– „Спартак“ Варна 0:3 
(0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
50, 27.04.1957 г.: „В 
съставите на двата от-
бора имаше промени. 
Централен нападател на 
„Спартак“ игра Богданов, 
а в СКНА постът ляв по-
лузащитник зае отново 
Терзистоев, Алексиев бе 
с №10.

Състезанието за-
почна с бърза игра. 
Спартаковци си служеха 
с къси и точни подава-
ния, а моряците с дълги 

прехвърляния. При този 
опростен начин на игра, 
съчетан с бойкост, армей-
ците имаха надмощие и 
по-често застрашаваха 
вратата на Вълчанов. Но 
до гол не се стигна, благо-
дарение на сигурната игра 
на Кирчев. 

През второто по-
лувреме картината на 
мача коренно се измени. 
Спартаковци хвърлиха 
всичко напред. В 48-та 
мин. Филипов прехвърли 
вратаря Пашов, но Боснов 
изби топката от самата гол-
линия с глава. Развръзката 
започна в 63-та минута. 
След ъглов удар топката 
попадна в Арнаудов, кой-
то със силен удар от воле 
откри резултата. „Спартак“ 
доминираше напълно. В 
79-та мин. нова комби-
нация между Трайков и 
Филипов, последният при-
ближи вратата на Пашов и 

26.4.1957 г., Колодрума, СКНА от ляво надясно: Любен Славейков, Никола Алексиев, Тодор Терзистоев, Спас Киров, 
Христо Лазаров, Димитър Боснов, Любен Костов, Иван Лулчев, Георги Ранджев, Евгени Пашов и Васил Досев

1957

* * *
5.11. В Пловдив е от-
крит паметникът 
на съветския воин 
- „Альоша“.

* * *
2 - 4.12. Конференция 
на ТКЗС отчита, че 
е кооперирана 86,5% 
от обработваема-
та земя.

* * *
22.12. Избори за 
народно събрание. 
Кандидатите на ОФ 
печелят 99,95 % от 
гласовете.
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би точно – 2:0. Малко по-
късно със самостоятелна 
акция Калугеров затвърди 
на 3:0.

Добра игра от отбора 
победител дадоха трима-
та защитници, между кои-
то блестеше Кирчев. От 
СКНА се проявиха Боснов, 
Ранджев, Терзистоев и 
Киров. Състезателите от 
двата отбора заслужават 
похвала за коректната 
игра. Ст. Семов – тре-
ньор“

11.05.1957 г., „Локомо-
тив“ Сф – СКНА 1:0

В. „Нар. спорт“, бр. 52, 
15.05.1957 г.: „В 8-та мину-

та на срещата моряците 
получиха право на ъглов 
удар. Киров пое топката, 
би мигновено, но ударът 
му намери напречната 
греда, Лулчев посрещна 
отбитата топка, шутира 
остро, но заелият място на 
самата гол линия брани-
тел Чачевски изби с глава. 
Това беше единственият 
остър, напрегнат момент в 
тази среща. 

Отборът на моряците, 
който софийската публика 
познава като бояк, трудно 
преодолим противник, в 
тази среща изненада не-
приятно. Моряците играха 
сковано и плахо. Изглежда, 
че редицата загуби на този 
отбор са подтиснали не-
говата морално-волева 
устойчивост. Неоправдано 
и ненужно е срещите да се 
загубват от предварите-
лен страх. Състезателите 
на този млад отбор имат 
сили да преодолеят тези 
слабости и да встъпят по-
уверено в срещите. 

Защитниците на со-
фиянци, с изключение на 
Димитров чистеха безраз-

борно, не подпомагаха 
нападението. Единствен 
Дебърски бе последо-
вателен в опитите си за 
нещо смислено. Той не-
престанно търсеше място 
за пробив в отбраната на 
противника, но усилията 
му бяха „спокойно наблю-
давани“ от съиграчите 
му или пък създадените 
положения се проигра-
ваха с лекота от Симов 

и Генов. Голът постигна 
Дебърски в 25-та мин. със 
самостоятелен пробив. ... 
Срещата премина крайно 
вяло и безинтересно. Ив. 
Апостолов“

***
„Ротацион“ Лайпциг 

гостува в град Варна.
В. „Нар. дело“, 

18.05.1957 г.: „От два дни 
в гр. Варна гостуват фут-
болистите на „Ротацион“ 
Лайпциг, ГДР, които ще 
имат две срещи – на 19 
май с отбора на ВМС и на 
23 май със „Спартак“. 

„Ротацион“ е член на 
„А“ дивизия от първен-
ството на ГДР и е на 5-то 
място след 7-мия кръг от 
всичко 14 отбора. През 
1955 г. отборът се е класи-
рал на трето място, а през 
1956 на 7-мо. Средната 
възраст на състезателите 
е 25 години. Отбраната е 
по-добрата част на отбо-
ра. Централен защитник 
играе Шербаум, който е 
бил дълги години капитан 
на националния отбор, 
а сега е капитан на град-
ския отбор на Лайпциг. 
Десният защитник 
Шванке е състезател от „Б“ 
нац. отбор. По всяка веро-
ятност, тук той ще играе в 
нападението. „Ротацион“ 
е отбор на работниците 
от полиграфическата про-
мишленост в Лайпциг и е 
съставен от преди 2,5 го-
дини. Но макар и за крат-
ко време, той е завоювал 
редица международни 
победи. През 1956 г. е по-
бедил „Колеаж“ Познан с 
4:1, „Баник“ Острава с 2:1, 
„Атлетико Португеза“ Рио 
де Жанейро с 4:2 (това е 
най-голямата загуба на 
бразилците в Европа), 
„Байерн“ Мюнхен с 3:0. 
През април тази година, 

1957

Георги Симеонов 
Георгиев (Гошо 
Орото), 4 мача 

като десен бек през 
този сезон, юноша 

на „Локомотив“ Со-
фия, играл и в софий-

ската „Б“ РФГ, след 
това се дипломира 

като инженер.
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„Ротацион“ е гостувал в 
ГФР и е победил отбора на 
Вестфалия (в който играят 
4 национали) с 3:0. На 8 май 
т.г. в Лайпциг „Ротацион“ 
е играл срещу „Спартак“ 
Прага и е завършил нарав-
но – 2:2.

Както е известно, мина-
лата година „Ротацион“ по-
беди в Лайпциг „Спартак“ 
Варна с 2:0. Очаква се 
„Спартак“ да се реваншира. 
…“

19.05.1957 г., ВМС – СК 
„Ротацион“ Лайпциг 2:1 
(2:1), съдия: Дим. Топалов

Голм.: 0:1 Р. Альт 7‘, 1:1 
Ив. Лулчев 36‘, 2:1 Ст. Генов 
43‘

ВМС: Евг. Пашов, Л. 
Славейков, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, 
Д. Шаламанов, Ив. Лулчев, 
Н. Алексиев, Л. Костов, Ст. 
Генов (Л. Савов), Сп. Киров

SC „Rotation“: Wolfgang 
Klang, Harry Reichel, Horst 
Scherbaum, Manfred 
Pfeifer, Siegfried Fettke, 
Wolfgand Seifert, Günther 
Weidenbörner, Roland 
Weigel, Hans Harmuth, 
Wolfgang Jahn, Rudolf Alt

В. „Нар. дело“, бр. 118, 
21.05.1957 г.: „В неделя на 
игр. Колодрума се състоя 
първата за 1957 г. между-
народна среща.

Смело казано, срещата 
не задоволи очакванията 
на варненската публика. 
Интересът към нея бе удо-
влетворен доколкото на-
блюдавахме един герман-
ски отбор, отдавна желан 
в града ни. Ако трябва да 
се даде оценка, може да се 
каже, че това бе игра меж-
ду два посредствени отбо-
ра. 

Германските футболи-
сти могат да бъдат похвале-
ни с дисциплината и упори-
тостта си по провеждания 

замисъл на своята игра, 
именно в рамките на „ду-
бъл-ве-ем“ системата да 
се търсят и подават точ-
но, да строят атаките си 
на широк фронт. По от-
ношение на физическата 
им подготовка, главно в 
бързината и до някъде в 
техническо отношение 
те отстъпваха на домаки-
ните. В придвижванията 
им и атаките липсваше 
оня устрем, подвижност 
и бързина, каквито са ха-
рактерни за нашия фут-
бол и за отбора на ВМС, а 
репертоарът на техниче-
ските сръчности на напа-
дателите му, с изключе-
ние на Хармут (9), Вайгел 
(8), Шербаум (3) и Фитке 
(5), бе сравнително по-
оскъден при прилагане 
в движение и с бързина. 
Именно тук отборът на 
моряците превъзхожда-
ше своя противник и на-
ложи леко надмощие в 
играта и победи с 2:1. 

Въпреки победата 
обаче, отборът на ВМС 
не се представи много 
добре. С недобрата съг-
ласуваност между от-
делните линии и състе-
затели (Лулчев, Лазаров, 
Алексиев, Костов), с из-
лишното дълго обработ-
ване и водене на топката 
при назрели за пробиви 
положения те се затруд-
няваха, често сами се на-
тъкваха на противника и 
проиграваха изгодни по-
ложения за гол. Това раз-
бира се подпомогна про-
тивника, който започна 
неубедително, но скоро 
се съвзе и заатакува вра-
тата на Пашов. В 7-та мин. 
Боснов пропусна груба и 
фатална грешка („поф“), 
Хармут пое бързо към 
вратата, успоредно на 
нея, Алт (11) посрещна и 
през Пашов постигна 1:0 

за „Ротацион“. И след това 
моряците продължаваха 
със свойствените си вече 
пропуски. Киров три пъти 
последователно вместо 
да напредне и спечели 
терен и да подаде в кори-
дор, върна топката назад. 
Костов на няколко пъти 
вместо да подаде незабав-
но, води излишно, спре 
се, пак тръгне, с което да-
ваше възможност на про-
тивника да се организира. 
Лазаров често даваше на 
противников играч без да 
се постарае да поправи 
грешката си. Лулчев много 
често проиграваше някои 
топки. 

В 36-та мин. Генов, 
който игра сравнително 
по-правилно и стреля-
ше във вратата, използва 
едно излизане на вратаря 
Кланг и прати топката във 
вратата. Един от браните-
лите на „Ротацион“ с глава 
изби от самата голлиния, 
но Лулчев посрещна и из-
равни – 1:1.

В 43-та мин. след ъглов 
удар Генов с глава фалцо-
во отпрати топката към 
вратата на Кланг, който 
предварително бе зали-
тнал в обратна посока и 
топката за втори път посе-
ти мрежата му – 2:1 за ВМС.

Второто полувреме не 
донесе нищо ново. Вярно, 
сега моряците бяха по-ак-
тивни, но редицата про-
пуски на нападателите 
попречиха покачване на 
резултата. За това разбира 
се дял имаше и отлична-
та игра на вратаря Кланг, 
ц.з. Шербаум и напада-
телите Хармут и Вайгел. 
Футболния съдия Топалов 
обяви краят на срещата 
при резултат 2:1. 

Лошо впечатление 
направиха подвиквания-
та и подсвиркванията на 

1957

SC „Rotation“ Leipzig 
е създаден през 1954 
г. по добре позна-
тият в България 
ДСО (ведомствен) 
образец, и подобно 
на всичките си съи-
менници в ГДР е клуб 
на работниците от 
полиграфическата 
промишленост. През 
1957 г. „Ротацион“ 
Лайпциг завършва 
на 3-то място в 
Оберлигата на 
ГДР на 4 точки от 
шампиона „Визмут“ 
Карл-Маркс-щат, 
което е най-силния 
период в самостоя-
телното съществу-
ване на клуба. Още 
от годината на 
създаването му, на 
отбора е отредено 
място в Оберлигата 
и той остава в нея 
до обединението си 
със СК „Локомотиве“ 
в СК „Лаипциг“ през 
1963 г. След нова 
реорганизация на 
спорта в ГДР, на 
20.1.1966 г., футбол-
ната секция на СК 
„Лайпциг“ се отделя 
като 1.ФК „Локо-
мотиве“ Лайпциг, 
който ще достигне 
до финал на КНК през 
1987 г.
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част от наблюдателите на 
срещата към футболните 
съдии, когато вратарят 
Кланг, при отправяне на 
топката с крак, изскачаше 
извън очертанията на нак. 
поле. А това не бе наруше-
ние, тъй като футб. пра-

вилник раз-
решава и на 
вратаря, тъй 
както на все-
ки играч, да 
играе извън 
очертанията 
на нак. поле, 
стига преди 
да е излязъл 
извън линия-
та да е пуснал 
(подхвърлил) 
топката. 

Редно е да 
се напомни за 
решението на 
ГКФС за оси-
гуряване на 
културна об-
становка на 
многохиляд-

ната публика, дошла да на-
мери отдих и развлечение. 

На игрище „Колодру-
ма“ е доставен радиоапа-
рат и инсталирана радио-
уредба, обаче последната 
не работи. Някогашните 
традиции, международ-
ните мачове да се откри-
ват с духов оркестър и с 
повече тържественост са 
изоставени. Липсва под-
ходящата украса и лозунги 
на „Колодрума“. Продават 
се семки и лимонада на 
по-високи цени, с което 
се ощетяват гражданите. 
Няма ли кой да потърси 
отговорност за това? Ил. 
Апостолов – треньор“

***
2.06.1957 г., СКНА – 

ЦДНА 1:1 (0:1)
В. „Нар. спорт“, бр. 66, 

3.06.1957 г.: „С подсилена 

защита, с двама изнесени 
напред в зоната на кри-
лата нападатели – това 
беше тактическата по-
становка в отбора на мо-
ряците. По този начин те 
търсеха равния резултат. 
Републиканския първе-
нец трябваше да издържи 
още един изпит, да разре-
ши една трудна задача. И 
определено трябва да се 
каже, че докато домаки-
ните осъществиха наме-
ренията си и спечелиха 
ценна точка, гостите не 
намериха най-правилното 
разрешение. До втръсва-
не разиграване на топката 
в широчина, безконечни 
къси подавания, струпва-
не в центъра и в крайна 
сметка – игра до наказа-
телното поле на против-
ника. Единствен Колев 
разнообразяваше играта 
си и имаше силен стремеж 
за удари във вратата.

Моряците Славейков и 
Попов през първото полу-
време много добре пари-
раха Колев и Панайотов. 
През второто полувреме 
домакините поразвързаха 
малко възела на защитата 
и започнаха да действат 
по-настъпателно, в резул-
тат на което изравниха иг-
рата и създадоха редица 
разбърквания пред врата-
та на Найденов. 

Ето как се стигна до 
равния резултат. В 27-та 
мин. отлична комбина-
ция между Владимиров 
и Миланов позволи на 
последния да излезе зад 
защитата на моряците и с 
отмерен удар да открие – 
1:0. В 47-та мин. започна 
разумна контраатака на 
моряците, отлично вдиг-
натата топка от Киров бе 
посрещната от Генов, след 
което добре пласиралият 
се Попов с удар от въздуха 
изравни. Д. Ненчев м.с.“

В. „Нар. дело“, 4.06. 
1957 г.: „… Равният ре-
зултат показа, че в отбора 
на ВМС се крият добри 
възможности. Моряците 
започнаха отбранително. 
Самият състав на нападе-
нието, в което личаха по-
лузащитниците Лазаров 
и Попов, предварително 
показваше някакъв за-
щитен вариант. При това 
недобро състояние на 
отбора, при лошото му 
положение в таблицата, 
както и обстоятелството, 
че играе срещу ЦДНА, за-
щитният вариант до някъ-
де е оправдан. Но недоб-
рото впечатление идваше 
оттам, че в старанието си 
да се предпазят от гол, за-
щитниците, заедно с по-
лузащитниците и двамата 
изнесена назад нападате-
ли Попов и Лазаров, често 
чистеха безогледно, без 
да се постараят да се ор-
ганизират и да нападнат, 
за което имаха техниче-
ски възможности. 

Отборът на ЦДНА по-
степенно наложи тери-
ториално и техническо 
превъзходство, притисна 
противника си, но сгъс-
тената и самопожертву-
вателна отбрана на ВМС 
не му позволяваше да от-
прави удари. Така първи-
ят удар бе отправен едва 
в 22-та мин. в 27-та мин. 
Миланов, понесъл се в 
центъра с опростена ком-
бинация с три подавания, 
премина Шаламанов, по-
сле Ранджев, озова се сам 
пред Пашов и отблизо от-
кри – 1:0 за ЦДНА.

В 41-та мин. се раз-
игра едно прекрасно 
положение. Димитров 
(Червения), устремил се 
с топката вляво, достигна 
аутлинията и прехвърли 
пред вратата на Пашов 

1957

25.3.1957 г., Римски-
ят договор (Pato 

di Roma), поставя 
началото на Евро-

пейската иконо-
мическа общност. 

Предшественика на 
Европейският съюз е 
договор между Ита-
лия, Франция, ГФР и 

Бенелюкс.
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към Колев, който с разче-
тени крачки би от въздуха 
силно във вратата на ВМС и 
Пашов с отличен скок отби 
над гредата. 

Второто полувреме 
донесе приятна изненада 
за варненци. Във 2-та мин 
Киров прехвърли силно от 
дясно към лявото крило, 
Генов, настигайки падаща-
та към аутлинията топка я 
върна гърбом назад пред 
вратата на ЦДНА, където 
Попов от въздуха постигна 
изравнителния гол – 1:1. 
.. След гола отборът на 
ВМС заигра още по-отбра-
нително. … Интересно е, 
че ЦДНА отправиха всич-
ко 5 удара в очертанията 
на вратата, а ВМС – 3. Ил. 
Апостолов – треньор“

От този кръг отбо-
рите на СКНА Варна и 
СКНА Пловдив се пред-
ставят с името „Ботев“

9.6.1957 г., „Спартак“ 
Пловдив – „Ботев“ Варна 
0:0

В. „Нар. спорт“, бр. 69, 
10.06.1957 г.: „Скъсаха ни 
нервите“ – с тези думи при-
вържениците на „Спартак“ 
Пловдив напуснаха стади-
он „9 септември“. И с право, 
спартаковци играха далеч 
под възможностите си. 

Мачът започна с бързи 
атаки на „Ботев“ Варна. Още 
в 4-та мин. те имаха въз-
можност да открият резул-
тата. В 13-та мин. Тодоров 
(№9-Вн, бел. Любен Костов 
Тодоров) се откъсна и ос-
тана сам пред вратата, 
Стойнов излезе напред и с 
последни усилия отби топ-
ката. Неточните подавания 
и излишните солови акции 
на спартаковци улесниха 
гостите да овладеят тере-
на. Към средата на полу-
времето домакините се ор-
ганизираха и изравниха иг-

рата. В 39-та мин. Душев 
посрещна с глава една 
прехвърлена от крилото 
топка и само сигурната 
намеса на Пашов предо-
тврати откриването на 
резултата. 

Със започване на 
второто полувреме плов-

дивчани обсадиха врата-
та на варненци. Отборът 
на „Ботев“ подсили защи-
тата си и остави напред 
само двама нападатели. В 
55-та мин. Пашов с плонж 
отби остър удар на Диев, 
последователни удари 
на Душев и Барбов бяха 
също спасени. В послед-
ните минути отборът на 
„Спартак“ премина из-
цяло в противниково-
то поле, но липсата на 
завършващи удари не 
позволи откриване на 
резултата. „Ботев“ игра за 
равен мач и го постигна – 
0:0. Хр. Христов“

***
През юни отборът на 

„Ботев-ВМС“ заминава за 
Полша, където играе три 
приятелски мача.

16.06.1957 г., ст. 
„Висла“, Краков, 18.30, 
„Wisla” Krakow – „Ботев-
ВМС“ Варна 1:0 (0:0), съ-

дия: Поплатек, 5000 зр.
Голм.: 1:0 Рогоза 70‘
„Wisla“: Bronisław 

Leśniak, Jerzy Piotrowski, 
Leszek Snopkowski, Fryderyk 
Monica, Marian Morek, 
Ryszard Jędrys, Marian 
Machowski, Kazimierz 
Kościelny II, Antoni Rogoza 

(Kościelny I), Wiesław Gamaj, 
Mieczysław Dudek, tr.: Artur 
Woźniak

„Ботев“ Вн: Евгени 
Пашов, Димитър Бос-
нов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, 
Любен Славейков, Дими-
тър Шаламанов, Никола 
Попов, Иван Лулчев, Любен 
Костов, Стефан Генов. Спас 
Киров, тр.: Иван Моканов

В. „Glos sportowie“: 
„Пашов – извънземен вра-
тар спаси ВМС от голяма 
загуба. Българският ВМС 
от Варна, заемащ 8-мо 
място в класирането на 
1-ва дивизия не предста-
вляваше особена атрак-
ция за краковци, от които 
едва 5  000 дойдоха, за да 
гледат този мач на „Висла“. 
Единственият пълноце-
нен играч на гостите беше 
вратарят Пашов – най-до-
брият играч на терена. От 
всички вратари, които ви-

1957

Моряците пред 
хотела си в Краков, 
от ляво надясно: Д. 
Шаламанов, Л. Сла-
вейков, Ал. Василев 
- Чоко, Хр. Лазаров, 
Ст. Пандов, В. Досев 
и Спас Киров

Towarzystwo 
Sportowe Wisła 
Kraków, е един от 
най-старите и 
успешни клубове в 
Полша. Основан е 
през 1906 г. В сезони 
1956 и 1957  заема съ-
ответно 5-то и 9-то 
място в полската 
Първа лига.
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дяхме този сезон в Краков, 
това беше най-доброто, 
наподобяващо на Земан 
от „Рапид“, защитаващ 
вратата си с впечатляващ 

стил в невероятни ситу-
ации. (бел. Валтер Земан, 
вратар на „Рапид“ Виена и 
Австрия от т. нар. „Втори 
Вундер тим“ е полуфина-
лист от СП’54, спечелил 
си прозвищата „Тигъра от 
Будапеща“ и „Пантерата от 
Глазгоу“, спортист на годи-
ната в Австрия за 1950 г.) 
На него (Пашов) се дължи 

минималната загуба на 
българите. От хода на иг-
рата краковци трябваше 
да победят поне с 4 гола 
разлика. 

В първото полувреме 

българите показаха ня-
колко добри хода, глав-
но чрез лявото крило 
и свръзката Генов, кой-
то постави защитата на 
„Висла“ под изпитание. 

Краковци играха с по-
добра техника. Атаките на 
„червените“ се провеж-
даха по-бавно от тези на 
противника, но имаха по-
вече замисъл. Атаката на 
ВМС често беше хващана 
в капана на засадите и 
само два пъти успя да за-
страши сериозно вратата 
на краковци. 

Перфектният Пашов 
капитулира само един път 
пред прецизния удар на 
Рогоза, с което гостите не 
се примириха и се хвър-
лиха с всички сили. 

От „Висла“ се отличи-

Георги Ранджев, Никола Алексиев и Иван Моканов, 
заедно с полски футболни запалянковци

1957
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ха Снопковски в защитата 
и Морек, който подхранва-
ше много добре атаките на 
Рогоза и Гамай.“

19.06.1957 г., Ополе, 
„Budowlani“ Opole – 
„Ботев-ВМС“ Варна 0:1 
(0:1), съдия: Вилак, 3000 зр. 

Голм.: 0:1 Ив. Лулчев 3‘
„Budowlani“: Franciszek 

Ksciuk, Trojanowski, 
Wojtkiewicz (Franciszek Klik), 
Boles Skronkiewicz (Wrzos), 
Hubert Poplutz (Zdislaw 
Rogowski), Zbignew 
Strociak (Rosik), Stanislaw 
Mielniczek, Stemplowski, 
Smajda, Olbinski, Zbignew 
Bania (Wilhelm Spalek)

„Ботев“ Вн: Евгени 
Пашов, Любен Славейков, 
Димитър Боснов, Владимир 
Грозданов, Никола Попов, 
Димитър Шаламанов, Иван 
Лулчев, Христо Лазаров, 
Любен Костов, Стефан 
Генов, Спас Киров

В. „Glos sportowie“: 
„В международна среща 
ополският „Будовляни“ 
отстъпи на български-
ят „Ботев“ Варна с 0:1. 
Българите имаха инициа-
тивата през цялото време 
на мача и отбелязаха по-
бедния си гол още в 3-та 
минута. Вината за загубата 
е изцяло на вратаря Кшчук, 
който пропусна доста слаб 
удар на Лулчев между кра-
ката си. Гостите очевидно 
бяха по-добри технически 
и победиха заслужено. 

През първото полувре-
ме „Будовляни“ игра пре-
димно с резервни футбо-
листи, спестявайки силите 
на титулярите за предсто-
ящата решителна среща в 
Лодз за купата. Влизането 
в игра на Спалек, Вжос и 
Клик след почивката не до-
веде до промяна в резулта-
та. 

„Будовляни“ наложи 

надмощие само 20 мин. 
през второто полувреме, 
през които Мелничек и 
Спалек отправиха опас-
ни удари към вратата на 
гостите, но безуспешни. 
В 65-та мин. отборът на 
„Будовляни“ пропусна и 
дузпа, бита от Мелничек.“

Третият мач, за който 
не се намира информа-
ция, освен резултата е 
„Ботев-ВМС“ – Сборен 
отбор Раджебоже 2:2.

***
На 23.06.1957 г. във 

Варна официално е от-
крит градския стади-
он, който през 1961 г. 
ще бъде преименуван 
на ст. „Юрий Гагарин“ в 
чест на Съветският кос-
монавт. Първата среща 
има честта да изиграят 
юношите на Сборен от-
бор на Варна, водени от 
капитана Стефан Янев. 
В турнира за Купата на 
градовете те побежда-
ват връстниците си от 
Попово с 9:0. (Полуфинал 
от този турнир е игран 
на 21 юли във Варна сре-
щу юношите на Плевен, 
които повеждат с 2:0 
чрез Димитров в 24‘ и 
52‘. Варна изравнява с 
два гола на Стефан Янев 
– 70‘ от псу и 74‘ с глава. 
Финалната среща се иг-
рае на 3 август в София: 
София – Варна 3:0).

След този мач се иг-
рае срещата между „Б“ 
отборите на България и 
Унгария (2:2) под мотото 
„България – Унгария на 4 
фронта“. В Унгария игра-
ят „А“ отборите и юноши-
те на двете страни.

***
30.06.1957 г., „Ботев“ 

Вн – „Спартак“ Сф 1:1 
(0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 

78, 1.07.1957 г.: „Нервната 
обстановка, създадена от 
лошото класиране на два-
та състава се отрази вър-
ху качеството на играта. 
Много желание за добро 
представяне, но стихийно, 
с липса на добра връзка и 
без стрелба във вратите. 
Все пак софийските спар-
таковци по-добре владе-
еха топката. Възприетия 
начин на игра от гостите 

с трима изнесени напред 
нападатели им позволя-
ваше да атакуват по-опас-
но вратата на моряците. 
Домакините играеха с 
много подавания на шири-
на и отправиха всичко два 

1957

Стефан Янев (ФД 
“Черно море”) и 
Аргир Страков (АСК 
“Ботев”) – две от 
младите надежди на 
варненския футбол.
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„Ботев-ВМС“ на националния стадион във Варшава, прави от ляво надясно: Ст. Генов, Лозан Коцев (тр.), Г. Ранджев, 
Д. Шаламанов, Ст. Геренски (вратар ЦДНА), Л. Костов, Хр. Лазаров, …, Н. Алексиев, Евг. Пашов, Л. Славейков, Ст. Пандов, Ив. 

Моканов (ст. тр.), В. Досев и Д. Боснов, седнали: Н. Попов, Ив. Лулчев, Александър Василев – Чоко, …, Л. Савов, Вл. Грозданов, …

16.6.1957 г., Краков, прави от ляво надясно: Л. Славейков, Д. Шаламанов, R. Jędrys, L. Snopkowski, Г. Ранджев, K. Kościelny II, 
Kościelny I, A. Woźniak (tr), J. Piotrowski, Е. Пашов, F. Monica, Ст. Генов, Д. Боснов, Вл. Грозданов, W. Gamaj, M. Morek, 

клекнали: M. Machowski, Br. Leśniak, Н. Попов – Мальо, Ив. Лулчев, A. Rogoza, Сп. Киров, Л. Костов и M. Dudek
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19.06.1957 г., Ополе, „Ботев-ВМС“ с раиран екип, прави от ляво надясно: Ст. Генов, 
Пашов (закрит), Д. Боснов, Вл. Грозданов, Л. Костов, Д. Шаламанов, Л. Славейков

и Хр. Лазаров, клекнали: Ив. Лулчев, Сп. Киров и Н. Попов 
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леки удара във вратата на 
Гороломов. ...

Течеше 16-та мин., 
Андонов (9) отправи лек 
удар, топката се отклони от 
крака на Ранджев и спря в 
мрежата – 1:0 за „Спартак“. 
Домакините изравниха в 
51-та мин. Киров изпълни 
наказателен удар и Генов 
с глава заби топката в мре-
жата – 1:1. Равният резул-
тата отговаря на играта и 
на двата отбора... нервна 
игра, която изобилства-
ше с неточни подавания и 
лоша стрелба. Моряците 
действаха по-смислено 
в последните минути, но 
само 20 мин. не са доста-
тъчни за победа в такава 
тежка среща. Н. Григоров“

В. „Нар. дело“, 
2.07.1957 г.: „… Но как-
во можеш да очакваш от 
един отбор, загубил вяра 
в силите си“ – негодува-
ше някой на излизане от 
Колодрума, и той не бе 
единствен. Всички, които 
присъстваха на мача бяха 
недоволни от играта на 
„Ботев“. И наистина в игра-
та на „Ботев“ имаше при-
знаци, които говореха за 
плахост и скованост, липса 
на вяра във възможности-
те на колектива. При слаба 
морално-волева подго-

товка, поредица загуби и 
лошо положение в табли-
цата, това е естествена по-
следица. Обаче бедата е не 
само в това. Заедно с мало-
душието се чувстват сери-
озни грешки в постройка-
та на играта, произлизащо 
от лошото изпълнение на 
техническите прийоми на 
овладяване и подаване на 
топката в движение. Чести 
и дразнещи бяха случаи-
те, когато състезатели на 
„Ботев“ подаваха топката 
на противника, а не липс-
ваха и моменти, когато 
нападателите се отказваха 
да гонят неточно отпра-
вените от бранителите 
топки. … Ил. Апостолов 
– Оптячката“

7.07.1957 г., „Ботев“ Вн 
– „Миньор“ Димитрово 
0:0

В. „Нар. спорт“, бр. 
81, 8.07.1957 г.: „Отново 
равен резултат. Играта 
имаше нервен оттенък. 
Моряците излязоха в със-
тав, който явно преслед-
ваше тактическата задача: 
чести смени на местата в 
нападение и в полузащит-
ната линия. Тази задача бе 
добре изпълнена от състе-
зателите и те често обър-
кваха своя противник. 

Миньорци бяха тех-
нически явно по-добри, 
но въпреки несигурната 
защита на варненци, те не 
можаха да създадат удоб-
но положение за гол. 

През второто полувре-
ме варненци имаха над-
мощие. Два удара на Ганев 
(бел. Генов) и Костов срещ-
наха гредите, а два силни 
удара на Шаламанов се от-
биха от стената от играчи. 
Нападателите на „Ботев“ 
са единствено виновни за 
равния резултат. Никой от 
Киров, Костов, Попов мо-
жаха да дадат поне един 

единствен точен удар, с 
който да завършат орга-
низираните с много пот 
нападения. Миньорци 
успяха да запазят равния 
резултат, но една точка е 
много за това, което пока-
заха. Второто полувреме 
те играха още по-вяло и 
предпочетоха да пред-
пазват вратата си. 

Съдията Руменчев 
ощети отбора на „Ботев“ 
като не даде един явен 
11-метров удар в края на 
срещата.“

В. „Нар. дело“, 
9.07.1957 г.: „… Пред 
вратата на гостите бяха 
създадени много удобни 
за гол положения, но те 
не бяха оползотворени. 
… Неточните подавания 
бяха често явление. Едва 
през второто полувреме 
отборът на „Ботев“ заиг-
ра“ както някога – бързо 
и устремно. Гостите се 
представиха слабо. … 
В 50-та мин. Киров след 
сполучлив пробив вър-
на от аутлинията към 
Лазаров, но последният 
от 4-5 метра прати вън.

В 88-та мин. Генов по-
лучи точно отпратената 
му от дълбочина топка, 
напредна и точно в мо-
мента преди да бие на 
2 метра пред вратата на 
„Миньор“ бе застигнат 
от противников брани-
тел, блъснат и топката 
отклонена. Това положе-
ние съгласно футболно-
съдийският правилник е 
наказуемо с пряк свобо-
ден удар, обаче съдията 
Д. Румянчев остави на-
рушението ненаказано и 
ощети отбора на „Ботев“ 
с 11-метров наказателен 
удар. Футболният съдия 
Румянчев от София допус-
каше обратни присъж-
дания, бе неподвижен и 

1957

Георги Кирилов 
Ранджев (17.4.1927 

г. - 26.1.1989 г.),
 28 мача в „А“ РФГ 

(1957 и 1958 г.), 
централен защит-

ник пристигнал 
от „Спартак“ Сф. 

Титуляр във всички 
мачове. Снажен, си-

лов играч, действащ 
на границата на 

позволеното. При-
ключва кариерата 

си след злополучно-
то турне в ГДР през 
пролетта на 1958 г.



157

често оставаше на голямо 
разстояние от мястото, къ-
дето се развиваше играта.

Прави впечатление, 
че между многохилядната 
варненска публика, която 
добре разбира и оценява 
по подходящ начин добри-
те прояви на състезатели-
те, се забелязват отделни 
запалянковци, които про-
явяват невъздържаност и 
хулиганщина – хвърлят ли-
монадени бутилки, налитат 
върху футболния съдия и 
др. Такива прояви са не-
съвместими с нашия соц. 
морал и техните носители 
трябва да бъдат разобли-
чавани… Ил. Апостолов“

От 6-ти кръг, игран на 
21.4.1957 г. ДСО „Динамо“ 
София е представен с име-
то ФД „Левски“ София.

12.07.1957 г., „Левски“ 
Сф – „Ботев“ Вн 3:2 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 83, 
13.07.1957 г.: „Показаното 
във вчерашната среща е 
твърде поучително. През 
първата половина на иг-
рата отборът на моряците, 
просто от страх и неувере-
ност в силите си се задово-
ляваше само с едно безраз-
борно чистене на топката. 
Нито едно смислено напа-
дение. 

Изживели явния страх 
и смущение, още с под-
новяването на играта, те 
започнаха да играят по-
добре. Сега отбраната из-
насяше топката дълбоко в 
половината на „Левски“. В 
освободените коридори 
варненските нападатели 
Киров и Костов атакуваха 
остро. Това веднага дове-
де до успех. Отбраната на 
домакините често бе раз-
късвана и от създадените 
голови положения Костов 
и Генов пратиха топката 
в мрежата на Дервентски 

– 2:0 за „Ботев“. Вместо 
да продължат с настой-
чивост варненци се от-
теглиха погрешно пред 
своята врата и улесниха 
„Левски“ да отбележи три 
гола.

Отборът на „Левски“ 
беше просто неузнава-
ем. Състезателите сякаш 
се надценяваха и явно 
не уважаваха възмож-
ностите на противника. 
Всички без изключе-
ние играха разпуснато, 
лениво и погрешно. Те 
атакуваха през центъра, 
където имаше куп от за-
щитници, а не обхождаха 
по фланговете. Филипов 
създаде с необмислени-
те си действия критични 
положения пред своята 
врата. Полузащитната 
линя не градеше, а прос-
то рушеше всичко, което 
се замисляше. Особено 
порицание заслужават 
нападателите, на кои-
то се гласува доверие в 
състава на националния 
отбор. 

Съдията Н. Гелев не-
довиждаше много неща. 
Той ощети моряците като 
отсъди несъществуващ 
11-метров удар, а ведна-
га след това отмени съ-
вършено правилен гол на 
Йорданов (Л). Пом. съди-
ята Ст. Ангелов си затва-
ряше очите пред някои 
нарушения на домакини-
те. Иван Апостолов“

***
20.07.1957 г., „Ботев“ 

Вн – „Бейкоз“ Истанбул 
3:1 (2:1)

Голм.: 0:1 Далкърай 
30‘, 1:1 Ст. Генов 31‘, 2:1 
Басшаран 41‘ (авт.), 3:1 Ст. 
Генов 52‘

„Ботев“: Евгени 
Пашов, Димитър Бос-
нов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, 

Любен Славейков, Дими-
тър Шаламанов, Спас 
Киров, Христо Лазаров, 
Любен Костов, Любомир 
Савов, Стефан Генов

“Beykos”: Necmi 
Mutlu, Rauf Başaran, İsmet 
Berberoğlu, Günay Kayarlar, 
Mehmet Ekerbiçer, Erdoğan 
Gürhan, Ziya Baydar, 
Mustafa Yürür, Nusret 
Dalkiran, Erdoğan Gökçen, 
Abdullah Matay, (Hasan 
Önal, Fahrettin Cansever, 
Aydin Sümer)

В. „Нар. спорт“, бр. 
87, 22.07.1957 г.: „В събо-
та във Варна се срещна-
ха „Ботев“ и гостуващия 
у нас отбор на „Бейкоз“. 
Ботевци започнаха добре, 
те наложиха бърза игра 
с къси и точни подава-
ния. Турските футболисти 
обаче си служеха с дълги 
изненадващи пасове, бла-
годарение на което нами-
раха неподготвена отбра-
ната на моряците. В 30-та 
мин. Далкърай (9) откри 
резултата – 1:0. До края на 
полувремето домакините 
постигнаха два гола (един 
автогол). При 2:1 за „Ботев“ 
отборите се оттеглиха на 
почивка.

Второто полувреме 
гостите имаха надмощие, 
но не можаха да отбележат 
гол. Варненци постигнаха 
още един гол, отбелязан 
от Генов. Мачът завърши 
3:1 за „Ботев“.

В. „Нар. дело“, 21.07. 
1957 г.: „Вчера гостуващи-
ят в страната ни турски 
отбор „Бейкоз“ Истанбул 
се срещна с „Ботев“ Варна. 
Двата отбора противопос-
тавиха различен маниер 
на игра, главно в тактиче-
ско отношение. Турските 
футболисти показаха до-
бра техника в действие с 
топката, но играха статич-
но, разчитайки на индиви-

1957

Beykoz Spor Kulübü 
Derneği е основан 
през 1908 г. в едно-
именният квартал 
на Истанбул. Разви-
ва различни видове 
спорт, от които 
най-успешен е бас-
кетбола. Футболни-
ят отбор е редовен 
участник в Истанб-
улската футболна 
лига (ИФЛ) от 1924 
до краят на същест-
вуването ѝ през 
1959 г., след което е 
основана Турската 
национална лига. 
ИФЛ е най-старото 
футболно състеза-
ние в Отоманската 
империя/Турция, 
започнало през 1904 
г. и е доминирана от 
трите, известни 
и до днес истанб-
улски клуба, които 
при всички случаи 
с малки изключе-
ния определят и 
турския национален 
първенец в елимина-
ционният турнир 
между победители-
те от различните 
регионални лиги. 
Най-доброто пости-
жение на „Бейкоз“ в 
ИФЛ е 4-то място 
през сезон 1956-57.
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20.07.1957 г., срещу „Бейкоз“ Истанбул, отборът на „Ботев“ Варна в синьо-бял екип, прави от ляво надясно: 
Евгени Пашов (вр.), Димитър Шаламанов, Христо Лазаров, Любомир Савов и Спас Киров, клекнали: 

Димитър Боснов, Владимир Грозданов, Любен Костов, Георги Ранджев, Любен Славейков и Стефан Генов
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дуалната техника на състе-
зателите. Нападателите им 
се придържаха в повечето 
случаи на постовете си и 
се стремяха да преодоля-
ват противниковата защи-
та със солови акции, опро-
стени подавания и в някои 
случаи с дълги прехвърля-
ния към тримата изнесени 
напред нападатели.

Отборът на „Ботев“ 
даде бърза, устремна игра 
с голяма маневреност и 
сравнително висок дух за 
победа. На това турските 
футболисти мъчно може-
ха да се противопоставят 
и макар че поведоха в ре-
зултата в 30-та мин. с гол 
на Далкърай, загубиха с 
3:1. 

В 31-та мин. Генов с 
остър удар изравни резул-
тата. В 43-та Киров сполуч-
ливо върна от аутлинията 
на добре пласиралият се 
пред вратата на гостите 
Костов и Басшаран посег-
на да изчисти, но постиг-
на автогол – 2:1. В 52-та 
мин. една продължителна 
комбинация между Савов, 
Киров и Генов завърши 
сполучливо с удар от Генов 
и резултатът бе покачен 
на 3:1 за „Ботев“. След гола 
гостите хвърлиха всички 
сили, за да изравнят ре-
зултата, но това не им се 
отдаде. Ил. Апостолов“

*** 
28.07.1957 г., пр., 

Колодрума, „Ботев-ВМС“ – 
„Спартак“ Вн 2:2, в чест на 
Деня на флота

3.08.1957 г., пр., 
Колодрума, „Ботев-ВМС“ 
– „Родни криле“ Сф 7:2, в 
чест на Деня на флота

11.08.1957 г., пр., 
Колодрума, „Ботев-ВМС“ – 
„Спартак“ Вн 2:2, в чест на 

Деня на флота
Голм.: 1:0 Ст. Генов 4‘, 

1:1 Филипов 7‘, 2:1 Л. Савов 
1ПВ, 2:2 Бенов 47‘

18.08.1957 г., „Ботев“ 
Вн – „Спартак“ Плевен 
0:0

В. „Нар. спорт“, бр. 
99, 19.08.1957 г.: „След 
първите 45 мин. от среща-
та, а и след свършването 
ѝ от всички страни на игр. 
„Колодрума“ се чуваха бу-
рни ръкопляскания и се 
произнасяше името на 
Пърчанов. И действително 
днешния мач беше негов. 
Сигурен, ловък, съобра-
зителен, решителен той 
блестеше над останалите 
състезатели. Първите хо-
дове на срещата обещава-
ха интересени оспорван 
двубой. Топката се оти-
граваше точно и бързо. В 
10-та мин. Анков (10-Сп) 
пропусна да отбележи от 
сигурно положение, а по-
късно Костов (9-Б) се „ре-
ваншира“. Това беше до 15-
та мин. От тогава до края 
многобройната публика 
скучаеше. Тя бе свидетел 
на безцветна и слаба игра. 
Борба имаше, но опасно-
стите бяха малко. Все пак 
отбора на моряците вла-
дееше средата на терена 
и създаде няколко кри-
тични положения, но тук 
Пърчанов с голямо уме-
ние и вещина спасяваше 
всички удари на Костов, 
Генов и Савов. 

Съдията Г. Христов ръ-
ководи добре, но допусна 
излишни разправии меж-
ду състезателите. Мачът 
завърши 0:0. Д. Ненчев 
м.с.“

24.08.1957 г., „Славия“ 
Сф – „Ботев“ Вн 2:2 (1:2)

В. „Нар. спорт“, бр. 
102, 26.08.1957 г.: „Ще 

се борим за Х от спорт-
тото!“ заяви преди мача 
треньорът на варненци 
Моканов. И защитният 
вариант на отбора про-
лича веднага след на-
чалния съдийски сигнал. 
Лазаров (8) бе аташиран 
към Ташков, а свободни-
ят Ранджев (3) играеше в 
зона. Четиримата напада-
тели енергично маневри-
раха в разредената отбра-
на на „Славия“ и реализи-
раха чрез Костов и Досев 
два убедителни гола. 

Варненци проведоха 
второто полувреме из-
ключително в отбрана 
като нападаха само с 1-2 
души. Спечелената точка 
на софийски терен е цен-
на и подобрява позици-
ята им за отскубване от 
последното място. 

Ако в 28-та мин. 
Милев бе реализирал от 
съвсем изгодно положе-
ние втори пореден гол 
за „Славия“, резултата от 
срещата сигурно щеше да 
бъде друг. Но стана така, 
че „белите“ напуснаха те-
рена доволни от равния 
резултат, извоюван в по-
следните минути, когато 
по-малодушните им при-
върженици вече се от-
правяха към изходите на 
стадиона. Докато водеха 
с 1:0 славистите строяха 
играта си добре – прос-
то, бързо и опасно. След 
това обаче и до края на 
срещата те не успяха да 
подходят резултатно за 
разбиване на варненския 
супер-бетон. На Ташков 
се отдаде да изравни след 
разбъркване пред голли-
нията на Пашов.

Съдията Тр. Христов 
ръководи спокойно, но 
не можем да му простим 
неотбелязването на два 
явни ъглови удара в пол-

1957

Когато „Бейкоз“ 
посещава България, 
клубът е извоювал 

своето място в най-
високото ниво на 

турския футбол, къ-
дето 8-те най-добри 

отбора, определени 
чрез елиминационен 

турнир са разде-
лени в две групи по 
4 отбора. „Бейкоз“ 
заема последното 

4-то място в своята 
група. Турнирът е ор-
ганизиран с цел опре-

деляне на участник 
за купата на Европа. 

През следващата 
1959 г., с основава-
нето на Турската 

национална лига и 
закриването на ИФЛ 
започва летоброене-
то на официалните 

първенства на Тур-
ция. „Бейкоз“ е един 

от основоположни-
ците на лигата и 

се задържа там до 
1966 г., след което 

отпада и остава в 
по-долните нива  на 

турския футбол. 
Най-големият успех 

е извоюван през 
1960-61 г., когато 

„Бейкоз“ заема 4-то 
място в национал-

ната лига, непосред-
ствено след трите 

истанбулски гранда.
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за на „Славия“, както и не-
достатъчния усет към ня-
кои авантажни положения. 
Д. Дойчинов – треньор“

***
Републиканско пър-

венство за  юноши
След определяне на 

финалната четворка, пър-
венеца се определя с тур-
нир по системата „всеки-
срещу-всеки“. В последни-
те четири се класира отбо-
рът на „Черно море“ Варна. 

ФД „Черно море“ Варна 
е бившият „Локомотив“, 
който след преминаване-
то си към ККЗ в началото 
на 1957 г. играе в „Б“ РФГ под 
името „Корабостроител“, 
а на 27.05.1957 г. се обеди-
нява с още 2 по-малки ко-
лектива и приема името 
„Черно море“. На 11.02.1959 
г. това ФД „Черно море“ ще 
се обедини с АСК „Ботев“ 
Варна от „А“ РФГ и дава 
името „Черно море“, кое-
то е запазено до днешна 
дата. От този юношески 
отбор на „Черно море“ в 
историята на клуба оста-
ват Стефан Янев и Петър 
Дудунов, а Христо Николов 
– Чоко ще продължи карие-
рата си в „Спартак“ Варна.

¼  финал:
25.08.1957 г., Търново, 

„Етър“ юн. – „Черно 
море“ Вн юн. 1:2 (0:2)

В. „Нар. спорт“, 
бр. 102, 26.08.1957 г.: 
„Черноморци победиха с 
2:1. Търново. Амбицията и 
желанието, което вложиха 
младите търновски футбо-
листи не бяха достатъчни 
за спечелването на крайна-
та победа. Необходима бе 
и техника, която юношите 
на „Черно море“ Варна до-
бре използваха. Етърци, 
макар че загубиха остави-
ха добри впечатления със 
сърцатата си игра. Липсата 

обаче на разбирателство 
и не доброто владеене 
на топката (плод на не-
редовна подготовка) се 
оказаха решаващи.

В 7-та мин. дясното 
крило на гостите Д. Янчев 
настигна подадената в 
коридор топка и отбли-
зо откри – 1:0 за „Черно 
море“. Натискът на вар-
ненци продължи и в 37-
та мин. след прекрасна 
индивидуална акция на 
Хр. Димитров (бел. ос-
тава известен с името 
Христо Николов – Чоко), 
Д. Янчев покачи на 2:0. 

След почивката иг-
рата се изравни. И пред 
двете врати се създадо-
ха доста положения за 
гол, но бяха проиграва-
ни. Едва в 73-та мин. К. 
Славчев (4 – Ет) намали 
на 2:1..“

Във финалната чет-
ворка, освен „Черно 
море“ се класират 
„Левски“ София, чийто 
десен бек Александър 
Шаламанов ще направи 
дълга и успешна кариера 
в „Славия“ и национал-
ния отбор, „Локомотив“ 
София, в чийто отбор из-
пъква името на Никола 
Котков, „Септември“ 
София – където блес-
ти младият състезател 
Димитър Якимов, а напа-
дателят Петко Петков ще 
облече екипа на „Черно 
море“ в периода 1959-62 
г., след което играе и за 
„Спартак“.  

29.08.1957 г., ст. 
„В. Левски“, София, 
„Черно море“ юн. – 
„Локомотив“ Сф юн. 3:1 
(2:0)

Голм.: 1:0 Хр. 
Димитров 17‘, 2:0 Ташков 
22‘, 2:1 Николов (53‘), 3:1 
П. Стоянов Дудунов 70‘

„Ч. море“ Вн: 

Кулински, Радев, Иванов, 
Алексидис, Савов, Дуев, 
Ташков, Хр. Димитров - 
Чоко, Стоянов, Стефан 
Янев, Янчев

„Локомотив“ Сф: 
Захариев, Димитров, 
Бояджиев, Дончев, Ралев, 
Стоянов, Николов, Донков, 
Александров, Никола 
Котков, Нойков

В. „Нар. спорт“, 
бр. 104, 31.08.1957 г.: 
„Мнозина считаха, че стег-
натата единадесеторка на 
„Локомотив“ има най-го-
леми шансове за първото 
място, но още в началните 
минути пролича, че вар-
ненци са сериозен про-
тивник. А когато в 17-та 
мин. Димитров (8) преми-
на отбраната на софиянци 
и с хубав удар разтърси 
мрежата на Захариев, пуб-
ликата бе единодушна, 
че черноморци могат да 
объркат всички предвиж-
дания. 

Постигнатият гол оку-
ражи представителите на 
провинцията. Те дейст-
ваха точно и решител-
но. Отбраната начело с 
Иванов (3) парираше оп-
итите на младите локомо-
тивци. В нападението две-
те свръзки бяха душата на 
всички атаки. В 22-та мин. 
Янев (10) излъга двама 
локомотивци и подаде на 
Ташков (7). Дясното крило 
използва колебанието на 
Бояджиев (3) и от някол-
ко метра насочи топката в 
мрежата – 2:0. До края со-
фиянци огънаха своя про-
тивник, но Александров 
(9-Л) не можа да реализи-
ра две прекрасни възмож-
ности.

След почивката ло-
комотивци заиграха по-
енергично, но не съумя-
ваха да доведат до край 
атаките си. Котков опита 

1957

След равен мач (2:2) 
в полуфинала от 
юношеският тур-
нирът за купата 
на Градовете във 
Варна, преиграва-
нето е в Плевен на 
28.7.1957 г. „… след 
по-добра игра, те 
(Варна) победиха 
коравия си съперник. 
Плевенчани играха 
бойко и загубиха 
поради две фатални 
грешки на вратаря 
Куюмджиев. .. Вар-
ненци превъзхождаха 
със своята физиче-
ска издръжливост. 
Към това трябва 
да се прибави и 
сърцатата им игра 
за овладяването на 
всяка топка. Атаки-
те си провеждаха на 
широк фронт, пре-
димно чрез Ст. Янев 
(10) и Арг. Страков 
(7)…  В 15-та мин. 
остър удар на Янев 
под напречната гре-
да донесе откриване 
на резултата. След 
почивката, Страков 
от неудобно положе-
ние прати топката 
в мрежата за втори 
път … 2:0 за Варна. 
(Светослав Обре-
тенов, „Нар. спорт“, 
29.7.1957 г.)
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два силни далечни удара, 
които бяха добре спасени 
от Кулински. 53-та мин. до-
несе радост за локомотив-
ци. Александров би силно, 
топката се отби от напреч-
ната греда и Николов (7) я 
вкара във вратата – 2:1. 

„Ч. море“ прие спокой-
но гола, за известно време 
играта се пренесе пред 
вратата на „Локомотив“. 
При едно хубаво нападе-
ние Стоянов (9) остана сам 
срещу вратаря на локо-
мотивци, но ... би в него. 
В 70-та мин. той коригира 
грешката си. Той получи 
топка от Янев, озова се сам 
срещу Захариев и от близо 
постигна гол – 3:1. Този гол 
съвсем отчая футболисти-
те на „Локомотив“, резулта-
та остана непроменен.“

В другия мач от 
четворката „Левски“ – 
„Септември“ 2:1

1.09.1957 г., София, 
„Септември“ Сф юн. – „Ч. 
море“ Вн юн. 4:2 (2:0), съ-
дия: Тр. Христов

Голм.: 1:0 Якимов 8‘, 2:0 
Петков 43‘, 3:0 Ст. Георгиев 
51‘, 3:1 Хр. Димитров 56‘, 
3:2 Лавадинов 68‘, 4:2 
Якимов 75‘

„Септември“ Сф: 
Василев, Стамболиев, 
Томов, Манолов, Ас. 
Георгиев, Китанов, Чолаков, 
Петко Петков, Димитър 
Якимов, Ст. Георгиев, Агаин

„Ч. море“ Вн: 
Кулински, Радев, Иванов, 
Алексидис, Савов, Дуев, 
Ташков, Хр. Димитров - 
Чоко, Стоянов, Стефан 
Янев, Янчев (Лавадинов)

В. „Нар. спорт“, бр. 
105, 2.09.1957 г.: „Ако 
имаше нещо, което напъл-
но да удовлетвори зри-
телите, това бяха шестте 
хубави гола. И вчера юно-
шите показаха похвален 

усет към реализиране на 
головите положения. ... 
Нещата, които не ни ха-
ресаха: струпването на 
играчи на едно място, бе-
задресно изчистване на 
топката, суетене и солова 
игра на нападателите.

През второто полувре-
ме нападенията станаха 
далеч по-смислени и ор-
ганизирани. Няколко ми-
нути след почивката дома-
кините водеха вече с 3:0. 
Достатъчен беше обаче 
един гол за „Черно море“, 
за да се измени играта и 
варненци да покажат ис-
тинските си възможности. 
Те принудиха „Септември“ 
да се върне в своята по-
ловина, довеждаха отбра-
ната му до паника, отбеля-
заха два последователни 
гола и накараха публи-
ката да коментира евен-
туален равен резултат от 
срещата. Но четвъртия 
гол на „Септември“ извед-
нъж пресече устрема им. 
Варненци не издържаха 
психически, а трябваше 
да продължат все така. 
Вчерашният мач може да 
им послужи като хубав 
урок. Той илюстрира пра-
вилото „Нападай, за да по-
беждаваш!“

Първите два гола ста-
наха почти по един и същ 
начин: Якимов (9) и Петков 
(8) със самостоятелни 
убедителни пробиви до-
ведоха резултата до 2:0 за 
домакините. Ст. Георгиев 
(10) от близо, а Димитров 
(8-ЧМ) след разбъркване 
промениха на 3:1. В 68-та 
мин. една висока топка 
се изсипа пред вратата на 
Василев, той отби неточ-
но и Лавадинов с отли-
чен удар с глава намали. 
Малко по-късно Петков 
проби отдясно, подаде 
удобна топка на Якимов, 
който заби в ъгъла – 4:2.“

В другата среща 
„Левски“ Сф – „Локомотив“ 
Сф 1:0.

3.09.1957 г., София, 
„Левски“ Сф юн. – „Ч. 
море“ Вн юн. 1:1 (0:1)

Голм.: 0:1 Хр. 
Димитров – Чоко 24‘, 1:1 
Миланов 57‘

„Левски“ Сф: Димов, 
Александър Шаламанов, 
Александров, Велев, 
Денев, Димитров, 
Георгиев (Коларов), 
Пашов, Миланов, Гетов, 
Костадинов

„Ч. море“ Вн: 
Кулински, Радев, Иванов, 
Алексидис, Савов, Дуев, 
Ташков, Хр. Димитров 
- Чоко, Петров, Стефан 
Янев, Лавадинов

В. „Нар. спорт“, 
бр. 106, 5.09.1957 г.: 
„Непрестанен натиск вър-
ху противника, прекрасен 
дрибъл на Костадинов 
(11), три удара в гредите, 
това можем да причислим 
към актива на „Левски“. 
А към пасива – този път 
като че ли ролите бяха 
разменени. „Сините“ на-
падаха, но изгодните по-
ложения бяха проиграни. 
Черноморци показаха 
известна скованост. Те не 
съумяха при 1:0 да реали-
зират втори гол, който би 
им осигурил титлата на 
републикански първенец, 
въпреки че имаха такава 
възможност. От техния 
отбор изпъкнаха отново 
Димитров (8) и Янев (10).

Играта започна така, 
че никой не се усъмни в 
скорошното откриване на 
резултата от домакините. 
Но както често става в по-
добни случаи, гол отбеля-
заха варненци. Димитров 
(8) проби неочаквано и 
би, без Димов (1-Л) да 
направи някакво усилие. 

1957

Финалът на юноше-
ския турнир за ку-

пата на градовете, 
организиран от РСФ 

се играе на 3.8.1957 
г. в София между 

София и Варна. 
Мачът завършва 

при резултат 3:0 за 
домакините, с голо-

ве на Дим. Якимов, 
Ив. Ранков и Петко 

Петков. Варна играе 
в състав: Ив. Даска-
лов, Иванов, Ив. Ва-

силев - Катила, Мих. 
Алексидис, Евтимов, 

Павлов, Хр. Ташков, 
Хр. Николов – Чоко, 

Ромов, Ст. Янев, Арг. 
Страков (П. Стоянов 

Дудунов)

***
На 25.4.1957 г. 

10-годишният Йохан 
Кройф е привлечен в 

школата на „Аякс“, 
след като детският 

треньор Яни ван 
дер Веен го вижда да 

рита на улицата в 
Бетондорп, Амстер-

дам
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„Левски“ продължи със съ-
щото темпо и през второто 
полувреме неизбежното 
дойде: Миланов изравни 
красиво с глава.“

***
1.09.1957 г., „Ботев“ Вн 

– „Ботев“ Пд 1:0 (1:0)
В. „Нар. спорт“, бр. 

105, 2.09.1957 г.: „Първа 
победа. Днешната реши-
телна за „Ботев“ Варна 
среща привлече на 
„Колодрума“ 15  000 зрите-
ли. Още от самото начало 
двата отбора се ориенти-
раха към игра с изтегле-
ни назад свръзки. Гостите 
подсилваха своята защита 
с нови състезатели и иг-
раха защитно. По-голяма 
бойкост имаше у моряците, 
които печелеха в повечето 
случаи борбата за топката.

Критично пред вратата 
на Кекеманов бе в 7-та мин. 
При ъглов удар вратаря се 
намеси неудачно, Генов по-

Юношите на ФД „Черно море“ (бивш ДСО „Локомотив“) републикански вицешампион за 1957 г., от ляво надясно: 
Христо Б. Ташков, Кирил Савов, Петър Стоянов Дудунов, Михалис Алексидис, Димитър Янчев, Радев,

Христо Николов – Чоко, Константин Дуев, Димитър Ив. Константинов, Димитър Кулински и Стефан Янев

срещна топката и със си-
лен удар отбеляза един-
ствения гол. 

Със започване на 
второто полувреме на-
падателите от Варна се 
хвърляха в устремни 
атаки и за малко Савов 
не отбеляза втори гол. 
Кекеманов отстрани 
опасността със смел скок. 
Постепенно гостите се 
организираха и създадо-
ха опасни моменти пред 
вратата на Пашов, но 
липсата на удари от тяхна 
страна не доведе до из-
равняване. Последните 
10 мин. „Ботев“ Вн отно-
во се оттегли в отбрана, 
игра самоотвержено и не 
позволи на гостите да из-
равнят. Стойчо Ковачев 
– Солака“

***
В. „Нар. дело“, 13.09. 

1957 г.: „В неделя от 17 
часа на градския стади-
он ще се състои меж-

дународната футболна 
среща между отборите на 
„Вардар“ Скопие и „Ботев“ 
Варна. Отборът на гости-
те е член на републикан-
ската група ФНРЮ и е на 
челно място във времен-
ното класиране. В мача 
за първенството от този 
сезон той успя да победи 
„Цървена звезда“ Белград 
с 2:1. Треньор на отбора 
е дългогодишният нацио-
нален състезател Джино 
Симеонов…“

15.09.1957 г., Градски 
стадион, Варна, 17.00, 
„Ботев-ВМС“ – „Вардар“ 
Скопие 0:3 (0:2), съдия: 
Ат. Ставрев

Голм.: 0:1 Николовски 
1‘, 0:2 Йоцич 35‘, 0:3 
Николовски 46‘

„Ботев“: Евгени 
Пашов, Бисер Димитров 
(Сп), Георги Ранджев, 
Стоян Пандов, Христо 
Лазаров, Никола Попов, 

1957

На 24.9.1957 г. с ма-
чът ФК „Барселона“ 
– „Легия“ Варшава 
4:2, официално е 
открит ст. „Камп 
ноу“ в Каталун-
ската столица. 
Първоначалният му 
капацитет е 93 053 
зрители. Първи-
ят гол в срещата 
е отбелязан от 
парагвайският 
нападател на ФК 
„Барселона“ Еулогио 
Мартинес.
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Спас Киров, Иван Лулчев 
(Васил Досев), Любен 
Костов, Димитър Ненчев 
(Сп), Любомир Савов, тр. 
Иван Моканов

„Вардар“: Любомир 
Цветковски, Часлав Божи-
новски, Благой Вучидолов, 
Раде Чапаровски, Урош 
Петровски, Атанас Ра-
девски, Войче Дими-
тровски, Миле Йоцич, 
Тихомир Йелисавчич, 
Владо Николовски, Ванчо 
Марковски, тр. Кирил 
Симеонов - Джине (Кире 
Симоновски)

В. „Нар. дело“, 17.09. 
1957 г.: „Гостуването на 
футболистите от Скопие 
се очакваше с интерес. 

Качеството на югослав-
ския футбол и успехите на 
гостите през тази година в 
първенството по футбол 
на ФНРЮ подсказваше, 
че гостите ще покажат 
добра игра. Очакванията 
ни се сбъднаха. Наистина 
„Вардар“ Скопие е добър 
колектив, съставен от 
снажни състезатели, които 
със своята бързина, техни-
ка и умение да се освобож-
дават лесно от противника 
и да бият във вратата при 
всяко положение – качест-
ва на добър отбор, от кой-
то нашите футболисти има 

какво да научат. 
Гостите без-

спорно бяха по-
добрият отбор. 
Всяко тяхно на-
падение караше 
хилядите зрите-
ли да очакват 
отбелязване на 
гол. Моряците 
развалиха своя-
та традиция да 
се представят 
добре срещу 
чуждестранни 
отбори. 

В неделя мо-
ряците играха 
под своите въз-

можности и само в първи-
те 20 мин. от второто по-
лувреме бяха равностоен 
противник на „Вардар“. Но 

тяхната постоянна без-
резултатност и неточни 
удари не им позволиха да 
отбележат почетния гол, 
като загубиха с чувстви-
телен резултат 0:3. Докато 
в отбора на „Вардар“ 
се чувстваха сплотени 
връзки между отделните 
линии, то при моряците 
липсваше връзка между 
крайната защита, средна-
та линия и нападението. В 
нападението им нямаше 
острота и в много случаи, 
когато играеха в полето 
на гостите, не всички със-
тезатели се включваха. 

Още със започване на 
първото полувреме гос-
тите се впуснаха в стре-
мително нападение и в 
30-та секунда Николовски 
(10) отбеляза първия гол. 
В 35-та мин. Йоцич (8) 
със самостоятелен про-
бив премина Ранджев и 
Димитров и от неудобно 
положение вкара топката 
покрай Пашов в мрежата 
– 2:0 за „Вардар“. 

През второто полу-
време гостите наново се 
впуснаха в атака и в 46-та 
мин. Николовски отбеля-
за трети гол. Този успех 
доведе до успокоява-
не в отбора на „Вардар“. 
Ботевци започнаха да се 
организират и до 25-та 

Отборът на 
„Вардар“ Скопие през 
1950те. Прав, вдясно 

треньорът Кире 
Симоновски (бивш 

Кирил Симеонов)

1957
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мин. установиха превес, но 
всички опити да вкарат гол 
се разбиваха в отличната 
защита на гостите и особе-
но от снажния им вратар. 

Когато футболния съ-
дия Ат. Ставрев отбеляза 
края на играта, публиката 
остана доволна, че видя 
един отбор, който играе 
модерен футбол и раз-
очарована от отбора на 
„Ботев“, който игра сла-
бо. Ат. Ставрев ръководи 
добре, подпомогнат от 
своите помощници и ко-
ректната игра на двата от-
бора. Стойчо Ковачев – 
Солака“

Това е първият мач, иг-
ран от моряците на нови-
ят Градски стадион, който 
по-късно ще получи името 
„Юрий Гагарин“. Треньорът 
на „Вардар“ Кирил (Джино) 
Симеонов, който е предста-
вен с малка промяна в име-
то, като Кире Симоновски 
е бивш национал с два 
мача за нац. отбора на 
България и вицешампион 
на страната ни със своят СК 
„Македония“ Скопие през 
1942 г. взема своеобразен 
реванш за неочакваната 
загуба на „Македония“ от 
„Тича“ на Колодрума (1:0, 
2.08.1942 г.).

*** 
1/16 финал 

КСА: 
8.09.1957 г., 

Ямбол: „Лъс-
ков“ – „Ботев“ 
0:2 (0:0)

Голм: 0:1 В. 
Досев 52‘, 0:2 Хр. Лазаров 
86‘

1/8 финал КСА:
6.10.1957 г.: Завод 

„Сталин“ Димитрово – 
„Ботев“ Вн 1:5 (0:1), съдия: 
д-р Борисов (Сф)

Голм.: 0:1 Лазаров 

4‘, 1:1 Тодоров 46‘, 1:2 
Лулчев 57‘, 1:3 Лулчев, 1:4 
Л. Савов ...

Зав. „Сталин“: Янев, 
Попов, Алабаков, Васев, 
Боянов, Александров, 
Ст. Русимов, Г. Русимов, 
Начев, Георгиев, Тодоров

„Ботев“ Вн: Евг. 
Пашов, Д. Боснов, Г. 
Ранджев, Вл. Грозданов, 
Н. Попов, Д. Шаламанов, 
Ив. Лулчев, Л. Савов, В. 
Досев, Хр. Лазаров, Сп. 
Киров

В. „Нар. спорт“, 
бр. 120, 7.10.1957 г.: 
„Димитрово. Още от на-
чалото заводци наложиха 
надмощие и почти през 
цялото полувреме бяха 
господари на терена. 
Пред вратата на варнен-
ци бяха създадени реди-
ца критични положения, 
но гол не бе постигнат. 
Вместо това, в 4-та мин. 
Лазаров (10-Б) използва 
грешка на Алабаков (3), 
откъсна се и откри резул-
тата. Веднага след започ-
ване на второто полувре-
ме заводския отбор про-
веде хубаво нападение 
от дълбочина и Тодоров 
(11) изравни. В 57-та мин. 
едно погрешно излизане 
на вратаря на заводския 
отбор стана причина за 
отбелязването на нов гол 
от Лулчев (7). И гостите 
поведоха, а после увели-
чиха последователно на 
5:1. Вл. Димитров“

¼ финал КСА:
16.10.1957 г., 

Колодрума, „Ботев“ Вн – 
ЦДНА 0:1 (0:0), съдия: Ат. 
Ставрев

Голм.: 0:1 
Владимиров 67‘

„Ботев“ Вн: Евг. 
Пашов, Д. Боснов, Г. 
Ранджев, Вл. Грозданов, 
Н. Попов, Л. Славейков, 
Ив. Лулчев, Хр. Лазаров, 

Л. Костов, Л. Савов, Сп. 
Киров

ЦДНА: Андонов, 
Ракаров, Манолов, 
Цветков, Алексиев, 
Стоянов, Миланов, Янев, 
Панайотов, Владимиров, Г. 
Димитров – Червения.

В. „Нар. дело“, 
17.10.1957 г.: „… Равният 
резултат (0:0) през пър-
вото полувреме бе на-
пълно реален. Началото 
на срещата подсказа за 
известна амбиция у ар-
мейците, които съответно 
във 2-ра, 8-ма и 16-та мин. 
отправиха силни удари, 
но добрият днес Пашов 
спаси. Нападателите на 
ЦДНА действаха с къси 
подавания в широчина на 
игрището, търсейки удоб-
ни за пробиви коридори 
чрез дейните Димитров 
и Панайотов. Защитата на 
моряците обаче беше на 
мястото си и отбиваше си-
гурно. 

За разлика от лекото 
техническо превъзход-
ство, което показаха гос-
тите, ботевци заиграха 
тактически по-правилно. 
Оперативния четириъ-
гълник Попов, Лазаров, 
Савов, Славейков играеше 
много маневрено и разби-
ваше в зародиш атаките на 
армейците. В нападението 
Киров, Савов, Лулчев се 
оказаха много опасни и за-
страшаваха често вратата 
на ЦДНА, но без завърш-
ващ удар. Последните ми-
нути на първото полувре-
ме протекоха при натиск 
на ботевци, но гол не бе 
отбелязан.

През втората част на 
играта темпото намаля. 
Моряците продължаваха 
да бъдат по-бойкият отбор 
и да печелят единобор-
ството, особено защитни-
ците Грозданов, Ранджев 

1957

Спортско друштво 
„Вардар“ Скопjе, 
осн. на 22.7.1947 
г. след сливането 
на българският 
вицешампион от 
1942 г. ФК „Маке-
дония“ („ …коj се 
формира веднаш 
по окупациjата на 
Македониjа од гер-
манско-бугарската 
фашистичка войска 
…) и СК „Победа“, 
като израз на „не-
виден револуционе-
рен ентусиjазам и 
општа готовност 
на народните маси 
да се обнови разур-
натата земja, да 
jакнат темелите на 
слободата … да jак-
не Нова Jугославиjа 
и Слободна Македо-
ниjа … (от „Четири 
децении ФК „Вардар“, 
1988 г.). През 1956-57 
г. „Вардар“ е новак в 
най-високото ниво 
на югославския 
футбол и успява да 
се спаси от изпадане 
в последния кръг 
след равенство (2:2, 
на 23.6.1957 г.) в 
Белград, срещу шам-
пиона „Ц. звезда“. 
През текущия сезон 
е постигнато най-
високото класиране 
(7-мо място) за 
първите 20 години 
от съществуване-
то на клуба, а на 
1.9.1957 г., в Скопие е 
победена „Ц. звезда“ 
с 2:1.
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и Боснов. Обаче нападате-
лите, а и Славейков, който 
в 51-та мин. остана съвсем 
непокрит пред Андонов 
(ЦДНА), пропуснаха да от-
бележат гол от редица из-
годни положения. 

Съвсем неочаквано 
в 67-та мин. Владимиров 
(10-ЦДНА) изпрати топка-
та в мрежата с глава след 
ъглов удар. До краят на 
срещата резултата не бе 
променен. Армейците спе-
челиха победа в трудна 
среща, победител в коя-
то заслужено можеше да 
бъде и „Ботев“. Моряците 
показаха значително по-
добрение в играта си през 
последните срещи, но 
това не бива да ги успоко-
ява, тъй като им предсто-
ят сериозни изпитания от 
първенството на „А“ РФГ. 
Н. Григоров“

„Ботев“ Варна не успя-
ва да се класира за полу-
финалната фаза на турни-
ра.

***
13.10.1957 г., „Ботев“ 

Вн – „Марек“ Ст. Д. 4:0 
(0:0)

В. „Нар. дело“, бр. 243, 
15.10.1957 г.: „За пръв път 
през тази година футбо-
листите на „Ботев“ Варна 
задоволиха привържени-
ците си с една убедителна 
победа. Самият резултат, 
особено за неприсъства-
щите на срещата би из-
глеждал случаен, но тряб-
ва да се потвърди, че той е 
съвсем реален и напълно 
съответства на показаната 
игра и съотношението на 
силите в тази среща. 

В първата половина 
на мача футболистите на 
„Ботев“ имаха чувстви-
телен превес и играеха 
почти винаги в полето на 
гостите, но нападателите 

не можаха да постигнат 
гол поради несъобразни 
действия пред вратата на 
противника. Увлечени в 
желанието си да постиг-
нат по-скоро гол, те вмес-
то да строят нападенията 
от дълбочина, атакуваха 
почти винаги с пет души в 
една линия. Това намаля-
ваше пробивната им сила, 
предизвикваше връщане 
и струпване на противни-
ковата отбрана, създава-
ше сложна обстановка за 
пробив и от там некачест-
вени удари.

Едва през второто по-
лувреме картината се про-
мени. Сега Киров и Генов, 
а в някои моменти и Савов 
и Костов започваха отда-
леч, подаваха диагонално 
и в коридор на по-напред 
изнесените трима, сменя-
ха си местата, атакуваха на 
широк фронт, създаваха 
възможности за повече 
пробиви и удари. 

В 12-та мин. Савов бе 
грубо фаулиран в очер-
танията на наказателното 
поле, но съдията Дундаров 
отсъжда наказанието из-
вън полето. Генов отлично 
прехвърли построената 
от бранителите стена и 
топката се спря в горния 
десен ъгъл на мрежата зад 
Михайлов – 1:0 за „Ботев“. 

След гола гостите за-
играха по-упорито, но 
на места грубо. За груба 
игра футболния съдия от-
страни лявото крило на 
„Марек“ Сл. Карагански. 
Постъпката на този състе-
зател, особено при изли-
зане от терена е изключи-
телно хулиганска и срамна 
и за нея ръководството 
на БСФС Варна трябва да 
иска от БСФС София неза-
бавно най-строгото му на-
казание и изобличаване. 

В 33-та мин. след ус-
пешна комбинация Савов 

отправи точно топката 
пред врязлия се Костов, 
който от воле заби втори 
гол. В 38-та мин. Киров, 
изтеглил се назад самос-
тоятелно атакува и от 25-
30 метра с изненадващ и 
силен удар постигна тре-
ти гол, а две минути по-
късно Киров (бел. Костов) 
покачи на 4:0, при който 
резултат бе обявен краят 
на срещата.“

20.10.1957 г., 
„Спартак“ Вн – „Ботев“ 
Вн 0:1 (0:0)

В. „Нар. дело“, 
22.10.1957 г.: „… Първите 
45 минути преминаха при 
бърза и оспорвана игра, 
при която трудно можеше 
да се определи кой от-
бор бе по-добрият. След 
началния удар ботевци 
на два пъти застраши-
ха вратата на Вълчанов 
(Сп), но той умело спаси. 
Последваха 30 минути 
устремни атаки към двете 
врати, но без качествени 
удари за гол. 

Отборът на „Спартак“ 
игра без особени измене-
ния в тактическите задачи 
на отделните постове, т.е. 
придържаха се към опро-
стена „дубъл-ве-ем“ систе-
ма. Ненчев игра на поста 
лява свръзка с чисто кон-
структивни задачи и заед-
но с Филипов организира-
ха нападенията и подхран-
ваха много дейно изнесе-
ните напред Калугеров, 
Бенов и Арнаудов. 
Полузащитниците овла-
дяваха центъра по-спо-
лучливо от „Ботев“. Но 
правилната постройка на 
играта не е единствено 
решаваща. 

Е д и н а д е с е то р к а та 
на „Ботев“ показа още в 
първите моменти висо-
ка воля и решителност 

1957

Финалът за КСА 
се играе на ст. „В. 

Левски“ в София на 
7.11.1957 г. „Левски“ 

София побеждава 
„Спартак“ Плевен с 

2:1 (2:1). 

***
Купата на спорт-

сменството за този 
сезон е спечелена от 

„Спартак“ Плевен с 
430 т. АСК „Ботев“ 

Варна е втори в 
съревнованието с 

424 т. 

 ***
След 1934, 1938 и 

1954 г., четвърти 
неуспешен опит 

на България да се 
класира на финали-

те за СП по футбол. 
Въпреки, че нацио-
налите постигат 

първите си победи в 
квалификации (7:0 и 
2:1 срещу Норвегия), 
те са елиминирани 

от Унгария (1:2 и 
1:4), която заема 

първо място в група-
та и печели виза за 

турнира в Швеция 
през 1958 г.

След изненадва-
щата загуба на 

унгарците в Норве-
гия, те спечелват 

решителният мач 
срещу България с 4:1. 
Хеттрик в първите 

30 мин. от мача 
отбелязва познати-

ят на варненската 
публика Ференц 

Махош.
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в борбата за всяка топка. 
Състезателите му Ранджев, 
Славейков, Лазаров игра-
еха много бойко за първа 
топка и с примерна вза-
имопомощ. Спартаковските 
нападатели бяха на-
пълно неутрализирани. 
Нападателите на „Ботев“, 
за разлика от спартако-
вци не се придържаха към 
шаблона на „дубъл-ве-ем“ 
системата. С изключение на 
Любен Костов, който непра-
вилно се закова на поста 
ляво крило и бе най-слаб на 
терена, останалите напада-
тели и особено неудържи-
мият Киров, Савов, Генов 
и Лулчев, често си сменяха 
местата, бързо щурмуваха и 
внасяха разбъркване пред 
вратата на „Спартак“. В 62-та 
мин. десният защитник на 
„Ботев“ Боснов бе преминат 
от Арнаудов (Сп). Той обаче 
по неспортсменски начин, 
като че ли да покаже безси-
лието си, се хвърли на врата 
на последния и спря атака-
та му, с което предизвика 
възмущение сред присъст-
ващите, в това число и при-
вържениците на отбора му. 
Постъпката на Боснов бе 
излишна в този момент, тъй 
като Ранджев стоеше в бра-
нителен запас, а Арнаудов 
бе далеч от вратата. 

Към 70-та мин. Играта 
стана много оспорвана. 
Всяка атака биваше послед-
вана от контраатака. В 84-та 
мин. Савов бързо поде от-
битата от Ранджев топка и 
подаде към врязлия се Спас 
Киров, който напоследък 
показва отлично владеене 
и дрибъл с топката и до този 
момент бе провел няколко 
самостоятелни пробива. 
Той се понесе бързо напред 
и от около 25 метра стреля 
остро в горния десен ъгъл 
на вратата на Вълчанов (Сп) 
– 1:0 за „Ботев“. След гола 

спартаковци хвърлиха 
всички сили напред, но 
напразно. Ботевци спече-
лиха две ценни точки. 

Заслужава си да се от-
бележи, че и на тази сре-
ща се случи нещо, което 
вече се потретя. Един от 
зрителите най-безсрамно 
захвърли лимонадена бу-
тилка срещу 
състезателите 
на терена и 
едва не кон-
тузи падна-
лия състеза-
тел. Нека се 
има предвид, 
че такава по-
стъпка може 
да лиши хиля-
дите зрители 
за дълго вре-
ме от състеза-
ния на наш те-
рен. Съдията 
Х. Узунян даде 
добро ръко-
водство, но поради това, 
че с предварителна уго-
ворка се бе отказал да 
търси помощта на стра-
ничните съдии в наруше-
нията по правило 12, до-
пусна сериозни грешки, с 
които ощети и двата отбо-
ра. Ил. Апостолов“ 

10.11.1957 г., „Ботев“ 
Вн – „Локомотив“ Сф 1:0 
(1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
134, 11.11.1957 г.: „В пър-
вите ходове на играта 
моряците бяха по-бойки, 
но и по-нервни, докато 
софийските локомотив-
ци разиграваха топката 
спокойно пред своята 
врата и с дълги прехвър-
ляния търсеха за внезап-
ни пробиви щурмоваците 
Дебърски и Дешев.

Спорният въпрос за 
победата получи отговор 
в 44-та мин. След ъглов 
удар, изпълнен сполуч-

ливо от Киров, топката 
отскочи от група играчи и 
попадна у Лулчев, който с 
глава я отправи в мрежата 
на „Локомотив“.

Този завършек на пър-
вите 45 минути предвеща-
ваше през второто полу-
време да се разрази буря 
пред вратата на Пашов, но 

буря имаше и пред двете 
наказателни полета. 

Единадесеторката на 
„Ботев“ зарадва не само с 
ценната си победа, но и с 
хубавата си игра.“

17.11.1957 г., ЦДНА – 
„Ботев“ Вн 0:0

В. „Нар. спорт“, 
бр. 136, 18.11.1957 г.: 
„Сърдечните прегръдки 
на варненци след послед-
ния съдийски сигнал по-
казаха най-добре какво те 
търсеха във вчерашната 
игра. Спечелената точка 
почти им осигури остава-
нето в групата за сметка на 
„Спартак“ Сф, чиито въз-
можности в това направ-
ление за сега остават само 
теоретически. 

В последните срещи от 
първенството застраше-
ните от изпадане отбори 
дават всичко, на което са 
способни. За това и изнена-

1957

Димитър Найде-
нов Шаламанов 
(9.9.1936 г. - 15.6.2011 
г.), 12 мача в „А“ РФГ, 
1957 г., участва и в 
турнира за влизане 
в групата (1956 г.), 
юношески шампион 
с „Левски“ Сф, бра-
товчед на извест-
ният футболист на 
„Славия“. Играе като 
халф. След отбива-
не на военната си 
служба през 1958 г. се 
завръща в „Левски“, 
където не успява да 
се наложи. 
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дите, които те са в състоя-
ние да поднесат на фаво-
ритите са нещо очаквано. 
В този дух протече вчераш-
ния мач. Състезателите на 
ЦДНА, които през цялото 
време владееха две тре-
ти от терена не можаха да 
пробият сгъстената зонова 
защита на моряците във 
и пред наказателното им 
поле. Нападенията на до-
макините обикновено за-
вършваха до тук, а малкото 
отправени удари във вра-
тата на Пашов, бяха успеш-
но парирани от него. 

През второто полувре-
ме отборът на ЦДНА като че 
ли загуби вяра, че може да 
отбележи гол и не натисна 
противника си. Особено 
впечатление правеше Г. 
Димитров (Червения)  с до-
пуснатите от него техниче-
ски неудачи в процеса на 
играта – несполучливо бо-
равене с топката, лошо из-
пълнени удари по посока 
на противниковата врата.

Варненци и в тази сре-
ща показаха неизчерпа-
ема енергия и амбиция. 
Всяка намеса в борбата 
им за първа топка бе ре-
шителна, а в опасните мо-
менти достигаше дори до 
самопожертвователност. 
В отбрана те винаги имаха 
по 8, 9 или 10 души. В на-
падението разчитаха най-
много на Лулчев и Тодоров 
(бел. Костов). Останалите 
трима нападатели отлич-
но се включваха в нападе-
ние или отбрана, винаги 
там където бяха нужни. 
Няколко опасни нападе-
ния на моряците можеха 
да завършат и с гол. Дори 
в 59-та мин. Ковачев успя 
да посрещне топката в по-
следния момент на сама-
та голлиния. Впрочем за 
постигнатия успех заслуга 
имат всички състезатели 

на гостите без изключение. 
Да се надяваме, че те ще 
проявят и занапред същи-
те качества. Д. Дойчинов“

24.11.1957 г., „Ботев“ 
Вн – „Спартак“ Пловдив 
3:0 (1:0)

В. „Нар. дело“, 
26.11.1957 г.: „Срещата 
в неделя започна мудно, 
боязливо, с къси излишни 
подавания от двете стра-
ни. Изглеждаше като че ли, 
двата отбора са се споразу-
мели за равен мач. Към 10-
та мин. темпото нарасна. 
За това даде сигнал една 
остра, едва не завършила 
с гол атака на Диев, която 
като че ли разтревожи бо-
тевци и внесе нерв в игра-
та им. 

Пловдивчани игра-
еха с подсилена отбра-
на. Център нападателят 
Бонев играеше пред ц.з. 
Манолов II. Двете крила 
често се връщаха в помощ 
на отбраната, като от там 
организираха остри атаки, 
включвайки се напред. 

Ботевци играха семп-
ло, както обикновено без 
някакъв особен вариант. 
Но нападателната им пе-
торка проявяваше повече 
разбирателство, живот и 
творчество при провеж-
дане на атаките. Киров, 
Савов, Генов и Костов бър-
зо се изнасяха напред и 
заедно с Лулчев и Костов 
внасяха разбъркване сред 
спартаковци. 

В 25-та мин. Лазаров (Б) 
успешно се вряза и от да-
леч стреля силно. Топката 
се отби от напречната гре-
да и попадна в Диев, който 
незабавно я поде, премина 
отбраната на „Ботев“, но 
ударът му бе неточен. 

В 27-та мин. Славейков 
изнесе играта напред и 
прехвърли топката към 
Киров, който се понесе с 

добър дрибъл и стреля в 
движение. Костов умърт-
ви минаващата край него 
топка и наново би в опраз-
нената в този момент вра-
та. Манолов II я посрещна 
с гърди и ръка на самата 
гол-линия и съдията Й. 
Таков отсъди 11-метров 
наказателен удар. Костов 
изпълни и откри резулта-
та – 1:0 за „Ботев“. Едва сега 
играта стана по-динамич-
на и оспорвана, даже на 
моменти прекалено твър-
да. 

Второто полувреме 
започна с чувствително 
териториално надмощие 
за пловдивчани, но чес-
тите им атаки не завърш-
ваха със заключителни 
удари. В 29-та мин. Костов 
съвсем неочаквано по-
лучи дълга прехвърле-
на топка и се вряза с нея 
вляво. Той хитро премина 
левия защитник Иванов 
и незабавно прати топ-
ката силно, успоредно на 
вратата на Стойнов (Сп). 
Стартиралият Лулчев я по-
срещна и заби в мрежата – 
2:0. След втория гол боте-
вци разгънаха всичките си 
възможности. Те показаха 
рядко динамична, устрем-
на и наситена със сполуч-
ливи комбинации игра, в 
която вече се чувстваха 
не само отличната физи-
ческа и добра техническа 
подготовка, но и опитът и 
рутината. 

В 31-та мин. се създаде 
меле пред вратата на от-
личния и днес Пашов, кое-
то завърши с остър удар, 
топката се отби от напреч-
ната греда и миг след това 
бе прехвърлена към по-
лето на пловдивчани. Към 
нея се спуснаха Манолов 
II и Костов (Б). Манолов 
се опита да върне с глава 
към вратаря Стойнов, но 

1957

* * *
4.10. Спутник-1 - 

първият изкуствен 
спътник, изстрелян 

около Земята – е 
изведен в ниска 

околоземна орбита 
от Съветския съюз. 

Спътникът е из-
стрелян във връзка 
с Международната 
геофизична година 
от стартова пло-

щадка в Казахска ССР 
с ракета-носител 

Р-7. Движи се със 
скорост 29 000 км/ч, 
като извършва една 

обиколка за 96,2 
минути. По време на 
своя полет спътни-
кът излъчва радио-

сигнали на честоти 
20,005 и 40,002 MHz, 

които са улавяни от 
радиолюбителите 

по света. Сигналите 
се излъчат 22 дни, 

до 26.10. Спутник-1 
изгаря при навли-

зането си в атмос-
ферата на Земята 
на 4.01.1958 г., след 

като изминава 60 
млн. km и престоява 

3 месеца в орбита.
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Костов предугади намере-
нията му и преди вратарят 
да се намеси, той я прати за 
трети път в мрежата на гос-
тите. Победата с 3:0 над пло-
вдивския „Спартак“ дейст-
вително е убедителен успех. 
И този успех не е случаен. 
Заедно с петте спечелени и 
четири равни от всичко 10 
мача през втория кръг, той 
е плод на упорита и сис-
темна работа на треньора 
Моканов и състезателите 
на отбора. Противно на 
предположенията на песи-
мистите, младият отбор на 
моряците укрепна, постиг-
на отлична физическа и тех-
ническа подготовка, придо-
би рутина и опит и макар 
малко късно, но последо-
вателно постигна завидни 
успехи. Отборът на „Ботев“ 
заслужено си извоюва и 
осигури участието в „А“ РФГ 
за 1958 г.  Ил. Апостолов“

29.11.1957 г., „Спар-
так“ Сф – „Ботев“ Вн 3:0 
(1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
141, 30.11.1957 г.: „В тази 
среща очаквахме инте-
ресен двубой за прес-
тиж, в който ботевци да 
потвърдят своя подем, а 
софийските спартаковци 
да покажат хубава игра. Не 
беше такъв обаче развоят 

на мача. Като че ли в игра-
та на двата отбора липсва-
ше състезателен елемент. 
Ботевци играха без нерв. 
Те подаваха бавно и из-
насяха топката мудно към 
вратата на Гороломов. 
Липсваше характерната 
за тяхното нападение ос-
трота. Улеснени от тази 
игра на ботевци и от греш-
ките на крайните браните-
ли, спартаковци спечели-
ха убедително с 3:0.

Победата на „Спартак“ 
би била още по-подчерта-
на, ако Илиев не бе про-
пуснал в 78-та мин. край-
но изгодно положение за 
гол.

Съдията П. Джонев по-
каза ненужна търпимост 
към някои грубости. Чак 
в 85-та мин. той бе прину-
ден да отстрани от игра 
Николов (8-Сп). Лозан 
Коцев – треньор“

Купа ГК на ДСНМ
В. „Нар. 

дело“, бр. 263, 
7.11.1957 г.: 
„За девети път 
тази година 
н а й - д о б р и те 
футболни от-
бори на Варна 

се впускат в другарска, 
спортсменска борба за 
завоюване на купата 
на ГК на ДСНМ – Варна. 

В тазгодишния турнир 
участват единадесетор-
ките на „Спартак“, „Ботев“, 
„Септември“, „Черно море“ 
(бивш „Корабостроител“), 
фабриките „Първи май“ и 
„Христо Ботев“.

6.11. 1957 г.: Колодрума, 
15.00, „Ботев-ВМС“ – „Първи 
май“ 5:0, 7.11.1957 г.: 
„Спартак“ – „Ч. море“(бивш 
„Корабостроител“) 1:1, 
14.11.1957 г.: „Спартак“ – 
„Ударник“ 1:0

Финалната среща е иг-
рана през февруари 1958 г.

Финал:
16.02.1958 г., 

Колодрума, „Ботев“ – 
„Спартак“ Вн 1:1 (0:1)

В. „Нар. дело“, 18.02. 
1958 г.: „За излъчване но-
сителя на купата на ГК на 
ДСНМ – Варна, в неделя се 
срещнаха двата финалисти. 
Срещата предизвика голям 
интерес и бе наблюдавана 
от повече от 10 000 зрите-
ли. Още в 3-та мин. спарта-
ковеца Арнаудов с нисък 
удар откри резултата. Едва 
след почивката ботевци 
наложиха надмощие и чрез 
Костов изравниха – 1:1. 
Играните две продълже-
ния не донесоха промяна в 
резултата.“

Бел. Не намираме ин-
формация относно преи-
граването на този финал. 

АСК „Ботев“ Варна, 
прави от ляво на-
дясно: Евгени Пашов, 
Иван Лулчев, Стоян 
Пандов, Христо 
Лазаров, Димитър 
Шаламанов и Любен 
Славейков, клекна-
ли: Васил Досев, 
Димитър Боснов, 
Спас Киров, Любен 
Костов и Стефан 
Генов

1957

Първо участие на 
България в турнира 
за купата на Европа. 
ЦДНА дебютира в 
1/8 финалната фаза, 
където отстранява 
„Динамо“ Букурещ 
(8:1, 2:3) и отпада в 
¼ финал от „Църве-
на звезда“ (1:3, 2:1). 
Купата е спечелена 
отново от „Реал“ 
Мадрид, победил на 
финала „Фиорен-
тина“ с 2:0, на ст. 
„Сантяго Бернабеу“ 
в Мадрид. Всички 
участници в това 
издание са шампи-
они на страните си.

Иван Даскалов, 1 мач 
в „А“ РФГ през 1957 г., 
след това играе в „1-
ви май“ кв. Аспарухово 
и „Дунав“ Русе.
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Статистика  „Ботев“ в  „A“ РФГ 1957 г.
17.03.1957 г., 1 кр., Димитрово, ст. 
на Мира, „Миньор“ – ВМС 2:0 
(2:0), съдия: Г. Христов, 15 000 зр.
„Миньор“: Ал. Илиев, Т. 
Евстатиев, П. Лозанов, Р. Начев, 
Бог. Пушев, Ром. Драгомиров, 
Ив. Данчев, Бог. Мартинов, П. 
Аргиров, Дойчо Бачев, В. Романов
ВМС: Евгени Пашов, Георги 
Георгиев, Георги Ранджев, Любен 
Славейков, Димитър Шаламанов, 
Никола Попов, Васил Досев, Иван 
Лулчев, Христо Лазаров, Любен 
Костов, Спас Киров
Голм.: 2:0 Аргиров, 10‘, 24‘

24.03.1957 г., 2 кр., Варна, 
Колодрума, ВМС – „Динамо“ 
София 1:1 (1:1), съдия: П. Джонев
ВМС: Евгени Пашов, Любен 
Славейков, Георги Ранджев, 
Георги Георгиев, Христо Лазаров, 
Димитър Шаламанов, Васил 
Досев, Иван Лулчев, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров
„Динамо“ Сф: Ив. Дервентски, 
П. Дончев, Бл. Филипов, Б. 
Апостолов, Й. Арсов, Цв. 
Цветанов, Д. Печеников, Ст. 
Абаджиев, Д. Йорданов, Пею 
Пеев, Хр. Илиев
Голм.: 0:1 Д. Йорданов 23‘, 1:1 Л. 
Славейков 41‘

31.03.1957 г., 3 кр., Плевен, ст. Сл. 
Алексиев, „Спартак“ Пл. - ВМС 
3:1 (0:1), съдия: Д. Руменчев
„Спартак“ Пл.: Н. Пърчанов, 
Н. Йорданов, Пъшо Димитров, 
Ст. Цоловски, Св. Игнатов, Мат. 
Върбанов, Ал. Милтиядов, Искър 
Петров, Ст. Здравков, Н. Анков, Д. 
Борисов
ВМС: Евгени Пашов, Любен 
Славейков, Георги Ранджев, 
Георги Георгиев, Христо Лазаров, 
Димитър Шаламанов, Васил 
Досев, Иван Лулчев, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров
Голм.: 0:1 Ст. Генов 29‘, 2:1 Анков 
49‘, 66‘, 3:1 Борисов 75‘
(от този кръг ДСО „Ударник“ 
София е преструктуриран на 
ФД „Славия“)

7.04.1957 г., 4 кр., Варна, 
Колодрума, ВМС – „Славия“ 
София 1:2 (0:1), съдия: Хр. 
Иванов, 14 000 зр.
ВМС: Евгени Пашов, Димитър 
Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Любен Славейков, Васил 
Досев, Иван Лулчев, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров
„Славия“ Сф: Й. Йосифов, Г. 
Василев – Гоце, Д. Костов, М. 
Горанов, Д. Ларгов, П. Патев, Цв. 
Милев, Ал. Костов, Доб. Ташков, 
Иг. Игнатов, Г. Гугалов

Голм.: 0:2 Ал. Костов 17‘, 58‘, 
1:2 Л. Костов (дуз.) 89‘

14.04.1957 г., 5 кр., Пловдив, 
СКНА Пд – ВМС 1:0 (1:0), съдия: 
Ж. Петров
СКНА Пд: Г. Кекеманов, 
Райно Панайотов, Г. Чакъров, 
Ив. Атанасов, Люд. Пеев, Ал. 
Бахчеванджиев, Ив. Занев, 
Ив. Сотиров, Л. Гайдаров, Ж. 
Карадалиев, Кост. Сотиров
ВМС: Евгени Пашов, Димитър 
Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Любен Славейков, Спас 
Киров, Никола Алексиев, Иван 
Лулчев, Стефан Генов, Любен 
Костов
Голм.: 1:0 Ив. Сотиров 30‘
(от този кръг ДСО „Динамо“ 
София е преструктуриран на ФД 
„Левски“)

21.04.1957 г., 6 кр., Ст. Димитров, 
„Марек“ – ВМС 1:0 (0:0), съдия: 
Й. Таков
„Марек“: М. Михайлов, Д. Куков, 
Василев, Др. Гаджов, Д. Михайлов, 
Н. Шулев, Сл. Карагански, Мет. 
Цветков, Д. Исаков, Вик. Начев, 
Сашо Костадинов
ВМС: Евгени Пашов, Димитър 
Боснов, Георги Ранджев, Владимир 
Грозданов, Христо Лазаров, Спас 
Киров, Любен Славейков, Иван 
Лулчев, Васил Досев, Никола 
Алексиев, Любен Костов
Голм.: 1:0 Исаков 89‘

26.04.1957 г., 7 кр., Варна, 
Колодрума, ВМС – „Спартак“ 
Варна 0:3 (0:0), съдия: Г. Христов
ВМС: Евгени Пашов, Димитър 
Боснов, Георги Ранджев, Любен 
Славейков, Христо Лазаров, Тодор 
Терзистоев, Васил Досев, Иван 
Лулчев, Любен Костов, Никола 
Алексиев, Спас Киров
„Спартак“ Вн: Хр. Вълчанов, 
Бис. Димитров, Ил. Кирчев, Шаб. 
Алиев, Бл. Янев, К. Пандов, Гер. 
Калугеров, Ив. Филипов, Ат. 
Богданов, Т. Трайков, Г. Арнаудов
Голм.: 0:1 Арнаудов 63‘, 0:2 
Филипов 76‘, 0:3 Калугеров 83‘

11.05.1957 г., 8 кр., София, ст. Н. 
армия, „Локомотив“ Сф – ВМС 
1:0 (1:0), съдия: Ат. Динев
„Локомотив“ Сф.: Д. Иванов, 
Ив. Апостолов, Ив. Димитров, 
Ап. Чачевски, Мет. Несторов, 
Д. Драгомиров, Ст. Стамов, 
Хр. Такев, Кост. Благоев, Сп. 
Дебърски, Ст. Генов
ВМС: Евгени Пашов, Владимир 
Грозданов, Димитър Боснов, 
Георги Георгиев, Христо Лазаров, 
Димитър Шаламанов, Спас Киров, 
Любен Славейков, Иван Лулчев, 
Стефан Генов, Любен Костов
Голм.: 1:0 Дебърски 25‘

2.06.1957 г., 9 кр., Варна, 
Колодрума, ВМС – ЦДНА София 
1:1 (0:1), съдия: Ж. Петров
ВМС: Евгени Пашов, Димитър 
Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Любен 
Славейков, Димитър Шаламанов, 
Никола Попов, Христо Лазаров, 
Любен Костов, Стефан Генов, 
Спас Киров
ЦДНА: Г. Найденов, К. Ракаров, М. 
Манолов, Н. Ковачев, П. Алексиев, 
Гав. Стоянов, Д. Миланов, Пав. 
Владимиров, Пан. Панайотов, Ив. 
Колев, Г. Димитров – Червения
Голм.: 0:1 Миланов 27‘, 1:1 Н. 
Попов 47‘

9.06.1957 г., 10 кр., Пловдив, 
„Спартак“ Пд – ВМС 0:0, съдия: 
Г. Грозев
„Спартак“ Пд.: В. Стойнов, 
Ив. Иванов, Ат. Манолов, Ив. 
Манолов, Д. Димов, Г. Ботев, Т.  
Диев, Ал. Костов, М. Душев, Бож. 
Митков, Ив. Барбов
ВМС: Евгени Пашов, Димитър 
Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Любен 
Славейков, Димитър Шаламанов, 
Никола Попов, Иван Лулчев, 
Любен Костов, Стефан Генов, 
Спас Киров
(От този кръг отборите, носещи 
името СКНА (СКНА = ВМС) от 
Пловдив и Варна официално се 
представят с името „Ботев“)

30.06.1957 г., 11 кр. Варна, 
Колодрума, „Ботев“ Вн – 
„Спартак“ Сф 1:1 (0:1), съдия: 
Хари Узунян
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Димитър Шаламанов, 
Васил Досев, Иван Лулчев, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров
„Спартак“ Сф.: Деян Гороломов, 
Ст. Василев, Я. Петров, Ст. Китов, 
Хаджийски, Г. Атанасов, Г. 
Николов, Св. Игнатов, Д. Андонов, 
В. Конов, Г. Стоянов
Голм.: 0:1 Андонов 16‘, 1:1 Ст. 
Генов 51‘

7.07.1957 г.,12 кр., Варна, 
Колодрума, „Ботев“ Вн – 
„Миньор“ Димитрово 0:0, съдия: 
Д. Руменчев
„Ботев“: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Любен 
Славейков, Димитър Шаламанов, 
Спас Киров, Никола Попов, 
Стефан Генов, Христо Лазаров, 
Любен Костов
„Миньор“: Ал. Илиев, Мих. 
Василев, П. Лозанов, Рум. Начев, 
Бог. Пушев, Фидан Николов, Ив. 
Данчев, В. Романов, П. Аргиров, 
Дойчо Бачев, Ол. Павлов

12.07.1957 г., 13 кр., София, ст. В. 
Левски, „Левски“ Сф – „Ботев“ 
Вн 3:2 (0:0), съдия: Н. Гелев, 31 
000 зр.
„Левски“ Сф: Ив. Дервентски, 
П. Дончев, Бл. Филипов, Б. 
Апостолов, Й. Арсов, Ив. Георгиев, 
Д. Печеников, Ст. Абаджиев, Д. 
Йорданов, Хр. Илиев, Пею Пеев
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Любен Славейков, Никола Попов, 
Димитър Шаламанов, Спас Киров, 
Христо Лазаров, Любен Костов, 
Живко Гаврилов, Стефан Генов
Голм.: 0:1 Л. Костов 46‘, 0:2 Ст. 
Генов 53‘, 1:2 Хр. Илиев (дуз) 57‘, 
2:2 Печеников 72‘, 3:2 Д. Йорданов 
79‘

18.08.1957 г., 14 кр., Варна, 
Колодрума, „Ботев“ Вн – 
„Спартак“ Плевен 0:0, съдия: Г. 
Христов
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Любен 
Славейков, Димитър Шаламанов, 
Спас Киров, Христо Лазаров, 
Любен Костов, Стефан Генов, 
Любомир Савов
„Спартак“ Пл.: Н. Пърчанов, 
Хр. Върбанов, Нед. Боев, Ст. 
Цоловски, Св. Игнатов, Мат. 
Върбанов, Ал. Милтиядов, Искър 
Петров, Ст. Здравков; Н. Анков, Д. 
Борисов

24.08.1957 г., 15 кр., София, ст. В. 
Левски, „Славия“ Сф – „Ботев“ 
Вн 2:2 (1:2), съдия: Тр. Христов
„Славия“: Сп. Василев, Д. Костов, 
Тома Атанасов, М. Горанов, Иг. 
Игнатов, П. Патев, М. Кожухаров, 
Цв. Милев, Доб. Ташков, Св. 
Христов, Г. Гугалов
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Любен 
Славейков, Димитър Шаламанов, 
Васил Досев, Христо Лазаров, 
Любен Костов, Стефан Генов, 
Любомир Савов
Голм.: 1:0 Кожухаров 19‘,1:1 Л. 
Костов 30‘, 1:2 В. Досев 33‘, 2:2 
Ташков 80‘

1.09.1957 г., 16 кр., Варна, 
Колодрума, „Ботев“ Вн – „Ботев“ 
Пловдив 1:0 (1:0), съдия: Ал. 
Гайдаров, 14 000 зр.
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Димитър 
Шаламанов, Любен Славейков, 
Васил Досев, Христо Лазаров, 
Любен Костов, Стефан Генов, 
Любомир Савов
„Ботев“ Пд: Г. Кекеманов, 
Райно Панайотов, Г. Чакъров, 
Ив. Атанасов, Люд. Пеев, Ал. 
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1957 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. ЦДНА 3:0 0:0 1:0 0:1 3:0 0:1 2:0 0:0 4:1 4:1 2:0

2. ЛокСф 0:2 1:0 1:0 1:0 3:1 1:0 5:0 1:0 2:1 1:0 2:2

3. ЛевСф 0:4 0:1 4:0 2:1 2:2 3:1 0:0 3:2 2:0 0:0 6:0

4. Сп.Пл 1:2 1:0 2:1 3:1 1:0 3:1 1:1 3:1 1:1 1:0 1:1

5. Мин 1:1 0:1 2:4 0:0 3:1 2:0 0:1 2:0 2:1 1:0 1:1

6. Слав 3:1 2:0 2:2 1:2 3:2 0:2 2:2 2:2 3:0 1:1 4:1

7. СпПд 2:5 2:3 0:1 3:3 3:1 5:4 1:0 0:0 1:1 1:1 5:0

8. БотПд 0:3 1:2 0:4 3:1 2:3 3:0 2:2 1:0 0:0 1:0 0:0

9. БотВн 1:1 1:0 1:1 0:0 0:0 1:2 3:0 1:0 0:3 1:1 4:0

10. СпВн 1:4 2:3 0:3 3:1 0:0 1:1 2:0 3:1 0:1 0:1 1:1

11. СпСф 1:5 0:3 1:6 1:1 2:2 2:1 2:3 1:1 3:0 0:1 4:1

12. Марек 2:6 1:2 1:2 2:2 0:5 0:3 4:0 2:3 1:0 0:1 0:0

ВМС, 1957 г., „А“ РФГ м. г.

Любен Костов 22 7

Евгени Пашов 21

Любен Славейков 21 1

Христо Лазаров 21

Георги Ранджев 21

Спас Киров 20 2

Стефан Генов 19 5

Димитър Боснов 19

Владимир Грозданов 17

Иван Лулчев 16 2

Димитър Шаламанов 12

Васил Досев 9 1

Любомир Савов 9

Георги Сим. Георгиев 4

Никола Попов 4 1

Никола Алексиев 3

Тодор Терзистоев 1

Иван Даскалов 1

Живко Гаврилов 1

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. ЦДНА София 22 15 4 3 53:16 34

2. Локомотив София 22 16 1 5 33:19 33

3. Левски София 22 12 6 4 46:21 30

4. Спартак Плевен 22 8 8 6 28:28 24

5. Миньор Димитрово 22 8 6 8 30:26 22

6. Славия София 22 7 6 9 38:39 20

7. Спартак Пловдив 22 7 5 10 33:41 19

8. Ботев Пловдив 22 6 7 9 22:33 19

9. Ботев при ВМС Варна 22 5 8 9 19:24 18

10. Спартак Варна 22 6 6 10 23:31 18

11. Спартак София 22 4 8 10 22:35 16

12. Марек Станке Димитров 22 2 7 13 20:54 11

Бахчеванджиев, Ив. Занев, 
Д. Райков, Ив. Сотиров, Ж. 
Карадалиев, Г. Топалов
Голм.: 1:0 Ст. Генов 7‘

13.10.1957 г., 17 кр., Варна, 
Колодрума, „Ботев“ Вн – 
„Марек“ Ст. Дим. 4:0 (0:0), съ-
дия: Н. Дундаров
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Любен Славейков, Иван 
Лулчев, Любомир Савов, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров
„Марек“ Ст. Д.: М. Михайлов, 
Ив. Михов, Н. Шулев, Гаджов, 
Д. Михайлов, Бояджиев, Ал. 
Ганишев, Паргов, Д. Исаков, Вик. 
Начев, Сл. Карагански
Голм.: 1:0 Ст. Генов (псу) 57‘, 2:0 
Л. Костов 79‘, 3:0 Сп. Киров 81‘, 
4:0 Л. Костов 85‘
Отстранен: Карагански (Мар) 62‘

20.10.1957 г., 18 кр., Варна, 
Колодрума, „Спартак“ Вн – 
„Ботев“ Вн 0:1 (0:0), съдия: Хари 
Узунян
„Спартак“ Вн: Хр. Вълчанов, 
Бис. Димитров, Ил. Кирчев, Шаб. 
Алиев, Бл. Янев, К. Пандов, Гер. 
Калугеров, Ив. Филипов, Кънчо 
Бенов, Д. Ненчев, Г. Арнаудов
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Любен Славейков, Иван 
Лулчев, Любомир Савов, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров
Голм.: 0:1 Сп. Киров 85‘

10.11.1957 г., 19 кр., Варна, 
Колодрума, „Ботев“ Вн – 
„Локомотив“ Сф 1:0 (1:0), съдия: 
Н. Дундаров
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Любен 
Славейков, Христо Лазаров, Иван 
Лулчев, Любомир Савов, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров
„Локомотив“ Сф: Д. Иванов, Ап. 
Чачевски, Ив. Димитров, Т. Велев, 
Мет. Несторов, Д. Драгомиров, Й. 
Котев, Наум Савов, Ст. Стамов, Сп. 
Дебърски, Д. Дешев
Голм.: 1:0 Ив. Лулчев 44‘

17.11.1957 г., 20 кр., София, ст. В. 
Левски, ЦДНА – „Ботев“ Вн 0:0, 
съдия: Ал. Гайдаров
ЦДНА: Г. Найденов, К. Ракаров, М. 
Манолов, Н. Ковачев, П. Алексиев, 
Гавр. Стоянов, Ст. Стефанов, П. 
Михайлов, Ст. Божков, Кр. Янев, Г. 
Димитров - Червения
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Любен Славейков, Иван 
Лулчев, Любомир Савов, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров

24.11.1957 г., 21 кр., Варна, 
Колодрума, „Ботев“ Вн – 
„Спартак“ Пловдив 3:0 (1:0), съ-
дия: Й. Таков, 12 000 зр.

„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Любен 
Славейков, Христо Лазаров, Иван 
Лулчев, Любомир Савов, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров
„Спартак“ Пд: В. Стойнов, 
Петков, Ат. Манолов, Ив. Манолов, 
Пенчев, Г. Фурнаджиев, Т. Диев, 
Бож. Митков, Г. Ботев, М. Душев, 
Ив. Барбов
Голм.: 1:0 Л. Костов (дуз) 26‘, 2:0 
Ив. Лулчев 68‘, 3:0 Л. Костов 72‘

29.11.1957 г., 22 кр., София, ст. Н. 
армия, „Спартак“ Сф – „Ботев“ 
Вн 3:0 (1:0), съдия: П. Джонев 
„Спартак“ Сф: Д. Гороломов, 
Я. Петров, Ас. Панайотов, Ст. 
Китов, Хаджийски, Г. Атанасов, П. 
Бъчваров, Г. Николов, В. Конов, Г. 
Стоянов, Анг. Паноров
„Ботев“ Вн: Иван Даскалов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Любен Славейков, Иван 
Лулчев, Любомир Савов, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров
Голм.: 1:0 Атанасов 31‘, 2:0 
Николов 65‘, 3:0 Паноров 73‘
Отстранен: Г. Николов (Сп) 85‘
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Стефан е син на футболиста на СК „Диана“ и дъл-
гогодишен спортен функционер Петър Генов и пле-
менник на халфа на „Владислав“/„ТВ“ и шампион от 
1934 г. Никола Калдаръмов.

„Вуйчо ми бе един от най-добрите футболисти 
във Варна. Заведе ме за ръка на няколко мача, ей 
така, за развлечение на малкия си племенник и 
няма пръст в моето влечение към 
футбола, защото нямам дори спо-
мен за играта му, бях прекалено 
малък. Желанието да стана фут-
болист се роди в многобройните 
ни срещи, които си устройвахме 
в махалата. От тук към футболния 
терен на игрище „Тича“, заедно с 
много мои приятели ме привлече 
Атанас Аврамов. Два детски със-
тава играехме за развлечение на 
публиката, преди срещите на го-
лемите. 

При разпределение по учи-
лищата, като юноша играх в 
„Спартак“ при Димитър Димитров 
– Клечо, а тъй като по-късно учих 
в Строителния техникум, бях извикан да играя в 
ДСО „Строител“, който пък се обедини с „Торпедо“. 
Изреждам тези подробности, не за да се хваля в 
колко много отбори съм играл не по свое желание, 
докато стигна до мъжкия отбор на ВМС, а за да под-
чертая на колко много места във Варна се играеше 
футбол тогава. 

И така, през 1955 г. след известни спорове дали 
не трябва да играя в „Спартак“, попаднах в редици-
те на наследника на „Владислав“, в който бе играл и 
моят вуйчо. Издържах и приемния изпит за ИСИ. От 
тук започна моето 12 годишно разпъване на кръст 
между следването и футбола, за да си давам често 
сметка, че съм задочен студент и задочен футбо-
лист. Отсъствах заради футбола от лекции и заради 
лекции от тренировки. Бях, по думите на треньори-
те и от националния юношески отбор Тодор Колев 
и Димитър Дойчинов, от перспективните състезате-
ли, но така и не можах да разгърна истинските си 
възможности. Сещам се, че най-много им харесва-
ше умението ми да извеждам с далечни пасове от 
30-40 метра съотборниците на голови позиции. 

Пропуснатите тренировки компенсирах и със 
самоподготовка, но явно тя не стигаше. Въпреки 
това, с повече желание в играта, не мисля че бях в 

Стефан Петров
Генов - Шото

(2.04.1937 г. – 10.11.2015 г.)
Позиция: халф (свръзка)

ВМС/„Ч.море“ 1956-1967 г.
„А“ РФГ: 151 мача/16 гола

„Б“ РФГ: ок. 30/10

тежест на моите съотборници. Напротив! Като се 
ръководех от моето вродено чувство за взаимо-
действие, във всеки момент от мача разгадавах как-
во партньорите ми имаха нужда да направя, за да 
ги подкрепя или да доразвия замисъла им. Така че, 
отговорът на въпроса с кого съм се разбирал в иг-
рата най-добре е – с всички. … След като станахме 
първи в Североизточната група през 1956 г., чети-
ри отбора от турнира в София имахме шанс да вле-
зем в „А“ група. Решителен бе мачът с „Локомотив“ 
Пловдив (последният). Имахме много контузени и 
болни. Въпреки снежната покривка, пловдивчани 
настояваха да играем срещата, като се надяваха на 
лесна победа срещу нашият осакатен състав. Не от-
четоха обаче, че имаме достойни заместници и ги 

победихме с 2:0. Голям мач напра-
виха Николай Старчев – Бабрата 
и Стоян Пандов. Един от головете 
отбеляза Досев, който на вече-
рята поливаше главата си с вино 
и ни караше да признаем, че тя, 
виновницата за гола е голяма ра-
бота.“ (от „За честта на Варна“, 
Петър Герчев, 2005 г.) Стефан 
Генов изиграва 6 мача и вкарва 
1 гол за юношеският национа-
лен отбор. В книгата „Върхове на 
българския футбол“ в записано 
името Стоян Генов, но игралите 
тогава Иван Филипов и Христо 
Николов – Чоко са единодушни, 
че това е грешка.

Никола Стеф. Калдаръмов 
(11.03.1912 г. – 23.10.1977 г.), виж. също шампиони-
те 1934 г. „Синовете ми нямаха влечение към футбо-
ла, но се зарадвах много когато научих, че племен-
никът ми – Стефан Генов е тръгнал по пътя на вуйчо 
си. Станах шампион на България с „Владислав“, кога-
то бях на 22 години, но и след това родителите ми 
не гледаха с добро око на моето увлечение по фут-
бола. Намираха, че си губя времето и не мога да се 
заема с по-сериозни неща в живота. Не бяха прави, 
но така и не успях да ги убедя в противното. Нищо, 
че вестниците сипеха похвали за моята игра по-чес-
то, отколкото за брат ми, който бе един от добрите 
оперни певци в столицата. Прекратих кариерата 
си през 1945 г., макар че имах още какво да „кажа“ 
на привържениците на любимия си „Владислав“. 
(бел. Калдаръмов играе до края на 1945 г. с екипа 
на „Тича-Владислав“). Разбира се, че съжалявах по-
късно. Разделих се с добри футболисти и можещи 
съотборници като Иван Моканов, Георги Мишков, 
Недко Недев, Младен Джуров, с които дълги години 
деляхме радост и мъка по футболните терени. Дали 
сме оставили трайна следа във варненския футбол 
– нека преценяват поколенията след нас …“ (от „За 
честта на Варна“, Петър Герчев, 2005 г.)
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9.2.1958 г.: пр., 
„Ботев“ – „Черно 
море“(бивш „Корабо-
строител) 3:1

Финал: 16.2.1958 
г., Колодрума, 15.30, 
„Спартак“ Вн – 
„Ботев“ Вн 1:1 (1:0), 
10 000 зр.

Голм: 1:0 
Арнаудов 3‘, 
1:1 Л. Костов 
46‘.

В. „Нар. 
спорт“, бр. 21, 
17.2.1958 г.: 
„Спартак“ Вн – 
„Ботев“ Вн 1:1, 
Варна, 16.2. 
Ф и н а л н а т а 
среща от тур-
нира за купата 
на Градския 
комитет на 
Димитровския 
съюз на народ-

ната младеж (ГС на ДСНМ) 
бе много трудна за играчи-
те, защото поради равния 

резултат те трябва-
ше да се състезават 
120 мин. Но силите 
на двата отбора 
не достигнаха и в 
двете продълже-
ния. Играта бе вяла 
и недостатъчно 

бърза. Резултата откриха 
спартаковци в 
3-та мин. чрез 
Арнаудов. Още 
в 46-та мин., от 
центъра на иг-
рището Костов 
се озова сам 
пред вратата на 
Панчев и с ху-
бав диагонален 
удар изравни. 
Победител не 
бе излъчен и за 
купата ще бъде 
играна втора 
среща.“

(бел. Не на-
мираме инфор-
мация относно 
преиграване на 
този финал)

23.2.1958 г.: 
пр., Русе, „Дунав“ 
– „Ботев“ Варна 
1:2

Купа на 
ОСПС:

27.2.1958 г.: „Спартак“ 
Вн – „Ботев“ Вн 1:0 (1:0),

Голм.: 1:0 Ив. Киров 24‘

***
9.3.1958 г., ЦДНА – 

„Ботев“ Вн 4:0 (1:0),
В. „Нар. спорт“, бр. 30, 

10.3.1958 г.: „.. Вчера, 15 
мин. преди края на мача 
върволиците от зрители 
се отправиха към изхо-
дите. Борбата на терена 
не бе ги завладяла. А в 
мача паднаха 4 гола! Това 
значи все нещо, като се 
има предвид, че минала-
та година в двете срещи 
между тези съперници 
бяха фиксирани равни 

резултати. Естествено 
головете понажежаваха 
атмосферата, но после 
настъпваше охлаждане. 
За него допринасяха ед-
нообразието в акциите на 
ЦДНА и липсата на опре-
делен рисунък в играта 
на „Ботев“, от който да се 
види на какво разчита той 
в борбата срещу републи-
канския първенец. Струва 
ни се, че варненци напра-
виха грешка, като през 
по-голямата част от мача 
се стараеха да имитират 
техническото изпълнение 
на своя съперник, да се 
впускат в продължителни 
комбинации, които няма-
ха сили да завършат.

Няма нужда да из-
тъкваме, че ЦДНА имаше 
надмощие през целия 
мач, но само първите 30 
мин. бяха от най-високо 
качество ... 

Ефектни голове по-
стигнаха Г. Димитров 
(Червения) и Панайотов, 
макар и по различен на-
чин. Димитров би остро от 
около 25 м, а Панайотов с 
неговия слалом премина 
трима души от варненска-
та отбрана и би неспася-
емо от 10 метра. 

Вчера слаб пункт в 
отбора на ЦДНА бе Н. 
Ковачев, и то срещу един 
предпазлив, не особе-
но настойчив съперник, 
какъвто беше Лулчев. 
Наистина в неговия сек-
тор често се прехвърля-
ше и изненадващо дейст-
ваше бързият капитан 
на моряците Киров, но 
един защитник на нац. от-
бор трябва да умее да се 
ориентира и да решава с 
успех и най-сложните за-
дачи в игрите на първен-
ството. Ал. Ясников“

16.3.1958 г., „Ботев“ 

1958

Ранджев (3) и Боснов 
(2) спират атака на 

„Спартак“
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Вн – „Спартак“ Вн 1:3 (1:1),
В. „Нар. дело“, бр. 65, 

18.3.1958 г.: „Началният 
удар бе на „Ботев“. 
Спартаковци веднага от-
неха и се спуснаха в атака, 
обаче ударът на Киров (Сп) 
бе неточен. Последва нова 
атака на Трайков и Попов, 
но и сега топката бе пратена 
в аут. Ботевци се организи-
раха и на свой ред застра-
шиха вратата на Вълчанов. 
Играта още в първите ми-

нути бе устремна, оспорва-
на с поделено надмощие. В 
17-та мин. към Попов (Сп) 
бе отправена висока топка, 
той разумно направи опит 
да прехвърли Ранджев, но 
последният подходи неу-
дачно и топката се удари в 
ръцете му. Това бе в нака-
зателното поле и съдията 
Коджаманов (Рс) отсъди 
11-метров удар. Младият 
Трайков умело изпълни 
удара 1:0 за „Спартак“. От 
„Нар. спорт“: „След цен-
търа ботевци притиснаха 
своя противник. В 20-та 
мин. Спас Киров напредна 
към вратата и отправи не 
много силен, но точен удар 

в десния долен ъгъл. 
Изненаданият Вълчанов 
закъсня да реагира и топ-
ката спря в мрежата.

След почивката бо-
тевци атакуваха остро. 
Киров с отличен дрибъл 
и бързина направи ня-
колко самостоятелни 
пробиви, но партньорите 
му отдясно не можаха да 
реализират създадените 
от него положения.“

Единадесеторката на 
„Спартак“ настойчиво 

налагаше своят стил, ма-
кар и някак еднообраз-
но, а моряците загубиха 
първоначалната връзка 
между отделните линии 
и самите нападатели ата-
куваха вече откъслеч-
но, главно чрез бързия 
Киров, Костов и Ганишев. 

В 63-та мин. при не-
доразумение в отбраната 
на моряците Арнаудов 
успя да овладее топката 
и да стреля от близо – 
2:1. В 79-та мин. отново 
Арнаудов остана непо-
крит и с глава увеличи на 
3:1.“ …

В отбора на „Ботев“ 
и в неделната среща се 

забелязаха големи не-
достатъци – стихийност 
в нападението, липса на 
връзка между линии и 
състезатели, малко и нека-
чествени удари. В отбра-
ната Ранджев, Боснов, а и 
Пашов не изпълниха за-
дачите си. Полузащитната 
линия – Лазаров и Коцев 
не бе убедителна в по-
стройката на играта. В 
действията им се чувства-
ше суетене и несигурност. 
Това даде отражение в 

играта на нападателите, 
които атакуваха без доста-
тъчно замисъл. Единствен 
Спас Киров показа, че е в 
отлична спортна форма 
и може да се справя с ле-
кота в сложните моменти. 
Може да се каже, че техни-
ческата подготовка на от-
делните състезатели, с из-
ключение на Киров, Коцев, 
Лазаров и Пашов съвсем 
не съответства на стила на 
устремна и бърза игра на 
отбора. … Именно в това 
отношение – главно по ин-
дивидуалната техника на 
състезателите (Грозданов, 
Ранджев, Лулчев, Костов, 

1958

15.01.1958 г., Избрано 
е ново правител-
ство на Антон Югов. 
Първи заместник-
председатели са 
Райко Дамянов и 
Георги Трайков, 
заместник-пред-
седатели: Иван 
Михайлов, Станко 
Тодоров, Живко 
Живков и Кимон 
Георгиев. Министър 
на вътрешните 
работи - Георги 
Цанков, министър 
на отбраната - ген. 
Петър Панчевски.
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Ганишев и др.) не е рабо-
тено достатъчно. … Това 
състояние на отбора тряб-
ва да се анализира и да 
се вземат мерки … Илия 
Апостолов“

23.3.1958 г., „Ботев“ 
Пд – „Ботев“ Вн 3:0 (3:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
36, 24.3.1958 г.: „Първото 
впечатление бе силно раз-
воднения терен на ст. „9 
септември“, последствие 
на падналия в навечерие-
то на мача сняг.

Неведнъж се е доказа-
ло, че при такова състоя-
ние на терена от значение 
е не само бързината и 
издръжливостта на със-
тезателите, но най-вече 
изнасянето на топката с 
дълги прехвърляния без 
никакво задържане и оп-
ити за техническа игра. 
Точно с такава постройка 
започнаха пловдивчани 
от самото начало. В ре-
зултат, лошо покритият 
Сотиров с остър силен 
удар в 3-та мин. принуди 
Пашов да се наведе под 
мрежата – 1:0. Наистина, 
голът падна твърде рано 
и мнозина очакваха вар-
ненци да се реабилитират. 
Но веднага се разбра, че 
с късите си подавания те 
няма да постигнат нищо 
сред локвите. Освен това, 
в 8-та мин. съдията отстра-
ни от игра Лазаров за не-
спортсменско държание, 
което естествено оказа 
влияние върху отбора. 
Объркването бе използва-
но от пловдивчани и в 13 
и 31 минути Карадалиев 
постигна нови два хубави 
гола – 3:0. Едва тогава мо-
ряците оправиха играта 
си и започнаха да атаку-
ват с дълги прехвърляния. 
Топката се пренесе към 
Ангелов, но лошата стрел-

ба на отличните иначе 
Киров, Лулчев и Генов по-
пречи да бъде отбелязан 
гол. В 37-та мин. Лулчев от 
дълбочина получи топка-
та, напредна и пред сама-
та врата в момент на удар 
бе спрян непозволено от 
Шулеков. 

Би следвало да се 
отсъди 11-метров удар, 
обаче съдията Михайлов 
махна с ръка и не отсъди 
нищо. 

Второто полувреме 
премина почти изцяло 
при силен натиск на вар-
ненци. На по-сухата част 
от терена нападателната 
им петорка бе извънредно 
активна. Бяха изпълнени 
6 ъглови удара и бяха да-
дени повече от 8 силни и 
опасни удара във вратата 
на Ангелов. Но с истинско 
майсторство и щастие той 
опази мрежата си от гол, 
като бе заслужено аплоди-
ран от хилядите зрители. Г. 
Гичев“

20.3.1958 г., пр., Коло-
друма, 16.30, „Спартак“ Вн 
– „Ботев“ Вн 3:2 (0:2)

В. „Нар дело“, 21.3. 
1958 г.: „ По случай 30- го-
дишната треньорска и 
състезателна дейност 
на др. Стефан Калъчев 
(Муната), вчера в гр. Варна 
се проведе юбилейна фут-
болна среща.

При оспорвана игра, 
победа с 3:2 спечели отбо-
рът на „Спартак“, На по-
лувремето резултатът 
бе 2:0 за „Ботев“.

30.3.1958 г., „Ботев“ 
Вн – „Славия“ Сф 1:0 (1:0)

В. „Нар. дело“, 1.4. 
1958 г.: „…Срещата бе 
много динамична, още в 
първите 30 секунди моря-
ците проведоха устремна 
атака и при настъпилото 
разбъркване пред вратата 

на „Славия“, Л. Костов от-
беляза единствения гол – 
1:0 за „Ботев“. Славистите, 
като че ли не очакваха 
това и за известно време 
се огънаха, но нов гол не 
бе отбелязан. Ботевските 
нападатели не стреляха 
във вратата на Иванов, а 
се увлякоха в разиграва-
не на топката в средата 
на игрището. Постепенно 
гостите преодоляха сму-
щението си и на свой ред 
започнаха да атакуват ор-
ганизирано от дълбочи-
на. В 34-та мин. Василев 
(10-Сл) проби отляво, дос-
тигна до малкото наказа-
телно поле, но силният 
му удар бе умело спасен 
от Пашов. Моряците бяха 
изтеглили назад дясната 
свръзка Досев, а на мо-
менти Киров и Костов, 
които заедно с добре иг-
раещите защитници от-
биваха добре атаките на 
„Славия“. 

През второто полу-
време играта също така 
бе бърза и оспорвана. 
Гостите се стараеха не-
пременно да отбележат 
гол, но това не им се от-
даде. Те сбиха играта в 
центъра и не използваха 
бързите си крила Милев 
и Гугалов. Доста рабо-
та в тази част на играта 
имаше вратарят Пашов, 
който с майсторство спа-
си няколко опасни уда-
ра на Ташков, Горанов и 
Гугалов.

Моряците проявиха 
похвална борбеност и ус-
пяха да победят един си-
лен противник. Но трябва 
да се отбележи, че все още 
се чувства стихийност в 
атаките им. Влизането на 
Киров (11) в средата на те-
рена се оказа неудачно и 
там той загуби най-ценно-
то си качество – бързина-

1958

На 6.2.1958 г. в само-
летна катастрофа 

на летището в 
Мюнхен загиват 23 

човека, между които 
7 футболисти от 

ядрото на английски-
ят шампион „Ман-
честър Юнайтед“. 
Тимът се завръща 

от Белград, където 
след равен резултат 

3:3 срещу „Цървена 
звезда“ успява да се 

класира за полуфина-
ла на купата на Евро-

па (първият мача в 
Манчестър завършва 

с победа – 2:1). 21 
човека преживяват 

катастрофата, 
между които 20-го-

дишният нападател 
Боби Чарлтън и лошо 
обгорелият треньор 

Мат Бъзби. Ката-
строфата убива и 

надеждите на мла-
дото и талантливо 
поколение, наречено 

галено „бебетата 
на Бъзби“ за трета 

поредна титла в 
Англия и пробив в 

турнира за купата 
на Европа. Ремоде-

лираният отбор на 
„Юнайтед“ губи по-

луфинала на купа Ев-
ропа от АС „Милан“, 

а титлата в Англия 
заминава за Уулвър-
хемтън. Купата на 

Европа за трети 
път е спечелена от 

„Реал“ Мадрид, който 
побеждава на финала 
в Брюксел АС „Милан“ 

с 3:2 в продължени-
ята.
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та, понеже бе принуден да 
играе на малко простран-
ство, заобиколен от много 
състезатели.

В последните минути 
гостите заиграха много 
твърдо и на места гру-
бо, което беше допусна-
то от съдията Антонов от 
Толбухин. Н. Григоров“

Вечерта на 30 март, 
след мача, футболистите 
на „Ботев“ Варна заминават 
за ГДР, където им предсто-
ят три приятелски срещи. 
Завръщането е на 10.4.1958 
г.

***
4.4.1958 г., Babelsberg, 

Karl-Liebknecht-Stadion, 
„Ротацион“ Бабелсберг 
– „Ботев“ Вн 2:2 (2:1), съ-
дия: Кöhler, 6000 зр.

Голм: 0:1 Л. Савов 12‘, 
1:1 Алдерман 25‘, 2:1 Пилау 
35‘, 2:2 Л. Костов 77‘

„Rotation” Bab: Peter 
Noske, Gerhard Harbolla, 
Gerhard Jeronimus, 
Siegfried Arnold (17’ 
Harry Adam), Manfred 
Pillau, Günther Simon, 
Dieter Anders, Hans 
Schöne, Dieter Döbel, 
Siegfried Aldermann, 
Klaus Selignow, tr: Helmut 
Jakob, в черно-бяло

„Ботев“ Вн: Евг. 
Пашов, Д. Боснов, Г. 
Ранджев, Вл. Грозданов, 
Хр. Лазаров, Л. 
Славейков, Ив. Лулчев, 
Ст. Генов, Л. Костов, Л. 
Савов (55‘ В. Досев), Сп. 
Киров, тр. Иван Моканов, 
в червено-бяло

Сп. „Die neue 
Fussball-woche“, бр. 14, 
8.4.1958 г.: „Опасен и 
бърз: Андерс. Бабелсберг 
имаше по-добрите го-
лови положения, които 
проигра преди почивка-
та и правилно направи 

ранна смяна, но 
допусна греш-
ката да напада 
предимно чрез 
лявото крило, 
което се оказа 
решаващо за из-
хода от срещата. 
По този начин, 
бързината на 
дясното крило 
Андерс остана 
неоползотворе-
на. Второто по-
падение доказа 
каква опасност 
се създаваше от-
там пред вратата 
на противника. 
Пилау изигра 
ролята на дясно 
крило в своята 
половина, но 
веднага се върна 
на мястото си и 
Андерс пробяга последна-
та дистанция, отново вър-

4.4.1958 г., Бабелсберг, ГДР, прави от ляво надясно: D. Anders, Вл. Грозданов, G. Harbolla, Г. Ранджев, S. Arnold, Хр. Лазаров, 
M. Pillau, Л. Костов, G. Simon, Д. Боснов, K. Selignow, H. Schöne клекнали: P. Noske, Евг. Пашов,…, H. Jakob (tr.), Кöhler (ref.), 

Сп. Киров, G. Jeronimus, Ст. Генов, D. Döbel, Ив. Лулчев, S. Aldermann, В. Досев и Л. Славейков
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на топката към Пилау, чий-
то удар от 20 метра се заби 
неспасяемо под гредата. 

Гостите впечатлиха 
със своята техника и умна 
комбинативна игра през 
първото полувреме, а след 
почивката показаха и от-
лична кондиция. Атаките 
на широк фронт отново 
и отново създаваха прос-
транства за най-добрият 
играч на терена - Киров, 
който беше във вихъра 
си. Изравнителният гол на 
Костов с великолепен удар 
с глава беше напълно за-
служен. Rudolf Wilke“

6.4.1958 г., Zwickau, 
Georgi-Dimitroff-Stadion, 
„Мотор“ Цвикау – 
„Ботев“ Вн 1:2 (1:1), съ-
дия: Neumann, 7500 зр.

Голм: 1:0 Е. Франц 10‘, 
1:1 В. Досев 22‘, 1:2 Глаубиц 
63‘ (авт.)

„Motor” Zw: Rolf 
Baumann, Alois Glaubitz, 
Manfred Neumerkel, Günter 
Witzger, Eberhard Lindner, 
Rolf Schmidt, Hans Wajandt, 
, Werner Baumann, Rainer 
Franz (Erhard Meinhold), 
Horst Jura, Eberhard Franz, 
tr.: Karl Dittes

„Ботев“ Вн: Евг. 
Пашов, Дим. Боснов, Г. 
Ранджев, Вл. Грозданов, Л. 
Славейков, Хр. Лазаров, 
Ив. Лулчев, В. Досев, Л. 
Костов, Ст. Генов, Арг. 
Страков, тр. Ив. Моканов

Сп. „Die neue Fussball-
woche“, бр. 14, 8.4.1958 
г.: „Автогол реши мача. 
Гостите от Варна спече-
лиха с 2:1 и заслужено си 
тръгнаха щастливи като 
победители. Зрителите 
също напуснаха стадиона 
доволни, защото наблюда-
ваха игра от висока класа 
и от двата отбора.

Д р а м а т и ч н а т а 
развръзка на този 

Великденски мач дойде 
след нещастен автогол на 
Алоис Глаубиц, който чрез 
този неприятен момент 
даде аванс на гостите с 2:1. 
След този шок Цвикау се 
опита да притисне против-
ника с последни сили до 
изравняване на резултата, 
но защитата на гостите, 
организирана от хладно-
кръвният централен за-
щитник Ранджев беше не-
поклатима. Тъй като бъл-
гарите имаха предимство 
в скоростта и издръжли-
востта, победата им беше 
заслужена. Theo Harre.“

7.4.1958 г., Jena, Ernst-
Abbe-Sportveld, „Мотор“ 
Йена – „Ботев“ Вн 1:1 
(0:1), съдия: Green

Голм.: 0:1 Ив. Лулчев 
1ПВ, 1:1 2ПВ

„Motor“ Jena: 
Wolfgang Brünner, Georg 
Buschner, Klaus Gablick, 
Rolf Hüfner, Günter Rahm, 
Siegfried Woitzat, Helmut 
Müller, Roland Ducke, Horst 
Kirsch, Karl Schnieke, Erwin 
Schymik, tr.: Heinz Pönert

„Ботев“ Вн: Евг. 
Пашов, Дим. Боснов, Г. 
Ранджев, Вл. Грозданов, Л. 
Славейков, Арг. Страков 
(Ал. Ганишев, Страков), Ив. 
Лулчев, В. Досев, Л. Костов, 
Ст. Генов, Л. Савов, тр. Ив. 
Моканов

Сп. „Die neue Fussball-
woche“, бр. 14, 8.4.1958 г.: 
„Тъжен завършък. Мачът в 
Йена започна толкова спо-
койно, но завърши като 
истинска война, в която 
нямаше никакви достойн-
ства, с които да се опри-
личи с предишните меж-
дународни мачове на СК 
„Мотор“ Йена. 

Българите разкриха 
своето предимство във 
въздуха, по-добро владе-
ене на топката, така че те, 
поне в полузащита имаха 

лек превес.
Въпреки всичко, вто-

рото полувреме донесе 
един неочакван обрат, 
когато Йена премина в 
тотална атака и притисна 
българите да се отбраня-
ват.  Всичко започна с груб 
фаул срещу Дуке от стра-
на на десния бек (Боснов). 
Гостите продължиха с гру-
бата си игра, по която се 
увлякоха и футболистите 
от Йена. Мачът изгуби 
каквото и да е ниво, а на-
рушения и контузии за-
почнаха да се натрупват и 
от двете страни. Съдията 
Грийн беше принуден да 
отстрани от игра десният 
бек на „Ботев“ Боснов, по-
ради грубо неспортсмен-
ско поведение на терена. 
Това което е сигурно, гос-
тите бяха решили да запа-
зят малката си преднина, 
без да подбират средства, 
за да спрат нападателите 
на Йена. 

Футболистите на 
„Ботев“ Варна показаха 
пълна липса на спорт-
но приятелство, когато 
напуснаха стадиона без 
да отправят обичайния 
спортен поздрав към пуб-
ликата. Peter Palitzsch“

Турнирът ще остане 
известен в историята на 
клуба с няколко нещастни 
обстоятелства, които ще 
доведат до наказание на 
целият отбор, завършил 
мача в Йена. Наказанието 
е спиране на футболните 
права на всички участ-
вали, не отдали спортен 
поздрав в края на мача 
за период от 3 месеца, 
започващ от 1ви май 
(бел. ответния мач срещу 
„Ротацион“ Бабелсберг на 
2.5.1958 г. във Варна е иг-
ран с титулярния състав). 
За това турне говорят че-
тирима от участниците в 

1958

BSG „Motor“ Zwickau, 
осн. на 28.8.1912 

г. като SC Planitz, 
който през 1948 г. 

става първи шампи-
он на окупираната 

от СССР територия. 
След обединение с 

още няколко клуба 
SC Planitz образува 

ZSG „Horch“ през 
1949 г., който 

става шампион на 
новосформираната 

ГДР Оберлига след 
скандален последен 

мач срещу конку-
рента Dresdner-Fr, 

довел до ликвидира-
нето на дрезденския 

клуб, чиито играчи 
избягват в Зап. 

Берлин. На 14.5.1950 
г. името ZSG „Horch“  

се променя на BSG 
„Motor“ Zwickau, след 
преминаване към ав-
то-мото индустри-

ята по познатия в 
България образец 

(BSG – Betriebssport-
gemeinschaft отго-

варя на българското 
ДСО). През 1958 г. 

BSG „Motor“ Zwickau 
завършва на 8-мо 

място в Оберли-
гата. През 1968 г. 

името се променя 
BSG „Sachsenring“, 

а от 1990 г. на FSV 
Zwickau.
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него: Аргир Страков, Иван 
Василев, Любен Костов и 
Васил Досев. В хотела фут-
болистите са разпределе-
ни по четирима в стая, в за-
висимост от позициите на 
които играят. Така десния 
бек Иван Василев попада 
в една стая с резервният 
вратар Андрей Георгиев 
и още двама. „Беше късно 
през нощта, бяхме легнали 
да спим. Андрей се върна 
пийнал и взе да вдига шум, 
направих му забележка, 
той отговори. Аз бях на 19 
години, кръвта ми кипеше, 
станах, грабнах един стол 
да го ударя, но като вдигах 
стола строших полилея. 
Беше красив, скъп поли-
лей, но тогава почна меле-
то в стаята и изпотрошихме 
мебелите.“

Аргир Страков добавя: 
„Единият имаше насине-
но око, а другият спукана 
устна. Като се връщахме в 
България ни питаха на гра-
ницата дали сме отбор по 
бокс. Но германците поту-
лиха случая. 

Проблемът дойде от 
мача в Йена. (тук разказите 
на участниците показват 
малки разлики от офици-
алната версия, отпечатана 
във Fussball-woche“ и при-
дават повече цвят на слу-
чилото се). Босната започ-
на да се дразни с техните 
футболисти, наричаше ги 
„шваби“, „фашисти“ и какво-
то там му дойде на ум. Част 
от публиката, около 10-15 
човека влязоха на терена 
да се разправят него. В края 
на мача влязоха и руски 
военни, за да ни помогнат 
с евакуацията от игрище-
то. Босната завърши мача, 
не мисля че беше изгонен, 
вървеше пред мен, залепен 
за един здрав руски офи-
цер на име Толя. После, го-
дини наред го бъзикахме с 

„Толя, не страхуйся“. Този 
инцидент също беше по-
тулен от местните власти. 
Официалната версия за 
наказанието ни беше, 
че не сме поздравили 
публиката на братския 
народ. Аз бях сменен от 
Ганишев, но след 10 ми-
нути Мокана отново ме 
вкара в игра на неговото 
място. Смените не бяха 
добре отразени и аз се 
разминах с наказанието, 
а наказаха Ганишев, кой-
то всъщност не беше на 
терена в самият край на 
мача.“ 

Според разказа на 
Любен Костов, всичко за-
почнало от германският 
нападател, който скочил 
с двата крака напред сре-
щу Ранджев и чак тогава 
Боснов тръгнал да се раз-
правя с него и се сбили. 

Във „Футболна Варна“ 
е записано как капитана 
Досев е видял събитията: 
„… един много непри-
ятен момент, свързан с 
гостуване в ГДР. От него 
произтече и драмати-
чен катаклизъм в клу-
ба. Играхме в гр. Йена. 
Отборът им беше побе-
дил преди това „Динамо“ 
Москва. Аржентински 
и бразилски отбори са 
губили там. Имахме щас-
тието, или по-скоро не-
щастието да им вкараме 
гол чрез Лулчев и битката 
започна. Боснов контузи 
тежко техен състезател, 
а при един фал, докато се 
разправяхме със съдия-
та, те вкараха топката в 
опразнената врата – 1:1. 
И започна едно ритане, 
блъскане, подгониха ме 
извън терена. Мача за-
върши 1:1. Бях капитан 
на отбора, събрахме се 
в центъра на игрището, 
но не поздравихме пуб-
ликата – при нас такава 

привичка още нямаше. 
После ни казаха, че тряб-
вало двата отбора да се 
поздравим, и публиката 
също. Страшно неприят-
но се получи… Вечерта в 
ресторанта пратих Боснов 
да се извини на контузе-
ния, оня го изгонил от ма-
сата. Написах дописка до 
местния вестник, за да се 
извиня, като обясних, че 
не сме знаели техните тра-
диции и навици, но те не я 
поместиха. Бяхме гости на 
ДЕФА филм – с тях имахме 
добри взаимоотношения и 
те ни успокоиха, казаха ни, 
че нищо толкова не е ста-
нало. Но вечерта за нещас-
тие Иван Василев и вра-
таря Георгиев се сбиват. 
Изпотрошават врата, про-
зорци, полилея … Резил! 
Скандал, невероятен… 
Връщаме се в България, 
а след нас пристига едно 
писмо до най-горе и ни 
изключиха. Но само тези, 
които играхме в Йена, 
т.е. титулярния състав. 
Продължихме участието 
си в „А“ РФГ с отбора на 
Морското училище. Спас 
Киров беше болен и не 
игра в Йена…“ 

Лиляна Моканова до-
бавя това, което е чула от 
мъжа си. Боснов бил из-
пратен да се извини. Уж 
ходил, върнал се, казал 
че всичко е наред и като 
потеглили за Варна си 
признал, че не е ходил да 
се извини. Досрамяло го, 
дострашало го, кой знае. 
Изпсувал нещо и не можал 
да обясни защо точно не 
е отишъл. Тогава Мокана 
разбрал, че всичко това ще 
има тежки последствия. 
Наказание от три месеца 
получават 11-те напусна-
ли терена без да отдадат 
спортен поздрав, както и 
треньора Моканов. 

1958

SC „Motor“ Jena, осн. 
на 13.5.1903 г. като 
FK „Carl Zeiss“ към фа-
бриката за оптика в 
града. След съвет-
ската окупация и 
последвалото пре-
структуриране на 
клубовете през 1946 
г. е създаден SG „Ernst 
Abbe“ Jena, който 
променя името си на 
SC „Motor“ през 1949 
г. През 1958 г. клубът 
е новак в Оберлига-
та, но въпреки това 
завършва сезона 
като вице-шампион 
на ГДР, а Хелмут 
Мюлер със 17 гола 
е голмайстор на 
първенството. 
Това е началото на 
успехите на един от 
водещите клубове 
в ГДР, който ще спе-
чели три титли на 
Оберлигата и финал 
в турнира за КНК 
през 1981 г., където 
е победен с 2:1 от 
„Динамо“ Тбилиси. 
Името FC „Carl Zeiss“ 
Jena се завръща на 
20.1.1966 г., когато 
клубът е на практи-
ка преоснован.
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***
13.4.1958 г., „Миньор“ 

Димитрово – „Ботев“ Вн 
4:2 (3:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 45, 
14.4.1958 г.: „Първите ми-
нути от срещата не предве-
щаваха нищо хубаво за до-
макините. Младите армей-
ци от Варна започнаха бър-
зо на широк фронт, с остри 
пробиви към вратата на 
Илиев. И когато никой не 
очакваше, в 18 мин. Данчев 
с далечен удар откри ре-
зултата – 1:0 за „Миньор“. 
Но радостта на димитров-
чани скоро бе помрачена – 
Лулчев от „Ботев“ скоро из-
равни резултата. Едва сега 
миньорските нападатели 
показаха своето превъз-
ходство. Вътрешната трой-
ка заработи безпогрешно, 
а лявото крило Павлов бе 
неудържим. В 37-та мин. 
Владимиров устремно 
слезе от дясно и би силно 
към вратата на гостите, а 
Аргиров като политна във 
въздуха, с глава вкара ве-
ликолепен гол. Пет мину-
ти по-късно той отново се 
отличи като пусна хубава 
топка на Павлов, който с 
отмерен удар покачи ре-
зултата на 3:1.

След почивката ди-
митровци наложиха своя 
стил, защитата начело с 
П. Лозанов игра сигурно, 
без задържане на топката, 
а нападението водено от 
Владимиров, който си въз-
връща бойната форма съз-
даде доста работа на вра-
таря Пашов. В 58-та мин. 
Павлов от далеч вкара топ-
ката за четвърти път във 
вратата на гостите. ... Една 
минута по-късно Савов на-
мали на 4:2. Б. Боянов“

20.4.1958 г., „Ботев“ Вн 
– „Спартак“ Плевен 1:2 
(0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
48, 21.4.1958 г.: „Неточни 
подавания, никакъв ус-
трем, липса на удари във 
вратата. Ето картината на 
първото полувреме.

След почивката игра-
та стана по-жива и по-це-
ленасочена. В 50-та мин. 
съвсем изненадващо 
Кутов би отдалеч и топ-
ката се спря в мрежата. 
Ботевци се впуснаха в 
борба за изравняване, 
но съвсем неочаквано в 
60-та мин. падна и дру-
гият гол, отбелязан от 
Игнатов. Ботевци нама-
лиха на 1:2 от 11-метров 
удар.

Макар и победители, 
спартаковци не се харе-
саха. След почивката те 
отправиха само 3 леки 
удара във вратата на 
„Ботев“. Г. Великов“

26.4.1958 г., „Левски“ 
Сф – „Ботев“ Вн 0:1 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
51, 28.4.1958 г.: „Когато 
съдията оповести края 
на съботната среща, 
стадионът се заля с ръ-
копляскания. Може би 
трибуните аплодираха 
„Левски“? Съвсем не! 
Овациите на публиката 
събра по-добрият отбор 
на мача – варненският 
„Ботев“. А за сините има-
ше справедлива присъда 
– негодуването и на най-
верните привърженици.

Макар и минимална, 
победата на ботевци е 
напълно заслужена. Тя 
дойде като плод на ко-
лективните усилия на 
целия отбор, на силната 
воля за борба, и най-ва-
жното – в резултат на 
порасналото му тактиче-
ско и техническо умение. 
Голът на победата бе по-
стигнат от най-дейният 
играч на терена Лазаров 

(Бот) вследствие на бърза 
и точна комбинация.

„Левски“ излезе без 
Арсов и Костов, но ще 
бъде наивно тук да се тър-
си извинението. Отборът 
показва упадък и събужда 
опасения. Крайната защи-
та се чувства нестабилна, 
полузащитата не изпъква 
като разумен конструктор. 
А нападението – най-сил-
ното оръжие на „Левски“ 
играе бездушно, необмис-
лено и безрезултатно.“

***
В. „Нар. дело“, 30.4. 

1958 г.: „Гости на АСК 
„Христо Ботев“ (Вн) ще 
бъдат футболистите от 
„Ротацион“ (Бабелсберг). 
Отборът на „Ротацион“ е 
един от най-популярни-
те в ГДР. От осем години 
участва непрекъснато в 
елитната републиканска 
група.

Състезателите са с 
добра физическа и атле-
тическа подготовка, при-
тежават завидна морал-
но-волева устойчивост. 
Той е сочен единодушно 
от специалистите за най-
коравия и устойчив от-
бор в републиката. С раз-
умната си и техническа 
игра изпъкват майстора 
на спорта Шьоне (център 
нападател), двете свръз-
ки Алдерман и Дьобел от 
младежкия национален 
отбор, левият полузащит-
ник Симон и талантливият 
вратар Носке. 

Добрата класа на гос-
тите се потвърждава от 
постигнатия равен резул-
тат (2:2) при неотдавнаш-
ното гостуване на „Ботев“ 
в ГДР.

Срещата на 2 май в гр. 
Варна буди оправдан ин-
терес сред любителите на 
кръглата топка.“

1958

BSG „Rotation“ 
Babelsberg, осн. 1949 
г. след като спорт-
ните клубове в ра-
йона на Потсдам са 
разтурени и на тя-
хно място се осно-
вава SG „Babelsberg“ 
(SG – Sportgruppe) 
от членове на 
различни клубове, 
между които на 
SpVgg „Potsdam 
03“ и Vfl „Eintracht 
06“ Babelsberg. С 
преминаване към 
ведомствен принцип 
SG Babelsberg се 
преименува на 
BSG „Märkische 
Volksstimme“ през 
1949 г. и е един от 
основателите на 
ГДР Оберлигата, а на 
30.10.1950 г. приема 
името BSG „Rotation“ 
и преминава към 
профсъюза на печа-
тарските работ-
ници. През 1958 г. 
клубът завършва на 
последното 14-то 
място в Оберлигата 
и отпада. След мно-
жество обединения и 
преименувания той 
остава в по-долни-
те нива до закрива-
нето му през 1990 г.
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2.5.1958 г., Варна, 
„Ботев“ Вн – „Ротацион“ 
Бабелсберг, ГДР 1:0 (0:0)

Голм: 1:0 Ив. Лулчев 
57‘

„Ботев“: Евг. Пашов, 
Д. Боснов, Г. Ранджев, Вл. 
Грозданов, Хр. Лазаров, 
Л. Славейков, Ив. Лулчев, 
Л. Савов, В. Досев, Ст. 
Генов, Сп. Киров, тр. Иван 
Моканов

„Rotation” Bab.: Peter 
Noske, Gerhard Harbolla, 
Gerhard Hieronymus, Horst 
Bartolomäus, Manfred 
Pillau, Günther Simon, 
Harry Adam, Dieter Döbel, 
Hans Schöne, Siegfried 
Aldermann, Klaus Selignow 
tr. Helmut Jakob 

В. „Нар. дело“, 
5.5.1958 г.: „Състоялата се 
в петък среща може да се 
прецени като успех за гос-
тите и неуспех за домаки-
ните. 

Още в началото на 
срещата бабелбергци 
подсигуриха защитата си. 
Зиймон (6) дублираше 
Досев (9), а Иевоне (11, бел. 
няма такова име в състава) 
прие функциите на колега-
та си Зиймон. Йеронимус 
(3) контролираше зоната 
пред наказателното поле 
и се явяваше в помощ на 
партньорите си при всич-
ки критични моменти. С 
това те целят в добрия 
случай – почетния равен 
резултат, а в лошия – ми-
нимална загуба. Те щяха да 
постигнат равен резултат, 
ако изключим устремно-
то спускане в 62-та мин. и 
точно отправения удар от 
около 10 м на Лулчев (7), с 
което бе постигнат един-
ствения гол на срещата. 

Първата половина на 
срещата бе по-успешна за 
„Ротацион“. В нея те бяха 
равностоен противник на 
моряците. Състезателите 

показаха ясен поглед вър-
ху играта, комбинираха 
успешно, особено в сре-
дата на терена, но злоу-
потребяваха с търсенето 
на чисти и изгодни поло-
жения пред самата врата 
на „Ботев“. През второто 
полувреме, притиснати 
от своя съперник, те пре-
минаха в отбрана, където 
проявиха хладнокръвие.

Моряците бяха по-до-
брия отбор на терена. Те 
превъзхождаха своя про-
тивник преди всичко в 
бързина и издръжливост. 
На последното се дължи 
превъзходството им през 
второто полувреме, кога-
то техния противник по-
каза липса на физическа 
издръжливост. 

Ботевци показаха за 
сетен път, че не умеят да се 
борят срещу противник, 
възприел защитен вари-
ант и сгъстил защитата 
си до самото наказателно 
поле. При създалата се 
обстановка те не използ-
ваха бързината си, която 
трябваше да бъде тяхното 
първо оръжие срещу по-
бавните им противници 
– за внезапни и обходни 
движения по крайните 
линии и за разтегляне на 
противниковата защита. 
В тази насока сполучливи 
опити правеха Лулчев и 
Славейков, докато остана-
лите нападатели търсеха 
игра на късо разстояние и 
единоборствата. В самото 
наказателно поле те по-
казаха още една слабост 
– липса на умение за игра 
с глава след изпълнение 
на ъглови удари, каквито 
изобилстваха в тази сре-
ща. Тези слабости не се 
проявяват за първи път в 
играта на „Ботев“. Те са из-
вестни както на състезате-
лите, така и на треньора и 
ръководството на отбора. 

Футболистите притежа-
ват качества и лесно мо-
гат да ликвидират тези 
свои слабости, но е необ-
ходимо да се вслушват и 
изпълняват указанията на 
своя треньор, за да бъдат 
успехите им трайни и за-
служени.

Най-висока оценка от 
22-та състезатели на тере-
на заслужава вратарят на 
гостите Носке, който със 
сигурната си и динамична 
игра заслужи овациите на 
публиката. 

Трябва да отбележим, 
че двата отбора не търсе-
ха само спортна победа, 
а дадоха другарска и ко-
ректна игра. Д. Тодоров“

В. „Нар. спорт“, бр. 
53, 5.5.1958 г.: „Срещата в 
петък ботевци можеха да 
спечелят с по-голям ре-
зултат, но сбиваха играта 
си в центъра и прoиграха 
редица изгодни положе-
ния за гол. Гостите не съ-
умяха да застрашат вра-
тата на „Ботев“. Задоволи 
само маневрената дяс-
на свръзка Алдерман. 
Единственият гол на мача 
отбеляза Лулчев в 57-та 
мин. Г. Великов“

***
След този мач в сила 

влиза наказанието от 
три месеца за 11-те фут-
болисти: Пашов, Боснов, 
Ранджев, Грозданов, 
Ганишев, Славейков, 
Лулчев, Досев, Л. Костов, 
Генов и Л. Савов, треньо-
ра Моканов и двамата 
побойници Иван Василев 
и Андрей Георгиев. В ос-
таналите четири мача до 
края на сезона на тре-
ньорския пост е назначен 
Стефан Стефанов – Чефо, 
който е треньор на отбо-
ра на Морското училище 
(ВНВМУ), представля-

1958

Иван Манолов 
Лулчев (р. 24.12.1933 

г.) 54 мача/10 гола 
в „А“ РФГ, ок 20/12 в 

„Б“ РФГ, юноша на 
„Ч. знаме“ София, 

пристигнал да 
отбива военната си 
служба във ВМС през 

1954 г. и останал в 
отбора до 1959 г. 

Играе като крило, 
свръзка и център на-
падател, отбелязал 

решителни голове 
в първенството 

и в международни 
мачове. Лулчев е 

един от голмайсто-
рите за отбора през 
сезон 1956 г. с принос 

за завръщането 
на моряците в „А“ 

група. Прави силно 
турне в ГДР и е един 

от наказаните 
след мача в Йена. 

Завръща се в София 
след отпадането 

на „Черно море“ през 
1959 г., но няма дан-

ни да е играл футбол 
за друг отбор. Има 

информация, че е за-
почнал работа в КАТ, 

където е достигнал 
до висока длъжност.

Лулчев живее в 
София.
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ващ нещо като „Б“ отбор 
на „Ботев-ВМС“. Идват и 
няколко попълнения от 
школата на ЦСКА: Богдан 
Дочев (4 мача/1 гол) тогава 
с фамилно име Бъчваров 
и Ахмет Яшаров, в послед-
ствие добиват известност 
като футболни съдии. В 
отбора попада и брата на 
Богдан - Петко, но не за-
писва официални мачо-
ве, защитниците Никола 
Гаджев – Гуджо (7.3.1936 г. 
– 10.1.2016 г.) от В. Търново с 
4 мача и Димитър Куков (5 
мача), от Ст. Димитров . От 
отбора на ВНВМУ  в 2 мача 
играе Живко Гавраилов 
Стефанов (р. 20.10.1934 г. 
във Варна), за който Димчо 
Димитров си спомня като 
негов съученик от гимна-
зията, играл футбол като 
курсант, след което пъту-
вал по корабите. Веселин 
Цветанов Цветков – 7 
мача (7.2.1934 г. – 6.8.2008 
г.), дясно крило от юноше-
ският отбор на ВМС, играл 
полуфинал за републи-
канско първенство през 
1951 г., курсант във ВНВМУ, 
адютант на адмирала, в 
последствие основател 
на българските подвод-
ни диверсионни сили и 
средства  (отряд „Морски 
тюлени“), известни като 
поделение „Тихина“. Лилян 
Янев (3 мача) - курсант от 
ВНВМУ, морски офицер 
– запомнен като здраво, 
набито крило, харесван 
от публиката. За бековете 
Христов (4 мача) и Вълчев 
(1 мач през следващия се-
зон) няма информация, 
вероятно са били курсан-
ти или матроси на служба 
във ВНВМУ. 

В отбора също влизат 
футболисти, които ще ос-
танат и след изтичането 
на наказанието на титуля-
рите. Матросът от Айтос 

Николай Илиев застава 
като титуляр на вратар-
ския пост на мястото на 
завърналият се в Шумен 
(тогава Коларовград) 
Евгени Пашов, Иван 
Коцев – Братчика от 
„Локомотив“ София и 
юношески национален 
състезател, довършва 
военната си служба в 
„Ботев-ВМС“.

Някои от наказани-
те не се връщат пове-
че в отбора. Ранджев и 
Славейков приключват 
кариерите си, Досев оти-
ва на работа в щаба на 
ВМС, въпреки че изигра-
ва няколко мача за отбо-
ра в „Б“ група през сезон 
1959-60. 

 
***

12.6.1958 г., „Вихър“ 
Толбухин – „Ботев“ Вн 2:1

В. „Нар. дело“, 
13.6.1958 г.: „Вчера в 
Толбухин се състоя при-
ятелска футболна среща 
между местния „Вихър“ и 
„Ботев“ Варна. В начало-
то гостите имаха извест-
но надмощие и отбеля-
заха първия гол. Но след 
това вихърци се органи-
зираха и постигнаха два 
гола. Срещата завърши 
с победа за „Вихър“ при 
резултат 2:1.“

15.6.1958 г., „Ботев“ 
Вн – „Спартак“ Пловдив 
0:1 (0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
71, 16.6.1958 г.: „Не беше 
леко на подновената еди-
надесеторка на „Ботев“ 
да се бори срещу рутини-
рания отбор на „Спартак“ 
Пловдив. Макар и побе-
дени, младите футболи-
сти играха мъжествено 
и заслужават похвала. В 
39-та мин. Диев използ-
ва една грешка в отбра-
ната и заби неспасяемо 
– 1:0 за „Спартак“ Пд. П. 

Герчев“

26.6.1958 г., 
„Локомотив“ Сф – 
„Ботев“ Вн 2:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 77, 
28.6.1958 г.: „Когато пора-
ди наказанието наложено 
на отбора, „Ботев“ Варна 
трябваше да продължи в 
първенството на „А“ РФГ 
с много изменен състав, 
очакваше се едва ли не ка-
тастрофа за моряците. Но 
първият почетен резултат 
(0:1 срещу „Спартак“ Пд) бе 
едно предупреждение, а 
мачът срещу „Локомотив“ 
– едно потвърждение, че 
резервите имат добри ка-
чества, че не са боси фут-
болисти. Нещо повече – в 
мача в четвъртък ботевци 
така объркваха своят 
противник през първото 
полувреме, че домакини-
те с мъка отстраниха ня-
колко опасности за гол. 
Варненци преди всичко 
се бяха погрижили за своя 
тил и при всяка атака на 
противника, като не жа-
леха сили, се стараеха да 
имат поне 7 души в отбра-
на. Но поемеха ли топката, 
с една удивителна енер-
гия бързаха да преминат в 
контра настъпление.

През второто полу-
време обаче лудото го-
нене не можеше да бъде 
осъществено, защото си-
лите се изчерпаха. Тогава 
„Локомотив“ пое играта в 
свои ръце и непрекъсна-
то притискаше съперника 
си. Бяха пропуснати мно-
го удобни положения, а 
мача можеше да завърши 
и без гол. При първия гол 
след наказателен удар и 
голямо разбъркване пред 
варненската врата, Ив. 
Димитров (Л-3) намери 
пролука между десетки 
тела. Вторият бе един от 

Стефан Ив. Стефа-
нов – Чефо, треньор 
на отбора на ВНВМУ 
и бивш футболист 
на ТВП, под чието 
ръководство отбо-
ра доиграва сезона.

Кап. Веселин Цв. 
Цветков, 7 мача 
като дясно крило.

Никола Гаджев – Гу-
джо, 4 мача в „А“ РФГ, 
продължава карие-
рата си в „Етър“ В.Т.

Богдан Бъчваров-
Дочев (26.6.1935 г. - 
29.5.2017 г.), 4 мача/
1 гол, добива повече 
известност като 
футболен съдия.
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чудноватите голове на 
първенството. След акция 
на „Локомотив“, вратаря 
Илиев (Б) вкара топката 
в игра, но улучи гърба на 
Малинов (Л-11), който по 
това време бе на линията 
на нак. поле. Лявото крило 
побърза да използва тази 
паднала му от небето топ-
ка и със силен удар я заби 
в мрежата – 2:0.“

29.6.1958 г., „Дунав“ 
Русе – „Ботев“ Вн 2:0 (2:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 78, 
30.6.1958 г.: „Почивката 
раздели срещата на две 
части, съвсем различни 
по своя характер, развой 
и резултат. Първите 45 
мин. бяха почти изцяло на 
русенци: 6 ъглови удара, 
десетина удара в очерта-
нията на вратата, 2 гола 
постигнати от Минчев (9) в 
32 мин. и Флоров (8) в 39-

та мин. и нереализирани 
поне още 4-5 чисти поло-
жения. 

За това пък през вто-
рото полувреме варнен-
ци успяха да установят 
по-добра връзка между 
отделните линии и игра-
чи, давайки неколкократ-
но възможност на младия 
Станков (Д-1) да обира 
овациите на 10 хилядната 
публика. Русенци отново 
показаха някои стари не-
дъзи: ненужно и продъл-
жително обработване на 
топката, сбиване на играта 
в наказателното поле и пр.

В 80-та мин. съдията 
Гайдаров от София отстра-
ни отлично играещият Св. 
Кирчев (Д-6). Домакините 
останаха изумени. Кирчев 
е най-коректният състеза-
тел на отбора! След мача 
Гайдаров обясни: „Кирчев 
реагира неприлично на 
забележка на свой съиг-

рач.“ Л. Гинев“

6.7.1958 г., „Ботев“ Вн 
– „Ботев“ Ст. Загора 2:1 
(0:1)

В. „Нар. спорт“, 
бр. 81, 7.7.1958 г.: 
„Характерно за среща-
та бе по-голямата такти-
ческа съобразителност, 
която прояви единаде-
сеторката на „Ботев“ Ст. 
З. особено през първото 
полувреме. Гостите уме-
ло използваха разкрития 
тил на своя противник 
и с дълги прехвърляния 
стремително атакуваха 
вратата на Илиев. В 3-та 
мин. топката прехвърли 
централния защитник 
Куков (Б-Вн), вратарят 
Илиев закъсня да излезе 
и Николов с отмерен удар 
откри резултата. Младият 
състав на „Ботев“ дейст-
ваше колективно, на мо-

Димитър Велинов 
Куков, (р. 6.3.1937 г.), 

5 мача в „А“ РФГ като 
централен защит-

ник, завръща се в 
„Марек“ Ст. Д.

Александър 
Георгиев Ганишев, 

(20.3.1938 г. - 9.9.2014 
г.), 3 мача в „А“ РФГ, 

завръща се в „Марек“ 
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Статистика  „Ботев“ Вн в  „A“ РФГ 1958 г.
1958 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. ЦДНА 2:2 1:1 2:1 2:1 1:0 4:0

2. ЛевСф 2:2 3:0 2:0 4:1 0:1

3. СпПл 0:1 1:0 0:0 1:0 2:1

4. ЛокСф 1:0 1:1 3:0 4:3 2:0

5. Слав 0:3 3:1 2:1 1:2 5:2 6:0

6. СпПд 2:2 2:2 4:3 2:2 6:1

7. Мин 0:1 2:1 4:0 1:0 4:2

8. СпВн 0:1 6:2 1:0 1:1 1:2 1:1

9. БотПд 0:1 0:1 1:0 4:4 0:0 3:0

10. БотСЗ 0:1 2:0 1:1 0:0 2:0 3:2

11. ДунРс 1:1 1:1 0:1 2:2 3:2 2:0

12. БотВн 1:2 1:0 0:1 1:3 2:1

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. ЦДНА София 11 7 4 0 19:9 18

2. Левски София 11 6 2 3 18:9 14

3. Спартак Плевен 11 5 4 2 12:9 14

4. Локомотив София 11 4 4 3 17:17 12

5. Славия София 11 5 1 5 23:17 11

6. Спартак Пловдив 11 3 5 3 18:16 11

7. Миньор Димитрово 11 5 1 5 20:19 11

8. Спартак Варна 11 4 2 5 19:18 10

9. Ботев Пловдив 11 3 3 5 14:18 9

10. Ботев Ст. Загора 11 3 2 6 13:19 8

11. Дунав Русе 11 2 4 5 11:19 8

12. Ботев Варна 11 3 0 8 8:22 6

„Ботев“ Варна, 1958 г., 
„А“ РФГ м. г.

Спас Киров 9 1
Христо Лазаров 8 1
Иван Лулчев 7 1
Иван Коцев 7 1
Евгени Пашов 7
Георги Ранджев 7
Стефан Генов 7
Димитър Боснов 7
Владимир Грозданов 7
Любен Костов 6 2
Любен Славейков 6
Любомир Савов 5 1
Васил Досев 4
Богдан Бъчваров-Дочев 4 1
Николай Илиев 4
Димитър Куков 4
Никола Гаджев - Гуджо 4
Веселин Цветков 4
Тодор Терзистоев 4
Аргир Страков 4
Христов 4
Лилян Янев 3
Никола Алексиев 1
Александър Ганишев 1
Живко Гавраилов 1

9.3.1958 г., 1 кр., София, ст. В. 
Левски, ЦДНА – „Ботев“ Вн 4:0 
(1:0), съдия: Д. Руменчев
ЦДНА: Г. Найденов, К. Ракаров, 
М. Манолов, Н. Ковачев, Ст. 
Божков, Гав. Стоянов, Д. Миланов, 
Г. Димитров-Червения, Пан. 
Панайотов, Кр. Янев, Ив. Колев
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Любен 
Славейков, Иван Коцев, Иван 
Лулчев, Любомир Савов, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров
Голм.: 2:0 Янев 31‘ 58‘, 3:0 Г. 
Димитров-Червения 70‘, 4:0 
Панайотов 89‘

16.3.1958 г., 2 кр., Варна, Колодрума, 
„Ботев“ Вн – „Спартак“ Вн 1:3 
(1:1), съдия: А. Коджаманов
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Иван Коцев, Иван Лулчев, 
Александър Ганишев, Любен 
Костов, Стефан Генов, Спас Киров
„Спартак“ Вн: Хр. Вълчанов, Бис. 
Димитров, Ил. Кирчев, Бл. Янев, К. 
Пандов, Ив. Киров, Н. Димитров, Н. 
Попов, Т. Трайков, Г. Арнаудов, Сп. 
Филипов
Голм.: 0:1 Трайков 16‘ (дуз), 1:1 Сп. 
Киров 20‘, 1:3 Арнаудов 63‘ 79‘

23.3.1958 г., 3 кр., Пловдив, ст. 9 
септ., „Ботев“ Пд – „Ботев“ Вн 3:0 
(3:0), съдия: В. Михайлов
„Ботев“ Пд: Мих. Ангелов, Люд. 
Пеев, Г. Чакъров, Бл. Шулеков, 
Тон. Проданов, Д. Бодуров, Мих. 
Кожухаров, Ив. Занев, Ив. Сотиров, 
Ж. Карадалиев, А. Попангелов
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Любен Славейков, Иван 
Лулчев, Любомир Савов, Любен 
Костов (46‘ Васил Досев), Стефан 
Генов, Спас Киров
Голм.: 1:0 Сотиров 3‘, 3:0 
Карадалиев, 13‘ 31‘
Отстранен: Хр. Лазаров (Б-Вн) 8‘

30.3.1958 г., 4 кр., Варна, Градски 
ст., „Ботев“ Вн – „Славия“ Сф 1:0 
(1:0), съдия: Ж. Антонов
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Владимир Грозданов, Георги 
Ранджев, Димитър Боснов, Любен 
Славейков, Стефан Генов, Спас 
Киров, Любомир Савов, Любен 
Костов, Иван Лулчев, Васил Досев
„Славия“ Сф: Д. Иванов, Г. Василев, 
Д. Костов (46‘ Т. Атанасов), М. 
Горанов, Д. Ларгов, П. Патев, Цв. 
Милев, Ал. Костов, Д. Ташков, Ал. 
Василев -Чоко, Г. Гугалов
Голм.: 1:0 Л. Костов 1‘

13.4.1958 г., 5 кр., Димитрово, ст. на 
Мира, „Миньор“ – „Ботев“ Вн 4:2 
(3:1), съдия: Ст. Чомаков
„Миньор“: Ал. Илиев, Т. Евстатиев, 
П. Лозанов, Рум. Начев, Бог. Пушев, 
Ром. Драгомиров, Ив. Данчев, Дойчо 
Бачев, Пав. Владимиров, П. Аргиров, 
Ол. Павлов
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 

Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Любен 
Славейков, Стефан Генов, Иван 
Лулчев, Любомир Савов, Любен 
Костов, Христо Лазаров, Спас Киров  
Голм.: 1:0 Ив. Данчев18‘, 1:1 Ив. 
Лулчев 21‘, 2:1 Аргиров 37‘, 4:1 
Павлов 42‘ 58‘, 4:2 Л. Савов 72‘

20.4.1958 г., 6 кр., Варна, Градски ст., 
„Ботев“ Вн – „Спартак“ Пл. 1:2 
(0:0), съдия: Генчо Господинов
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Любен Славейков, Иван 
Лулчев, Васил Досев, Любен Костов, 
Стефан Генов, Любомир Савов 
(Никола Алексиев)
„Спартак“ Пл.: Н. Пърчанов, Нед. 
Боев, Пъшо Димитров, Ст. Цоловски, 
Св. Игнатов, Мат. Върбанов, Д. 
Борисов, Искър Петров, Кънчо 
Бенов, Н. Кутов, Ганев
Голм.: 0:1 Кутов 50‘, 0:2 Игнатов 60‘, 
1:2 Л. Костов 88‘ (дуз)

26.4.1958 г., 7 кр., София, ст. В. 
Левски, „Левски“ Сф – „Ботев“ Вн 
0:1 (0:1), съдия: Л. Берцоев, 40 000 
зр.
„Левски“ Сф: Ив. Дервентски, Пав. 
Василев, Б. Апостолов, П. Дончев, 
Ив. Георгиев, Дим. Шаламанов, Ст. 
Абаджиев, Л. Гайдаров, Д. Йорданов, 
Хр. Илиев, Пею Пеев
„Ботев“ Вн: Евгени Пашов, 
Димитър Боснов, Георги Ранджев, 
Владимир Грозданов, Любен 
Славейков, Иван Коцев, Иван 
Лулчев, Христо Лазаров, Васил 
Досев, Стефан Генов, Спас Киров 
Голм.: 0:1 Хр. Лазаров 30‘

15.6.1958 г., 8 кр., Варна, Колодрума, 
„Ботев“ Вн – „Спартак“ Пловдив 
0:1 (0:1), съдия: Конст. Динов
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Христов, Димитър Куков, Никола 
Гаджев, Иван Коцев, Веселин 
Цветков, Лилян Янев, Тодор 
Терзистоев, Аргир Страков, Богдан 
Бъчваров-Дочев, Живко Гавраилов
„Спартак“ Пд: Шивачев, Димов, 
Ат. Манолов, Ив. Манолов, Митков, 
Статев, Т. Диев, Стойнов, Душев, Д. 
Василев (Атанасов), Барбов
Голм.: 0:1 Диев 39‘

26.6.1958 г., 9 кр., София, ст. В. 
Левски, „Локомотив“ Сф – „Ботев“ 
Вн 2:0 (1:0), съдия: Тр. Христов
„Локомотив“ Сф: Й. Йосифов, В. 
Методиев, Ив. Димитров, Т. Велев, 
Анг. Станимиров, Мет. Несторов, Д. 
Донков, Л. Малинов, Хр. Такев, Н. 
Котков, Сп. Дебърски
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Христов, Димитър Куков, Никола 
Гаджев, Христо Лазаров, Иван 
Коцев, Веселин Цветков, Тодор 
Терзистоев, Аргир Страков, Спас 
Киров, Богдан Бъчваров-Дочев 
Голм.: 1:0 Димитров 43‘, 2:0 
Малинов 51‘

29.6.1958 г., 10 кр., Русе, Градски ст., 
„Дунав“ – „Ботев“ Вн 2:0 (2:0), съ-
дия: Ал. Гайдаров, 10 000 зр.

„Дунав“ Рс: Й. Станков, Енчо 
Калайджиев, Ив. Атанасов, П. Пенев, 
Св. Кирчев, Ат. Цанов, Г. Василев, П. 
Флоров, Ив. Минчев, Св. Калчев, 
Пенчо Ламбев
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Христов, Димитър Куков, Никола 
Гаджев, Христо Лазаров, Иван 
Коцев, Веселин Цветков, Лилян 
Янев (Тодор Терзистоев 46‘), 
Аргир Страков, Спас Киров, Богдан 
Бъчваров-Дочев
Голм.: 1:0 Минчев 32‘, 2:0 Флоров 
39‘
Отстранен: Св. Кирчев 80‘ (Дун)

6.7.1958 г., 11 кр., Варна, Градски 
ст., „Ботев“ Вн – „Ботев“ Ст. З. 2:1 
(0:1), съдия: Г. Маринов
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Христов, Димитър Куков, Никола 
Гаджев, Христо Лазаров, Иван 
Коцев, Веселин Цветков, Лилян 
Янев (Тодор Терзистоев 46‘), 
Аргир Страков, Спас Киров, Богдан 
Бъчваров-Дочев
„Ботев“ Ст. З.: Хр. Найденов, Б. 
Станоев, Теню Ботев, П. Васев, Д. 
Делчев, Кольо Щерев, Т. Петков, 
Хр. Панчев, Стан. Николов, Петко 
Янчовски, П. Манчев (Пан. Далаков 
46‘)
Голм.: 0:1 Николов 3‘, 1:1 Ив. Коцев 
66‘ (псу), 2:1 Б. Бъчваров-Дочев 87‘ 
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менти с добри технически 
прояви. В 66-та мин. Коцев 
изпълни майсторски нака-
зателен удар, фалцовата 
топка прехвърли стената 
и спря в мрежата. Хубав 
завършек на надмощието 
на варненци през второто 
полувреме бе отбелязва-
нето на победния гол в 87-
та мин. чрез Бъчваров – 2:1 
за „Ботев“ Вн.“

***
20.7.1958 г., „Ботев“ Вн 

– Сборен отбор на София 
3:2

В. „Нар. дело“, 
19.7.1958 г.: „В неделя от 
18 часа на градския стади-
он ще се проведе интерес-
на футболна среща между 
сборен отбор на София и 
„Ботев“ Варна.

Отбора на гостите 
е излъчен от футболи-
стите Апостолов, Колев, 
Янев, Стоянов, Димитров, 
Дервентски, Василев, 
Дончев, Ив. Георгиев, 
Несторов, Гайдаров, 
Печеников, Димитров.

Отборът на „Ботев“ ще 
бъде в основния си със-
тав. Приходът от мача е за 
строежа на новия стадион 
„Ботев“. (бел. По това вре-
ме започват подобрител-
ните работи по старото 
игрище „Тича“, тогава носе-
що името „Ботев“. До 1961 
г. е положен тревният те-
рен на сегашният ст. „Тича“, 
който е с перпендикуляр-
на ориентация по отно-
шение на старото игрище, 
част от което е запазено за 
около 20 години след това 
под името „сгурията“. Там, 
до 1982 г. се провеждаха 
тренировките на детските 
отбори на „Черно море“ 
под ръководството на 
Атанас Аврамов – Кафето. 
Сега на това място се изди-
га многофункционалната 

зала „Владислав“. В пери-
ода 1961-1992 г. стадиона 
носи името „Черно море“).

В. „Нар. дело“, 
22.7.1958 г.: „В неделя във 
Варна се проведе прия-
телска футболна среща 
между Сборен отбор на 
София и „Ботев“ Варна. 
Победа с 3:2 спечели отбо-
ра на „Ботев“.

3.8.1958 г., „Ботев“ Вн – 
„Ген. Заимов“ Сливен 0:0,

В. „Нар. дело“, 
5.8.1958 г.: „В чест на праз-
ника на Военноморския 
флот в неделя на игрище 
Колодрума във Варна … 
И двата отбора дадоха 
вяла игра, продължително 
се обработваше топката, 
липсваха точни подава-
ния, нямаше връзка между 
отделните линии и устрем 
в нападателните петорки, 
ударите във вратите бяха 
слаби.

Въпреки, че моряци-
те играха на свой терен и 
имаха противник с по-сла-
ба техническа подготовка, 
показаната от тях игра да-
леч не можа да задоволи 
любителите на футбола. 

В отделни моменти те 
проявяваха груба игра, 
което още повече засилва-
ше неприятното впечатле-
ние у зрителите. Срещата 
завърши при равен резул-
тат 0:0.“

9.8.1958 г., „Ботев“ Вн – 
„Левски“ Сф 1:2 (1:1)

Голм.: 0:1 Ал. 
Милтиядов, 1:1 Л. Савов 
43‘, 1:2 Пеев 2ПВ

В. „Нар. дело“, 
10.8.1958 г.: „Вчера по 
случай празника на флота, 
на градския стадион във 
Варна се проведе прия-
телската среща…

През първото полувре-
ме играта премина вяло, 
без нерв и на ниско техни-

ческо ниво. Изобилстваха 
неточните подавания и 
бавното придвижване 
към вратите. Първи от-
криха резултата гостите 
чрез Милтиядов, но ня-
колко минути преди края 
домакините успяха да из-
равнят чрез Савов. 

Второто полувреме 
играта се оживи. Пред 
двете врати бяха създа-
дени редица положения 
за гол, но бяха проиграни 
от неточната стрелба на 
нападателите и добрата 
игра на вратарите, особе-
но на Божилов от „Левски“, 
който смени Дервентски. 
Все пак при едно добре 
организирано нападение, 
отборът на „Левски“ успя 
да отбележи втори и по-
беден гол чрез Пеев. 

Съдийството допусна 
много грешки в ръковод-
ството на срещата и голя-
ма търпимост към някои 
лоши прояви на състеза-
телите.“

***
Предв. кръг:
13.8.1958 г., 

Лом, „Левски“ 
Лом – „Ботев“ 
Вн 3:6

1/8 финал 
КСА: 

18.8.1958 г., 
„Ботев“ Вн – „Спартак“ 
Плевен 3:0 сл.

В. „Нар. спорт“, 
бр. 100, 21.8.1958 г.: 
„Спартак“ Плевен ели-
миниран от собственото 
си нехайство. В понедел-
ник мачът „Ботев“ Вн – 
„Спартак“ Пл не се състоя. 
Водачите и треньорът 
на плевенчани изглежда 
повече бяха мислили за 
плажа, отколкото за пред-
стоящата среща, защото 
отборът им се яви без 
предсъстезателен меди-
цински преглед. Съдията 

1958

21.01. Политбюро 
решава "поради 

зачестили хулиган-
ски прояви" МВР да 
въдворява в лагери 

за "принудителен 
възпитателен труд 
отявлените и вред-

ните за общест-
вения ред и спокой-

ствие хулигани, 
крадци-рецидивисти 

и други разложени 
елементи". В края на 

януари и началото 
на февруари при 
масови арести в 

София и други големи 
градове, известни 

като Хулиганската 
акция, са арестува-
ни близо 2000 души. 
В Белене са въдворе-

ни 1400 мъже и 250 
жени. 170 от тях 

са непълнолетни, 
като най-младите 
са на 13-14 години. 

Акцията е насочена 
главно срещу младо-
то поколение, което 

харесва западния 
начин на живот, об-
лекло, музика и има 

свободно поведение. 
Част от въдворе-
ните по линия на 
ДС са художници, 

преводачи, артисти 
и музиканти.
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основателно не разреши 
срещата да започне и сле-
дователно бе зафиксиран 
служебен резултат в полза 
на ботевци. Това е голямо 
наказание за отбор като 
„Спартак“ Плевен, който 
миналата година стигна до 
финала, а и в първенството 
постигна не малко успехи. 
Но в случая бе неоснова-
телно наказана и много-
бройната публика, която 
бе дошла да види един ин-
тересен футболен двубой, 
а получи само едночасова 
вяла игра.“

В. „Нар. дело“, бр. 
196, 19.8.1958 г.: „Вчера 
във Варна беше насрочена 
футболна среща за КСА…
Хиляди зрители, между 
които и много летовници 
изпълниха от рано трибу-
ните на стадиона и с нетър-
пение очакваха един инте-
ресен и напрегнат двубой. 
Но определеното за започ-
ване на мача време – 16.45 
часа минаваше, а отборите 
все още не излизаха на те-
рена. Оказа се, че „Спартак“ 
е дошъл на срещата без до-
кументи за предсъстезате-
лен медицински преглед 
на футболистите. При това 
положение, определеният 
футболен съдия Ж. Петров 
от Коларовград отказа да 
ръководи срещата. 

Всичко това беше из-
вестно към 17 часа. Оттук 
нататък започнаха дълги 
пазарлъци и преговори с 
дежурните медицински ра-
ботници от окръжния физ-
културен диспансер във 
Варна, с дежурния на сре-
щата и с футболния съдия, 
които обаче не доведоха 
до някакъв резултат. Най-
после, към 18.10 часа се 
постигна „споразумение“ 
да се изиграе една трени-
ровъчна футболна среща 
между двата отбора в две 

полувремена от по 30 
мин., в която варненци 
спечелиха с 1:0. Много 
зрители, възмутени от 
тази крещяща нередност 
напуснаха стадиона, а ос-
таналите да гледат „мача“ 
за първи път посрещнаха 
своите любимци вместо с 
радостни възгласи, с ос-
вирквания. 

Главна вина за вче-
рашния скандален слу-
чай на варненския стади-
он имат ръководителите 
на „Спартак“, които са 
се отнесли съвсем без-
отговорно към такава 
важна среща – за купата 
на Съветската армия. На 
второ място не биваше 
физкултурните ръково-
дители от Варна, след 
като знаеха всичко по-
горе, да се съвещават и 
да умуват в продълже-
ние на час и половина и 
да държат публиката в 
неведение, за да измис-
лят накрая „разреше-
нието“ – тренировъчна, 
приятелска среща. Тук 
трябваше да се действа 
бързо, да се прояви по-
голяма съобразителност 
и уважение към хилядите 
зрители, които стоически 
изчакваха тяхното реше-
ние. Смятат ли домаки-
ните, че с тази „футболна 
среща“ си измиха ръцете 
и оправдаха средствата 
на зрителите за билети? 
Необходимо е да се по-
търси строга отговор-
ност от виновниците и 
това не бива да се допус-
ка повече на нито едно 
спортно състезание.“

¼ финал КСА:
15.10.1958 г., 

„Ботев“ Вн – „Миньор“ 
Димитрово 1:2 (1:1)

Виж. 1958-59 г.

***

Играе се само пролет-
ния полусезон, в краят 
на който ЦДНА е провъз-
гласен за републикански 
шампион, АСК „Ботев“ 
Варна заема последното 
12 място, но е решено, че 
отпадащи няма да има и 
„А“ РФГ започва в същи-
ят състав на 24.8.1958 г. 
в календар есен-пролет 
1958-59 г. 

***
НАРЕДБА

В. „Нар. спорт“, бр. 95, 
9.8.1958 г. : „Утвърдена е 
наредбата за провеждане 
на футболните първенства 
1958-1959 г. …

Републиканско пър-
венство за „А“ и „Б“ РФГ. В 
републиканското първен-
ство в групата на майсто-
рите участват 12-те отбора 
играли в „А“ РФГ в пролет-
ния полусезон, а в „Б“ РФГ 
– 32-та отбора участвали 
в Северната и Южната „Б“ 
групи.

За 1959-60 г. футбол-
ното първенство ще се 
провежда с една „А“ РФГ в 
състав 12 отбора, една „Б“ 
РФГ в състав от 16 отбора.

Състезателни права: 
… по отношение на про-
виненията в Наредбата 
е казано, че състезател 
отстранен от футболния 
съдия няма право на със-
тезателни права, докато 
съответната дружествена 
секция не се занимае с по-
стъпката и докато секция-
та администрираща състе-
занието не се произнесе, 
дали нейният размер на 
наказанието е достатъчен. 

В общите положения 
на Наредбата се отбеляз-
ва, че в състезанията за 
първенство, всеки отбор 
може да смени през вре-
метраенето на срещата 
един състезател и вратаря, 
като новия вратар може да 
играе само вратар.

1958

Финалът за КСА се 
играе на 7.11.1958 г., 
когато вече е започ-
нал следващия сезон 
и е взето решение 
следващите финали 
да се играят в чест 
на Деня на побе-
дата – 9 -ти май. 
Носител на КСА за 
1958 г. е „Спартак“ 
Пловдив, който по-
беждава на финала 
„Миньор“ Димитро-
во с 1:0 (0:0). 

***
Купата на спорт-
сменството за 1958 
г. също е спечелена 
от „Спартак“ Плов-
див“.

***
От 8 до 29 юни в 
Швеция се играе 
5-то Световно пър-
венство по футбол. 
Във финалния мач 
Бразилия побеж-
дава домакините 
от Швеция с 5:2 и 
спечелва за първи 
път световната 
титла. В отбора 
на победителите 
блести 17-годиш-
ният Пеле, който 
отбелязва два гола 
за своя отбор.
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Христо Лазаров – 
Ричката

Позиция: халф
ВМС/„Ч.море“: 1956-59 г.
„А“ РФГ: 49 мача/2 гола

„Б“ РФГ: ок. 21 мача
България „А“: 1 мач

Лазаров е юноша на „Септември“ София, прис-
тигнал на служба във ВМС през 1956 г. Веднага се 
налага като титуляр в халфовата линия, където иг-
рае със Славейков или Шаламанов, които са с по-
дефанзивни функции, а по-късно и с Иван Коцев. 
Техничен, с отличен поглед върху играта, Ричката 
е викан във всички национални формации, къде-
то записва 7 мача за юношеския, 1 за младежкия, 
5 за „Б“ и 1 за „А“ представителни отбори на Бълга-
рия (на 31.5.1959 г., Лазаров играе за България „А“ 
в Белград срещу Югославия). Лазаров напуска Ва-
рна след отпадането на „Ч. море“ през 1959 г. и се 
завръща в родния „Септември“ Сф, с чийто отбор 
също отпада през 1961 г. с драматичен последен 
мач срещу „Черно море“.  Ричката преминава в „Ло-
комотив“ София, където заедно с друг бивш моряк 
и съотборник – Иван Коцев формира халфовата 
линия на шампионския отбор от 1963-64 г. Това е 
върха на футболната му кариера. След това Ричката 
играе и за „Ботев“ Бургас. Известно е, че е започнал 
да проявява слабост към алкохола, след което сле-
дите му се губят. Христо Лазаров е единственият 

футболист на „Черно море“, играл в четири нацио-
нални гарнитури.

Стефан Янев: „Ричката беше хитър и коварен 
като футболист и като характер. Не беше битка-
джия, не влизаше в твърди единоборства, избягва-
ше конфликтните зони, но имаше много хитри отиг-
равания, с които често извеждаше съотборниците 
си в голови положения. Запомнихме го в последния 
мач от сезон 1960-61 г., когато играеше в „Септем-
ври“. Те бяха вече изпаднали. Трябваше да се реши 
между нас и „Спартак“ София кой е другия изпадащ. 
Знаехме, че „Левски“ ще легне на „Спартак“ Сф в по-
следния мач и че нас ни оправя само победа в Со-
фия срещу „Септември“. Поведохме с 1:0. След това 
Янко Атанасов скочи за една топка с един от техни-
те нападатели и съдията отсъди дузпа. Ричката се 
втурна да я бие, което доста ни отблъсна. От толко-
ва много играчи, точно той реши да я бие. Техният 
нападател Коце Благоев му подвикна „Ричка, бий я 
навън“. Имаше такива, които не искаха да играят за 
„Спартак“ Сф. Ричката вкара дузпата, а ние се спаси-
хме с гол на Колю Димитров в последните минути.“

Аргир Страков: „В този мач треньор ни беше Ло-
зан Коцев. След дузпата ме прати да пазя Ричката, а 
той ми вика „Бягай от тука, бе“. Къде да бягам, прати-
ха ме да те пазя. „Бягай ти казвам, няма нужда да ме 
пазиш, нищо няма да играя повече.“ Така и стана. До 
края на мача остана напълно незабележим на те-
рена. А ние бихме и останахме в „А“ група. Отпадна 
„Спартак“ София, въпреки че „Левски“ им легнаха.“

31.5.1959 г., Белград, квалификация за Европейско първенство отборите на България и Югославия 
преди започване на мача. Христо Лазаров е вторият от ляво надясно.
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АСК „Ботев“ Вар-
на навлиза в новия сезон, 
като последен от пролет-
ното първенство и с най-
младият и неопитен със-
тав в групата. Повечето 
футболисти са на 21-23 
години, а най-възрастният 
и опитен Спас Киров е на 
25. Предстои тежка борба 
за оцеляване на този не 
добре сработен колек-
тив. В защитата своят де-
бют прави 19-годишният 
десен бек Иван Василев. 
След наложеното му на-
казание, Янко Атанасов 
започва да се налага като 
централен защитник, а 
Боснов се завръща на 
десния бек. Титулярните 
полузащитници са Хр. 
Лазаров и Ив. Коцев. В 
нападението, по-активно 
се включва юношата на 
клуба Аргир Страков, а 
след обединението през 
януари своят шанс полу-
чават Иван Мартинов и 
Тодор Тодоров – Джембо. 
Дебютират също 17-го-
дишният юноша на клуба 
Петър Ст. Дудунов и бур-
газлията Никола Димитров 
- Малкия Червен. 

24.8.1958 г., „Ботев“ 
Вн – „Дунав“ Рс 0:0

В. „Нар. спорт“, бр. 
102, 25.8.1958 г.: „Само 

един удар в очертанията 
на вратата на Илиев (Б) и 
нито един гол. Това беше 
характерно за първото по-
лувреме. И двата отбора 
играеха нервно, неточно. 
Русенци имаха известен 
превес, защото се бореха 
самоотвержено за всяка 
топка. Моряците се стара-
еха да играят технично, но 
при най-малкото забавяне 
на топката, тя им биваше 
отнемана от русенци. 

През второто полувре-
ме ботевци притиснаха 
дунавци в тяхната полови-
на. Критичните моменти 
пред вратата на Трайков 
се редяха един след друг. 
Костов би остро, но топ-
ката срещна напречната 
греда и ... пак няма гол. 
Гостите не останаха длъж-
ни. Две от откъслечните 
им нападения завършиха с 
удари на Калчев и Благоев, 
но Илиев, който днес игра 
отлично, спаси. Този мач е 
лошо начало и за двата от-
бора. Слабите звена у тях 
бяха нападенията. Нито 
едно от изгодните поло-
жения не беше реализира-
но - 0:0.“

В. „Нар. дело“, 
26.8.1958 г.: „Още със за-
почване на играта, двата 
отбора влязоха в остра и 
бърза схватка, като гости-
те превъзхождаха. С бър-
зи придвижвания и точни 
подавания те се бореха 
за първа топка и обърква-
ха отбраната на „Ботев“. В 
първите 25 мин. играта се 
водеше в полето на дома-
кините, като бяха създаде-
ни редица опасни положе-
ния за гол във вратата на 
моряците. Още в първата 
минута Калчев (Д) едва 
не откри резултата. В 5-та 
мин. Анков (Д) стреля сил-
но и Илиев с мъка спаси. 
Нападателите на „Дунав“ 
бързо се врязваха и осво-

бождаваха като се стре-
мяха да стрелят от всяко 
положение. Няколко от-
лични удара на Калчев, 
Благоев и Алиев бяха спа-
сени от вратаря Илиев, 
който днес игра добре. 

През първото полу-
време моряците не задо-
волиха, трудно се органи-
зираха, играха с неточни 
подавания, не се бореха 
за първа топка, липсваше 
връзка между отделните 
линии. 

След почивката мо-
ряците заиграха по-бор-
бено, вложиха голяма 
амбиция за победа и съз-
дадоха обърканост как-
то в отбраната, така и в 
нападението на русенци. 
Създадени бяха опасни 
положения за гол пред 
вратата на „Дунав“, но 
липсата на завършващи 
точни удари не позво-
ли да се реализира гол. 
Подменянето на Цветков 
(7) с Лулчев през второто 
полувреме не доведе до 
промяна в играта.

Притиснати от мо-
ряците, футболистите от 
„Дунав“ преминаха към 
подсилена отбрана, като 
нападението на момен-
ти правеше откъслечни, 
но на моменти опасни 
пробиви към вратата на 
моряците. Съдията Цанов 
ръководи задоволител-
но.“

31.8.1958 г., ЦДНА – 
„Ботев“ Вн 3:1 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
105, 1.9.1958 г.: „Първата 
половина от играта не 
удовлетвори очаквания-
та на хилядната публика. 
Проявявайки прекалена 
самоувереност, армейци-
те играеха без напреже-
ние. Варненци, които след 
наложеното им наказание 

1958

През 1958 г. се 
дипломират по-

следните инженери 
- корабостроители, 

обучавани в Техни-
ческия факултет на 

Държавния универ-
ситет "Св. Кирил 

Славянобългарски" 
- Варна (създа-

ден 18.08.1945 г.) 
1963/64. се извършва 

първият прием на 
студенти в МЕИ 

– Варна. Първите 
преподаватели 

в МЕИ – Варна, са 
бивши преподава-

тели от Техническия 
факултет или не-

гови възпитаници, 
поради което се счи-

та, че МЕИ - Варна 
е правоприемник на 

Техническия факул-
тет към Варненския 

държавен универ-
ситет. Днес в ТУ се 

обучават студенти 
по 26 специалности".
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1958-59 г., вероятно предсезонна, АСК „Черно море“ във вертикално райе срещу неизвестен съперник, 
прави от ляво надясно: Иван Лулчев, Любомир Савов, Стефан Генов, Иван Коцев и Димитър Боснов, клекнали: 

Спас Киров, Любен Костов, Владимир Грозданов, Николай Илиев, Георги Ранджев и Васил Досев

Ветераните на АСК „Черно море“, 1959 г., от ляво надясно: д-р Цветан Димитров ( „Владислав“, предс. футб. секция 
„Ч. море“), Жечо Петков („Владислав“/ТВ), Йордан Кирчев – Дучето („Владислав“, гл. счетоводител „Ч. море“), 

Борис Кирилов („Тича“/отг. юноши ТВ), Иван Моканов („Владислав“, ст. треньор „Ч. море“), Младен Джуров 
(„Владислав“/ТВ), Недко Недев („Владислав“/ТВ/ВМС), Георги В. Георгиев – Мъката („Владислав“/ТВ), Георги Христов – 

Шилото („Владислав“), Милан Статев („Владислав“/ОФ отг. „Ч. море“), Владимир Пинзов („Тича“/ТВ) 
и Панайот Желязков („Тича“/ТВ/ВМС)
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се явиха с титулярния си 
състав се стараеха само 
да защитават зорко врата-
та си. Почти всичките им 
състезатели се разпола-
гаха в своята половина на 
игрището и рядко подема-
ха задружни нападателни 
действия.

Картината през вто-
рите 45 мин. се промени. 
Още с началния сигнал 
армейците организираха 
остри слизания към врата-
та на моряците. Появи се 
познатата игра на ЦДНА. 
.. Панайотов беше иници-
атор на всичко, което ста-
на след почивката ... той 
отправи много топки към 
съиграчите си, с които ги 
извеждаше направо пред 
гола. .. Мартинов, Колев, 
Янев не можаха да опол-
зотворят редица изгодни 
положения. Моряците до-
пуснаха сериозна грешка. 
Те се стараеха технически, 
с много сложни подавания 
и продължителни движе-
ния на топката да надиг-
раят отбраната на ЦДНА. 
Висока оценка заслужава 
играта на младият им вра-
тар Илиев. Не случайно 
той спечели симпатиите 
на зрителите. Мачът за-
върши 3:1 за ЦДНА. Ив. 
Апостолов“

7.9.1958 г., „Спартак“ 
Вн – „Ботев“ Вн 0:0

В. „Нар. дело“, 9.9. 
1958 г.: „След начал-
ния сигнал на съдията 
Гайдаров от София, около 
5 мин. играта се водеше 
в средата на терена с не-
точни подавания и без 
завършващи удари. Към 
6-7 мин. ботевци успяха 
да се организират и нало-
жиха видимо тактическо 
преимущество, което се 
изрази в няколко близки 
до гола пробиви и удари 

на Страков, Генов и Киров. 
Спартаковци продължиха 
да играят статично (двете 
крила Арнаудов и Киров, а 
и Трайков нито веднъж не 
смениха местата си), вяло,  
с къси подавания, след 
излишно обработване на 
топката. 

През второто полувре-
ме спартаковци се акти-
визираха и играта стана 
доста оспорвана, на мес-
та и твърда. Но след това, 
около 20-25 мин. зрители-
те наблюдаваха еднооб-
разна, шаблонна, без инте-
ресни моменти игра. Едва 
към края на мача отборите 
си размениха по няколко 
бързи атаки и контраата-
ки, но гол не отбелязаха – 
0:0.…

И от двете единадесе-
торки се искаше повече. 
Отборът на „Спартак“ да-
леч не е в онази спортна 
форма, в която се намира-
ше през пролетта. …

Отборът на „Ботев“ 
постепенно се укрепва и 
подобрява. Рано е още да 
се каже, че той напълно 
е преодолял кризата, но 
може да се каже, че отбо-
ра е на прав път. Съвсем 
по-сигурна и добра е иг-
рата на цялата отбрана. 
Влизането на младите Н. 
Илиев и Ив. Василев и 
минаването на Боснов в 
центъра се отрази благо-
приятно. Лазаров и Коцев 
са подобрили спортната 
си форма, но в нападе-
нието все още нещо куца. 
Лулчев, Костов, а даже и 
Генов изостават. Доброто 
придвижване на нападате-
лите ще е резултатно ако 
не се допускат груби греш-
ки и се действа съгласува-
но. Тук именно е слабото 
място на отбора на „Ботев“. 
… Ил. Апостолов“

14.9.1958 г., „Спартак“ 

Пловдив – „Ботев“ Вн 4:1 
(3:1)

В. „Нар. спорт“, 
бр. 111, 15.9.1958 г.: 
„Въпреки че победи и то 
с резултат 4:1, пловдив-
ският „Спратак“ не даде 
обичайната си игра. В 
нападението само двама 
души играха с амбиция и 
устрем – Диев и Стойков. 
Душев правеше пропуск 
след пропуск, на лявото 
крило Атанасов бе фигу-
рант, а мястото на Митков 
(10) явно не е в нападе-
нието. ... По-сигурна бе 
отбраната, която успя да 
се справи с бързото и те-
хнично нападение на вар-
ненци. 

След неудачното из-
лизане на Стойнов, Лулчев 
(7), който игра много до-
бре, съобразително прех-
върли топката и тя бавно 
се търкулна в мрежата. 
Най-красивият момент 
от срещата бе в 17-та 
мин., когато Генов (10-
Бот) изпълни прекрасно 
наказателен удар, който 
акробатически бе отбит 
от Стойнов. Съдията Хр. 
Чукаров се справи добре 
със своята задача.“

21.9.1958 г., „Ботев“ 
Вн – „Локомотив“ Сф 2:1

В. „Нар. спорт“, бр. 
114, 22.9.1958 г.: „Двама 
състезатели от нападе-
нието на „Ботев“ днес не 
бяха на място – Страков, 
който не изпълни зада-
чата си на конструктор в 
центъра и Цветанов (бел. 
Веселин Цветков), кой-
то се губеше напълно. 
Това до голяма степен 
притъпяваше атаките 
на армейските футболи-
сти. Треньорът на отбора 
Стефанов смени Цветанов 
едва в 65-та мин. Той чака 
твърде много, за да се 

1958

Лято, 1958 г., военни 
учения в България, 

Румъния и Оде-
ския военен окръг 

- демонстрация 
срещу американския 

военен десант в 
Ливан, извършен 

по молба на проза-
падния маронитски 

президент заради 
растящите заплахи 
от преврат от под-

крепящата Насър 
ливанска мюсюл-

манска опозиция и 
от военна интер-
венция от страна 

на Египет и Сирия. В 
България учението 

се провежда близо до 
турската граница 
и в него участват 

почти цялата 
армия, военновъз-

душните сили и 
флотът. По време 

на учението в Бълга-
рия са дислоцирани 

няколко съветски 
въздушнодесантни 

дивизии.

***
27.8.1958 г., Опе-

рация „Аргус“, САЩ 
провежда учения 

с ядрено оръжие в 
южният Атланти-

чески океан, с цел 
да се изпробва т. 
нар. Аргус ефект. 

Който би защитил 
САЩ при евентуална 

ядрена атака от 
страна на СССР. 
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увери в слабата игра на 
крилото. 

Софийските локомо-
тивци играха с един изтег-
лен нападател – Котков, 
който умело се включваше 
в атаките на своя отбор. В 
62-та мин. той отбеляза из-
равнителния гол от нака-
зателен удар. Подаванията 
и на двата отбора бяха не-
точни. 

Първото полувреме 
мина при равна игра. В 25-
та мин. Костов (Бот) със са-
мостоятелна акция откри 
резултата. По-късно, из-
равнителният гол вместо 
да отчае, наелектризира 
ботевци, които разкъсаха 
обръча и в 72-та мин. уме-
ло подаване на Киров (Бот) 
завърши с удар на Костов 
и резултата бе покачен – 
2:1. Г. Великов“

Мачът е запомнен с 
един инцидент, в който 
е въвлечен младия де-
сен бек Иван Василев. 
„Надиграхме „Локомотив“, 
а те имаха много добър от-
бор с отлични футболисти 
като Котков, Ив. Димитров. 
Аз пазех Дебърски и на-
пълно го неутрализирах. В 
края на мача, след послед-
ния съдийски сигнал за-
почнаха да се разправят за 
нещо, да се дърпат и бутат. 
Бях на 19 години, кръвта 
ми кипеше. Футболистите 
на „Локомотив“ уважавах 
много и в техните раз-
правии не се намесих, но 
по едно време на терена 
влезе някакъв цивилен с 
нов, кафяв костюм и вра-
товръзка (тогава беше го-
ляма работа да имаш кос-
тюм). Гледам, че говори на 
съдията, който му стоеше 
„мирно“ и не смееше да 
си отвори устата. Засилих 
се към костюмара, хва-
нах го за вратовръзката 
да не мърда и го сритах в 

слабините. Той падна на 
земята и аз се прибрах в 
съблекалнята. Още бях 
под душа, когато прис-
тигнаха да ме приберат. 
Вкараха ме в една джип-
ка и ме заведоха в къщи 
със заповед да не изли-
зам (бях войник тога-
ва). Нещо като домашен 
арест. Оказа, се че съм 
сритал отговорника за 
спорта към Коларовски 
район в София – др. 
Атанасов (не е сигурен 
в името). Отидох другия 
ден на тренировка, каза-
ха ми да се прибирам в 
къщи. Разглеждаха слу-
чаят от РФК и след ня-
колко седмици обявиха, 
че ме наказват доживот 
да не играя футбол. 

На другия ден об-
лякох една моряшка 
униформа, сложиха ми 
една огромна значка 
„Отличник по бойната 
и политическа подго-
товка“ и взех влака за 
София. Първо отидох 
при Ангел Пандов, той 
беше голяма клечка, за-
местник председател на 
БСФС или нещо такова, 
варненец отдавна жи-
веещ в София, но спар-
таклия. Брат му Кирил 
по това време играеше 
в „Спартак“. Не помог-
на много, прати ме при 
Ангелов да се извиня-
вам. Отидох при него 
и започнах да му обяс-
нявам колко много е 
футбола за мен, как съм 
стигнал до „А“ група, от 
семейство с пет деца, 
очите ми насълзени, 
ще се разплача. Гледам 
него, и неговите очи се 
насълзиха като ми слуша 
историята. Много добър 
и свестен човек излезе. 
Каза ми, че няма пре-
тенции и каквото зависи 
от него ще го направи. 

Обади се на Пандов и ми 
намалиха наказанието на 
шест месеца..“

5.10.1958 г., Варна, 
Градски ст., „Ботев“ Вн – 
„Дунав“ Рс 2:1 (2:0),

Голм.: 1:0 Хр. Лазаров 
16‘, 2:0 Ст. Генов 44‘ (псу), 
2:1 … 60‘  
 

В. „Нар. дело“, 7.10. 
1958 г.: „В неделя на ста-
диона във Варна, в чест 
на 41-та годишнина на 
Октом. Соц. революция 
се състоя приятелска фут-
болна среща. 

Първото полувреме 
премина при поделено 
надмощие с лек превес 
на домакините. Моряците 
по-добре си построиха 
играта и макар, че атаку-
ваха с трима нападатели, 
често успешно пробиваха 
противниковата отбра-
на. В 16-та мин. при една 
сполучлива комбинация 
между Генов и Лазаров, 
последният откри резул-
тата за „Ботев“. В 44-та 
мин. от наказателен удар, 
Генов успешно прехвърли 
стената и покачи на 2:0. 

През второто полу-
време футболистите на 
„Дунав“ положиха много 
усилия, за да изравнят. Те 
имаха териториално над-
мощие, но нападателите 
им се впускаха в обработ-
ване на топката, което ги 
лишаваше от качествени 
завършващи удари във 
вратата. В 60-та мин. гос-
тите успяха да отбележат 
почетния гол – 2:1.“

1958

Провежда се конкурс 
за проект на строеж 
на паметник на 
хълма „Турна тепе”. 
Хълмът е историче-
ско място,  на което 
през 1828 г. по време 
на Руско-турската 
война е разположено 
командването на 
руските войски.
Първата копка за 
строежа на памет-
ника на българо-съ-
ветската дружба е 
направена през 1974 
г. Дотогава на това 
място е разположен 
Пантеонът, който 
е преместен на 
мястото, на което 
се намира и днес.

***
Август, 1958 г., склю-
чено е споразумение 
със СССР за базиране 
на части на съвет-
ския ВМФ в българ-
ски пристанища и 
военноморски бази.



194

***
¼ финал КСА 

(1958):
1 5 . 1 0 . 1 9 5 8 

г., „Ботев“ Вн 
– „Миньор“ 
Димитрово 1:2 
(1:1)

1:0 Л. Костов 
19‘, 1:1 Аргиров 38‘, 1:2 
Павлов 87‘

„Ботев“: Николай 
Илиев, Иван Лулчев, 
Димитър Боснов, Владимир 
Грозданов, Иван Коцев, 
Стефан Генов, Веселин 
Цветков, Аргир Страков, 
Любен Костов, Христо 
Лазаров, Спас Киров

„Миньор“: А. Илиев, 
Василев, Лозанов, Начев, 
Пушев, Драгомиров, Данчев 
(О. Павлов), Романов, 
Владимиров, Бачев, П. 
Аргиров

В. „Нар. спорт“, 
бр. 124, 16.10.1958 г.: 
„Случаен гол реши среща-
та. Мачът бе динамичен с 
много напрегнати момен-
ти, но и с много пропуски. 
Освен с противника, два-
та отбора трябваше да се 
борят и със силния вятър. 
Докато миньорци играха 
по-сплотено и по-коорди-
нирано, в отбора на до-
макините имаше повече 
слаби звена – Лулчев (2), 
Цветков (7), Коцев. 

Варненци откриха пър-
ви чрез Костов. В 38-та мин. 
защитниците на „Ботев“ не 
можаха да изчистят попад-
налата пред вратата им топ-
ка и Аргиров изравни – 1:1. 
В 87-та мин. когато Боснов 
подаде несполучливо 
на Илиев (1-Бот), Павлов 
овладя топката, излъга и 
вратаря и необезпокояван 
от никого вкара побед-
ния гол – 2:1 за „Миньор“. 
„Миньор“ Димитрово се 
класира за ½ финала в тур-
нира за КСА (1958 г.). 

***
19.10.1958 г., „Ми-

ньор“ Димитрово – 
„Ботев“ Вн 3:1 (3:1)

В. „Нар. спорт“, 
бр. 126, 20.10.1958 г.: 
„Хлъзгавият терен създаде 
много трудности на двата 
отбора и стана причина за 
много грешки и пропуски 
през първото полувреме. 
Миньорци първи се прис-
пособиха към тази непри-
ятна обстановка и до по-
чивката диктуваха играта. 
Техните чести и опасни 
нападения бяха увенча-
ни с три последователни 
гола. Първият гол дойде 
след нисък диагонален 
удар на Павлов, следващи-
те два бяха постигнати от 
Романов, който беше най-
добрият на терена.

Гостите избраха отбра-
нителен вариант. Те започ-
наха плахо, несигурно и 
чак след третия гол, изпра-
вени пред голямо пораже-
ние, заиграха енергично. В 
края на първото полувре-
ме, те упражниха силен на-
тиск и макар че отправиха 
само един удар към врата-
та, топката се изплъзна от 
ръцете на Илиев и разли-
ката бе намалена – 3:1. 

През втората част вар-
ненци бяха не само рав-
ностойни, но на моменти 
превъзхождаха. Сега тех-
ните нападения бяха по-
настойчиви, но отбраната 
на „Миньор“ пазеше до-
бре вратата си и резултата 
остана непроменен. Хр. 
Хранов“

25.10.1958 г., „Ботев“ 
Вн – „Спартак“ Плевен 
0:1 (0:0)

В. „Нар. дело“, 26.10. 
1958 г.: „… Още в самото 
начало ботевци започна-
ха добре. Със смислени 
нападения, организира-
ни често от дълбочина, 

те често застрашаваха 
вратата на Пърчанов, но 
ударите им бяха слаби 
и неточни. Надмощието 
на „Ботев“ през първото 
полувреме се изрази и в 
съотношението на ъгло-
вите удари – 4:1 в негова 
полза. Гостите напада-
ха по-рядко, но опасно. 
Така в 27-та мин. силен 
удар на Бенов (10-Сп) 
едва бе избит от Боснов 
(Б-3) от самата голлиния. 
Спартаковци умело си 
служеха с изкуствени за-
сади, което разстройва-
ше атаките на домакини-
те. Ботевци продължиха 
успешно да нападат и в 
37-та мин. силен удар на 
Лулчев (Б-7) трудно бе 
избит от Пърчанов. Голям 
пропуск в 44-та мин. на-
прави Генов (Б-10). От 
много удобно положе-
ние, вместо да прехвърли 
вратаря на „Спартак“, той 
би високо.

И като че ли, хубавите 
прояви на „Ботев“ завър-
шиха с приключването на 
първото полувреме. Още 
в 48-та мин. спартаковци 
успяха да поведат с 1:0. 
На около 30 м. от вратата 
на Илиев бе отсъден нака-
зателен удар. Димитров 
(Сп-3) майсторски прех-
върли направената стена 
и топката се спря в мре-
жата. Оттук нататък бо-
тевци разстроиха играта 
си. Отборът на „Спартак“ 
нападаше по-остро и по-
опасно, но нов гол не бе 
отбелязан. 

След вчерашната си 
загуба и неубедителна 
игра, особено през вто-
рото полувреме, „Ботев“ 
Вн твърдо застава на 
едно от последните места 
и над него надвисва опас-
ността да отпадне от гру-
пата на майсторите. …“

1958

Носител на КСА за 
1958 г. е „Спартак“ 

Пловдив, който по-
беждава „Миньор“ 

Димитрово с 1:0 
на финала, игран с 
София на 7.11.1958 

г. С промяната 
в календара на 

сезоните, следва-
щият финал за КСА 
е предвиден да се 

играе в началото 
на месец май 1959 

г. 

***
Носител на купата 
на спортсменство-

то за сезон 1958-
59 г.  е „Миньор“ 

Димитрово с 394 
т., следва АСК „Бо-

тев“/„Черно море“ 
Варна с 380 т.

***
2-7.06.1958 г., Сед-

ми конгрес на БКП. 
Присъства Никита 
Хрушчов. Обявена 

е "победата на 
социалистическия 

строй": към 1958 
92 % от обработ-

ваемата земя е ко-
оперирана в ТКЗС, 
"социалистически-
те производствени 

отношения са по-
бедили напълно". 

Индустриализаци-
ята трябва да про-

дължи с приоритет 
на тежката индус-

трия, в селското 
стопанство трябва 

да бъдат прило-
жени интензивни 

методи.
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2.11.1958 г., „Ботев“ Вн – 
„Спартак“ Вн 0:0,

В. „Нар. дело“, 
4.11.1958 г.: „…В неделя, 
във Варна, в чест на 41-та 
годишнина от Великата 
Окт. соц. революция и 4-тия 
конгрес на ДСНМ се прове-
де футболната среща меж-
ду местните отбори „Ботев“ 
и „Спартак“. Срещата за-
върши наравно – 0:0.“

11.11.1958 г., „Левски“ 
Сф – „Ботев“ Вн 1:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
136, 13.11.1958 г.: „Много 
често варненският „Ботев“ 
е причинявал главоболия 
на „Левски“ и затова у сто-
личани, които във вторник 
вечер се бяха запътили към 
трибуните на стадиона, се 
прокрадваше съмнението 
за изхода на мача. И дейст-
вително, цялото първо по-
лувреме доказа, че софий-
ските футболисти ще берат 
ядове. А през втората част, 
варненци се представиха 
като свеж, бояк състав, кой-
то спечелил вече безуслов-
но борбата за всяка топка, 
имаше почина в свои ръце. 
Загубата бе незаслужена.

Нападението на 
„Левски“ не можа да наме-
ри себе си – сякаш всички 
бяха в надпревара да де-
монстрират липса на ор-
ганизация, на вярно чув-
ство за строеж на атаките. 
Инцидентните акции, които 
застрашаваха варненската 
врата, далеч не бяха плод 
на определен замисъл. В 
отбраната положителна 
оценка заслужават само 
Апостолов и Дервентски. 
Макар и спечелил победа, 
„Левски“ прибави към по-
редицата неуспешни игри 
още една. Това е сериозен 
предупредителен сигнал!

По-интересни момен-
ти: I полувреме – Абаджиев 

от изгодна позиция стре-
ля в ръцете на вратаря, 
трудно спасяеми уда-
ри на Лулчев и Генов са 
спасени от Дервентски, 
Гайдаров от аутлинята 
праща силна топка пред 
вратата на „Ботев“, къде-
то Йорданов я насочи в 
гредата, топка насочена 
към Дервентски срещна 
крака на състезател от 
защитата на „Левски“ и 
Костов я вкара в мрежа-
та, но чудно защо съдия-
та отсъди засада ?! ... II по-
лувреме – в наказателно-
то поле Петров (бел. Янко 
Петров Атанасов) спря 
топката адресирана към 
Йорданов с ръка и отсъ-
деният 11-метров удар 
бе превърнат от Арсов в 
гол.“

15.11.1958 г., „Сла-
вия“ Сф – „Ботев“ Вн 1:1 
(1:0)

В. „Нар. спорт“, 
бр. 138, 17.11.1958 г.: 
„Съботната среща започ-
на нормално и обещава-
що. Но това продължи до 
18 мин., когато при атака 
на белите страничния 
съдия Таков решително 
вдигна флагчето за заса-
да. Съдията Чомаков оба-
че не отбеляза наруше-
нието, а последствието 
от този пропуск се оказа 
фатално. Миг-два след 
това, при редовна вече 
игрова обстановка, топ-
ката се озова в мрежата 
на варненци, изпратена 
там от Величков (8) – 1:0 
за „Славия“. Искрата за 
подпалване на нервите 
у състезатели и публика 
вече бе дадена. Схватките 
между футболистите ста-
наха остри и опасни. В 
59-та мин. от 11-метров 
удар след съмнително 
положение Костов израв-
ни. От тук нататък играта 

вече стана опасно груба. 
Под покровителството на 
съдията, който допусна 
няколко обратни присъж-
дания и други грешки, се 
заредиха срамни проя-
ви на Панагонов, Боснов, 
Величков, Савов и др. 
Учудваща и необяснима 
търпимост, др. Чомаков! 
До края на мача резулта-
тът остана непроменен.

В заключение, ръко-
водства като това не въз-
питават състезатели и зри-
тели, а игри като тази не 
радват! Д. Дойчинов“

23.11.1958 г., „Ботев“ 
Вн – „Ботев“ Пд 1:1 (1:1)

В. „Нар. дело“, бр. 
279, 25.11.1958 г.: „… 
Отборите излязоха мо-
билизирани, с голямо 
желание за победа. Още 
първите минути показаха 
известно подобрение в 
играта на домакините. Те 
устремно атакуваха, като 
бързите им нападатели 
бяха умело подпомагани 
от полузащитниците, осо-
бено от Генов. Това внася-
ше объркване в отбраната 
на гостите. Така в 7-та мин. 
един от бранителите на 
„Ботев“ Пд пипна топката с 
ръка в наказателното поле 
и отсъдения 11-метров 
удар бе изпълнен успешно 
от Костов (10) – 1:0.

Отборът на „Ботев“ Пд 
се пригоди към бързата 
игра и започна да застра-
шава вратата на Илиев (1). 
Към края на първото полу-
време пловдивчани заво-
юваха известно територи-
ално надмощие и в 41-та 
мин. Бодуров (10) успя да 
изравни – 1:1.

През второто полу-
време, в желанието си да 
запазят получения резул-
тат, гостите подсилиха от-
браната. Ботевци от Варна 

1958

Николай Герасимов 
Старчев - Бàбрата 
(15.4.1936 г. – 
26.4.2011 г.), 2 мача 
в „А“ РФГ, център 
нападател. Дебюти-
ра на 19 г. в „А“ група 
с екипа на „Спартак“, 
талантлив младеж, 
любимец на девойки-
те, облечен винаги с 
вносни дрехи (баща 
му е капитан на 
кораб). През 1956 г. 
преминава във ВМС. 
Старчев е упрекван, 
че не се раздава 
достатъчно и че 
даже не се изпотя-
ва на терена, на 
което отговаря: „Др. 
Моканов, толкова 
бях развълнуван, че 
не съм пил вода цяла 
нощ, за това не се 
изпотих“. Бàбрата 
попада във ФД „Ч. 
море“ през 1958 г., 
където е голмай-
стор на отбора в „Б“ 
РФГ, а след обеди-
нението е в АСК „Ч. 
море“. Не успява да 
направи кариера 
като футболист и 
се качва на кораби-
те. Умира от рак на 
белия дроб.
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наложиха продължително 
надмощие, но трудно про-
биваха сгъстената защита. 
При това домакините по-
грешно играеха с високи 
подавания и топката беше 
сполучливо отбивана от 
снажните пловдивски със-
тезатели. Все пак се съз-
дадоха няколко изгодни 
положения за гол, но не 

бяха оползотворени от 
варненските нападатели. 
До края на мача, въпреки 
големия натиск на вар-

ненци, резултатът остана 
непроменен – 1:1. Съдията 
Ат. Динев от София ръко-
води добре. 

В отбора на „Ботев“ 
Варна се чувства значи-
телно подобрение на иг-
рата. Отбраната е сигур-
на, а нападателите играят 
смислено и разнообразно. 
Но все още е слаба резул-
татността на нападателите 
и териториалното надмо-
щие не се изразява в уда-
ри във вратата. В прове-
дените до сега 10 срещи, 
„Ботев“ е отбелязал само 
7 гола. Добре се предста-
вя полузащитника Генов, 
който често се включваше 
в атаките, биеше силно и 
точно, но нападателите не 
последваха неговия при-
мер.“

1.12.1958 г., „Ботев“ 
Ст. З. – „Ботев“ Вн 1:0 (1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
144, 2.12.1958 г.: „Преди 
всичко трябва да кажем: 
съдията Т. Стоянов прояви 
гъвкавост и усет в ръко-
водството на прекалено 
нервен двубой между съ-
именниците от Ст. Загора 
и Варна. Победата е цен-
на, но справедливостта 

изисква да поясним – тя 
дойде след посредстве-
на и разпокъсана игра, 
с много неточни пасове, 
с малко и слаби удари. 
Опитите на домакините 
да пробият през центъра 
се оказаха безплодни по-
ради добрата и самоот-
вержена игра на Атанасов 
(3-Вн), който спечели 
двубоя с Николов (9). По 
този начин главната удар-
на сила на старозагорци 
бяха двете крила Манчев 
и Петков. Последният от 
близо отбеляза единстве-
ния гол на срещата. 

През втората част от 
играта варненци напра-
виха смели размествания 
в предната линия. Това 
обаче не донесе очаква-
ния прелом. И сега вра-
тарите Найденов и Илиев 
бездействаха, поради 
което не можеше да се 
очаква промяна на резул-
тата.“

***
Купа ГК 

на ДКМС:
Финал: 
7.12.1958 

г., „Спартак“ 
Вн – „Ботев“ 
Вн 2:0 (2:0)

Голм.: 2:0 Стефанов 4‘, 
29‘

В. „Нар. дело“, 
9.12.1958 г.: „… Тази го-
дина това беше деветият 
финал от традиционния 
турнир. Играта протече 
оспорвано. Ботевци често 
установяваха надмощие, 
но поради липсата на точ-
ни удари не успяха да от-
бележат гол. Спартаковци 
нападаха по-рядко, но 
опасно. Така още в 4-та 
мин. Стефанов (11) откри 
резултата, а в 29-та мин. 
същия покачи на 2:0 за 
„Спартак“, при който ре-

1958
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зултат дойде края на мача. 
Съдията Ат. Ставрев даде 
добро ръководство. На 
отбора победител бе под-
несена преходната купа 
на градския комитет на 
Комсомола. Поради това, 
че той става за пети път но-
сител на купата, тя остава 
завинаги във физкултур-
ното дружество „Спартак“. 
(бел. От написаното из-
глежда, че това е послед-
ното издание на турнира. 
След като през 1950 г. ВМС 
отпада на полуфинала от 
ДСО „Динамо“, баланса от 
8-те последвали финала 
между „Спартак“ и ВМС/
„Ботев“ е 4:4.)

Годината започва с 
намиращото се вече в на-
преднала фаза обединение 
между АСК „Ботев“ при ВМС 
и ФД „Черно море“ (бивш 
ФД „Корабостроител“, бивш 
ДСО „Локомотив“) под 
името АСК „Черно море“, 
включващо в тази създа-
дена организация отрасъ-
ла на тежката промишле-
ност, представена от ККЗ „Г. 
Димитров“. 

„Те държаха на името 
„Черно море“, ние държа-
хме на Корабостроителния 
завод, който беше най-
богатото предприятие и 
хранеше половин Варна. 
Разширихме базата, иг-
рища, футболисти… 
Играчите можеха да се во-
дят на работа в ККЗ-то, а 
там даваха много високи 
заплати. Взимаха се по 500-
600 лева (даже и повече 
в зависимост от разряда), 
когато средната заплата 
беше около 150-200 лв. 
В управлението на клуба 
влезе Оник Мардикян, кой-
то се беше пенсионирал 
като служител на ДС към 
завода. Много силен ръко-
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водител с голя-
мо влияние. …“ 
(Иван Василев – 
Катила).

ФД „Черно 
море“ не доигра-
ва пролетният се-
зон в Северната 
„Б“ РФГ, за което 
получава слу-
жебни загуби с 
0:3 до завършъка 
му. Футболистите 
на ФД  премина-
ват към АСК, но 
на практика офи-
циални мачове 
записват само 
Петър Дудунов, 
Иван Мартинов, 
Тодор Тодоров 
– Джембо, вра-
таря Щерю 
Костадинов и 
Николай Митев – 

Трѝкото. Завръща се и гол-
майстора на ФД в „Б“ група 
Николай Старчев – Бàбрата. 

В последствие се 
взема решение от ля-
тото на 1959 г. да се 
възстанови отбора на 
„Корабостроител“ („Черно 
море“ II), който да заеме 
място в Североизточната 
зона като заводски колек-
тив без право на влиза-
не в по-горно ниво. Това 
всъщност е втория отбор 
на АСК „Черно море“, в 
който трябва се обиграват 
младите футболисти под 
ръководството на Илия 
Апостолов – Оптячката 
и играещият треньор 
Анастас Конаков – Стасо, 
който е счетоводител в 
ККЗ. 

1.2.1959 г., Пловдив, 
контр., „Ботев“ Пд – АСК 

„Черно море“ Вн 0:2 (0:1)
В. „Нар. спорт“, бр. 

15, 2.2.1959 г.: „... в не-
деля отборът на бившия 
„Ботев“ Варна игра под 
новото си име „Черно 
море“ (бел. Първи мач 
с името „Черно море“). 
Срещу него пловдивски-
те армейци напълно за-
служено загубиха с 0:2. 
Отбраната не устоя про-
тив опростените и винаги 
остри атаки на варненци, 
а нападателите на АСК 
„Ботев“ много комбини-
раха и губеха в двубои-
те. Головете отбелязаха 
Генов и Костов.“

Това е първият мач 
под името „Черно море“.

10.2.1959 г., Варна, 
контр., АСК „Черно море“ 
– „Ботев“ Ст. Загора 7:2, 
(в. „Нар. дело“, 11.2.1959 г.)

Отбора на „Корабостроител“ („Черно море“ II) предп. 1959-60 г., от ляво надясно: Тинко Сакса, Веско, Лечо Йорданов, 
Тодор Борисов - Тотко, Христо Нанов, Анастас Конаков – Стасо (игр. тр.), Христо Чонков, Иван Генчев (вратар), 
Иван Мартинов (само глава), Илия Апостолов – Оптячката (ст.тр.), Стоянов (нач. личен състав ККЗ) и Андрей, 

клекнал: д-р Минков - нач. физк. диспансер (разчетена от Лечо Йорданов, април 2019 г.)
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Купа на ОСПС: 
12.2.1959 г.. АСК „Черно 

море“ – „Септември“ Вн 2:1 
(2:0).

Финал: 
15.2.1959 г., „Черно 

море“ – „Спартак“ Вн 2:0 
(1:0)

Голм.: 2:0 Л. Костов 28‘, 
86‘

В. „Нар. дело“, 17.2. 
1959 г.: „В неделя във Варна 
се състоя финалната фут-
болна среща от турнира за 
купата на Профсъюзите… 
Още в началото футбо-
листите на „Ч. море“ за-
почнаха добре. С бързи 
и смислени нападения те 
много често застрашаваха 
вратата на спартаковци. 
Черноморци показаха 
явно подобрение в играта 
си и за това победата им а 
2:0 бе напълно заслужена. 
Головете отбеляза Костов в 
28 и 86-та минута. 

На отбора на „Черно 
море“ – победител в тур-
нира, бе връчена купата на 
профсъюзите.“

22.2.1959 г., Варна, кон-
тр., „Черно море“ – „Ботев“ 
Пд 0:1 (0:0).

В. „Нар. дело“, 24.2. 
1959 г.: „Футболистите на 
„Черно море“ Варна са в 
усилена подготовка за про-
летния полусезон. Още от 
началото на мача и двата 
отбора се впуснаха в бър-
за игра. Домакините уста-
новиха лек териториален 
превес, но няколко силни 
удари бяха умело спасе-
ни от Найденов (Бот-1). 
Гостите нападаха по-оп-
ростено и често нападаха 
вратата на „Ч. море“. Малко 
преди края на срещата 
Сотиров (Бот-9) се вряза 
напред и отбеляза един-
ствения гол – 1:0 за „Ботев“ 
Пд. 

Преди горната сре-

ща играха юношески-
те отбори на „Спартак“ 
и „Ч. море“ от Варна. 
Победиха с 2:1 юношите 
на „Ч. море“.

***
1/16 финал 

КСА (1958-59):
28.2.1959 г., 

„Славия“ Сф – 
„Черно море“ 
4:1 (2:0)

1:0 Бачев 
19‘, 3:0 Ал. 

Василев – Чоко 32‘, 48‘ 
4:0 Гугалов 66‘, 4:1 Ал. 
Милтиядов 78‘

„Славия“: Крумов, 
Велев, Костов, Панагонов, 
Ларгов, Атанасов, 
Гугалов, Бачев, Ташков, П. 
Величков, Ал. Василев

„Черно море“: 
Николай Илиев, Димитър 
Боснов, Янко Атанасов, 
Владимир Грозданов, 
Иван Коцев, Петър Ганев, 
Спас Киров, Христо 
Лазаров, Любомир Савов, 
Тодор Тодоров – Джембо, 
Любен Костов (46‘ 
Александър Милтиядов)

В. „Нар. спорт“, бр. 
27, 2.3.1959 г.: „Очакваше 
се, че „Славия“ няма да 
бъде в боен вид, но съв-
сем не се очакваше този 
отбор, който заема вто-
ро място в таблицата, 
през по-голямата част 
от мача да играе така 
безсмислено. Дори ако 
се балансират постиже-
нията на двата отбора 
от съботната среща, ще 
се установи, че „Черно 
море“ през първото по-
лувреме бе по-добрият 
отбор, който умееше да 
успокои топката и да я 
придвижи бързо до про-
тивниковата врата. Но 
там пред вратата черно-
морци бяха безпомощни 
играчи, които през цял 
мач отправят по 1-2 уда-

ра. Освен това вторият гол 
ги съкруши психически.

Ако не бяха хубавите 
голове, които да подсла-
дят безвкусицата, този мач 
щеше да ни остави само 
спомен за траги-комизъм. 
Изобилие от технически 
грешки, пропуски, без-
целно ритане на топката, 
паники пред вратата на 
„Славия“, къ-
дето само Д. 
Костов дейст-
ваше сравни-
телно сигурно.

А головете, 
това бе друго 
нещо, като че 
ли извън този 
мач. Пробив по 
лявото крило 
на Василев, по-
даване остро 
пред вратата 
и Бачев само 
с леко движе-
ние на глезена 
отклонява топ-
ката в мрежата 
– 1:0. Пробив 
на Гугалов по 
дясното кри-
ло, подаване 
пред вратата и 
Василев, изле-
тял ненадейно 
зад варненска-
та отбрана, с 
глава забива 
топката под 
н а п р е ч н а т а 
греда – 2:0. 
Ташков създава разбър-
кване пред Илиев (1-Чм), 
връща хитро с пета топ-
ката назад и Василев от 
3 метра бие с намерение 
да скъса мрежата – 3:0. 
После аналогично поло-
жение като при втория гол 
и този път Гугалов с глава 
улучва мрежата. И накрая 
Милтиядов (11-Чм) до-
гонва пусната в коридор 
топка и без забавяне про-

1959

Носител на КСА за 
сезон 1958-59 става 
„Левски“ София, 
който побеждава 
„Спартак“ Пловдив с 
1:0 на финала, игран 
на 2.5.1959 г. на ст. 
„В. Левски“ в София.
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дължава нейния път към 
мрежата на „Славия“ – 4:1. 
Ал. Ясников“

Отборът на АСК „Черно 
море“ е елиминиран от 
турнира за КСА (1958-59) .

***
8.3.1959 г., „Дунав“ 

Русе – „Черно море“ 2:0 
(0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
30, 9.3.1959 г.: „15  000 
зрители аплодираха мест-
ния „Дунав“, който заслужи 
това не само с хубавата си 
победа, но и с техническо-
то си превъзходство.

През първото полу-
време, макар и с много 
усилия, черноморци все 

пак успяха да неутрализи-
рат силния натиск на ру-
сенци. Младият Н. Илиев 
(1-Чм) с вещина спаси не 
един опасен удар. Но след 
почивката русенските 
футболисти заиграха още 
по-добре. ... В 65-та мин. 

Цанов изпълни отлично 
наказателен удар от око-
ло 20 м. – 1:0. Десет мину-
ти по-късно Дишлиев се 
освободи умело от защи-
тата и с бомбен удар пока-
чи – 2:0. Л. Гинев“

15.3.1959 г., „Черно 
море“ – ЦДНА 0:1 (0:1)

В. „Нар. дело“, бр. 64, 
17.3.1959 г.: „… Хилядите 
любители на футбола в 
града проявиха голям ин-

терес към срещата, но 
трябва да се съжалява, че 
„Черно море“ пропусна 
един удобен случай да из-
воюва една ценна победа 
или поне една точка…, 
тъй като ЦДНА в последно 
време не е в добра спорт-
на форма, още повече, че 
игра без Колев, Стоянов, 
Божков и Миланов. 

През първото полу-
време инициативата и 
надмощието бяха на стра-
ната на „Ч. море“. Още 
в началото домакините 
започнаха устремно, но 
липсата на достатъчно 
завършващи удари не им 
позволи да отбележат гол. 
Следващите една след 
друга атаки принудиха от-
бора на ЦДНА да се отбра-
нява. Полузащитниците 
му Костадинов (5) и 
Алексиев (6) играха като 
посредствени състезате-
ли, не подхранваха дей-
но нападението, поради 
което и връзката между 
отделните линии не бе до-
бра. 

В 32-та мин. към 
стартиралия напред 
Милтиядов (ЧМ-11) бе 
прехвърлена от дълбочи-
на удобна топка, той неза-
бавно поведе и се насочи 
към вратата, срещу него 
излезе вратаря Андонов 
и Милтиядов, вместо леко 
да го прехвърли, прати 
топката високо над вра-
тата. Последваха няколко 
остри атаки към вратата 
на гостите чрез Киров, 
Тодоров и Милтиядов, 
подхранвани добре от 
Лазаров (5), Коцев (6) и 
Савов (8), но ударите бяха 
неточни. Безплодни оста-
наха и последователните 
3-4 ъглови удара, които 
черноморци спечелиха 
при критичните поло-
жения пред вратата на 

1959

Победа на Кубин-
ската социалис-
тическа револю-
ция. На 1.1.1959 г. 

про-американският 
президент Батиста 
напуска Хавана, а на 

10.1. СССР признава 
правителството на 

Фидел Кастро като 
легитимно.
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ЦДНА.
Армейците нападаха 

по-рядко и главно чрез 
отличните Панайотов (10), 
Г. Димитров – Червения 
(11) и Янев (8). В 42-та 
мин. дясното крило на 
ЦДНА Мартинов (7) пре-
одоля двама защитници, 
прехвърли към вратата и 
Панайотов с глава отбеля-
за единствения гол – 1:0 
за ЦДНА. Голът внесе сму-
щение и объркване в иг-
рата на „Ч. море“. Това бе 
използвано от ЦДНА, кой-
то се ориентира напълно 
към нападателна игра… 
така отбраната на домаки-
ните имаше тежка задача. 
Лазаров, Коцев и Савов 
успешно се ориентираха 
в сложната обстановка, 
Атанасов (3) и Грозданов (4) 
бойко ликвидираха атаки-
те. През второто полувре-
ме те допуснаха само три 
удара към вратата на Илиев 
(ЧМ-1). До края на срещата 
отбора вложи всички сили 
да изравни резултата, но 
сигурната крайна защита 
на ЦДНА не допусна това. 
Футболния съдия К. Кьосев 
от Бургас в отделни момен-
ти прояви колебливост, но 
общо взето даде задово-
лително ръководство. Ил. 
Апостолов“. „В 70-та мин. 
бе отстранен Старчев, кой-
то замени през второто 
полувреме Костов.“ (от в. 
„Нар. спорт“)

22.3.1959 г., „Спартак“ 
Вн – „Черно море“ 0:2 
(0:2)

В. „Нар. дело“, 
24.3.1959 г.: „… Играта за-
почна неспокойно, нервно. 
Спартаковци използваха 
суетенето в първите ми-
нути и проведоха няколко 
бързи нападения, едно от 
които, в 12-та мин. едва не 
завърши с гол. Попов (Сп-

9) бързо пое дадената му 
топка, умело дриблира и 
се вряза зад отбраната на 
„Ч. море“, но бе съборен. 
Съдията отсъди наказа-
телен удар на самата ли-
ния на нак. поле, но той 
не бе оползотворен. Към 
15-та мин. играта бе вече 
изравнена, а към 20-та 
мин. „Ч. море“ вече има-
ше леко надмощие. След 
последователни бързи 
атаки, те отправиха ня-
колко силни удара към 
вратата на Вълчанов (Сп-
1), които не завършиха 
с гол, но подсказаха, че 
черноморци правилно 
са се ориентирали в по-
стройката на играта си. 
Те играеха опростено, 
предимно със средни и 
дълги подавания, бър-
зо, без излишно задър-
жане на топката, често 
с едно докосване. Това 
затрудняваше отбраната 
на „Спартак“ и тя с мъка 
отбиваше острите атаки. 
В 31-та мин. Киров (ЧМ-
7) напредна по крилото, 
прехвърли към вратата 
и топката премина над 
недобре пласиралия се 
Вълчанов. Димитров (Сп-
2) отби с глава, но Генов 
(ЧМ-8) посрещна от въз-
духа и със силен удар от-
кри резултата – 1:0 за „Ч. 
море“. В 44-та мин. Алиев 
(Сп-3) вместо да изчисти 
напред, крайно погреш-
но се забави, Костов (ЧМ-
9) смело го блокира, отне 
топката и от близо пока-
чи на 2:0. 

В началото на второ-
то полувреме спартако-
вци започнаха доста сму-
тено и някак неуверено. 
„Ч. море“ използва това 
смущение и установи 
леко надмощие. Скоро 
обаче „Спартак“ израв-
ни играта и проведе ня-
колко опасни атаки, при 

една от които Ив. Филипов 
отправи силен удар, но 
Илиев (ЧМ-1) отлично спа-
си. Черноморци укрепиха 
защитата със задържане 
на полузащитниците и 
свръзките си в дефанзив-
на игра, като по-рядко 
нападаха, а спартаковци 
като че ли се бяха прими-
рили със загубата и пра-
веха откъслечни опити да 
постигнат гол.

Отборът на „Ч. море“ 
извоюва заслужено побе-
дата. Въпреки това обаче, 
той не даде убедителна 
игра през цялото време-
траене на мача. Може да 
се каже, че само около 30-
40 мин. и то през първото 
полувреме отбора игра 
така, както трябва – твър-
до, устремно и бързо, с 
незабавни средни и дълги 
подавания, често с едно 
докосване, а в дълбочина 
по крилата и с внезапни 
смени на местата, кое-
то внасяше объркване в 
противника. Това, заедно 
с голямото желание за по-
беда сломи настойчивост-
та на спартаковци и реши 
в голяма степен изхода 
на мача още в първото 
полувреме. … Съдията Г. 
Христов от София даде 
добро ръководство. Илия 
Апостолов“

29.3.1959 г., „Черно 
море“ – „Спартак“ 
Пловдив 0:2 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 39, 
30.3.1959 г.: „Едва когато 
Найденов в 66-та мин. от-
кри резултата, присъства-
щите можаха да гледат що-
годе добър футбол. През 
цялото времетраене на 
играта гостите бяха по-до-
брият отбор. Домакините 
неоправдано се бяха ори-
ентирали към дефанзив-
на игра, като Коцев беше 

1959

Александър Костов 
Милтиядов - Лячо 
(13.11.1934 г. – 
3.1.1988 г.), 6 мача в 
„А“ РФГ, ляво крило 
от Бургас, играл е 
още за „Академик“ 
Вн, „Спартак“ Пле-
вен, пристига във 
Варна на 28.2.1959 
г. от „Левски“ Сф и 
остава само през 
пролетта, отбе-
лязва един гол в 
турнира за КСА, след 
което заминава за 
„Академик“ Сф. След 
това Милтиядов се 
завръща в Бургас, 
където има голям 
принос за влизането 
на местния „Ботев“ 
в „А“ РФГ. „Класира-
ха се в „А“ група с 
головете на баща 
ми, но той никога не 
получи признание в 
Бургас. Съжалявам, 
че не е играл повече 
за „Черно море“ (Ал. 
Милтиядов – син)
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в помощ на отбраната и 
подсигуряваше тила на 
защитниците. Едва след 
гола черноморци заигра-
ха открито и се опитаха 
да застрашават вратата на 
спартаковци. Тогава про-
лича, че този стил на игра 
им подхожда повече, тъй 
като по този начин създа-
доха редица разбърква-
ния. От домакините по-до-
бра игра дадоха Лазаров, 
който обаче не бе под-
помаган от партньорите 
си и Атанасов, който успя 
да неутрализира Душев. 
Пловдивчани победиха с 
2:0.“

В. „Нар. дело“, 
31.3.1959 г.: „… В недел-
ната среща „Ч. море се 
представи извънредно 
слабо. Пролича, че състе-
зателите му са загубили 
едни от най-ценните си ка-
чества – борбеността и ус-
трема. Вместо да наложат 

24.03.1959 г., Ст. Генов (8) и Ал. Милтиядов (11) пред вратата на „Спартак“

свой стил на игра – твър-
до, с точни средни и дълги 
подавания в дълбочина и 
по крилата, със смени на 
местата и бързи пробиви, 
те приеха спокойната и 
технична игра на гостите. 
Това притъпи остротата 
на техните атаки. Съвсем 
незадоволително играха 
двете крила Костов (11) и 
Милтиядов (7), които про-
пуснаха редица изгодни 
за гол положения. В това 
отношение най-много 
се „отличи“ Милтиядов. 
Единствени Генов (9) и 
Савов (8) отправиха удари 
към противниковата вра-
та. … Тази загуба е още по-
тежка, като се има предвид 
последното място, което 
заемат в таблицата за кла-
сирането … Ив. Колев“

12.4.1959 г., „Локо-
мотив“ Сф – „Черно 
море“ 3:0 (3:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 45, 

13.4.1959 г.: „За „Черно 
море“ тази среща бе 
крайно решителна. Това 
може би повлия на вар-
ненци и в техните дейст-
вия се чувстваше крайна 
напрегнатост, прибър-
заност и неспокойствие. 
В резултат на това, през 
първата половина те за-
губваха бързо топката, не 
успяваха да свържат игра-
та си и допуснаха голове, 
които спокойно можеха 
да избегнат. 

През вторите 45 мину-
ти, черноморци получиха 
лек превес в играта и из-
лязоха редица пъти в го-
лови положения, но пре-
дизвикаха недоумение 
с непростимите си про-
пуски. Единственият удар 
към гола, отправен от 
полузащитника Лазаров 
в 77-та мин. в гредата не 
можеше в никой случай 
да повлияе на изхода на 

1959

Стоян Пандов, 7 
мача в „А“ РФГ  като 
резервен защитник, 

Пандов остава за-
помнен от съотбор-
ници и запалянковци 

с нелепия си авто-
гол в мача срещу 

„Миньор“ от този 
сезон, завършил 2:3 

(от 2:0), който на 
практика решава 
борбата за оста-

ване в „А“ група във 
вреда на „Ч. море“.
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срещата.
Локомотивци в тази 

среща се показаха по-урав-
новесения отбор, ... решил 
изхода от срещата още 
през първата половина. 
... През втората половина, 
локомотивци съвсем не-
оправдано позволиха на 
противника да ги надигра-
ва, да владее по-продъл-
жително време топката и 
да застрашава вратата им. 
... Ръководството на съди-
ята Гайдаров помогна за 
дружеската и спортсмен-
ска игра. Ив. Апостолов“

19.4.1959 г., „Черно 
море“ – „Миньор“ Дими-
трово 2:3 (2:0)

В. „Нар. дело“, 21.4. 
1959 г.: „… И двата отбо-
ра са заплашени от изпа-
дане и това направи сре-
щата доста напрегната и 
оспорвана. През първото 
полувреме черноморци 
играха по-добре, с дълги 
прехвърляния, борбено 
и устремно, те създадоха 
редица опасни положения 
пред вратата на „Миньор“ 
и успяха да отбележат два 
гола: в 6-та мин. при едно 
разбъркване Генов (ЧМ-8) 
отблизо откри резултата и 
в 32-та мин. Савов (9)  със 
силен удар покачи на 2:0. 

В първата половина 
на мача гостите играха 
под възможностите си. 
Отбраната беше тежкопо-
движна и трудно удържа-
ше бързите нападатели 
на домакините, а отпред 
се играеше несвързано, с 
неточни подавания и не 
отправиха нито един удар 
към вратата на „Ч. море“. 

След почивката играта 
измени своя облик. Макар 
и получили два гола в своя-
та врата, миньорци не се 
отчаяха, а се впуснаха в 
остри атаки и разстроиха 

играта на черноморци. 
В 48-та мин. при ъглов 
удар Романов (М-9) нама-
ли резултата на 2:1. Все 
по-често нападателите 
на „Миньор“ се озовава-
ха пред вратата на Илиев. 
Отборът на „Ч. море“ не 
беше вече така борбен и 
настойчив в атаките си. 

Не липсваха и пропуски 
от страна на нападатели-
те му. В 75-та мин. Павлов 
(М-11) получи топката 
в съмнително за засада 
положение, напредна по 
дясното крило, вряза се 
до аутлинията и отправи 
топката към вратата на 
„Ч. море“. Пандов (ЧМ-2) 
вместо да изчисти си от-

беляза автогол – 2:2. Това 
беше преломният момент 
в срещата. Домакините 
окончателно разстроиха 
играта си. Отбраната ста-
на още по-несигурна, а 
гостите хвърлиха всички 
сили за постигане на по-
бедния гол. В 77-та мин. 
Владимиров (М-10) оста-

вен непокрит покачи на 
3;2 за „Миньор“. До края на 
срещата играта стана още 
по-твърда, като не липсва-
ха груби прояви и от двете 
страни. 

Съдията Тодор 
Стоянов от София с по-
мощници Пеев и Чомаков 
направи някои пропуски, 

1959
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с които ощети отбора на 
„Черно море“.

26.4.1959 г., „Спар-
так“ Плевен – „Черно 
море“ 3:1 (1:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
51, 27.4.1959 г.: „Макар 
и победени, черноморци 
оставиха добри впечатле-
ния. Единственото, в което 
можем да ги виним е, че 
не бяха си направили до-
бре сметката срещу кого 
ще прилагат изкуствените 
засади. В резултат на това 
Илиев (1) получи три гола 
във врата си. 

Какво бе характерно 
за мача? Много голови по-
ложения, емоции за зрите-
лите и слаба резултатност. 
Последното важи особено 
за домакините. Не бяха 
един и два случаите, в кои-
то те оставаха сами срещу 
вратаря Илиев и в реши-
телния момент не можаха 
да дадат точен изстрел 
във вратата. Наистина те 
отбелязаха три гола, но 
това бяха положения, при 
които не можеше да стане 
нищо друго.“

29.4.1959 г., „Черно 
море“ – „Левски“ Сф 2:1 
(0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
52, 30.4.1959 г.: „Натискът, 
който домакините упраж-
ниха в първите пет минути 
завършиха само с четири 
ъглови удара и няколко 
неоползотворени опасни 
положения пред вратата 
на Божилов. Гостите посте-
пенно наложиха своя стил 
на игра и инициативата 
премина в техни ръце. 
Въпреки, че играеха без 
осем титуляри (вероятно 
пазеха сили за финалната 
среща за КСА) те превъз-
хождаха своя противник 
в бързината на действията 

и в устрема на атаките си. 
При нападение, черно-
морци прекалено се ув-
личаха напред и оголваха 
своя тил, където се осво-
бождаваше голям пери-
метър за действие на бър-
зите Печеников, Гайдаров, 
Пеев и Ал. Костов. Това, 
нападателите на „Левски“ 
умело използваха. В 22-
та мин. Ал. Костов получи 
една топка от дълбочина, 
напредна сам в наказател-
ното поле и би остро – 1:0 
за „Левски“. Черноморци, 
отчаяни от първоначал-
ния неуспех и отбеляза-
ния гол, играеха в нападе-
ние мудно и без устрем. В 
защита липсваше позната-
та борбеност. 

В началото на второто 
полувреме отново левска-
рите имаха инициативата, 
но за кратко. Черноморци 
постепенно започнаха да 
организират смислени 
атаки, а в отбрана да иг-
раят по-борбено и само-
отвержено. Отбелязаният 
в 61-та мин. красив гол 
от Киров ги въодушеви и 
едва сега те показаха на 
какво са способни – уда-
ри, устремни слизания, 
точни подавания... и гос-
тите бяха принудени да се 
бранят. Реален завършек 
на продължителното над-
мощие бе победния гол, 
който Костов отбеляза от 
много неудобно положе-
ние в 74-та мин. Натискът 
не завърши с това. Имаше 
още много голови поло-
жения, но черноморци не 
успяха да ги оползотво-
рят. Плевенската съдий-
ска бригада, водена от 
Ив. Робев даде незадово-
лително ръководство, не-
правилно прилагаше пра-
вилото за засада и не по-
каза усет към авантажите.“

17.5.1959 г., „Черно 

море“ – „Славия“ 0:0
В. „Нар. спорт“, 

бр. 59, 18.5.1959 г.: 
„Черноморци започнаха 
добре. Смели и самоот-
вержени в борбата, те 
установиха продължител-
но надмощие, при което 
обаче спечелиха само 
ъглови удари. Опасности 
пред вратата на Иванов 
имаше, но Савов (11), 
Дудунов (10) и младият Н. 
Димитров (9) пропуснаха 
да реализират. Високото 
темпо, в което протече 
първата част на полувре-
мето, постепенно спадна. 
Това доведе до известно 
преимущество на сла-
вистите, които играеха 
по-добре в спокойна об-
становка. Наложи се чер-
номорци отново да запо-
чнат бурни атаки, които 
останаха без последствие 
поради неточните удари 
на нападателите. 

През второто полу-
време отново черномор-
ци имаха надмощие, но 
то не донесе нищо ново. 
Липсваха завършващи 
удари. Единствената ак-
ция, която накара публи-
ката да изтръпне стана в 
75-та мин. Дудунов пусна 
удобна топка на непо-
крития Савов, послед-
ния би през плонжа на 
Иванов, но когато всички 
очакваха така желания 
гол, Панагонов в послед-
ния миг отби топката от 
голлинията. Славистите 
повече се бранеха, но 
проведените от тях атаки 
бяха опасни. Те останаха 
обаче безрезултатни.“

***
През месец май се иг-

раят контроли на нацио-
налните формации. Спас 
Киров и Янко Атанасов са 
повикани с втория отбор 
на ЦДНА за турне в Ирак, 

На организираното 
в България от УЕФА 
европейско първен-

ство за юноши през 
март и април 1959 

г., националният 
юношески отбор на 

България постига 
най-големият успех 

в историята си, 
като след победи 

над Холандия, ГФР, 
Югославия, ГДР и 

Италия се окичва 
със званието Евро-

пейски шампион. За 
българският отбор 
се отличават Нико-

ла Котков, Димитър 
Якимов, Георги Соко-
лов, Никола Цанев…

***
Започват квалифи-

кациите за първото 
организирано от 
УЕФА Европейско 

първенство по фут-
бол, насрочено да се 

играе във Франция 
през 1960 г. Бълга-
рия е изправена в 

директен сблъсък 
срещу Югославия и 

губи първата среща 
с 0:2 в Белград, на 

31.5.1959 г. Титуляр 
с националната 

фланелка в този мач 
е Христо Лазаров 

от АСК „Черно море“. 
Реванша в София 

завършва 1:1 и тук 
в квалификациите 
приключва българ-

ското участие в 
този турнир.  

***
Новият, стар 

носител на купата 
на Европа „Реал“ 

Мадрид печели 
за 4-ти пореден 

път трофея, след 
като на финала, 

игран на 3.6.1959 г. 
в Щутгарт, „Реал“ 

побеждава „Стад 
Реймс“ с 2:0.
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където армейците пости-
гат победи с 4:0 над сборен 
отбор на гр. Басра, с 6:0 
над проектонационалния 
отбор на Ирак, с 2:1 над на-
ционалния отбор на Ирак и 
един равен с Киркук – 1:1. 

Христо Лазаров е в със-
тава на „Б“ националния от-
бор, който на 13.5.1959 г. в 
Манхайм губи с 2:0 от сбо-
рен отбор на Бавария. 

Във Варна гостува сбо-
рен отбор на Алжир, извес-
тен като FLN, съставен от 
алжирски професионални 
футболисти, играещи във 
Франция, присъединили се 
към освободителното дви-
жение на Алжир (Front de 
libération nationale – FLN) . 
Един от тях: Хамид Бушук, 
вече е гостувал във Варна 
с отбора на „Тулуза“ през 
1955 г. Стилът на игра на 
този отбор е описан като 
нетрадиционен, „плавен“ 
(фр. fluidе) в невижданата 
до тогава схема 4-2-4, коя-
то дава повече свобода на 
действие на играчите и се 
оказва доста успешна. При 
гостуването си в България, 
алжирският отбор се сре-
ща с профсъюзни ръково-
дители в Димитровград, 
където на 13 май побежда-
ва профсъюзен отбор с 1:0, 
в Пловдив на 15 май (1:0 за 
Пловдив) и във Варна: 

19.5.1959 г., Варна, 
Градски ст., Профсъюзен 
отб. Варна (АСК „Ч. 
море“) – FLN (Алжир 
XI) 1:1 (0:1), съдия: Ат. 
Ставрев

Голм: 0:1 Бен Тифур 
10‘, 1:1 Н. Димитров 47‘

„Ч. море“ Вн: 
Николай Илиев, Стоян 
Пандов, Димитър Боснов, 
Владимир Грозданов, 
Стефан Генов, Иван 
Коцев, Иван Мартинов, 
Любомир Савов, Никола 
Димитров, Тодор 
Тодоров - Джембо, Любен 
Костов

FLN (Сб. Алжир): 
Abderrahmane Boubekeur 
(AS Monaco), Dahmane 
Defnoun (Angers), 
Mohammed Soukhane 
(Le Havre), Amar Rouai 
(Angers), Mustafa Zittouni 
(AS Monaco), Said Brahimi 
(Toulouse FC), Abdelhamid 
Kermali (Ol. Lyonnais), 
Rachid Mekloufi (AS 
Saint Ettienne), Abdelazis 
Ben Tifour (AS Monaco), 
Abdelhamid Bouchouk 
(Toulouse FC)

В мач срещу „Черно 
море“ (представен от 
в. „Нар. спорт“, бр. 60, 
21.5.1959 г. като „младеж-
ки профсъюзен отбор“) 
алжирците завършват 
наравно – 1:1. Отзивите 
на присъстващи на сре-
щата са, че алжирците 

са играли „невероятно 
красив футбол“ и са може-
ли да победят с голям ре-
зултат, но са играели като 
за шоу на публиката и са 
наблягали на технически 
отигравания и боравене 
с топката, а не толкова за 
самата победа. В отбора 
на „Черно море“ първата 
си международна сре-
ща и гол отбелязва при-
влеченият от Бургас по-
млад брат на Г. Димитров 
– Червения, Никола 
Димитров Николов, дебю-
тирал като №9 с фланелка-
та на „моряците“ два дена 
по-рано срещу „Славия“ в 
мач от „А“ РФГ. 

***
7.6.1959 г., „Ботев“ 

Пловдив – „Черно море“ 
2:1 (1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
68, 8.6.1959 г.: „Особеният 
характер на срещата я на-
прави крайно оспорвана, 
динамична и в същото 
време изобилстваща с ре-
дица проиграни положе-
ния. Гостите дадоха хубава 
игра. Те установиха точна 
връзка между отделните 
линии, като в нападение-
то добри прояви имаше 
бързият Страков. Но в 
редица удобни положе-
ния топката бе погрешно 
подавана и улесняваше 

19.5.1959 г., от ляво надясно: Иван Мартинов, Тодор Тодоров, Иван Коцев, Любомир Савов, Владимир Грозданов, 
Любен Костов, Никола Димитров, Димитър Боснов, Стоян Пандов, Николай Илиев, Стефан Генов

1959

Алжирски сборен от-
бор (FLN) е създаден 
на 13.4.1958 г. с цел 
да запознае френс-
ката и световна 
общественост с кау-
зата на алжирската 
борба за независи-
мост. FLN организи-
ра мачове, предимно 
срещу национални 
отбори, основно 
в Африка и социа-
листическия лагер, 
където борбата 
против колониали-
зма и империализма 
e държавна полити-
ка. Отборът е воден 
от играча на АС „Сен 
Етиен“ Рашид Меклу-
фи, който записва 
мачове с нацио-
налната фланелка 
на Франция, FLN, и 
независим Алжир 
(след 1962 г.)
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Статистика  „Ч. море“ в  „A“ РФГ 1958-59 г.
24.8.1958 г., 1 кр., Варна, „Ботев“ 
Вн – „Дунав“ Рс 0:0, съдия: Д. 
Цанев
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Иван Василев, Димитър Боснов, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Иван Коцев, Веселин 
Цветков (Иван Лулчев), Любомир 
Савов, Любен Костов, Стефан 
Генов, Спас Киров
„Дунав“ Рс: Й. Станков, И. 
Атанасов, И. Минчев, П. Пенев, 
Ат. Цанов, Св. Кирчев, П. Колев 
(П. Флоров), Св. Калчев, К. 
Благоев, Садък Алиев, Н. Анков  

31.8.1958 г., 2 кр., София, ст. Н. 
армия,  ЦДНА – „Ботев“ Вн 3:1 
(1:0), съдия: П. Джонев
ЦДНА: Хр. Андонов, К. Ракаров, 
М. Манолов, Н. Ковачев, 
Ст. Божков, П. Алексиев, Б. 
Мартинов, Г. Димитров-Червения, 
П. Панайотов, Ив. Колев, Кр. Янев
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Иван Василев, Димитър Боснов, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Иван Коцев, Иван 
Лулчев, Любомир Савов, Любен 
Костов (Аргир Страков), Стефан 
Генов, Спас Киров
Голм.:1:0 Колев 39‘, 2:0 Ив. 
Василев 47‘ (автг), 3:0 Панайотов 
65‘, 3:1 Сп. Киров 84‘

7.9.1958 г., 3 кр., Варна, „Ботев“ 
Вн – „Спартак“ Вн 0:0, съдия: 
Ал. Гайдаров
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Иван Василев, Димитър Боснов, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Иван Коцев, Иван 
Лулчев (Веселин Цветков), Аргир 
Страков, Любен Костов, Стефан 
Генов, Спас Киров
„Спартак“ Вн: Хр. Вълчанов, 
Бис. Димитров, Ил. Кирчев, Сп. 
Филипов, Бл. Янев, К. Пандов, Ив. 
Киров, Хр. Николов – Чоко, Гер. 
Калугеров, Т. Трайков, Г. Арнаудов 
(Ст. Стефанов) 

14.9.1958. 4 кр., Пловдив, 
„Спартак“ Пд – „Ботев“ Вн 4:1 
(3:1), съдия: Хр. Чукаров
„Спартак“ Пд: В. Стойнов, 
Ив. Иванов, Ат. Манолов, Ив. 
Манолов, Д. Димов, Г. Ботев, Т. 
Диев, Ц. Стойнов, М. Душев, Бож. 
Митков, Ем. Атанасов
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Иван Василев, Димитър Боснов, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Иван Коцев (Димитър 
Куков), Иван Лулчев, Аргир 
Страков, Любен Костов, Стефан 
Генов, Спас Киров
Голм.: 0:1 Ив. Лулчев 9‘, 1:1 Диев, 
16‘, 2:1 Стойнов 39‘, 3:1 Диев 44, 
4:1 Атанасов 75‘

21.9.1958 г., 5 кр., Варна, 

„Ботев“ Вн – „Локомотив“ Сф 
2:1 (1:0), съдия: Н. Гелев
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Иван Василев, Димитър Боснов, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Иван Коцев, Веселин 
Цветков (Иван Лулчев), Аргир 
Страков, Любен Костов, Стефан 
Генов, Спас Киров
„Локомотив“ Сф: Цв. Лалов, 
В. Методиев, Ив. Димитров, 
Ап. Чачевски, Наум Савов, Д. 
Драгомиров, Л. Малинов, Мет. 
Несторов, Н. Котков, Ст. Стамов, 
Сп. Дебърски
Голм.:1:0 Л. Костов 25‘, 1:1 Котков 
62‘ (псу), 2:1 Л. Костов 72‘

19.10.1958 г., 6 кр., Димитрово, 
„Миньор“ – „Ботев“ Вн 3:1 (3:1), 
съдия: Ст. Чомаков
„Миньор“: Ал. Илиев, Т. 
Евстатиев, М. Василев, Р. Начев, 
Б. Пушев, Ром. Драгомиров, 
Ив. Данчев, П. Владимиров, В. 
Романов, Л. Чолев, Ол. Павлов
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Вълчев, Димитър Боснов, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Иван Коцев, Аргир 
Страков, Иван Лулчев, Стефан 
Генов, Любен Костов, Спас Киров
Голм.: 1:0 Павлов 26‘, 3:0 Романов 
30‘, 40‘, 3:1 Арг. Страков 44‘

25.10.1958 г., 7 кр., Варна, „Ботев“ 
Вн – „Спартак“ Пл 0:1 (0:0), съ-
дия: Ал. Гайдаров
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Александър Ганишев, Димитър 
Боснов, Владимир Грозданов, 
Христо Лазаров, Иван Коцев, Иван 
Лулчев, Любомир Савов (Аргир 
Страков), Любен Костов, Стефан 
Генов, Спас Киров
„Спартак“ Пл: Н. Пърчанов, 
Нед. Боев, Пъшо Димитров, Ст. 
Цоловски, Св. Игнатов, Мат. 
Върбанов, Искър Петров, Г. 
Лазаров (Н. Кутов), Борисов, 
Кънчо Бенов, Н. Йорданов
Голм.: 0:1 Димитров 48‘ (псу)

11.11.1958 г., 10 кр., София, ст. В. 
Левски, „Левски“ Сф – „Ботев“ 
Вн 1:0 (0:0), съдия: П. Джонев
„Левски“ Сф: Ив. Дервентски, 
П. Василев, Бл. Филипов, 
Б. Апостолов, Й. Арсов, Д. 
Шаламанов, Д. Печеников, 
Ст. Абаджиев, Д. Йорданов, Г. 
Соколов (Хр. Илиев), Л. Гайдаров
„Ботев“ Варна: Николай Илиев, 
Димитър Боснов, Янко Атанасов, 
Владимир Грозданов, Стефан 
Генов, Иван Коцев, Иван Лулчев, 
Христо Лазаров, Любомир Савов, 
Любен Костов, Спас Киров
Голм.: 1:0 Арсов 49‘ (дуз.)

15.11.1958 г., 8 кр., София, ст. В. 
Левски, „Славия“ Сф – „Ботев“ 

Вн 1:1 (1:0), съдия: Ст. Чомаков
„Славия“ Сф: Иванов, П. Велев, 
Д. Костов, П. Панагонов, Ларгов, 
Атанасов, Ал. Костов, П. Величков, 
Доб. Ташков, Ал. Василев - Чоко, 
Гугалов
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Димитър Боснов, Янко Атанасов, 
Владимир Грозданов, Стефан 
Генов, Иван Коцев, Иван Лулчев, 
Христо Лазаров, Любомир Савов, 
Любен Костов, Спас Киров
Голм.: 1:0 Величков 18‘, 1:1 Л. 
Костов 59‘ (дуз)

23.11.1958 г., 9 кр., Варна, 
Колодрума, „Ботев“ Вн – „Ботев“ 
Пд 1:1 (1:1), съдия: К. Динов
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Димитър Боснов, Янко Атанасов, 
Владимир Грозданов, Стефан 
Генов, Иван Коцев, Иван Лулчев 
(Александър Ганишев), Христо 
Лазаров, Любомир Савов, Любен 
Костов, Спас Киров
„Ботев“ Пд: Г. Й. Найденов, 
Панайотов, Чакъров, Шулеков, 
Пеев, Тонев, Кожухаров, Занев, 
Сотиров, Д. Бодуров, Белчев 
(Попов)
Голм.: 1:0 Л. Костов 7‘ (дуз.), 1:1 
Бодуров 41‘

1.12.1958 г., 11 кр., Ст. Загора, 
ст. Локомотив, „Ботев“ Ст.З. – 
„Ботев“ Вн 1:0 (1:0), съдия: Т. 
Стоянов
„Ботев“ Ст. З.: Хр. Найденов, 
Б. Станоев, Т. Ботев, П. Васев, М. 
Генчев, К. Щерев, Т. Петков, Хр. 
Панчев, Ст. Николов, П. Янчовски, 
Петър Манчев
„Ботев“ Вн: Николай Илиев, 
Димитър Боснов, Янко Атанасов, 
Владимир Грозданов, Стефан 
Генов, Иван Коцев, Иван Лулчев, 
Христо Лазаров, Любомир Савов, 
Любен Костов, Спас Киров
Голм.: 1:0 Т. Петков 45‘
АСК „Ботев“ Варна продължава 
участието си под името АСК 
„Черно море“ Варна.

8.3.1959 г., 12 кр., Русе, ст. Градски, 
„Дунав“ Рс – „Ч. море“ 2:0 (0:0), 
съдия: Ив. Ганев, 15000 зр.
„Дунав“ Русе: Й. Станков, Ен. 
Калайджиев, Ив. Минчев, Ив. 
Атанасов, Ат. Цанов, Св. Кирчев, 
Г. Василев (25‘ П. Колев), Св. 
Калчев, П. Флоров, Садък Алиев, 
Ив. Дишлиев
„Ч. море“: Николай Илиев, 
Димитър Боснов, Янко Атанасов, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Иван Коцев, Спас Киров, 
Любомир Савов, Любен Костов, 
Стефан Генов (Тодор Тодоров), 
Александър Милтиядов
Голм.: 1:0 Цанов 65‘ (псу), 2:0 
Дишлиев 75‘

15.3.1959 г., 13 кр., Варна, 
Колодрума, „Ч. море“ – ЦДНА 0:1 
(0:1), съдия: Калуд Кьосев, 20000 
зр.
„Ч. море“: Николай Илиев, 
Димитър Боснов, Янко Атанасов, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Иван Коцев, Спас Киров, 
Любомир Савов, Любен Костов 
(50‘ Николай Старчев), Тодор 
Тодоров, Александър Милтиядов
ЦДНА: Хр. Андонов, К. Ракаров, 
М. Манолов, Н. Ковачев, 
Костадинов (бел. Пан. Димитров), 
П. Алексиев, Б. Мартинов, Кр. 
Янев, Н. Цанев, П. Панайотов, Г. 
Димитров-Червения
Голм.: 0:1 Панайотов 42‘
Отстранен: Н. Старчев 70‘ 

22.3.1959 г., 14 кр., Варна, 
Колодрума, „Спартак“ Вн – „Ч. 
море“ 0:2 (0:2), съдия: Г. Христов
„Спартак“ Вн: Хр. Вълчанов, 
Бис. Димитров, Ш. Алиев, Сп. 
Филипов, Бл. Янев, Н. Живков, 
Гер. Калугеров, Ив. Филипов, Н. 
Попов – Колчо, К. Пандов (46‘ Б. 
Бъчваров-Дочев), Г. Павлов
„Ч. море“: Николай Илиев, 
Димитър Боснов, Янко Атанасов, 
Стоян Пандов, Христо Лазаров, 
Иван Коцев, Спас Киров, Стефан 
Генов, Любен Костов, Тодор 
Тодоров, Александър Милтиядов 
(Иван Мартинов)
Голм.: 0:1 Ст. Генов 31‘, 0:2 Л. 
Костов 43‘

29.3.1959 г., 15 кр., Варна, 
Колодрума, „Ч. море“ – 
„Спартак“ Пд 0:2 (0:0), съдия: Б. 
Пеев, 20 000 зр.
„Ч. море“: Николай Илиев, 
Димитър Боснов, Янко Атанасов, 
Стоян Пандов, Христо Лазаров, 
Иван Коцев, Александър 
Милтиядов (Иван Мартинов), 
Любомир Савов, Стефан Генов, 
Тодор Тодоров, Любен Костов
„Спартак“ Пд: В. Стойнов, 
Петков, Ат. Манолов, Ив. Манолов, 
Гаврилов, Д. Василев, Ц. Стойнов, 
Ж. Карадалиев, М. Душев, Б. 
Митков, Н. Найденов
Голм.: 0:1 Найденов 66‘, 0:2 
Стойнов 85‘

12.4.1959 г., 16 кр., София, 
„Локомотив“ Сф – „Ч. море“ 3:0 
(3:0), съдия: Ал. Гайдаров
„Локомотив“ Сф: Й. Йосифов, 
Ап. Чачевски (46‘ В. Методиев), 
Ив. Димитров, Т. Велев, Наум 
Савов, Д. Драгомиров, Д. Донков, 
Мет. Несторов, Й. Котев, Ст. 
Стамов, Л. Малинов
„Ч. море“: Щерю Костадинов 
(Николай Илиев), Димитър 
Боснов, Янко Атанасов, Владимир 
Грозданов, Христо Лазаров, Иван 
Коцев, Спас Киров, Стефан Генов, 
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1958-59 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. ЦДНА 2:1 0:1 0:0 2:0 2:0 0:0 6:1 2:1 2:2 2:1 3:1

2. Слав 0:0 4:1 2:0 2:0 3:0 2:0 3:1 2:0 3:2 1:0 1:1

3. ЛевСф 0:2 0:0 3:0 1:0 5:0 4:0 4:1 0:0 2:0 2:0 1:0

4. СпПд 1:1 0:0 1:0 5:2 0:0 5:1 1:1 1:0 2:0 2:2 4:1

5. ЛокСф 2:1 4:2 2:1 5:2 2:0 0:1 4:1 0:2 4:2 1:0 3:0

6. ДунРс 2:3 0:0 1:0 3:1 2:1 1:1 1:1 1:0 3:0 2:0 2:0

7. СпПл 0:1 2:1 0:1 1:3 0:0 2:1 4:0 2:2 0:0 2:1 3:1

8. БотПд 0:4 1:0 1:0 1:1 0:0 2:4 4:1 0:2 1:0 3:1 2:1

9. СпВн 2:1 0:1 0:0 2:1 1:1 1:1 2:2 1:1 2:0 1:0 0:2

10. Мин 0:1 2:0 0:0 1:1 0:1 2:1 1:0 1:3 5:1 3:1 3:1

11. Берое 1:1 1:1 1:0 3:0 1:0 1:0 0:1 1:2 1:1 1:0 1:0

12. ЧМВн 0:1 0:0 2:1 0:2 2:1 0:0 0:1 1:1 0:0 2:3 0:3

„Ботев“/“Ч. море“ Вн,1958-59 г.,“А“ РФГ м. г.

Иван Коцев 22
Стефан Генов 21 2
Николай Илиев 21
Спас Киров 20 3
Любен Костов 20 6
Христо Лазаров 20 1
Владимир Грозданов 20
Димитър Боснов 20
Любомир Савов 17 1
Янко П. Атанасов 13
Иван Лулчев 11 1
Аргир Страков 8 1
Тодор Тодоров - Джембо 8
Стоян Пандов 7
Александър Милтиядов 6
Иван Василев - Катила 5
Иван Мартинов 4
Веселин Цветков 3
Никола Димитров 3
Николай Старчев 2
Александър Ганишев 2
Щерю Ил. Костадинов 2
Димитър Куков 1
Петър Ст.  Дудунов 1
Вълчев 1

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. ЦДНА София 22 13 6 3 37:16 32

2. Славия София 22 10 7 5 29:17 27

3. Левски София 22 10 4 8 27:15 24

4. Спартак Пловдив 22 8 8 6 33:29 24

5. Локомотив София 22 10 3 9 33:28 23

6. Дунав Русе 22 8 6 8 25:27 22

7. Спартак Плевен 22 8 6 8 24:30 22

8. Ботев Пловдив 22 8 6 8 28:41 22

9. Спартак Варна 22 6 9 7 21:24 21

10. Миньор Димитрово 22 7 4 11 27:32 18

11. Ботев/Берое Ст. Загора 22 7 4 11 21:25 18

12. Ботев/Черно море Варна 22 3 5 14 15:36 11

Николай Старчев, Тодор Тодоров 
(46‘ Любомир Савов), Любен 
Костов
Голм.: 1:0 Котев 21‘, 2:0 Малинов 
30‘, 3:0 Донков 38‘

19.4.1959 г., 17 кр., Варна, 
Колодрума, „Ч. море“ – „Миньор“ 
Дим-во 2:3 (2:0), съдия: Т. Стоянов
„Ч. море“: Николай Илиев, Стоян 
Пандов, Янко Атанасов, Владимир 
Грозданов, Христо Лазаров, Иван 
Коцев, Спас Киров, Стефан Генов, 
Любомир Савов, Тодор Тодоров, 
Любен Костов
„Миньор“: Ал. Илиев, М. 
Василев, П. Лозанов, Рум. Начев, 
Бог. Пушев, Ром. Драгомиров, Ив. 
Данчев, П. Михайлов, В. Романов, 
П. Владимиров, Ол. Павлов
Голм.: 1:0 Ст. Генов 6‘, 2:0 Л. 
Савов 32‘, 2:1 Романов 56‘ 2:2 Ст. 
Пандов 60‘ (автг.), 2:3 Владимиров 
82‘

26.4.1959 г., 18 кр., Плевен, ст. Сл. 
Алексиев, „Спартак“ Пл – „Ч. 
море“ 3:1 (1:1), съдия: Н. Гелев
„Спартак“ Пл: Н. Пърчанов, 
Нед. Боев, Пъшо Димитров, Ст. 
Цоловски, Св. Игнатов, Мат. 
Върбанов, Искър Петров, Г. 
Лазаров, Ст. Здравков, К. Бенов, Д. 
Борисов
„Ч. море“: Николай Илиев, 
Стоян Пандов, Янко Атанасов, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Иван Коцев, Спас Киров, 
Стефан Генов, Любомир Савов 
(46‘ Иван Мартинов), Александър 
Милтиядов, Любен Костов
Голм.: 0:1 Хр. Лазаров 5‘, 1:1 Г. 
Лазаров 36‘, 3:1 Здравков 49‘, 81‘

29.4.1959 г., 21 кр., Варна, ст. 
Колодрума, „Ч. море“ – „Левски“ 
Сф 2:1 (0:1), съдия: Иванко Робев
„Ч. море“: Николай Илиев, 
Димитър Боснов, Янко Атанасов, 
Владимир Грозданов (Стоян 
Пандов), Христо Лазаров, Иван 
Коцев, Спас Киров, Стефан Генов, 
Любомир Савов, Александър 
Милтиядов, Любен Костов
„Левски“ Сф: Ал. Божилов, П. 
Дончев, Бл. Филипов, Г. Стоянов, 
Й. Арсов, Д. Шаламанов, Д. 
Печеников, Л. Гайдаров, Б. 
Радойков, Ал. Костов, Пею Пеев
Голм.: 0:1 Ал. Костов 22‘, 1:1 Сп. 
Киров 61‘, 2:1 Л. Костов 74‘

17.5.1959 г., 19 кр., Варна, 
Колодрума, „Ч. море“ – „Славия“ 
Сф 0:0, съдия: Н. Дундаров
„Ч. море“: Николай Илиев, 
Стоян Пандов, Димитър Боснов, 
Владимир Грозданов, Христо 
Лазаров, Иван Коцев, Иван 
Мартинов, Стефан Генов, Никола 
Димитров (Любен Костов), Петър 
Дудунов, Любомир Савов  
„Славия“ Сф: Д. Иванов, П. 
Велев, Костов, П. Панагонов, Ив. 
Ларгов, П. Величков, Гугалов, 
Бачев, Д. Ташков, Евтимов, Ал. 
Василев

7.6.1959 г., 20 кр., Пловдив, ст. 9 
септ., „Ботев“ Пд – „Ч. море“ 2:1 
(1:0), съдия: Ат. Динев
„Ботев“: Г. Й. Найденов, Р. 
Панайотов, Чакъров, Шулеков, 
Пеев, Бодуров, Ив. Ранков, Пашов, 
Сотиров, Занев, М. Кожухаров
„Ч. море“: Николай Илиев, Янко 
Атанасов, Димитър Боснов, 
Владимир Грозданов, Стефан 
Генов, Иван Коцев, Спас Киров, 
Любомир Савов, Никола Димитров, 
Тодор Тодоров, Аргир Страков    
Голм.: 1:0 Ранков 7‘, 1:1 Сп. Киров 
49‘ (дуз.), 2:1 Кожухаров 72‘

14.6.1959 г., 22 кр., Варна, 
Колодрума, „Ч. море“ – „Берое“ 
Ст. З. 0:3 (0:2), съдия: Д. Цанев
„Ч. море“: Щерю Ил. Костадинов, 
Стоян Пандов, Димитър Боснов, 
Владимир Грозданов, Стефан 
Генов, Иван Коцев, Спас Киров, 
Любомир Савов, Никола 
Димитров, Тодор Тодоров, Аргир 
Страков    
„Берое“ Ст. З.: Хр. Найденов, 
Б. Станоев, Т. Ботев, П. Васев, 
Я. Янков, К. Щерев, Т. Петков, 
Хр. Панчев, Пан. Далаков, П. 
Янчовски, П. Манчев
Голм.: 0:1 Янчовски 18‘, 0:2 
Панчев 24‘, 0:3 Манчев 73‘
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защитниците на армей-
ския отбор. Домакините 
откриха чрез Ранков в 7-та 
минута, но все пак този път 
не можаха да разгърнат 
пълните си възможности. 
Нападателите се суетяха 
пред вратата, а браните-
лите бяха често пъти неси-
гурни и пускаха варненци 
да стрелят отблизо. 

Като изравниха чрез 
напълно правилно от-
съден 11-метров удар 
в началото на второто 
полувреме (чрез Спас 
Киров) гостите дълго, но 
безрезултатно напираха. 
Разбира се, пловдивчани 
не им останаха длъжни 
като контраатакуваха, но 
самопожертвувателната 
игра на Илиев (1) и не-
точните удари не носеха  

7.6.1959 г., футболистите на „Ч. море“ преди мача в Пловдив, горен ред от лява надясно: Щерю Костадинов,
Янко Атанасов, Любен Костов и Димитър Боснов, в средата: Николай Старчев, Иван Коцев 

и Аргир Страков, отпред: Петко Бъчваров-Дочев, Николай Илиев и Любомир Савов

нищо. Най-после силен 
удар на Кожухаров (11) 
заби топката неспасяемо и 
реши изхода и съдбата на 
варненския тим – 2:1. Ив. 
Баджев“

14.6.1959 г., „Черно 
море“ – „Берое“ 0:3 (0:2)

В. „Нар. дело“, 16.6. 
1959 г.: „… Калният и те-
жък терен затрудняваше 
отборите да покажат пъл-
ните си възможности, но 
все пак играта бе бърза 
и оспорвана. Изходът от 
мача бе от решаващо зна-
чение само за беройци, 
тъй като „Ч. море“ е отпад-
нал окончателно, а при по-
беда на гостите, те имат го-
леми шансове да останат в 
групата. 

Докато домакините иг-
раеха спокойно, без нерв, 

то гостите упорито напи-
раха, търсейки победата. 
С дълги прехвърляния 
към бързите Минчев (11), 
Петков (7), Янчовски (10) и 
Далаков (9), старозагорци 
често се озоваваха пред 
вратата на Илиев (бел. 
Щерю Илиев Костадинов). 
Така в 10-та мин. Янчовски 
напредна по центъра, би 
силно отдалеч и топката 
през ръцете на вратаря 
спря в мрежата – 1:0 за 
„Берое“. В 40-та мин. при 
грешка на отбраната на 
„Ч. море“, Панчев (Б-8) по-
качи на 2:0, при който ре-
зултат завърши първото 
полувреме. 

След почивката игра-
та не измени своят облик. 
Гостите продължиха своя 
натиск, а домакините 

1959

Щерю Илиев Кос-
тадинов (16.9.1936 

г. - 24.4.1994 г.), 
 2 мача като резер-

вен вратар, продъл-
жава кариерата си в 

„Корабостроител“
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вече отговаряха от време 
навреме с остри и бързи 
контраатаки, главно чрез 
Страков (11) и Киров (7), 
но безрезултатно. Големи 
пропуски направиха през 
тази част на мача нападате-
лите на „Берое“, като на два 
пъти на празна врата, съв-
сем отблизо биха навън, а 
веднъж топката срещна на-
пречната греда. Едва в 74-
та мин. Манчев със силен 
удар постигна хубав гол 
– 3:0 за „Берое“. До края на 
срещата отборите си раз-
мениха по няколко напа-
дения, но резултата остана 
непроменен.“

За този мач разказва 
Аргир Страков: „Понеже 
бяхме отпаднали вече, 
Мокана ни каза че можем да 
пуснем колкото гола тряб-
ват на „Берое“, за да се спа-
сят. Сложи на вратата ре-
зервата Щерю Костадинов, 
вместо Колю Илиев. Щерю 
направи мача на живо-
та си. Извади невероятни 
положения. Защитниците 
пускат беройските напа-
датели – Щерю спасява. В 
същото време „Миньор“ и 
„Спартак“ правят уговор-
ка и надлъгаха беройци. 
След края на мача Мокана 
каза на Щерю: „Абе, ти цял 
сезон спа, точно сега ли 
намери да се разиграеш.“ 
Възможно е и Щерю да е 
бил нахъсан от другия ла-
гер. Ние биехме предимно 
далечни удари. При един от 
тях, халфа, който трябваше 
да ме пази вика: „Недей да 
стреляш. Ще вземе да вле-
зе във вратата и да обър-
ка сметките.“ Как да влезе, 
аз бия от 30 метра. Такива 
уговорки в последния кръг 
имаше всяка година. Като 
съдия помня един мач от 
„Б“ група, когато „Спартак“ 
Варна трябваше да даде 

на „Ватев“ Белослав, за 
да не изпадне „Ватев“. 
Живко Господинов и 
Иван Петров бяха хва-
нати от другия отбор 
обаче. Накрая на мача те 
поискаха дузпа, която аз 
прецених че не е за от-
съждане и Живко дойде 
да ме псува. Такива бяха 
първенствата, те и сега са 
такива...“

„Берое“ отпада с един 
гол по-добра голова раз-
лика, но с 0,003 по-лош 
коефициент от „Миньор“ 
Перник. Един от редките 
случаи показващ разли-
чията между изчислени-
ята по голова разлика и 
голов коефициент. 

Всъщност, каквото 
е случва в този ден е, че 
от Перник по радиото 
е съобщен резултат 2:2, 
което оставя беройци в 
групата. Следейки мача 
във Варна, перничани 
вкарват на „Спартак“ точ-
но колкото им трябва. 
Мачът завършва 5:1 за 
„Миньор“, но това става 
ясно едва на следващия 
ден, който се оказва един 
от нещастните за фут-
болните запалянковци в 
Стара Загора, отпразну-
вали вече оставането си 
в групата.

27.6.1959 г., Папа, 
Унгария, „Текстил“ Папа 
– „Ч. море“ Вн 0:1 (0:1), 
съдия: Németh, 2500 зр.

Голм.: 0:1 Сп. Киров 
13‘

„Textiles“ Pápa: Tóth, 
Sass, Szabó II, Szabó I 
(Ivanics), Orbán (Palcovics), 
Szákaly, Besenyei 
(Németh), Vámos (Vadász), 
Cser, Kocsis, Ivanics (Wolf )

„Ч. море“ Вн: Н. 
Илиев, Ст. Пандов, Дим. 
Боснов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Н. Митев - Трѝкото, 
Сп. Киров, Ст. Генов, Н. 

Димитров, Т. Тодоров - 
Джембо, Арг. Страков

В. „Közepdunàntuli 
naplo“, 28.6.1959 г.: 
„Първокласният българ-
ският отбор беше подкре-
пен от местната обществе-
ност с голям ентусиазъм. 
Играта беше с добро ка-
чество от страна на двата 
отбора. Гостите показаха 
отлично владеене на топ-
ката и игра с къси, точни 
пасове. 

Срещата започна с раз-
мяна на поздрави и фла-
гчета между двата отбора. 
В началото на тази спорт-

сменска игра преимущест-
во имаше „Текстил“. Чер и 
Бешенеи отправиха неточ-
ни удари към вратата.  В 
13-та мин. Киров се откъс-
на отдясно и отправи удар 
в левия ъгъл на вратаря 
Тот – 1:0 за „Ботев“. (бел. 
унгарския вестник използ-
ва старото име на „Черно 
море“). Футболистите на 
„Текстил“ не се предават, 
играят като равностоен 
противник и отправят опа-
сен удар към вратата на 
„Ботев“ в 43-та мин. В 44-
та мин. Тодоров щурмува 

1959

Иван Мартинов, 4 
мача в „А“ РФГ през 
този сезон, крило, 
преминал от ФД „Ч. 
море“ и от следва-
щия сезон продъл-
жил кариерата си в 
„Корабостроител“ 
(„Ч. море“ II)
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и изстрелва бомбен удар 
във вратата на Тот. 

След почивката, опас-
но положение след кор-
нер пред българската 
врата, но Боснов чисти. 
Чер изпълнява свобо-
ден удар, Илиев лови с 
лекота. Играта е бърза с 
променливо надмощие. 
Опасни положения пред 

двете врати бяха спасени 
от вратарите. Българите 
боравят добре с топката, 
за удоволствие на публи-
ката. Текстилци се борят 
ентусиазирано в защита и 
спират атаките на „Ботев“ с 
умна тактика.

Отборът на „Ботев“ ще 
играе във вторник, 30 юни, 
в 17.30 на ст. „Вашаш“ във 
Веспрем срещу сборен от-
бор, съставен от играчи на 
веспремските „Вашаш“ и 
„Халадаш Петьофи“…“

30.6.1959 г., Веспрем, 
ст. Вашаш, Веспрем (сб.) – 
„Ч. море“ Вн 1:2 (0:1), съ-
дия: Nyeste, 600 зр.

Голм.: 0:1 П. Ст. Дудунов 
43‘, 0:2 Н. Димитров 74‘, 1:2 

Руперт 89‘
Veszprém: Békeffi (46’ 

Pfénig), Kovács II, Böröcz, 
Paltesz, Katzer, Tóth, Rupert 
dr., Balogh (46’ Szániel), 
Molnár I, Molnár II, Szalóczy 
(Fajd II)

„Ч. море“ Вн: Щ. 
Костадинов (Н. Илиев), 
Ст. Пандов, Дим. Боснов, 
Вл. Грозданов, Л. Савов, 
Н. Митев – Трѝкото, 

Сп. Киров, Ст. Генов, Н. 
Димитров, Т. Тодоров – 
Джембо, Арг. Страков (П. 
Ст. Дудунов)

В. „Közepdunàntuli 
naplo“, 2.7.1959 г.: „Мачът 
беше слабо посетен по-
ради неприятното, дъж-
довно и ветровито време. 
Гостите се отличиха вед-
нага с добрата си игра. Те 
бяха бързи, с отлична тех-
ника на боравене с топ-
ката и пасовете им бяха 
точни. Варненци бяха по-
често в атака и само от-
личната игра на вратаря 
Бекефи предотврати гол 
в унгарската врата при 
4-5 положения. При една 
атака на Веспрем, Руперт 
центрира и Морнар би 

с глава, но Костадинов 
също се показа като от-
личен вратар и спаси. В 
43 мин. Стоянов (бел. П. 
Дудунов) завърши една 
отлична атака по левия 
фланг, и след като полу-
чи топката, с остър удар 
в средата на вратата от-
беляза първия гол – 0:1.

След почивката бяха 
направени смени, а игра-
та стана по-равностойна 
и интересна. Веспрем 
започна да атакува по-
често, а гостите започна-
ха да играят по-твърдо. 
Атмосферата на терена и 
трибуните стана напрег-
ната. В 29-та мин. при 
едно центриране отдяс-
но, Пфениг не се намеси 
добре, пропусна топка-
та, Димитров пое, дриб-
лира вратаря и отбеляза 
втори гол. Гостите про-
дължиха да атакуват на-
стойчиво, но отбора на 
Веспрем успя да удържи 
и изравни играта. В 44-
та мин. Молнар засече с 
глава центриране от сво-
боден удар пред сама-
та врата, Руперт овладя 
топката, изпревари бав-
но реагиралия вратар и 
отбеляза – 1:2. 

Наблюдавахме сре-
ща, проведена с високо 
темпо през цялото ѝ вре-
метраене с много дух и 
единоборства, подходя-
щи за шампионатен мач, 
особено през второто 
полувреме. Българите 
не ни разочароваха, те 
напълно заслужиха по-
бедата.“

В. „Нар. дело“ съоб-
щава за още две срещи, 
за които не намираме 
репортажи в унгарска-
та преса. Победа на „Ч. 
море“ срещу сборен от-
бор Епитьок с 1:0 и за-
губа с 1:3 срещу сборен 
отбор Баджа.

1959

Pàpai „Textiles” SE, осн. 
1922 г. като Pàpai 

Football Club, шампи-
он на 3-та дивизия 

1958-59 г., най-извес-
тен играч – Ференц 

Бесенеи, играл преди 
това и в „Хонвед“. 

Клубът сменя име-
то си няколко пъти 

и е закрит през 
1995 г. след което е 

основан Pàpai Perutz 
FC, играещ в 3-та 

дивизия.
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През този сезон 
отпадналият в единната 
„Б“ РФГ АСК „Черно море“ 
ще се бори за място в при-
зовата тройка, което оси-
гурява място в „А“ група.

С отбора се разделят 
Христо Лазаров, който 
се завръща в „Септември“ 
София, а Иван Коцев се 
завръща в „Локомотив“ 
Сф след краят на есенния 
полусезон. Голмайстора 
Любен Костов се присъ-
единява към „Спартак“ 
Варна. 

След 4 години в ЦДНА в 
отбора се завръща Георги 
Димитров – Червения. 
Васил Досев, който е вече 
служещ офицер също взе-
ма участие, след процес 
на възвръщане на спортна 
форма. От Морското учи-
лище е включен дясното 
крило Георги Петров - 
Гочето, който има кратка 
кариера като футболист, 
след което става капитан 
на кораб. Към отбора от 
„Септември“ Сф се при-
съединява и централният 
нападател и юношески 
национал Петко Петков, 
който записва само два 
официални мача за „Черно 
море“ в „Б“ РФГ, но показва 
силни игри за „Спартак“ 
Варна и „Академик“ София 
през следващите години. 
От Белослав пристига вра-
таря Янко Семерджиев.

***
15.7.1959 г., Варна, 

Колодрума, 18.00, „Ч. море“ 
– ЦДНА 3:1 (1:0),

Голм.: Генов, Киров, 
Дудунов (Ч.М.), Миланов 
(ЦДНА)

„Ч. море“: Н. Илиев, Д. 
Боснов, Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, Л. Савов, Ив. 
Коцев, Сп. Киров, Ст. Генов, 
Н. Димитров, Т. Тодоров, П. 

Ст. Дудунов
ЦДНА: Петров, Рака-

ров, Манолов, Ковачев, 
Божков, Стоянов, Миланов, 
Панайотов, Колев, Янев

В. „Нар. дело“, 
16.7.1959 г.: „В чест на 
15-годишнината на Девети 
септември вчера във 
Варна се състоя приятел-
ска футболна среща меж-
ду местния „Черно море“ 
и ЦДНА София. При ос-
порвана игра срещата за-
върши с победа за „Черно 
море“ с резултат 3:1 (1:0). 
Головете отбелязаха 
Генов, Киров и Стоянов 
за „Ч. море“ и Миланов за 
ЦДНА.“

***
В. „Нар. дело“, бр. 171, 

19.7.1959 г.: „Гостуващият 
във Варна унгарски фут-
болен отбор „Епитьок“ 
(Будапеща) ще има днес от 
18 часа на стадиона пър-
вата си среща с местния 
„Черно море“. 

„Епитьок“ връща ви-
зитата на футболистите 
от „Черно море“, които 
посетиха в края на месец 
юни Унгарската народна 
република. Състоялата се 
тогава среща между двата 
отбора завърши с победа 
на черноморци при резул-
тат 1:0.“

19.7.1959 г., Варна, 
Градски ст., 18.00, „Ч. 
море“ - Építők SC 3:0 (1:0),

Голм.: 1:0 Сп. Киров 
15‘, 2:0 Н. Димитров 53‘, 3:0 
Арг. Страков 65‘

В. „Нар. дело“, 21.7. 
1959 г.: „В неделя на ста-
диона … срещата преми-
на при подчертано надмо-
щие на домакините, които 
заслужено победиха с 3:0. 
Играта и на двата отбора 
не задоволи. Унгарските 
футболисти трудно орга-
низираха своите нападе-
ния и играеха с неточни 

подавания. Слабо звено 
в отбора на гостите бе 
отбраната, която не мо-
жеше да се справя с напа-
дателите на „Черно море“. 
Сериозни пропуски до-
пусна и вратаря на гости-
те.

В 15-та мин. Киров 
получи удобна топка, на-
предна към противнико-
вата врата, преодоля от-
браната, излъга неудачно 
излезлия напред вратар 
на гостите Десли и от-
близо откри резултата. В 
53-та мин. Димитров по-
виши резултата на 2:0. В 
65-та мин. Страков умело 
използва неудачното из-
лизане напред на Десли и 
повиши на 3:0 за „Ч. море“. 
Срещата завърши при 
този резултат.“

***
26.7.1959 г., Толбухин, 

контр., „Добруджа“ Тх – „Ч. 
море“ 0:1

2.8.1959 г., Варна, кон-
тр., „Ч. море“ – „Добруджа“ 
Тх 2:0 (1:0)

В. „Нар. дело“, 
4.8.1959 г.: „В неделя във 
Варна … още в начало-
то домакините наложиха 
надмощие и чрез Стоянов 
(бел. П. Дудунов) откриха 
резултата в своя полза. 
Нападенията на гостите 
се разбиваха в стабилната 
защита на черноморци и 
оставаха безрезултатни. 

През второто по-
лувреме отборът на „Ч. 
море“ заигра още по-до-
бре и чрез гол, отбелязан 
с глава от Димитров изво-
юва победата – 2:0.“

9.8.1959 г., „Ч. море“ – 
„Арда“ Кж 1:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, 
бр. 95, 10.8.1959 г.: 
„Черноморци завоюваха 
трудна победа. От тяхна-

Budapesti Építők SC, 
основан на 1.10.1922 

г. като работниче-
ски спортен клуб. 

Променя името си 
няколко пъти през 

съществуването си. 
Футболната секция 
е закрита през зим-
ната пауза на сезон 
1988-89. Участвал е 

предимно в 3-та и 
по-малко във втора 

унгарска дивизия.

Янко Семерджиев, 
„А“ РФГ: 4 мача, „Б“ 

РФГ: 5 мача (1959-61), 
резервен вратар от 

Белослав, отбива 
службата си в „Ч. 

море“, след което се 
връща в Белослав.

Николай Митев – 
Трикото, халф от 

„Корабостроител“, 
запомнен с геро-
ичната си игра в 

Битката при Павли-
кени като десен бек, 

въпреки че удобния 
му крак е левия. Про-
дължава кариерата 

си в Силистра.
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та игра не можем да бъдем 
доволни. Те прекалено 
много обработваха топка-
та, дори в наказателното 
поле на арденци. След гола 
отбелязан в 55-та мин. от 
Николов, у черноморци 
настъпи неоправдано ус-
покоение, което можеше 
да им струва изравняване, 
тъй като „Арда“ установи 
териториално надмощие. 

Гостите бяха равнос-
тоен противник. В отбра-
ната те се бореха самоот-
вержено, а бързите крила 
Захариев и Пандигашев, 
свързвани добре от 
централния нападател 
Османов, проведоха ня-
колко опасни слизания 
към вратата на Илиев. 
Изтеглените много назад 
полузащитници не можеха 
да подхранват добре свое-
то нападение. Донев (5) и 
Николов (6) изпълняваха 
добре отбранителните си 
функции, но центърът на 
игрището в този случай бе 
свободен и черноморци 
необезпокоявани започва-
ха своите нападения оттук.“

16.8.1959 г., „Берое“ Ст. 
З. – „Ч. море“ 4:0 (2:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 99, 
20.8.1959 г.: „Резултатът е 
известен – 4:0. Необходимо 
е да добавим – варненци 
не заслужаваха такава теж-
ка участ. Те бяха не само 
равностойни, но в опреде-
лени моменти и по-добри-
те на терена. И ако трябва 
да бъдат упреквани, това е 
защото крайната им отбра-
на се показа несигурна в 
решителни моменти, а на-
падателите – безпомощни 
пред отличния Найденов 
(1-Бер). Макар и победите-
ли, беройци не демонстри-
раха обичайната си игра. 
Отсъствието на 4 титуляри 
и контузването на Манчев 

през второто полувреме 
се отразиха зле на тех-
ните действия, където 
имаше само моментни 
проблясъци на замисъл 
и тактика. 

В 10-та мин. Панчев 
(10-Бер) пое топката от 
въздуха и я изпрати в 
мрежата на черномор-
ци – 1:0. След безуспеш-
ни атаки на варненци, 
Николов (9-Бер) се озова 
пред варненския вратар 
и през плонжа му покачи 
на 2:0. След почивката „Ч. 
море“ обсади вратата на 
старозагорци, но отново 
без успех. В 72-та мин. при 
една от редките контраа-
таки, Панчев със задна 
ножица (след грешка на 
вратаря Илиев) постиг-
на трети гол. Това вече 
беше много. Варненци се 
примириха със загубата. 
Две минути преди края 
Николов затвърди побе-
дата – 4:0. Ст. Дончев“

Аргир Страков: 
„Берое“ предложиха да 
уговорим мача за ра-
вен, но Мокана реши, че 
сме ги хванали „по бели 
гащи“ и отказа.“

23.8.1959 г., „Ч. 
море“ – „Добруджа“ Тх 
2:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
102, 27.8.1959 г.: „През 
първото полувреме до-
макините трудно изнася-
ха топката и често тряб-
ваше да се бранят срещу 
настоятелните набези на 
толбухинските напада-
тели. Наистина този път 
отсъстваха центр. защит-
ник Атанасов и дясното 
крило Киров, но това 
съвсем не може да бъде 
причина черноморци да 
приемат ролята на отбра-
няващ се отбор. Просто 
липсваше спойка, липс-
ваше внимание и затова 

изобилстваха неточните 
пасове, а и ударите на на-
падателите Генов, Дудунов 
и Димитров бяха неточни. 

През второто полу-
време в нападението на 
домакините Страков за-
мени Петров и това внесе 
острота в акциите на чер-
номорци. Създадоха се ня-
колко разбърквания пред 
вратата на гостите, при 
които паднаха двата гола 
след удари на Димитров и 
Коцев. 

Откровено казано, 
добруджанци не заслужа-
ваха загуба, но за това че 
напуснаха терена победе-
ни, виновни са самите те. 
В решителните моменти 
през първото полувреме, 
те не успяха да реализират 
няколкото изгодни поло-
жения. П. Герчев“

30.8.1959 г., 
„Раковски“ Димгр. – „Ч. 
море“ 0:0

В. „Нар. спорт“, 
бр. 105, 3.9.1959 г.: 
„Футболистите на „Ч. 
море“ в по-голямата част 
от мача бяха принудени 
да се защитават. Голът ви-
сеше на косъм, но се пов-
тори картината, която се 
наблюдава вече няколко 
срещи. Ударите на дими-
тровградските нападатели 
Петков (7), Христозов (10), 
Михайлов (8) намираха 
гредите или биваха изби-
вани от самата голлиния 
на варненци. 

„Ч. море“ нападаше 
рядко, но бързо. Най-
борбен беше Г. Петров (9-
Чм). Димитровградската 
защита обаче игра сигур-
но и не позволи открива-
не на резултата. Съдията 
К. Кьосев (Бс) ръководи 
добре. Г. Григоров“

6.9.1959 г., „Ч. море“ – 

1959

Тодор Николов 
Тодоров – Джембо 
(1.10.1930 г. – 
14.7.2008 г.), „А“ РФГ: 
8 мача, „Б“ РФГ 16 
мача/2 гола (1959-
1960), като дете за-
почва да играе фут-
бол във „Владислав“ 
и продължава в „Т-В“. 
Джембо постъпва на 
работа в ККЗ и играе 
за „Локомотив“/
„Корабостроител“, 
а след обединението 
от 1959 г. - в АСК 
„Черно море“. Много 
техничен, с добър 
усет към комбина-
циите, играе като 
инсайд. Със своите 
29 години, Джембо 
е най-старият в 
отбора през тази 
година. Завръща се в 
ККЗ, където прите-
жава най-високия 
разряд на бобинист, 
изработващ най-
прецизните еле-
менти на корабния 
двигател.
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„Локомотив“ Г.О. 1:0 (0:0)
В. „Нар. спорт“, бр. 

107, 7.9.1959 г.: „Черно-
морци имаха за против-
ник корав отбор. Въпреки 
това, нищо не ги оправда-
ва, че победиха неубеди-
телно, след като повече от 
70 мин. имаха пълно над-
мощие. 

Срещу сгъстената от-
брана черноморци дейст-
ваха неправилно. Те сби-
ваха играта в центъра, 
където всеки техен напа-
дател трябваше да се бори 
срещу 3-4 противници. Все 
пак черноморци успяха да 
отбележат гол 6 мин. пре-
ди края на срещата. При 
разбъркване пред вратата 

на локомотивци Димитров 
остана непокрит и с гла-
ва отбеляза единствения 
гол.“

13.9.1959 г., „Ген. 
Заимов“ Сливен – „Ч. 
море“ 0:0

В. „Нар. спорт“, бр. 
111, 17.9.1959 г.: „На мача 
присъстваха 5000 зрите-
ли, които напуснаха ста-
диона разочаровани от 
вялата и бледа игра и на 
двата отбора. Полученият 
резултат 0:0 също говори 
за това. Варненци явно се 
стремяха към равен ре-
зултат и често безцелно 
разкарваха топката. Ст. 
Шопов“

26.9.1959 г., „Ч. море“ 
– „Академик“ Сф 4:0

Дебют за отбора на 
„Черно море“ в този мач 
прави 20-годишният 
Стефан Янев. 

„Бях войник 
в София в щаба 
на ВВС и играех 
за „Родни криле“, 
бихме „Левски“ 
за спартакияда-
та, Дервентски 
беше на вратата. 
Началника ни 
беше голям цесе-
кар и ни даде от-
пуск на всичките. 
Тогава уредих не-
щата си за преми-
наване в „Черно 
море“. Записах се 
и във ВИНС и се 
прибрах в София 
с бележка, че съм 
приет студент, 
така ме уволниха 
по-рано. Клечо 
беше помощник 
на Мокана и мно-
го държеше на 
мен, познаваше 
ме от юношеския 
отбор. Купиха 
ми син плат за 
костюм за добре 

дошъл. Имах вече тренинг 
от „Родни криле“ и някол-
ко дена по-късно бях на 
терена с екипа на „Черно 

море“ срещу софийския 
„Академик“. Беше хубав, 
слънчев ден. Противника 
играеше грамотен футбол 
и 4:0 е може би пресилен 
резултат, но така се полу-
чи. Аз играех като атаку-
ващ халф с номер 10, но 
в последствие намерих 
мястото си зад нападате-
лите. Обичах да играя с 
топката, да комбинирам. 
Не бях много бърз и фи-
зически силен, но в този 
първи мач вкарах два 
гола с глава, и двата във 
вратата към „Златни пя-
съци“ през първото по-
лувреме, другите два ги 
направи Джембо. От тога-
ва придобих повече само-
чувствие в играта с глава. 
Така тръгна кариерата ми 
в „Черно море“.

4.10.1959 г., „Волов“ 
Колргр. – „Ч. море“ 1:1 
(1:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
120, 8.10.1959 г.: „Рекор-
ден брой зрители от 
града и стотици гости от 
Варна наблюдаваха сре-
щата. В началото гостите 
действаха по-енергично. 
Тяхната отбрана пазеше 
плътно коларовградски-
те нападатели. Варненци 
си служеха предимно с 
къси подавания, в които 
пролича умелото бора-
вене с топката и добрата 
обиграност на отделните 
линии. „Ч. море“ постигна 
успех в 10-та мин. Киров 
(11) преодоля Драгиев (2) 
и от близо отбеляза гол. 
Шест минути по-късно 
Филипов (7-Вол) изравни 
с прекрасен удар от въз-
духа от около 30 метра. 
Последва натиск пред 
вратата на варненци, но 
няколко ъглови удара не 
бяха оползотворени. 

След почивката ко-

Стефан Янев и Иван 
Василев – двама 

от младите  в АСК 
„Черно море“.

1959
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ларовградци заиграха по-
организирано. Особено в 
последните 20 мин. след 
отстраняването на Савов 
(6-Чм), те взеха почти изця-
ло инициативата. „Ч. море“ 
провеждаше откъслечни 
нападения с двама-трима 
играчи като се стремеше 
повече да запази равния 
резултат. .. Б. Павлов“

11.10.1959 г., „Ч. море“ 
– „Ботев“ Блгр. 3:0 (1:0)

В. „Нар. дело“, 
13.10.1959 г.: „При тежък 
терен в неделя … Срещата 
премина на ниско техниче-
ско ниво и изобилстваше с 
неточни подавания от две-
те страни. Въпреки внуши-
телния резултат, само тре-
тия гол бе плод на комби-
нация, а другите два бяха 
реализирани след дузпа и 
наказателен удар от Коцев.

Футболистите на „Ч. 
море“ играха през цялото 
време в полето на гостите, 
превъзхождаха технически 
с цяла класа, но въпреки 
това нападенията им бяха 
без дълбочина и замисъл. 

Гостите играха пародия 
на футбол и ако не бяха 
няколкото им прояви в 
грубата игра за първа топ-
ка през второто полувре-
ме, те въобще нямаше да 
представляват противник. 
Единственият, който остави 
добри впечатления беше 
вратарят Иванов. Съдията 
Михайлов закъсняваше 
малко с присъжданията, 
но ръководи добре мача. 
А. Нухов“, В. „Нар. спорт“, 
бр. 123, 15.10.1959 г.: 
„Първият гол падна още в 
12-та мин. Черноморци по-
лучиха право на 11-метров 
удар. Коцев (6) го изпълни 
успешно и откри резултата 
– 1:0. След почивката вар-
ненци притиснаха „Ботев“. 
В 53-та мин. Коцев изпъл-

ни наказателен удар от 
20 метра и през стената 
от играчи прати топката 
за втори път в мрежа-
та – 2:0. Надмощието на 
„Ч. море“ стана явно. В 
последните минути ини-
циативата мина у „Ботев“, 
но при бърза контраа-
така Стоянов (бел. П. Ст. 
Дудунов) с хубав удар за-
твърди победата за своя 
отбор – 3:0. С тази победа 
черноморци се настани-
ха на „първия етаж“ на „Б“ 
РФГ.“

18.10.1959 г., „Ботев“ 
Враца – „Ч. море“ 1:0

В. „Нар. спорт“, бр. 
125, 19.10.1959 г.: „Във 
Враца „Ч. море“ игра без 
нерв и загуби срещата 
след гол на Б. Димитров. 
Това позволи на „Волов“ 
да си възвърне водаче-
ството.“

25.10.1959 г., „Ч. 
море“ – „Марек“ Ст. Д. 
1:0 (1:0)

В. „Нар. дело“, 
27.10.1959 г.: „Победа, 
която не радва. В неделя 
на стадиона … Хилядите 
привърженици на „Ч. 
море“, дошли да наблю-
дават срещата напуснаха 
стадиона незадоволени 
от това, което видяха.

Със започване на 
играта футболистите от 
„Ч. море“ установиха 
безплодно териториал-
но надмощие, излишно 
комбинираха дори в оч-
ертанията на наказател-
ното поле, служеха си с 
къси подавания и имаше 
голяма несъгласуваност 
между нападателите. В 
37-та мин. Генов изпъл-
ни наказателен удар, на-
стъпи разбъркване пред 
вратата и Киров (ЧМ7) с 
нисък остър удар откри 
резултата.

След почивката черно-
морци се върнаха в отбра-
на, което позволи на гос-
тите често да застрашават 
вратата на домакините. 
При едно такова нападе-
ние ветеранът м.с. Исаков 
едва не изравни. Една 
топка срещна напречната 
греда, а при друга щеше 
да последва автогол. 

Гостите играеха опро-
стено, служеха си с дъл-
ги подавания, но липсата 
на завършващи удари ги 
лиши от възможността за-
служено да изравнят. 

Футболният съдия 
Кьосев от Бургас даде 
много обратни присъж-
дания и прояви нереши-
телност да накаже някои 
много груби състезатели 
от „Марек“. А. Нухов“, В. 
„Нар. спорт“, бр. 128, 
26.10.1959 г.: „Варненци 
останаха само отчасти до-
волни от показаното на те-
рена. В тази среща гостите 
бяха само бойкият, но не и 
разумен и точно действащ 
колектив. Домакините на-
правиха десетки пропуски 
пред вратата на Михайлов 
и завоюваха победа с ми-
нимален резултат. 

Развръзката дойде в 
35-та мин. Генов изпълни 
добре наказателен удар 
близо до вратата, топката 
попадна у Киров и той я 
изпрати в мрежата на из-
ненадания Михайлов.“

1.11.1959 г., Толбухин, 
контр., „Добруджа“ – „Ч. 
море“ 2:2.

7.11.1959 г., „Ч. море“ 
– „Локомотив“ Пд 1:2 
(0:2)

В. „Нар. дело“, 8.11. 
1959 г.: „Вчера на игри-
ще Колодрума … С точ-
ни подавания, устремно 
и бързо нападателите на 

1959

Петър Стоянов 
Дудунов (13.2.1942 
г. – 27.2.2004 г.), „А“ 
РФГ: 77 мача/11 гола, 
„Б“ РФГ: 22/3 (1959-65 
г.) Дудунов е от вар-
ненското с. Тополи. 
Започва като голяма 
надежда, влиза в 
отбора едва 17-годи-
шен. При юношите 
играе като център 
нападател, но при 
мъжете е използван 
повече като крило. 
Едър, мощен, бърз, 
смел в единобор-
ствата, с добър 
удар с двата крака, 
наричан е от запа-
лянковците „малкия 
Диев“. „Пешо се оже-
ни рано и се отдаде 
на семейството си. 
Футбола сякаш не 
му беше приоритет, 
а тогава също се 
появиха Андрей Сто-
янов, Стефан Бого-
милов, също Кольо 
Димитров беше вече 
там. Конкуренцията 
за поста му беше 
голяма и Пешо някак 
си отпадна. После 
игра в Белослав.“
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„ЧМ“ често атакуваха и 
отправяха удари към вра-
тата на „Локомотив“. Един 
отличен пробив на Коцев 
(ЧМ6) едва не донесе гол. 
Постепенно гостите се 
организираха … Кънчев 
(Л9) често ставаше орга-
низатор на остри слиза-
ния към вратата на Илиев 
(ЧМ1). Така в 15-та мин. 
той преодоля центр. за-
щитник Атанасов и с остър 
удар откри резултата за 
„Локомотив“. …

През второто полу-
време гостите сметнаха, 
че са си осигурили побе-
дата и преминаха изцяло 
в отбрана, като напред 
оставиха само двама на-
падатели. Отборът на 
„ЧМ“ установи пълно, но 
безрезултатно надмощие. 
Тук именно пролича и 
най-голямата му слабост, 
че не успя да намери ефи-
касен начин на игра срещу 
сгъстена защита. Вместо 
да разгъват по крилата, 
черноморци сбиваха иг-
рата в центъра, където на 
моменти се събираха по-
вече от 15 състезатели. … 
няколко изгодни за гол по-
ложения бяха пропусна-
ти. .. Едва в 82-та мин. при 
едно разбъркване десни-
ят защитник Христов (Л) 
изпрати топката в собстве-
ната си врата… На собст-
вен терен „ЧМ“ претърпя 
загуба от един не много 
силен противник.“ В. „Нар. 
спорт“, бр. 134, 9.11.1959 
г.: „Първи упражниха на-
тиск черноморци, но тех-
ните атаки продължиха 
само 10 мин. Гостите се 
съвзеха бързо, нападате-
лите им все по-често се 
озоваваха пред вратата 
на Илиев и да отправят 
силни удари. И след тези 
критични моменти обаче, 
черноморци не престана-

ха да се надяват на лека 
победа. Те играеха раз-
покъсано и неточно. Това 
позволи на Кънчев (Лок) в 
13-та мин. чрез самостоя-
телен пробив да отбележи 
първия гол за своя отбор. 
В 26-та мин. след нака-
зателен удар Съчмалиев 
(Л10) докопа топката и 
през плонжа на Илиев я 
изпрати в мрежата – 2:0 за 
„Локомотив“. 

След почивката вар-
ненци имаха пълно над-
мощие, но успяха само да 
намалят разликата след 
автогол на Христов (Л).“

22.11.1959 г., „Етър“ 
Търново – „Ч. море“ 2:1 
(0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
141, 26.11.1959 г.: „Само 
няколко минути преди 
края на срещата търнов-
ци водеха с 2:0. Хубава 
победа срещу един много 
обигран, техничен и край-
но упорит противник, на 
поста ляво крило, в който 
игра м.с. Г. Димитров. 

С борбена, устремна 
игра етърци се хвърлиха 
на щурм още в началото 
към вратата на гостите, но 
безрезултатно. Въпреки 
многото изгодни положе-
ния, до края на полувре-
мето етърци не можаха да 
отбележат гол. 

През втората полови-
на на срещата натискът на 
търновци не отслабна и в 
50-та мин. Харалампиев 
(9) от близо откри резул-
тата. В 69-та мин. Атанасов 
(3-Чм) отбеляза ефектен ... 
автогол. Вместо да изчис-
ти, той върна топката към 
вратаря Илиев, но неудач-
но – 2:0 за „Етър“. 

Четири минути оста-
ваха до края на срещата, 
когато съвсем изненад-
ващо, след самостоятел-
на акция, капитана на „Ч. 

море“ Киров стреля ос-
тро от около 25 метра в 
десния горен ъгъл и топ-
ката спря в мрежата – 2:1. 
Л. Кантарджиев“

29.11.1959 г., „Ч. 
море“ – „Червено зна-
ме“ Павл. 3:1 (2:0)

В. „Нар. спорт“, 
бр. 143, 30.11.1959 
г.: „Провадия. М.с. Г. 
Димитров отново на те-
рена. „Ч. море“ бе лишен 
от домакинство и за това 
проведе поредния си мач 
от „Б“ РФГ в Провадия. 
Зрителите бяха много. В 
редовете на черноморци 
бе отново м.с. Г. Димитров 
– отлетялата преди го-
дини птица се завърна в 
родното гнездо. Бившият 
национал напомни за 
себе си чрез гола, който 
отбеляза в 25-та мин. След 
несполучлива изкустве-
на засада на павликенци, 
той се промъкна напред 
и като излъга и вратаря, 
той записа името си сред 
реализаторите в „Б“ РФГ. 
Останалите два гола за „Ч. 
море“ отбелязаха Коцев 
и Байков (Пав) – авто-
гол, а за „Червено знаме“ 
Недялков от дузпа. За от-
белязване е, че „Ч. море“ 
пропусна да реализира 
11-метров удар. 

Мачът протече при 
надмощие на варненци. 
На моменти павликенци 
се увличаха в груба игра. 
Съдията К. Димов дълго 
време се задоволяваше 
само със забележки, но 
накрая отстрани от игра 
Савов (ЧМ) и Друмев 
(Ч.зн.). Н. Бояджиев“

6.12.1959 г., „Чавдар“ 
Б.Сл. – „Ч. море“ 2:1 (0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 
146, 7.12.1959 г.: „Когато 
отборите излязоха на те-

1959

На 19.10.1959 г. 166 
лагеристи от ТВО 

"Белене", закрит на 
27.8.1959 г. с реше-
ние на Политбюро 

са преместени до 
каменна кариера 

край Ловеч. Лагера 
е известен с името 
"Слънчев бряг", тъй 
като обикновено в 

смъртните актове 
на убитите в него 

лагеристи като при-
чина за смъртта се 
пише "слънчев удар". 

Политбюро няма за-
коново основание за 
създаването на ТВО 
и с мълчаливото си 

одобрение оставя 
Ловешкият лагер да 

функционира извън 
закона, което води 

до създаването 
на безконтролен, 

извънредно жесток 
режим и множе-

ство садистични 
убийства. Според 

данните на лагерна-
та администрация 

до закриването на 
концлагера през него 

преминават 1500 
души, от които 150 

загиват.
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рена сред зрителите настъ-
пи оживление. Фланелка 
№9 в отбора на гостите се 
носеше от м.с. Г. Димитров. 
„Нима може някой от на-
шите да го удържи?“, чу-
хме да подхвърлят някои 
зрители. Съмненията бяха 
основателни. Г. Димитров 
бе неуморим. Той сновеше 
из цялото игрище и заедно 
с достойните си партньори 
Тодоров (10), Дудунов (11), 
Досев (8), в продължение 
на 45 мин. бяха господари 
на терена. Комбинациите 
им, бързи и добре обмис-
лени, застрашаваха често 
вратата на домакините. 
Топката ги слушаше и ле-
теше там, където те жела-
еха. В 29-та мин. Димитров 
(9) даде завършек на едно 
хубаво нападение. Със са-
мостоятелен пробив, той 
преодоля дори и врата-
ря на „Чавдар“ – 1:0 за „Ч. 
море“. 

Във втората част на 
мача картината се измени. 
Защитата, водена от Васков 
(3) срещаше нападателите 
на „Ч. море“ далеч от своя-
та врата. Сега Димитров 
нямаше пространство за 
маневриране и той бе при-
нуден да „свали оръжието 
си“ пред Васков. От по-
следния започваха всички 
точни, бързи и добре об-
мислени комбинации, пре-
даваха се към полузащит-
ниците Гергов (5) и Савов 
(6) и сетне завършваха с 
точни удари на Шаламанов 
(10), Митов (11) и Амзов (7). 
„Чавдар“ пое кормилото на 
играта в свои ръце и пока-
за, че има играчи с отлич-
на техника, които могат да 
играят с финес и красота. 
Нападателите стреляха 
от най-различно положе-
ние и няма нищо чудно, 
че техничният отбор на „Ч. 
море“, който водеше цели 

75 минути с 1:0, трябваше 
да напусне терена побе-
ден с голове, отбеляза-
ни от Амзов (77 мин.) и 
Шаламанов (87 мин.)

Мачът премина в дух 
на коректна, другарска 
игра, за което дял има 
ръководството на съдий-
ската тройка начело с Ат. 
Динев. Ив. Георгиев“

***
1 2 . 1 2 . 1 9 5 9 

г., Варна, кон-
тр., „Ч. море“ – 
„Волов“ Клгр. 2:1 
(0:1)

Голм.: 0:1 
… 1:1 Ив. Коцев 
(дуз), 2:1 П. 
Петков 87‘

В. „Нар. 
дело“, 13.12. 
1959 г.: „Вчера 
във Варна … 
„П. Волов“ вре-
менен водач в 
„Б“ РФГ. Играта 
бе бърза и ос-
порвана, като 
по-добрият на 
терена беше от-
бора на „Ч. море“. Гостите 
играха с голяма борбе-
ност, но не притежаваха 
необходимата техника. 
Първи откриха коларов-
градските футболисти, 
след което черноморци 
изравниха чрез 11-мет-
ров наказателен удар, 
изпълнен много добре 
от Коцев (6). Три минути 
преди края Петков (ЧМ8) 
увеличи на 2:1, при който 
резултат завърши среща-
та.“ 

***
6.2.1960 г., Пловдив, 

контр., „Ботев“ Пд – „Ч. 
море“ 3:1 

14.2.1960 г., Варна, 
контр., „Спартак“ Вн – 
„Ч. море“ 0:0

21.2.1960 г., Русе, кон-

тр., „Дунав“ – „Ч. море“ 2:1 
(1:1)

***
„Черно море“ Варна 

пред пролетния сезон
В. „Нар. дело“, 

23.2.1960 г.: „С известно 
закъснение на активна 
почивка във Велинград 
заминаха футболи-
стите на „Черно море“. 
Подготовката тук бе фак-

тически продължение на 
възстановените още във 
Варна тренировки. … 
Двете контролни срещи 
със „Спартак“ Плевен, как-

1960
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то и учебната игра с мест-
ния отбор „Чепинец“ по-
казаха, че състезателите 
бързо възвръщат спортна-
та си форма. Такова бе мне-
нието на съюзния треньор 
Стоян Орманджиев, който 
наблюдаваше контролни-
те срещи във Велинград.

- След заминаването 
на Коцев – сподели с нас 
треньора Иван Моканов – 
полузащитната линия в от-
бора значително отслаб-
на. Това наложи да търсим 
играч за фланелката с но-
мер 6. Свръзката Янев се 
представи добре в първи-
те срещи на поста полуза-
щитник и смятам, че спо-
лучливо сме разрешили 
този въпрос. Заедно със 

АСК „Черно море“, Велинград, февруари 1960 г., прави от ляво надясно: Янко Семерджиев, Никола Димитров, 
Янко Атанасов, д-р Божков, Петко Петков, Стефан Янев, Иван Моканов (тр.), Тодор Тодоров – Джембо 

и Стоян Пандов, седнали: Николай Митев – Трѝкото, Петко Олимпиев, Димитър Боснов, Иван Василев, 
Любомир Савов, Николай Илиев, Спас Киров, Владимир Грозданов, Аргир Страков и Андрей Георгиев. 

Савов те са добра партия 
в полузащитната линия. 
Нападението все още не 
е оформено. Проведените 
до сега и предстоящите 
контролни срещи до мача 
с „Арда“ ще използваме да 
уточним основната напа-
дателна петорка измежду 
нападателите Киров, м.с. 
Г. Димитров, Н. Димитров, 
Генов, Тодоров, Дудунов, 
Петков, Страков. Радостно 
е това, че по време на пър-
венството ще могат да се 
правят равностойни сме-
ни. Това не ще става само в 
нападението, а и в крайна-
та защита. Тук нови едини-
ци са вратарите Георгиев и 
Семерджиев. Последният 
пази през второто полу-
време на срещата срещу 

„Спартак“ Варна. Ще про-
ведем още няколко кон-
тролни срещи, които ще 
допринесат за обиграва-
нето на колектива. ..“

    
  ***

28.2.1960 г., Варна, 
контр., „Ч. море“ – 
„Доросотлски юнак“ 
4:0 (голм. Ст. Генов-2, Г. 
Димитов, П. Дудунов)

6.3.1960 г., „Арда“ 
Кърджали – „Черно 
море“ 1:0 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
29, 10.3.1960 г.: „Бърза, 
динамична и красива игра 
поднесоха на на 10 000-та 
публика.

В 14-та мин. пред 

1960

Финалът за КСА се 
играе на 15.6.1960 

г. „Септември“ 
Сф – „Локомотив“ 

Пловдив 4:3 (сл. 
пр.) Това е първият 

финал, в който 
участва отбор от 

„Б“ група.
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вратата на „Арда“ става 
горещо. Силният удар на 
Г. Димитров (Чм-8) бе май-
сторски отбит от вратаря 
Димитров (А). След почив-
ката темпото бе още по-бу-
рно. Като вълни следваха 
атака след атака и към две-
те врати. Инициативата бе 
в ръцете на домакините и 
Илиев (Чм-1) бе принуден 
на 4 пъти да отбива топка-
та в корнер. В 73-та мин. 
Пандигашев (А-7) изпълни 
сполучливо ъглов удар и 
притеклия се към вратата 
Гочев (А-3) с глава откри 
резултата – 1:0. Това съот-
ношение се запази до края. 
Многохилядната публика 
напусна стадиона доволна 
от играта и от авторитетно-
то ръководство на съдията 
Д. Хайгъров (Н. Загора). Н. 
Хадживълчев“

Статията не спомена-
ва изгонването на Стефан 
Янев, което бъдещият 
спортен журналист, писа-
тел и коментатор по БНТ 
описва: „Техният играч на-
прави на два пъти един и 
същ номер. Пуска топката 
напред, блъска се отгоре 
ми и пада. Съдията ме изго-
ни. В цялата си кариера съм 
нямал даже жълт картон. 
Срещнах Хайгъров години 
по-късно и го попитах за 
какво точно ме е изгонил 
в този мач. Отговорът му 
беше: „Арда“ трябваше да 
победи“. Още тогава на ста-
диона в Кърджали, пред-
вождащият ни от щаба на 
ВМС кап. I ранг Иванов се 
обърна към рефера: „Др. 
съдия, как можахте точно 
най-дисциплинираният 
футболист да изгоните, той 
е комсомолският секретар 
на отбора.“

13.3.1960 г., „Черно 
море“ – „Берое“ Ст.З. 1:0 
(1:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
32, 17.3.1960 г.: „Още 
след началния удар „Ч. 
море“ упражни силен 
натиск. В 16-та мин. Спас 
Киров, който заедно с 
вратаря Семерджиев 
(Чм-1) заслужава най-ви-
сока оценка между 22-та 
играчи, извърши пробив 
по страничната линия и 
Г. Димитров с отмерен 
удар разтърси мрежа-
та – 1:0. (В. „Нар. дело“, 
13.3.1960 г.: „ … Киров 
направи едно от обичай-
ните си слизания по стра-
ничната линия и прех-
върли топката наляво. 
Петров (ЧМ11) я отправи 
към вратата, но тя се отби 
в нечий крак, попадна в 
Димитров (ЧМ8), който 
незабавно я прати в мре-
жата.“) След гола моряци-
те вече не действаха така 
настоятелно. 

През второто полу-
време „Берое“ се увле-
че по начина на игра на 
домакините. Това уле-
сни черноморци, които 
завладяха центъра и ус-
тановиха териториално 
надмощие. Твърдата игра 
на старозагорци често 
преминаваше в грубос-
ти. Съдията Л. Доранг 
отстрани Янчовски (10) и 
Стефанов (7) от „Берое“. 
Ръководството му обаче 
беше слабо – обратни 
присъждания, незачита-
не на авантажи и пр. П. 
Герчев“

***
3.12.1959 г., 

„Черно море“ 
– „Локомотив“ 
Вн 4:0

1/16 финал 
КСА:

16.3.1960 г., 
Димитрово,  „Миньор“ 
Дим. – „Черно море“ 2:1 
сл. пр. (1:1)

„Миньор“: Виденов, 
Евстатиев, Василев, Начев, 
Пушев, Златков, Данчев 
(Павлов), П. Михайлов, 
Владимиров, Карадалиев, 
Романов

„Ч. море“: Янко 
Семерджиев, Иван 
Василев, Янко Атанасов, 
Владимир Грозданов, 
Любомир Савов, Стефан 
Янев, Спас Киров, Георги 
Димитров, Петър Дудунов, 
Стефан Генов, Георги 
Петров – Гочето (Николай 
Митев – Трѝкото)

В. „Нар. спорт“, бр. 32, 
17.3.1960 г.: „Редовното 
време изтече при 1:1 (го-
лове на В. Романов и Н. 
Митев). Във второто про-
дължение Павлов постиг-
на победния гол.“

Отборът на „Черно 
море“ е отстранен в тази 
фаза от борбата за купата.

***
20.3.1960 г., „Добруд-

жа“ Тх. – „Черно море“ 
1:0 (0:0)

В. „Нар. дело“, 
22.3.1960 г.: „… Въпреки 
студеното време, няколко 
хиляди варненци с омни-
буси, коли и мотори оти-
доха в Толбухин да под-
крепят любимия си отбор. 

Първи на терена из-
лязоха юношите на двете 
дружества. При равно-
стойна игра, победиха 
юношите на „ЧМ“ с 2:1.

Победата на малките 
зарадва варненци, които 
цели четири часа, прави, 
чакаха да бъдат възна-
градени за пропуснатата 
неделна почивка и поне-
сените несгоди с една по-
беда на големите.

Още със започването 
домакините показаха как 
се играе за победа – бор-
ба за първа топка, остри 
нападения с бързи врязва-

1960

Любомир Николов 
Савов (8.3.1933 
г. – 27.10.2015 г.), 
„А“ РФГ: 57 мача/2 
гола, „Б“ РФГ: 30 
мача, (1957-62 г.). 
Пристига през 1957 
г. от ДНА Русе, прави 
силен сезон 1956 г., 
когато ДНА играе в 
квалификационния 
турнир за влизане 
в „А“ група, заедно с 
ВМС. Започва като 
инсайд, но посте-
пенно си намира 
мястото като халф 
и след напускането 
на Лазаров и Коцев, 
формира халфовата 
линия на отбора, 
заедно със Стефан 
Янев.  Описан от 
колегата си като: 
„Много подвижен, за-
ядлив, полезен играч. 
С добър поглед върху 
играта и с много хъс, 
готов да се бие за 
всяка топка, физиче-
ски издръжлив, може 
би най-добрия на 
терена.“ След фут-
бола Любчо остава 
на работа като 
мичман.
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ния на Инджев, Кръчмаров 
и Енчев, които с мъка бяха 
спирани от крайната от-
брана на „ЧМ“. Това смути 
варненци, огънаха се и 
до края не успяха да пре-
одолеят страха си. Все пак 
в 12-та мин. те проведоха 
контраатака и в създалото 
се меле вратаря Мирчев 
със самоотвержен плонж 
спаси положението. Това 
беше и единствената въз-
можност за черноморци. 
Нападението водено от 
Дудунов беше плахо и не 
влизаше в единоборства 
с противника, нито вед-
нъж не отправи топката 
към вратата, не се създа-
доха голови положения. 
Незадоволително се пред-
ставиха Генов, Димитров и 
Киров. През първото полу-
време по-деен бе младият 
Петков. Дудунов се оказа 
неподходящ за център. 
Заслужава похвала сърца-
тата игра на Савов, който 
бе навсякъде. 

Добруджанци бяха по-
добрият отбор на терена. 
Те не обработваха излиш-
но топката, а с опростени 
действия стигаха до вра-
тата на варненци и създа-
ваха смут сред отбраната, 
която беше принудена да 
вади топката в ъглов удар. 
Именно ъгловите удари 
(12:2) решиха мача в полза 
на добруджанци. В 63-та 
мин. след добре изпълнен 
ъглов удар Кръчмаров от-
скочи най-добре и с гла-
ва заби топката в горния 
десен ъгъл на вратата. 
Въпреки усилията, чер-
номорци не успяха да по-
стигнат превес в играта … 
М. Мурадян“ 

27.3.1960 г., „Черно 
море“ – „Раковски“ 
Димгр. 2:0 (0:0)

В. „Нар. дело“, 

29.3.1960 г.: „… Още със 
започването черноморци 
упражниха силен натиск, 
влагайки всичко за из-
воюването на победата. 
Опасностите пред врата-
та на „Раковски“ следваха 
една след друга, но през 
първото полувреме гол не 
бе отбелязан, поради про-
пуските на нападателите. 
Всички опити на гостите 
да застрашат сериозно 
вратата на Семерджиев се 
разбиваха в стабилната от-
брана на домакините. 

През второто полу-
време моряците значи-
телно подобриха играта 
си. Отборът на „Раковски“, 
притиснат в своята по-
ловина с мъка отбиваше 
непрекъснатите атаки на 
бързите и маневрени на-
падатели на „ЧМ“. В 52-та 
мин. след разбъркване 
пред вратата на „Раковски“, 
топката попадна в м.с. Г. 
Димитров (ЧМ8), който 
леко я изпрати в мрежата 
– 1:0. 

След отбелязването на 
гола обаче, макар и черно-
морци да продължиха да 
играят все така устремено, 
дълго време те не увели-
чиха резултата. Петров 
(10), Димитров (9) и др. не 
можаха да реализират от 
удобни положения. Едва 
в 86-та мин. Дудунов (11) 
увеличи с удар с глава на 
2:0. 

Победата на „ЧМ“ е 
ценна и напълно заслуже-
на, но тя можеше да бъде 
много по-убедителна. 
Редица изгодни за гол по-
ложения бяха пропуснати 
само заради неумението 
да се стреля бързо, точно 
и силно. Добри впечатле-
ния оставиха Савов (5) и 
Димитров (8).“

3.4.1960 г., „Локо-
мотив“ Г.О. – „Черно 

море“ 1:2 (1:1)
В. „Борба“, 5.4.1960 

г.: „Въпреки непрекъсна-
тия пролетен дъжд, стоти-
ци любители на футбола в 
Г. Оряховица наблюдава-
ха срещата … Често дъж-
добраните и чадърите 
се размърдваха при най-
вълнуващите и красиви 
моменти от играта.

Обективната горно-
оряховска публика вина-
ги се е възхищавала от иг-
рата на по-добрия отбор. 
И на тази среща тя щеше 
да аплодира варненци, 
ако не беше лошото съ-
дийство на коларовград-
ската съдийска група 
с главен съдия Евгени 
Савов. 

Първите мину-
ти от срещата бяха за 
„Локомотив“ и в 3-та мин. 
Богданов успешно реали-
зира 11-метров нак. удар. 
Но след това състезатели-
те погрешно се върнаха в 
отбрана и с това позволи-
ха на противника си в 22-
та мин. чрез м.с. Димитров 
да изравни резултата. 

Лошо впечатление 
през второто полувреме 
направи единият от стра-
ничните съдии, който не 
вдигна флагчето, въпреки 
че топката се удари в ръ-
ката на Димитров, а освен 
това имаше и засада. Това 
доведе до втория гол за 
„Ч. море“, който се оказа 
решаващ. 

До края на срещата 
резултатът не се промени. 
Промени се обаче другар-
ската игра, а публиката не-
прекъснато викаше и ос-
виркваше главния съдия. 
Много редовни посетите-
ли на футболните мачове 
рядко са виждали наша-
та публика така груба и 
възмутена. Причините се 
крият в лошото ръковод-
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1959 г. Във военно-
морското училище 

“Н. Й. Вапцаров” 
е разкрта спе-

циалността 
„Корабостроене“ 
с постановление 

на Министерския 
съвет, заради 

необходимостта от 
интензивно разви-

тие на корабостро-
енето в страната 

и осигуряването 
му с компетентни 

инженерни кадри. 
Срокът на обучение 

е 4 години и 9 месеца. 
Завършилите 

тази специалност 
получават квали-
фикация „инженер 

корабостроител“ за 
нуждите на граждан-

ското и военното 
корабостроене и 

кораборемонт

* * *
3.10.1959 г. Вдигнат 
е българският флаг 

над новопостроения 
във Варна втори 

пътнически кораб 
(от типа на „Георги 

Димитров”) с името 
„Васил Коларов”.
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ство на съдийската група. 
Тотьо Ганчев“

9.4.1960 г., Варна, кон-
тр., „Ч. море“ – „Добруджа“ 
Тх 1:0

17.4.1960 г., „Черно 
море“ – „ген. Заимов“ Сл 
1:1 (0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 47, 
21.3.1960 г.: „Още в първи-
те минути на срещата сли-
венци показаха, че нямат 
намерение да губят този 
ден. На разкаляния терен 
те действаха по-правилно, 
като организираха атаките 
си чрез дълги прехвърля-
ния. Успехът им не закъс-
ня. В 7-та мин. защитата на 
„Ч. море“ извади топката в 
ъглов удар. Малинов (ГЗ) 
вдигна отлично и Василев 
(8) изпрати топката в мре-
жата – 0:1. Студеният душ 
не подейства освежително 
на домакините. Те продъл-
жиха да играят сбито, не-
точно и прибързано, като 
не успяха да реализират 
дори и отсъдения в тяхна 
полза 11-метров удар. Едва 
в 64-та мин. черноморци 
успяха да отбележат гол. 
Генов, който смени Страков 
и освежи нападението на 
домакините отправи силен 
удар, вратарят на гостите 
изпусна хлъзгавата топка 
и Димитров II (Чм-9) я дов-
кара във вратата – 1:1. П. 
Герчев“

Стефан Янев: „Терена 
беше наводнен, имаше 
много локви. Когато ми 
дадоха да бия дузпата, на-
правих голяма грешка като 
реших да я бия по земя. 
Скоростта на топката се 
уби в няколко локви и вра-
тарят им спокойно я хвана.“

24.4.1960 г., „Акаде-
мик“ Сф – „Черно море“ 
0:1 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
49, 25.4.1960 г.: „Нито 
твърдото тренировъч-
но игрище на „Спартак“, 
нито острия вятър бла-
гоприятстваха отборите 
във вчерашния мач. Но 
футболистите играеха 
старателно, живо, настъ-
пателно. Черноморци 
имаха преимущество 
през по-голямата част от 
срещата. Отбраната им 
парира безусловно напа-
дателите на студентският 
отбор. Тя бе усилена от 
необяснимото желание 
на своите съперници да 
играят с висока топка – 
Я. Петров (бел. Атанасов, 
Чм-3) отбиваше сигур-
но, полузащитниците се 
пласираха умно и поде-
маха атаки, които тряб-
ваше да бъдат завърше-
ни от Г. Димитров (8), Н. 
Димитров (11) и Киров 
(7). Студентите трудно 
се освобождаваха от 
обръча. Те контраата-
куваха продължително 
едва след като получиха 
гол в средата на второто 
полувреме и тогава си 
създадоха единствената 
реална възможност да 
отбележат, но не успяха. 
Всъщност, в тези бурни 
минути, топката можеше 
да посети още няколко 
пъти студентската врата. 
Мачът приключи 1:0 за „Ч. 
море“ с гол, постигнат от 
Н. Димитров.“

***
В. „Нар. дело“, 

29.4.1960 г.: „Спартак“ 
– победител в блицтур-
нира. На Колодрума във 
Варна вчера се проведе 
блиц турнир по фут-
бол за купата на ГС на 
профсъюзите. Играха 
се три срещи от по 40 
мин. … „Спартак“ – 
„Септември“ 3:0. „Черно 

море“ – Корабостроител“ 
редовното време завърши 
наравно – 0:0. Съгласно ус-
ловията на турнира побе-
дителят бе излъчен след 
изпълнението на по пет 
11-метрови нак. удара, от 
които „Корабостроител“ 
реализира 4, а „Ч. море“ 
нито един. На финалната 
среща „Спартак“ победи 
„Корабостроител със 6:0.“

30.4.1960 г., Варна, кон-
тр., „Ч. море“ – „Спартак“ 
Вн 0:0

***

7.5.1960 г., „Черно 
море“ – „Волов“ Колгр 
1:0 (0:0)

В. „Нар. дело“, 
8.5.1960 г.: „… Ценна по-
беда срещу водача в „Б“ 
РФГ. Единственият гол бе 
отбелязан три минути пре-
ди края, когато Димитров 
I (ЧМ8) изпълни добре 
ъглов удар и Я. Атанасов 
(ЧМ3) с глава изпрати топ-
ката в мрежата. Но до тази 
решителна 87-ма мин. от-
борът на „Ч. море“, макар 
и да беше установил про-
дължително надмощие не 
намери най-правилния 
път към вратата на „Волов“, 
не можа да преодолее 
сгъстената защита на гос-
тите. Атаките се редяха 
една след друга, но без-
резултатно, ударите бяха 
слаби, далечни и неточни. 

В играта на домаки-
ните нямаше замисъл. 
Нападаше се еднообраз-
но. Почти през целия мач 
топката се изпращаше 
високо (въпреки силния 
вятър) пред вратата на 
противника, където пър-
гавите му бранители лесно 
я отбиваха. Липсваше ком-
бинативната игра с остри 
пробиви по крилата, не се 
правеха опити да се разте-
гли сгъстената защита на 
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Като куриозен 
случай с елементи 
на мистерия може 
да се опише спорът 
между Стефан Янев 
и Аргир Страков от-
носно „героят“ от 
изпуснатата дузпа 
срещу „Ген. Заимов“ 
Сливен. Описаното 
от Стефан Янев 
изпълнение е дуб-
лирано с думите на 
Страков, но като из-
пълнител – самият 
той. „Помня много 
добре този ден. 
Валеше дъжд и ние 
бяхме на режим долу 
до гарата. Мокана 
беше фаталист и 
ни накара да ходим 
пеша в дъжда до 
Колодрума, защото 
предния мач също 
валяло и тогава 
сме победили, значи 
и сега щяло да ни 
провърви. В публи-
ката беше кумецът 
ми и като видял, че 
аз ще бия дузпата 
казал на приятели-
те си „Вижте сега 
моя кумец какъв гол 
ще вкара.“ Аз обаче я 
бих слабо и врата-
ря я хвана. Беше 
във вратата към 
Морската градина 
на Колодрума.“ Ар-
битърът на спора – 
статистика Димчо 
Димитров определя 
Янев като изпълни-
тел, но Страков не е 
впечатлен от това 
решение. Оставяме 
читателите да 
решат сами.
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„Волов“. 
Футболистите от 

Коларовград не задоволи-
ха. Като водачи в групата, 
от тях се очакваше повече. 
Най-добри на терена бяха 
вратарят на гостите Евг. 
Пашов, който с отличната 
си игра спечели овациите 
на публиката, а от „ЧМ“ Л. 
Савов и отбраната. 

Победата на „ЧМ“ рад-
ва, но играта на отбора не 
задоволи, а престоят още 
по-решителни срещи на 
собствен и чужд терен.“

15.5.1960 г., „Ботев“ 
Блгр – „Черно море“ 2:1 
(0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 59, 
19.5.1960 г.: „... започнаха 
смутено и сковано. В 13-та 
мин. съдията Цв. Цветков 
от София отстрани от игра 
Костадинов (Б-10). 11 сре-
щу 10, това очевидно об-
лагодетелства гостите и 
успокои играта им. В 34-та 
мин. м.с. Г. Димитров (Чм-
8) поде сполучлива комби-
нация, която Генов (Чм-9) 
завърши с гол. 

Почивката сякаш въз-
върна силите и надеждите 
на „Ботев“. Срещу числе-
но превъзхождащия го 
съперник той заигра на-
стойчиво и разнообразно. 
Полузащитната двойка 
Кюпев – Стойчев изнесе 
играта напред, а четири-
мата в нападението нади-
граха варненската защита. 
В 53-та мин. Маркулийски 
(Б-3) превърна наказате-
лен удар в гол. Пет минути 
по-късно Митов (Б-8) при 
един от многобройните 
опити на гостите да напра-
вят засада се провря меж-
ду защитниците, излъга 
вратаря Илиев и отбеляз-
ва ефектен гол – 2:1. 

В ръководството на 
Цв. Цветков изобилстваха 

обратни присъждания, за 
това той заслужи оценка 
„слаб“. Й. Костадинов“

Стефан Янев: „Това 
беше откриването на 
стадиона в Благоевград. 
Поведохме в резултата, 
те изравниха и съдията 
обърна свирката срещу 
нас. Няколко пъти иска-
хме обяснение за обра-
тните му присъждания. 
Отговора му беше: „Какво 
искате, бе? Хората откри-
ват нов стадион. Няма как 
да не бият, домакини са.“

22.5.1960 г., „Черно 
море“ – „Ботев“ Вр 2:0 
(0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
62, 26.5.1960 г.: „Срещата 
беше решена в 20-те мин. 
след почивката, когато 
черноморци заиграха 
както трябва и отбеляза-
ха два гола чрез Страков 
и Дудунов. Победителите 
обаче не заслужават висо-
ка оценка за показаното 
от тях. През останалите 70 
мин. от мача те играха муд-
но, неорганизирано и поз-
воляваха на гостите често 
и опасно да застрашават 
вратата на Семерджиев 
(Чм-1). Гостите се предста-
виха достойно. П. Герчев“

29.5.1960 г., „Марек“ 
Ст.Д. – „Черно море“ 2:1 
(0:1)

В. „Нар. спорт“, бр. 65, 
2.6.1960 г.: „Голмайстори 
Исаков (М-9) – 2 гола, 1 
от 11-метров удар и Н. 
Димитров (Чм-11). Вместо 
информация, четете пис-
мото на футболистите от 
„Ч. море“ Варна. ... 

Писмо – апел. Ние, със-
тезателите-комсомолци от 
футболния отбор на АСК 
„Черно море“ Варна, иска-
ме публично да изкажем 
чувствата си на възмуще-
ние и съжаление, които 

изпитахме по време на 
една от най-решителните 
срещи за първенството. 
Останахме потресени от 
сцените, които станаха на 
футболното поле.

Още в началото на 
срещата футболистите 
от отбора на „Марек“ за-
почнаха една неспорт-
сменска, нечестна и с 
нищо ненаподобяваща 
на футбол игра. Навярно, 
ръководейки се от ми-
сълта „победа на всяка 
цена“, те не подбираха 
средствата за постига-
нето на тази цел и на те-
рена се разиграха сцени 
– срамни и недостойни 
за нашия социалистиче-
ски строй и морал. Над 
всички с това отношение 
се открои С. Костадинов, 
който пред очите на фут-
болния съдия, с лакти и 
юмруци, в продължение 
само на десетина минути 
свали на земята последо-
вателно четирима наши 
другари: Савов, Атанасов, 
Грозданов, Митев и ритна 
грубо падналия на земя-
та вратар Семерджиев. 
В тези действия го под-
помагаха и неговите съ-
играчи м.с. Д. Исаков, 
Михайлов и др. 

Недоумяваме и се 
питаме: защо постъпиха 
така с нас тези другари? 
С какво бяхме заслужили 
жестоките удари, които 
ни бяха нанесени? Ние 
отидохме в града, но-
сещ името на славния 
борец за народна сво-
бода Станке Димитров с 
мисълта и желанието да 
проведем една честна и 
спортсменска игра, която 
да завърши с победа на 
по-добрия отбор. За съ-
жаление, бе ни отвърнато 
с най-долни и брутални 
средства, на които фут-
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Николай Илиев 
Илиев (25.10.1935 

г. – 27.5.2013 г.), 
„А“ РФГ: 34 мача, 
„Б“ РФГ: 26 мача. 

Родом от Айтос, 
на служба като 

матрос във Варна. 
Влиза в отбора през 

пролетта на 1958 
г. след наказанието 
на Евгени Пашов от 
турнето в ГДР и ос-
тава титуляр през 
следващите две го-
дини. Най-важното 

му присъствие е в 
Битката за Павли-
кени на 26.6.1960 г., 

когато не допуска 
грешка в съдбо-

носния мач. „Беше 
мускулест, пълнеше 

вратата, но няма-
ше професионално 

отношение към 
футбола. Остана 

резерва на Любенов 
и Нинов, няколко 

пъти преминава в 
Белослав и се връща.“ 

Кольо е един от 
двамата футболи-
сти на „Ч. море“ по 
това време, който 

е притежавал личен 
автомобил („Мос-

квич“), другият е 
Спас Киров („Варт-

бург“).
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болния съдия Ганчо Фотев 
изобщо не реагира. 

Ние сме огорчени и от 
факта, че централната фут-
болно-съдийска колегия се 
отнесе така безотговорно 
и пренебрежително към 
тази решителна и за два-
та отбора среща, като не 
осигури присъствието на 
дежурен секретар, чието 
задължение е да отрази 
безпристрастно всичко 
случило се на терена. 

Не е ли основателно да 
зададем и такъв въпрос: 
трябва ли да се спортува в 
подобна обстановка? Няма 
ли кой да потърси отговор-
ност от такива самозабра-
вили се футболисти? Ние 
и сега сме убедени, че физ-
културата и спорта трябва 
да възпитават и да служат 
на благородната идея за 
създаване на физически 
здрави и възпитани граж-
дани на нашата Родина.

Най-настойчиво молим 
да се вземат решителни 
мерки, за да не се случва 
вече никога това, което 
сполетя нас, да няма други 
огорчени спортисти, кои-
то могат да загубят вяра в 
смисъла на честната спорт-
сменска борба.

Ние, футболистите от 
АСК „Черно море“ Варна, 
се обръщаме с призив към 
футболистите от цялата 
страна: „Да пресечем пътя 
на срамните и недостойни 
прояви по футболните иг-
рища. Да се борим честно 
и спортсменски.“

Секретар на д-вото на 
ДКМС: Янев, Капитан на от-
бора: м.с. Г. Димитров“

Стефан Янев: 
„Съблекалните бяха извън 
стадиона и ние трябваше 
да се доберем до тях заед-
но с тълпата от излизащи 
запалянковци. Някои от 
тях се докопваха да сри-

тат, ударят или наплюят 
някой от нас. Нямаше 
никакви униформени да 
гарантират сигурността 
ни...“

18.6.1960 г., „Черно 
море“ – „Етър“ Търново 
1:4 (0:4)

В. „Нар. дело“, 
19.6.1960 г.: „Вчера във 
Варна … хилядите зри-
тели изпълнили игрище 
Колодрума очакваха от 
черноморци, като пре-
тенденти за влизане в 
„А“ РФГ хубава игра и по-
беда. Но се случи точно 
обратното. По-добрият 
не терена беше отборът 
на „Етър“, който още в 
първото полувреме от-
беляза 4 гола. Не бяха 
изминали и 2 мин. от 
началото на срещата и 
Харалампиев (Е-9), след 
груба грешка на отбрана-
та на домакините откри 
резултата. Футболистите 
от Търново продължи-
ха устремно да атакуват 
и отново в 10-та и 14-та 
мин. чрез Божилов (8) и 
Симеонов (10) покачиха 
на 3:0. Четвъртият гол от-
беляза пак Божилов в 32-
та мин.

Победата на гостите 
не будеше никакво съм-
нение, но това не стресна 
домакините. Те продъл-
жиха да играят слабо. 
Главна вина за допусна-
тите голове има защита-
та на „ЧМ“. Бранителите 
не успяха да удържат 
бързите, маневрени и 
технични нападатели 
на гостите. Търновските 
футболисти играеха с 
голям подем, бореха се 
упорито за първа топка и 
умело си служеха с дълги 
прехвърляния. Не по-
малка вина за загубата 
имат и нападателите на 
„ЧМ“, които не атакуваха 

на широк фронт, сбиваха 
играта в центъра и про-
пуснаха няколко изгодни 
положения. 

През второто полувре-
ме картината на играта не 
се измени съществено. Все 
пак сега по-активни бяха 
черноморци, но успяха да 
постигнат само един гол 
чрез Г. Димитров, който 
изпълни добре отсъдения 
11-метров нак. удар. И до 
последната минута игра-
та бе бърза и оспорвана. 
Футболистите на „Етър“, 
макар да водеха с 4:1, не 
притъпиха остротата на 
атаките си, не се върнаха 
в отбрана и победата им 
е напълно заслужена. „Ч. 
море“ не задоволи и пре-
търпя голямо поражение, 
което значително намаля-
ва възможностите му за 
влизане в „А“ РФГ.“ В. „Нар. 
спорт“, бр. 74, 23.6.1960 
г.: „Отделни добри прояви 
на м.с. Г. Димитров и на 
младия Страков не можа-
ха да извършат прелом. П. 
Герчев“

След този мач отборът 
на „Черно море“ е отписан 
от борбата за влизане в 
„А“ РФГ, а треньора Иван 
Моканов е освободен от 
длъжност. Начело на отбо-
ра в останалите три срещи 
ще бъде неговият помощ-
ник Димитър Димитров – 
Клечо. 

В. „Нар. спорт“ изли-
за със заглавие: „Черно 
море“ фактически отпад-
на от борбата за тройка-
та“, без да вземе под вни-
мание отложеният мач в 
Пловдив срещу другият 
конкурент за влизане в „А“ 
РФГ – „Локомотив“, който 
на 15.6.1960 г. е играл в 
София финал за КСА сре-
щу „Септември“. Репортаж 
от мача в Пловдив нами-
раме на същата страница 

1960

Първото Европейско 
първенство, орга-
низирано от УЕФА 
се провежда като 
турнир на елими-
нации с разменено 
гостуване до полу-
финалите и финала, 
които са насрочени 
да се играят във 
Франция. Участват 
17 страни, България 
е елиминирана от 
Югославия. ГФР, 
Англия и Италия 
не вземат учас-
тие, а Франкистка 
Испания отказва да 
пътува за мача си до 
СССР по политиче-
ски причини. СССР и 
Югославия побежда-
ват на полуфинали-
те ЧССР и Франция, 
а финала е спечелен 
от СССР с 2:1 с гол в 
продълженията. 

***
Купата на Европа е 
спечелена за пети 
пореден път от 
„Реал“ Мадрид. На 
финала, игран на 
18.5.1960 г. в Глазгоу, 
„Реал“ побеждава 
„Айнтрахт“ Франк-
фурт със 7:3.

***
Купата на спорт-
сменството в „А“ 
РФГ е спечелена от 
„Спартак“ Пловдив, 
а в „Б“ РФГ от „Бо-
тев“ Враца. „Ч. море“ 
дели 5-6 място с 
„Етър“ Търново.
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от този вестник, обявил 
„отпадането“.

22.6.1960 г., 
„Локомотив“ Пд – „Черно 
море“ 0:2 (0:0)

В. „Нар. спорт“, бр. 
74, 23.6.1960 г.: „Една ху-
бава и заслужена победа 
на гостите в отложения 
мач. Те първи се пригоди-
ха към хлъзгавия терен и 
дългите им пасове винаги 
намираха заелите удоб-
ни позиции нападатели. 
Въпреки това липсваха 
удари във вратата. И два-
та гола бяха постигнати от 
лявото крило Н. Димитров 
след груби грешки в край-
ната защита на локомотив-
ци. През първото полувре-
ме домакините не успяха 
да намерят правилния път 
към вратата на „Ч. море“. В 
целия отбор се чувстваше 
умора от предишните сре-
щи и прекалено изнервя-
не. Състезателите сбиваха 
играта, прекаляваха с къ-
сите подавания и губеха 
играта за първа топка. 

През второто полу-
време, макар и с 10 състе-
затели (съдията К. Динов 
отстрани Христов 2-Лок) 
още в началото на второто 
полувреме, „Локомотив“ 
установи за известно вре-
ме териториално, но без-
плодно надмощие. Пред 
вратата на гостите се 
струпваха по 16-17 състе-
затели. Гол не бе отбеляз-
ан, срещата завърши 2:0 за 
„Ч.море“. Д. Панайотов“

Стефан Янев: „При 2:0 
за нас Гошо Димитров пое 
топката от нашата поло-
вина и се откъсваше сам 
срещу вратаря, но съдията 
Динев го спря със заса-
да. Ядосан, Гошо отиде да 
иска обяснение. „Два гола 
ви стигат. Следващия ви 
мач, ще го свиря пак аз.“ 

– беше отговора на съди-
ята.“

26.6.1960 г., „Черв. 
знаме“ Павл. – „Черно 
море“ 1:2 (1:0)

В. „Нар. дело“, 
28.6.1960 г.: „В неделя в 
Павликени … първи от-
криха домакините с гол 
в последната минута на 
първото полувреме. През 
второто полувреме чер-
номорци играха по-добре. 
В 57-та мин. Димитров II 
с глава изравни, а в 70-та 
мин. Димитров I, който из-
пълни точно 11-метров на-
казателен удар, покачи на 
2:1 за „Ч.М“, при който ре-
зултат завърши и срещата. 
Футболистите на „Червено 
знаме“ играха крайно гру-
бо.“

Мачът е решителен, 
както за „Ч. море“ в бор-
бата за влизане в „А“ РФГ, 
така и за павликенци 
за оставане в групата. 
Поради обстоятелства-
та при които се развива 
мача, участниците в него 
го определят като „Битката 
при Павликени“.

Стефан Янев: 
„Защитата ни беше в дос-
та променен състав. Янко 
Атанасов не игра по ня-
каква причина. Централен 
защитник мина Катила, аз 
бях десен халф и трябва-
ше да помагам на Николай 
Митев – Трѝкото, който зае 
поста на десен бек - по-
зиция, на която никога не 
беше играл. Павликенци 
играеха за оставането си в 
„Б“ група и започнаха с ата-
ките си от първата минута. 
Особено деен беше Тодор 
Маринов. Задъхвахме 
се да го гоним, не може-
хме да го спрем. Вкара ни 
един гол, удари и греда. 
Първото полувреме бяхме 
щастливи, че се отървахме 
само с 1:0. Мачът не се раз-

виваше добре за нас. 
През второто полу-

време Катила започна 
да говори на Маринов. 
Взе да го разпитва какъв 
бил, къде работел. Тошко 
отначало прояви неже-
лание за разговор, като 
отговаряше с мъчно раз-
бираеми думи и между-
метия, вглъбен в задача-
та си да ни разнищи. Все 
пак успя да се разбере, 
че бил старшина в по-
жарната команда. Катила 
започна настойчиво да го 
убеждава да дойдел във 
Варна, където с връзките 
си щял да го направи офи-
цер във флота, с всичките 
облаги като апартамент, 
лека кола и каквото там 
му дойде на ума да обе-
щава. Мъчно беше за вяр-
ване, но Тошко Маринов 
изведнъж спря да играе, 
полъган от обещанията 
на Катила. Сякаш изчезна 
от терена. Елиминирали 
най-голямата заплаха в 
нападението им, успяхме 
да изравним. Вторият гол 
го вкара Гошо Димитров 
от дузпа. Така се беше 
сковал, че като ритна топ-
ката, си заби крака в земя-
та и тя започна буквално 
да се търкаля към еди-
ния ъгъл. Вратарят, кой-
то беше скочил в другия 
ъгъл се надигна и започ-
на да я догонва. В няколко 
инфарктни секунди почти 
я достигна, но топката все 
пак спря в мрежата. Това 
се оказа решителният 
гол, който ни върна в „А“ 
група. Имахме още един 
домакински мач срещу 
„Чавдар“, но той не ни 
тревожеше толкова. След 
мача публиката нахлу на 
терена да се разправя. 
Най-много пострадаха 
съдиите... Тошко Маринов 
дойде през лятото във 

1960

Август 1959, в райо-
на на нос Калиакра 

в Черно море се 
извършвата подвод-

на археологическа 
експедиция, с цел 

да открият следи 
от битката между 

Руската и Османска-
та империя (1791). 

Особено бурно се 
развива българска-

тъа подводната 
археология през 

1960-те и 1970-те 
години, с проучвания 
по цялото Българско 

Черноморие. В хода 
на тези проучвания 

са открити потъна-
ли праисторически 

селища, части от 
антични селища, 

жилищни квартали, 
крепостни стени, 

кораби. 1978 г. е 
основан държавен 

културен институт 
– Център за под-

водна археология, 
със седалище в град 

Созопол. 

Тодор Маринов („Ч. 
знаме“ Павликени), 

след неуспелият 
трансфер в „Ч. море“ 

продължава кари-
ерата си в „Етър“ 

Търново.
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Варна да търси Катила и 
обещаният от него офи-
церски чин, но трябваше 
да се завърне разочаро-
ван. Беше добър футболист 
и след това игра и в други 
отбори от „Б“ група.“

Аргир Страков: 
„Дузпата беше 50/50. 
Блъскане на наш напада-
тел в наказателното поле. 
Като дългогодишен фут-
болен съдия мога да кажа, 
че такива дузпи обикнове-
но се свирят, но разбира 
се „домакинския фактор“, 
особено в онези време-
на, беше крайно опасен за 
съдията. Публиката нахлу 
на терена да линчува съ-
диите. Единият страничен 
направо го пребиха. Удрят 
го - той пада, те го вдигат 
отново да го удрят. Удряха 
и когото успяха да хванат 
от нашите футболисти. 
Като видях какво става се 
отдръпнах към аутлинията, 
където имаше униформен 
милиционер с офицерски 

чин. Попитах го дали 
вижда какво става и дали 
не може да се намеси. 
Той отговори с „Бягай, 
бягай“. Тогава ми хрумна 
друга идея. Хванах се за 
корема и куцащ и сте-
нещ тръгнах към събле-
калнята, все едно са ме 
били. Тази маневра успя 
да залъже побойниците, 
които след като видяха, 
че вече съм „пострадал“ 
ме пуснаха да мина без-
препятствено. Отбора на 
Павликени отпадна от 
групата по точки, но ми-
сля че ги наказаха за този 
побой с деградация още 
по-надолу - в окръжната 
група.“

3.7.1960 г., „Черно 
море“ – „Чавдар“ Б.Сл. 
3:0 (1:0)

В. „Нар. спорт“, 
бр. 80, 7.7.1960 г.: 
„Решителният характер 
на мача скова играта 
на домакините. До по-
чивката те действаха 

много нервно и неточно 
в нападение, а отбрана-
та бе твърде несигурна. 
Черноморци съсредо-
точаваха атаките си към 
централния нападател м.с. 
Г. Димитров, което улесня-
ваше защитата на гостите. 
Надмощието на „Ч. море“ 
остана безрезултатно до 
27-та мин., когато при 
едно нападение Киров 
прехвърли на Г. Димитров 
и той от неудобно положе-
ние насочи топката с глава 
в мрежата – 1:0.

След почивката чер-
номорци заиграха зна-
чително по-добре, като 
се придвижваха напред с 
бързи комбинации, с по-
давания от дълбочина. В 
52-та мин. Страков бе спъ-
нат в наказателното поле 
и съдията Ал. Гайдаров 
правилно отсъди дузпа. 
При първото изпълнение 
от Г. Димитров топката не 
достигна целта – Гергов 
(Ч-1) изби, но съдията 

1960

Февруари 1960 г., 
зимен лагер във 
Велинград, седнали 
от ляво надясно: Н. 
Илиев, Анд. Георгиев, 
Сп. Киров, Н. Дими-
тров, Д. Боснов и 
Ст. Пандов, прави 
отпред: П. Петков, 
Я. Семерджиев, Я. 
Атанасов, Ив. Мо-
канов, Ив. Василев и 
Н. Митев – Трѝкото 
(най-далеч), прави 
заден ред: Т. Тодо-
ров – Джембо, Арг. 
Страков, Ст. Янев, Л. 
Савов и П. Дудунов
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Статистика  „Ч. море“ в  „Б“ РФГ 1958-59 г.
09.08.1959 г., 1 кр., Варна, „Черно 
море“ – „Арда“ Кърджали 1:0 
(0:0),
„Ч. море“: Н. Илиев, Д. Боснов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, Сп. Киров, 
Ст. Генов, Н. Димитров (Арг. 
Страков), Т. Тодоров, П. Дудунов 
„Арда“: Карушков, Захариев, 
Пандигашев, Османов, Донев, 
Николов … 
Голм.: 1:0 Н. Димитров 55‘

16.08.1959 г., 2 кр., Ст. Загора, 
„Берое“ – „Черно море“ 4:0 (2:0),
„Ч. море“: Н. Илиев, Д. Боснов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, Г. Петров, Н. 
Димитров, Т. Тодоров, Ст. Генов, 
П. Дудунов
Голм.: 1:0 Панчев 10‘, 2:0 
Николов 42‘, 3:0 Панчев 72‘, 4:0 
Николов 88‘  

23.08.1959 г., 3 кр., Варна, Градски 
ст., „Черно море“ – „Добруджа“ 
Толбухин 2:0 (0:0), 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, Г. Петров (46‘ 
Арг. Страков), Т. Тодоров, П. 
Дудунов, Н. Димитров, Ст. Генов
Голм.: 1:0 Н. Димитров (2п.), 2:0 
Ив. Коцев (2п.) 

30.08.1959 г., 4 кр., Димитровград, 
„Раковски“ – „Черно море“ 0:0, 
съдия: К. Кьосев 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, Сп. Киров, Н. 
Димитров, Г. Петров, Т. Тодоров, 
П. Дудунов

06.09.1959 г., 5 кр., Варна, 
„Черно море“ – „Локомотив“ Г. 
Оряховица 1:0 (0:0),
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, Г. Петров, Н. 
Димитров, П. Дудунов, Т. Тодоров, 
Ст. Генов 
Голм.: 1:0 Н. Димитров 84‘

13.09.1959 г., 6 кр., Сливен, „Ген. 
Заимов“  – „Черно море“ 0:0, 
5000 зр. 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, Сп. Киров, Н. 
Димитров, Ст. Генов, Т. Тодоров, 
Сп. Киров 

26.09.1959 г., 7 кр., Варна, Градски 
ст., „Черно море“ – „Академик“ 
София 4:0 (2:0) 
„Ч. море“: Н. Илиев, Д. Боснов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, Сп. Киров, В. 

Досев, Т. Тодоров, Ст. Янев, 

Арг. Страков
„Академик“ Сф.: Богданов, 
Манолов I, Е. Манолов, 
Крамаренко, Калчев, Цветанов, 
Ал. Милтиядов, Братанов...
Голм.: 2:0 Ст. Янев – 2 (1ПВ), 4:0 
Т. Тодоров – 2 (2ПВ)

04.10.1959 г., 8 кр., Коларовград, 
„Волов“ – „Черно море“ 1:1 (1:1), 
„Волов“: Евг. Пашов, Драгиев, 
Йорданов, Гайдарджиев, 
Димитров, Иванов, Филипов, 
Тодоров, Иванов, Цеков 
„Ч. море“: Н. Илиев, Д. Боснов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Н. 
Митев, Л. Савов, П. Дудунов, Ст. 
Генов, В. Досев, Ст. Янев, Сп. 
Киров 
Голм.: 0:1 Сп. Киров 10‘, 1:1 
Филипов 16‘
Отстранен: Л. Савов (ЧМ) 70‘ 

11.10.1959 г., 9 кр., Варна, Градски 
ст., „Черно море“ – „Ботев“ 
Благоевград 3:0 (1:0), съдия: 
Михайлов 
„Ч. море“: Н. Илиев, Д. Боснов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, Сп. Киров, П. 
Ст. Дудунов, В. Досев, Ст. Янев, 
Н. Димитров 
Голм.: 1:0 Ив. Коцев 12‘ (дуз), 
2:0 Ив. Коцев 53‘ (псу), 3:0 П. Ст. 
Дудунов 85‘

18.10.1959 г., 10 кр., Враца, 
„Ботев“ Враца – „Черно море“ 
1:0 
„Ч. море“: Н. Илиев, Д. Боснов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, Арг. Страков, 
Ст. Янев, Т. Тодоров, Ст. Генов, Н. 
Димитров
Голм.: 1:0 Б. Димитров

25.10.1959 г., 11 кр., Варна, 
Градски ст., „Черно море“ – 
„Марек“ Ст. Димитров 1:0 (1:0), 
съдия: Кьосев
„Ч. море“: Н. Илиев, Д. Боснов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, П. Дудунов 
(Арг. Страков), Ст. Янев, Т. 
Тодоров, Ст. Генов, Сп. Киров (Н. 
Димитров) 
„Марек“: Михайлов, Дим. Куков, 
Михайлов, Цветков, Начев, 
Исаков, Костадинов, Георгиев ... 
Голм.: 1:0 Н. Димитров 35‘

07.11.1959 г., 12 кр., Варна, 
Колодрума, „Черно море“ – 
„Локомотив“ Пловдив 1:2 (0:2), 
съдия: Г. Лазаров 
„Ч. море“: Н. Илиев, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Л. Савов 
(Н. Митев), Ив. Коцев, Сп. Киров, 
Ст. Генов, Т. Тодоров, Ст. Янев, П. 
Дудунов 

Голм.: 0:1 Кънчев 13‘, 0:2 
Съчмалиев 26‘, 1:2 Христов 82‘ 
(авт.)

22.11.1959 г., 13 кр., Търново, 
„Етър“ – „Черно море“ 2:1 (0:0)
„Етър“: Кънчев, Дамянов, 
Долмов, Кефиров, Божилов, 
Харалампиев … 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ст. Пандов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, Сп. Киров, Ст. 
Генов, Т. Тодоров, Ст. Янев, Г. 
Димитров - Червения
Голм.: 1:0 Харалампиев 50‘, 2:0 Я. 
Атанасов 69‘ (авт.), 2:1 Сп. Киров 
86‘ 

29.11.1959 г., 14 кр., Провадия, 
10.00,  „Черно море“ – „Червено 
знаме“ Павликени 3:1 (2:0), съ-
дия: К. Динов 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ст. Пандов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, Сп. Киров, Т. 
Тодоров, Г. Димитров, Ст. Генов, 
П. Дудунов
Голм.: 1:0 Г. Димитров, 2:0 Ив. 
Коцев (1ПВ), 2:1 Недялков (2ПВ-
дуз.), 3:1 Байков (2ПВ-авт.)
Отстранени: Л. Савов (ЧМ), 
Друмев (Чзн)
Пропусната дузпа: ЧМ

06.12.1959 г.,  15 кр., Бяла Слатина, 
„Чавдар“ Б. Сл. – „Черно море“ 
2:1 (0:1) 
„Чавдар“: Васков, Гергов, Савов, 
Алезов, Шаламанов, Митов …
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ив. Коцев, П. Петков, В. 
Досев, Г. Димитров, Т. Тодоров, П. 
Дудунов
Голм.: 0:1 Г. Димитров 29‘, 1:1 
Шаламанов 77‘, 2:1 Алезов 87‘ 

06.03.1960 г., 16 кр., Кърджали, 
„Арда“ Кж – „Черно море“ 1:0 
(0:0), съдия: Д. Хайгъров, 10 000 
зр.
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ст. Янев, Сп. Киров, Г. 
Димитров, Ст. Генов, П. Дудунов, 
Н. Димитров 
Голм.: 1:0 Гочев 73‘ 
Отстранен: Ст. Янев (ЧМ)

12.03.1960 г., 17 кр., Варна, 
Колодрума, „Черно море“ – 
„Берое“ Ст. З. 1:0 (1:0), съдия: Л. 
Доранг 
„Ч. море“: Я. Семерджиев, 
Ив. Василев, Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, Л. Савов, Ст. Янев, Сп. 
Киров, Г. Димитров, П. Дудунов, 
Ст. Генов, Г. Петров 
„Берое“: Найденов, Станоев, 
Горов, Васев, Янков, Генчев, 

Стефанов, Панчев, Николов, 
Янчовски, Манчев 
Голм.: 1:0 Г. Димитров 16‘
Отстранени: Стефанов и 
Янчовски (Бер)

20.03.1960 г., 18 кр., Толбухин, 
„Добруджа“ Тх – „Черно море“ 
1:0 (0:0) 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ст. Янев, Сп. Киров, Г. 
Димитров, П. Дудунов, Ст. Генов, 
П. Петков
Голм.: 1:0 Кръчмаров 63‘ 

27.03.1960 г., 19 кр., Варна, „Черно 
море“ – „Раковски“ Дим-град 
2:0 (0:0), 
„Ч. море“: Я. Семерджиев, 
Ив. Василев, Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, Л. Савов, Ст. Янев, Сп. 
Киров, Г. Димитров, Н. Димитров, 
Г. Петров, П. Дудунов 
Голм.: 1:0 Г. Димитров 52‘, 2:0 П. 
Дудунов 86‘

03.04.1960 г., 20 кр., Г. Оряховица, 
„Локомотив“ Г. О. – „Черно 
море“ 1:2 (1:1), съдия: Евг. Савов 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ст. Янев, Арг. Страков, 
Н. Димитров, Г. Димитров, П. 
Дудунов, Г. Петров
Голм: 1:0 Богданов 3‘ (дуз.), 1:1  
Г. Димитров 22‘, 1:2 Г. Димитров 
(2ПВ)

16.04.1960 г., 21 кр., Варна, 
Колодрума, „Черно море“ – „Ген.
Заимов“ Сливен 1:1 (0:1), 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ст. Янев, Сп. Киров, 
П. Дудунов, Н. Димитров, Г. 
Димитров Арг. Страков (Ст. 
Генов) 
Голм.: 0:1 Василев 7‘, 1:1 Н. 
Димитров 64‘ 
Пропусната дузпа: Ст. Янев (ЧМ)

24.04.1960 г., 22 кр., София, игр. 
Раковски, „Академик“ Сф – 
„Черно море“ 0:1 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ст. Янев, Сп. Киров, Г. 
Димитров, П. Дудунов, Ст. Генов, 
Н. Димитров 
Голм.: 0:1 Н. Димитров 

7.05.1960 г., 23 кр., Варна, 
Колодрума, „Черно море“ – 
„Волов“ Коларовград 1:0 (0:0) 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ст. Янев, Сп. Киров, Г. 
Димитров, Ст. Генов, П. Дудунов 
(Арг. Страков), Н. Димитров 
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1959-60 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. Берое 1:1 4:0 3:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:1 1:1 3:1 0:0 1:0 1:0 2:0 1:1

2. Марек 3:0 2:1 3:0 1:0 4:1 4:0 0:1 1:0 1:0 2:1 6:1 3:1 2:0 3:0 2:1

3. ЧМ 1:0 1:0 1:0 1:2 2:0 1:0 4:0 1:4 1:0 2:0 3:0 2:0 1:1 3:1 3:0

4. Волов 1:0 5:1 1:1 3:4 3:1 3:1 1:0 3:1 2:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0

5. ЛокПд 1:0 1:0 0:2 3:0 1:0 1:0 2:1 2:0 2:2 3:1 2:0 1:0 0:1 3:2 1:0

6. ДобТх 2:0 2:1 1:0 1:2 1:0 1:0 2:2 1:1 1:0 2:1 3:0 3:2 2:0 2:1 1:0

7. Арда 0:2 3:2 1:0 2:0 2:1 3:1 1:1 2:1 2:0 2:2 2:0 1:0 1:0 4:2 2:0

8. АкСф 1:2 0:1 0:1 1:1 2:1 2:1 3:0 1:1 2:1 2:0 0:0 0:0 0:0 1:0 9:0

9. Етър 0:1 3:2 2:1 4:1 2:2 4:2 1:1 0:1 0:1 1:0 3:1 4:2 3:2 1:2 2:1

10. ЛокГО 0:0 2:2 1:2 0:1 2:0 2:0 2:0 1:1 4:1 1:1 2:0 0:0 5:2 1:2 3:2

11. РакДгр 0:0 3:4 0:0 0:0 0:0 1:1 2:2 3:0 2:1 0:1 0:0 1:0 1:0 2:2 1:0

12. Чавд 2:0 5:2 2:1 3:1 0:0 2:0 1:0 0:0 1:1 1:1 0:1 1:2 1:0 2:1 1:0

13. БотВр 0:1 0:1 1:0 1:5 2:0 2:4 3:1 1:0 4:0 1:0 1:0 1:1 3:1 2:1 1:0

14. гЗСл 1:2 1:0 0:0 0:1 1:2 2:2 3:0 1:1 0:0 3:0 1:2 1:0 4:0 2:1 7:0

15. ЧзнПв 0:0 1:1 1:2 2:1 1:1 3:1 2:0 1:0 1:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:2 1:1

16. БотБл 1:1 1:1 2:1 1:0 3:1 4:1 2:1 2:0 3:2 2:1 1:2 0:0 0:0 1:1 3:0

„Черно море“ Вн, „Б“ РФГ, 1959-60 г. м. г.
Любомир Савов 30
Владимир Грозданов 29
Янко П. Атанасов 26 1
Николай Илиев 26
Спас Киров 24 2
Никола Димитров 22 10
Стефан Янев 22 2
Петър Ст. Дудунов 22 3
Иван Василев 20
Стефан Генов 19 1
Георги Димитров - Червения 18 10
Тодор Тодоров - Джембо 16 2
Иван Коцев - Братчика 14 4
Аргир Страков 14 2
Димитър Боснов 11
Георги Петров - Гочето 7
Николай Митев - Трѝкото 5
Янко Семерджиев 5
Васил Досев 4
Стоян Пандов 2
Петко Петков 2

 крайно класиране „Б“ РФГ, 
1959-60: м. п. р. з. г.р. т.

1. Берое Ст. Загора 30 14 10 6 35:20 38
2. Марек Ст. Димитров 30 17 4 9 56:36 38
3. Черно море Варна 30 16 4 10 39:26 36
4. Волов Koларовград 30 16 4 10 41:34 36
5. Локомотив Пловдив 30 15 5 10 37:31 35
6. Добруджа Толбухин 30 13 4 13 41:47 30
7. Арда Кърджали 30 12 5 13 34:41 29
8. Академик София 30 9 10 11 32:29 28
9. Етър Търново 30 10 8 12 45:47 28

10. Локомотив Г.Оряховица 30 9 9 12 36:35 27
11. Раковски Димитровград 30 8 11 11 29:34 27
12. Чавдар Б. Слатина 30 9 9 12 26:36 27
13. Ботев Враца 30 11 4 15 30:40 26
14. Ген. Заимов Сливен 30 8 9 13 38:35 25
15. Ч. знаме Павликени 30 8 9 13 36:47 25
16. Ботев Благоевград 30 9 7 14 32:49 25

„Волов“: Евг. Пашов, Дагнев, 
Йорданов, Гайдаров, Димитров, 
Иванов, Филипов, Тодоров, 
Иванов II, Жеков, Бондаков 
Голм.: 1:0 Я. Атанасов 87‘ 

15.05.1960 г., 24 кр., Благоевград, 
„Ботев“ Блгр. – „Черно море“ 
2:1 (0:1), съдия: Цв. Цветков, 
6 000 зр.
„Ботев“: Кюпев, Стойчев, 
Костадинов, Маркулийски, 
Митов, Дебърски … 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ст. Янев, Сп. Киров, Г. 
Димитров, Ст. Генов, П. Дудунов, 
Н. Димитров
Голм.: 0:1 Ст. Генов 34‘, 1:1 
Маркулийски 53‘ (псу), 2:1 Митов 
58‘ 
Отстранен: Костадинов (Б) 13‘ 

22.05.1960 г., 25 кр., Варна, „Черно 
море“ – „Ботев“ Враца 2:0 (0:0), 
„Ч. море“: Я. Семерджиев, 
Ив. Василев, Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, Л. Савов, Ст. Янев, 
Арг. Страков, Г. Димитров, П. 
Дудунов, Ст. Генов, Н. Димитров 
Голм.: 1:0 Арг. Страков 57‘, 2:0 П. 
Дудунов 65‘ 

29.05.1960 г., 26 кр., Станке 
Димитров, „Марек“ – „Черно 
море“ 2:1 (0:1) 
„Ч. море“: Я. Семерджиев, 
Ив. Василев, Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, Л. Савов, Ст. Янев, 
Арг. Страков, Г. Димитров, Н. 
Димитров, Н. Митев, Сп. Киров
Голм.: 0:1 Н. Димитров (1п.), 1:1 
Исаков (2п.-дузпа), 2:1 Исаков 
(2п)

18.06.1960 г., 28 кр., Варна, 
Колодрума, „Черно море“ – 
„Етър“ Търново 1:4 (0:4), 
„Ч. море“: Я. Семерджиев (Н. 
Илиев), Ив. Василев, Я. Атанасов, 
Л. Савов, Н. Митев, Ст. Янев, Арг. 
Страков, Сп. Киров, Г. Димитров, 
Т. Тодоров, Н. Димитров 
„Етър“: Митов, Ценов, Н. Гаджев 
- Гуджо, Долмов, Мехмедов, 
Томов …
Голм.: 0:1 Харалампиев 2‘, 0:2 
Божилов 10‘, 0:3 Симеонов 14‘, 
0:4 Божилов 32‘, 1:4 Г. Димитров 
56‘ (дуз.) 

22.06.1960 г., 27 кр., Пловдив, 
„Локомотив“ Пд – „Черно море“ 
0:2 (0:1), съдия: К. Динов 
 „Локомотив“: Маринов, 
Христов, Попов, Кръстев, 
Бояджиев, Бахчеванджиев, 
Рангелов, Тасев, Кънчев, Генов, 
Лазаров 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ст. Янев, Арг. Страков, Сп. 
Киров, Г. Димитров, Т. Тодоров, 
Н. Димитров 
Голм.: 0:1 Н. Димитров (1п.), 0:2 
Н. Димитров (2п.) 

Отстранен: Христов (Лок), 50‘ 

26.06.1960 г., 29 кр., Павликени, 
„Черв. знаме“ – „Черно море“ 1:2 
(1:0), съдия: К. Динов 
„Ч. море“: Н. Илиев, Н. Митев, 
Вл. Грозданов, Ив. Василев, Л. 
Савов, Ст. Янев, Сп. Киров, Арг. 
Страков, Г. Димитров, Т. Тодоров, 
Н. Димитров 
Голм.: 1:0 Маринов 44‘, 1:1 Н. 
Димитров 57‘, 1:2 Г. Димитров 70‘ 
(дуз.) 

02.07.1960 г., 30 кръг, Варна, 
Градски ст., „Черно море“ – 
„Чавдар“ Бяла Слатина 3:0 
(1:0), съдия: Ал. Гайдаров 
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, 
Л. Савов, Ст. Янев, Сп. Киров, 
Г. Димитров, Арг. Страков, П. 
Дудунов, Н. Димитров 
Голм.: 1:0 Г. Димитров 27‘, 2:0 Г. 
Димитров 52‘ (дуз.), 3:0 Страков 
58‘ 
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повтори удара, тъй като 
белослатинския вратар се 
бе придвижил предвари-
телно. При втория опит Г. 
Димитров покачи на 2:0. В 
58 мин. Г. Димитров, който 
заедно с Н. Димитров за-
служи най-висока оценка, 
отправи силен удар и след 
разбъркване Страков за-
твърди резултата на 3:0. 
Така черноморци завою-
ваха победата, а с това и 

правото отново да участ-
ват в групата на майстори-
те. П. Герчев

***
5.7.1960 г., Варна, 

Градски ст., „Ч. море“ – 
България (мл.) 0:1 (0:1)

Голм.: 0:1 Божилов

В. „Нар. дело“, 6.7. 
1960 г.: „В подготовката за 
срещата с отбора на ГДР, 
която ще се състои в неде-

ля във Варна, българският 
младежки футболен от-
бор игра вчера на стади-
она – Варна с местния „Ч. 
море“. Срещата завърши с 
резултат 1:0 за младежкия 
отбор. Голът бе отбелязан 
от Божилов през първото 
полувреме. Но макар и 
победители, младежите 
не задоволиха. Отборът 
още не е обигран, няма 
добра връзка между от-
делните линии.“

3.7.1960 г., Градски стадион, Варна, прави от ляво надясно: Владимир Грозданов, Янко Атанасов, Николай Илиев, 
Иван Василев, Стефан Янев, Любомир Савов, Стефан Генов, Стоян Пандов и Димитър Димитров – Клечо, 

клекнали: Спас Киров, Тодор Тодоров – Джембо, Георги Димитров – Червения, Аргир Страков, 
Петър Ст. Дудунов, Никола Димитров и Янко Семерджиев

Иван Николов Коцев – 
Братчика

(18.6.1938 г. – 16.2.2020 г.)
Позиция: полузащитник

„Ботев“/„Ч.море“ 1958-59 г.
„А“ РФГ: 29 мача/1 гол

„Б“ РФГ: 14 мача/4 гола

„Със Стефан Генов бяхме приятели от юноше-
ския национален отбор и когато ме попита дали 

искам да премина в „Черно море“ не се двоумих 
изобщо. Във Варна прекарах две от най-хубавите 
години в живота си. Тренирахме на Колодрума и на 
„Тича“, игрището беше обърнато, не като сегашното, 
което построиха върху него. Беше твърдо, земя.“

Коцев е юноша на „Локомотив“ София и във 
Варна отбива част от военната си служба. Има 13 
мача за юношеския и 3 за младежкия национални 
отбори (съответно 2 и 3 от тях от тях като футболист 
на „Черно море“).

1960

1959 г. Изградена е 
първата панелна 

сграда в града, а па-
нелни сгради започ-

ват да се строят 
масово от 1962 г.
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„Когато влязох в отбора, Коцев вече играеше 
последните си мачове. След като замина, заех не-
говото място на терена. Беше биткаджия, гореше в 
играта, бореше се за всяка топка, пълна противопо-
ложност на Ричката, но двамата добре се допълва-
ха“ - Ст. Янев.

„Ако трябва да го опиша в две думи – много 
полезен. Без да блести на терена вършеше най-
много работа. Стефан Янев, който го замести, има-
ше същата характеристика. Според мен, Коцев и 
Ричката Лазаров са най-добрата халфова двойка на 
„Черно море“, която съм гледал“ -  Аргир Страков. 
В потвърждение на последните думи, Лазаров и 
Коцев са мотора на отбора на „Локомотив“ София 
достигнал до шампионска титла през 1963-64 г. при 
много силна конкуренция. Коцев остава свързан с 
„Локомотив“ до края на живота, заема треньорски 
постове в отбора през 1970-те и 80-те, предимно 
като помощник. Освен това е дипломиран иконо-
мист и изпълнява счетоводна длъжност в клуба до 
последните си дни.“

***
Димитър Димитров Христов – Клечо (17.1.1929 

г. – 14.6.1995), роден в Търговище, но още в ранна 
детска възраст се премества със семейството си във 
Варна. Като дете започва да играе футбол в „Тича“ и 
преминава в юношите на „Тича-Владислав“. Клечо 
се записва да учи във ВИНС и играе за „Академик“ 
Варна. От 1952 г. е на постоянна работа като стоко-
вед и главен диспечер в ККЗ „Г. Димитров“, а след 
работа се занимава с треньорска дейност на юно-
шеския отбор на „Локомотив“ („Корабостроител“/ФД 
„Черно море“). През 1957 г. Клечо достига до второ 
място в републиканското първенство с юношите на 
ФД „Черно море“ със Стефан Янев, Христо Николов 
– Чоко и Петър Стоянов (Дудунов) в отбора си. След 
обединението с АСК „Ботев“ в АСК „Черно море“ на 
11.1.1959 г. става помощник на Иван Моканов и от-
говаря за школата на клуба, заедно с Атанас Аврамов 
(който същевременно е и домакин). Минават 8 годи-
ни, докато Клечо реши че счетоводната работа не е 
за него и на 30.6.1960 г. напуска работата си в ККЗ и се 
отдава изцяло на футбола, като треньор на юноши ст. 
възраст на АСК „Черно море“. Пост, на който ще оста-
не 12 години. 

„Клечо и Кафето ходеха заедно по училищата да 
наблюдават за млади футболисти, да говорят с учите-
лите, да им оправят двойките. Кафето ги тренираше, 
а Клечо беше нещо като началник. Кафето беше мно-
го добър с децата, намираше общ език с тях и те го 
приемаха като един от тях, като по-голям брат, той и 
по ръст не се отличаваше много в групата им. Клечо 
се занимаваше с по-големите. Те двамата създадоха 
школата на „Черно море“ (бел. Атанас Аврамов спо-
деля, че е бил привлечен на тази работа през 1942 г. 
като заместник на Саркиз Тозбейкян - основателят на 
юношеската школа на „Тича“ от 1927 г.).  

След мача срещу „Етър“ (1:4, 18.6.1960 г.), когато 

уволниха Мокана, сложиха Клечо на неговото място. 
Надежди за влизане в „А“ група нямаше, трябваше 
просто да се доиграе сезона, оставаха три мача, но 
ние взехме че влязохме. Клечо имаше амбиции да 
води отбора, но ръководството реши, че не е под-
готвен за треньор в „А“ група и назначиха първо 
Оптячката (Илия Апостолов), а след това пристигна 
Лозан Коцев от София. Клечо се обиди, че не му гла-
суваха доверие и се върна да прави това, което пра-
веше най-добре – да тренира юношите. Той създаде 
скелета на школата. Аврамов тренираше децата и в 
юношеска възраст ги предаваше на Клечо, който ги 
подготвяше за мъжкия състав. През 1960-те под не-
говото ръководство израснаха Божил Колев, Кеворк 
Тахмисян, Пламен Христов, Дамян Георгиев, Стефан 
Богомолов … всички от това поколение бяха подгот-
вяни от него. Той е човека, под чието ръководство 
най-много юноши на клуба намериха своето място 
сред мъжете, а някои стигнаха и до националния от-
бор.“

 „Не е тайна, че баща ми не се разбираше много 
с адмирал Янакиев и Васил Дамянов (зам. председа-
тел на ФСФД „Черно море“) и когато през 1972 г. пра-
веха чистка го уволниха. Около две години по-рано 
имаше някакъв бунт на играчите срещу Червения, 
който им беше треньор. Хвърляха по него копията 
и дисковете на лекоатлетите, оставени на пистата. 
Неприятна сцена и недопустима по всички стандар-
ти, независимо какви са били несъгласията с мето-
дите на треньора им. Освен това дружеството беше 

Дим. Димитров – Клечо като треньор
на „Приморец“ Аксаково през 1980-те.
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флотско, а Червения беше флотски офицер. Тогава 
наказаха много хора.  Божил Колев и Богомилов вля-
зоха в ареста, а Божо беше тайно отмъкнат от там с 
военна джипка в посока ЦСКА, въпреки нежеланието 
на Червения де се разделя с него. Катила също беше 
наказан като подстрекател и като медиатор с ЦСКА 
в отмъкването на Божил Колев. Клечо нямаше пряка 
връзка с тези събития, но почти всички „бунтовници“ 
бяха отгледани от него и ръководството видя някак-
ва заплаха в бившия им треньор. Освен това не беше 
партиен член, а тези неща се гледаха тогава. 

През тези години юношите играеха преди мъжете 
на „Гагарин“. Бяха назначили Босната на негово място 
за техен треньор. След първия мач се събраха и се 
качиха на трибуната зад вратата към „Златни пясъци“ 
и му занесоха букет с цветя. Стадиона беше пълен в 
очакване на мача на големите. Сцената никак не се 
харесала на Дамянов, който влязъл в съблекалнята 
после да им „чете конско“, защото били демонстрира-
ли неподчинение. Беше ги понаплашил.

След уволнението си, Клечо работи една годи-
на като методист към ОС на БСФС, но треньорска-
та работа и футбола му липсваха и от 1973 до 1976 
стана треньор на „Ватев“ Белослав. След това две го-
дини беше помощник на Димитър Дойчинов в ЖСК 
„Спартак“, но те отпаднаха през 1978 г. и двамата с 
Дойчинов бяха уволнени. Баща ми отново се завър-
на на работа като методист в ОС на БСФС до 1981 г. 
и след това 9 месеца тренира „Девня“ в Зоновата 
група. През октомври 1982 г. го извикаха в Аксаково. 
Кмет беше станал Христо Тошков и имаше амбиции 
да направи отбор за „А“ група. „Приморец“ Аксаково 
трябваше да бъде подготвен за тази цел от Клечо, но 
Тошков почина преждевременно и проекта се про-

Треньорите на мъжкия и юношеския отбори на „Черно 
море“ Иван Моканов и Димитър Димитров – Клечо

вали. Клечо остана треньор в Аксаково до пенсиони-
рането си на 5.6.1990 г.“ (От спомени на Стефан Янев, 
Аргир Страков, Димитър Видинлиев, Иван Василев, 
Евгени Димитров – син на Клечо и справка с трудо-
вата му книжка)

Един от юношеските отбори на Клечо през 1956 г., прави от ляво надясно: Попниколов (водач), Дим. Константинов, 
Христо Николов - Чоко, Стефан Янев, Йордан - Чапая, Христо, Аргир Страков, Васил Миовски и Дим. Димотров - Клечо 

(треньор), клекнали: Кирил Савов, Дим. Поляков, Марин, Конст. Дуев, Михалис, Борис Стоянов - Лячо и Иван Иванов
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Янко Петров
Атанасов

(16.8.1936 г. - 16.11.2020 г.)
Позиция: център халф/бек

„Ч. море“: 1959 – 69 г.
„А“ РФГ: 244 мача/2 гола

„Б“ РФГ: 26 мача/1 гол

Янко Атанасов, изписван и с името Петров е 
роден и израснал в Попово. Според съседа му от 
Попово – Стоян Георгиев, Янко е бил в Спортна 
рота като волейболист и в по-късна възраст е 
преминал към футбола. Бил е също и добър ски-
ор. 

Пристига във Варна от „Спартак“ София, къде-
то е играл като център халф.

„Сестра му беше омъже-
на във Варна, родителите 
му бяха тук и Янко се при-
съедини към семейството 
си във Варна. Много въз-
питан и тих, различаваше 
се от другите футболисти. 
Когато Червения прекрати 
кариерата си, Янко стана 
капитан на отбора. Добър с 
всички, избягваше конфли-
ктите, истински обединител 
и капитан, от какъвто всеки 
отбор има нужда.“ С добър 
отскок и в играта с глава, 
Янко отбелязва няколко 
решителни гола, като този 
срещу „Волов“ през 1960 г., 
след корнер в последни-
те минути на мача, който 
открива пътя на моряците към „А“ група. Янко е 
дълги години лидер и капитан на отбора. Под не-
говото ръководството „Черно море“ започва да 
прилага за първи път изкуствените засади. „Беше 
добра тактика в някои случаи, когато противника 
ни „мачкаше“ и я упражнявахме на тренировките 
за по-добър синхрон, да не „увисне“ някой да по-
крие засадата, след като другите са се изтеглили. 
Имаше и по-съобразителни нападатели, които 
намираха начин да избегнат капана, а понякога 
съдиите просто не ги маркираха, което струва-
ше голове. Ние бяхме може би първият отбор в 
„А“ група, който започна систематично да прилага 
този похват“.

Стефан Янев: „Янко беше интелигентен футбо-
лист. Имаше голям отскок и здрава физика, рядко 
пропускаше високи топки. Освен това играеше 
чисто, не помня да е правил груби фалове, да е 
контузвал някого или да е бил гонен или преду-

преждаван от съдиите. Беше ни като заучена ком-
бинация да сваля топката с глава към мен, за да 
я изнеса напред и така от него започваше атака-
та. Тогава се играеше с трима отзад, които бяха 
обикновено Иван Василев, Боснов и Грозданов. 
Позицията на Янко беше пред тях – център халф 
по тогавашната система. При 4-3-3 беше единият 
от двойката централни защитници. Понеже има-
хме много дефанзивни футболисти, Лозан Коцев 
реши да го пробва и като таран, но той нямаше 
достатъчно бързина за този пост и го върнаха от-
зад в защита. В Англия (1966 г.) направи много си-
лен турнир, високите топки и силовата игра му до-
падаха. Игра един път и за „Б“ националния отбор 
срещу „Миньор“ Перник, поканиха го и с ЦДНА 
(което на практика беше националния отбор) на 

турне в Близкия изток.“
Аргир Страков: „Много 

възпитан и коректен чо-
век. Никога не го чухме да 
ругае или псува някого. 
Отскачаше над всички и не 
само „обираше“ топките, 
но и даваше точни пасове 
с глава, докато другите за-
щитници обикновено удрят 
топката безцелно. Помня 
един мач срещу „Спартак“ 
Варна (бел. 18.12.1960 г.), 
Лозан Коцев го пусна като 
централен нападател, да 
играе дълбоко забит срещу 
Илия Кирчев и през вто-
рото полувреме го смени. 
Кирчев каза на съотбор-
ниците си: „Когато излезе 

Янко си отдъхнах.“
Иван Василев: „Играхме един мач за КСА и пад-

нахме с 4:1 (или нещо такова). Янко игра много 
слабо и в следващия мач Мокана пусна Божил 
Колев вместо него, който пък се представи много 
силно и така с влизането на Божо в отбора, Янко 
Атанасов започна да губи мястото си. Една година 
играха заедно като двойка централни защитници, 
след това предпочитаната двойка беше Божил – 
Билялов и Янко отиде в „Спартак“ Вн. Те бяха сил-
ни тогава и си уреждаха добре играчите с работа 
в щата на МВР. Янко игра там един сезон и пре-
крати кариерата си. След това го прибрахме като 
треньор на юноши в „Черно море“.  

Янко Атанасов прекара последните години в 
хоспис и паметта му беше тежко засегната. Една 
негова фраза, която юношите помнят от този сър-
цат, добре сложен бивш защитник е: „И запомнете, 
никой не е по-бърз от топката!“
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С търсенето на ново начало 
и нова формула за развитието на 
българския спорт в Народната 
република, навлизаме в едно от 
най-турбулентните десетилетия. 
Успехите в спорта стават държав-
на политика и на тях се гледа като 
на рекламно средство и добива-
не на престиж за социалистиче-
ския строй пред останалия свят. 
Масовизацията на спорта е поста-
вена като приоритет. Той навлиза 
буквално във всяко семейство 
и всеки колектив. Създаването 
на Висше училище за физкулту-
ра - ВУФ (по-късно ВИФ) осигу-
рява треньорски кадри, които 
ангажират голяма част от под-
растващите в различни видове 
спорт. Въвежда се покриване на 
спортни нормативи за широката 
публика под формата на компле-
кса ГТО (Готов за труд и отбрана), 
при което покрилият нормати-
вите получава отличителна знач-
ка. При активните спортисти се 
въвежда категоризация на к.м.с., 
м.с. и з.м.с. (кандидат, майстор и 
заслужил майстор на спорта) в за-
висимост от постигнатите успехи. 
Напр. за републикански шампион 
автоматически се дава званието 
м.с., а при европейски, световни, 
олимпийски първенци – з.м.с.

Спортните успехи изискват 
спортна база. Започват масови 
строежи на спортни съоръже-
ния - стадиони, зали, басейни… В 
Хелзинки, 1952 г. е спечелен пър-
вият олимпийски медал (бронз) 
от боксьора Борис Георгиев, а 
на следващата Олимпиада (1956 
г.) борецът Никола Станчев спе-
челва и първото олимпийско 
злато за страната ни. В разгара 
на Студената война и изолацията 

ни от околния свят, спорта става 
извор на гордост за българина, 
който иска да се нареди сред во-
дещите спортни нации. 

От 1950 г. футбола преминава 
в календар по Съветски образец 
(пролет-есен), Варна променя 
името си на гр. Сталин и от все-
ки вестникарски брой четем за 
Съветските успехи, често съпро-
водени с  портрета на Съветската 
генералисимост. Отразяването на 
спортните събития също претър-
пява промени. Във футболните 
статии все по-малко се пише за 
футбол и за детайлите от футбол-
ния мач, а в някои дори липсва 
и крайния резултат. Думите на 
Сталин, че „футболът е колектив-
на игра и в нея личността няма 
значение“ се приемат доста бук-
вално от българските печатни 
органи, които спират да отбеляз-
ват съставите на отборите и все 
по-рядко споменават имената на 
футболистите. Това оставя огро-
мни дупки в статистиката от сезо-
ните в началото на 1950-те. 

Формулата за набавяне на 
средства за спорт е намерена в 
опита на Съветския съюз с въвеж-
дането на ведомствено-произ-
водствена система. Свързването 
на спорта с производството от 
една страна осигурява така необ-
ходимите средства за развитие и 
изграждане на инфраструктура 
в създаденият нов обществен 
строй, отричащ спортният про-
фесионализъм като буржоазно-
капиталистическа придобивка, в 
основата на която е „експлоата-
цията на човека“, средствата при 
която се набавят главно чрез ре-
клама, необходима в конкурент-
ните отношения на свободният 
пазар. При държавният монопол, 
създаден в Народната република, 
средства придобити чрез рекла-
ма липсват и отрасловото прера-
зпределяне на спортните органи-
зации изглежда като единствена-
та опция за развитие на спорта. 
От друга страна – функционира-
щи от десетилетия спортни орга-
низации  са разтурени, преустро-
ени и раздробени по ведомствен 
принцип. 

Ако вникнем в същността на 
една ДСО, виждаме че тук не ста-
ва въпрос за един самостоятелно 
функциониращ спортен клуб, а за 
пирамидна формация, прикрепе-
на към производствен отрасъл, 
в основата на която са градските 
съвети, представляващи спортни 
колективи. Те са най-многоброй-
ни. На по-горното ниво са окръж-
ните съвети, след това областните 
и на върха е централният съвет, 
намиращ се в София. В столицата 
има както градски (за гр. София), 
така и централен съвет за всички 
колективи от съответното ДСО в 
цялата страна. Всички физкултур-
ни колективи на определено ДСО, 
независимо от населеното място 
носят едно и също име и предста-
вляват една и съща организация. 
Има случаи в баскетбола напри-
мер, когато първото полувреме 
играе ДСО „Торпедо“ от София, а 
през второто на игрището излиза 
ДСО „Торпедо“ от Плевен. Всички 
периферни ДСО са подчинени на 
централното в София, което уле-
снява движението на спортисти 
нагоре и надолу по пирамидата. 
Такава е постройката към ЦДНВ, 
периферна и подчинена органи-
зация към която е ВМС. След 1949 
г. в България съществуват седем 
такива ДСО пирамиди, а през 
1951 г. се прибавят още четири: 
възстановеният „Локомотив“, ДСО 
„Урожай“ на българското село, 
ДСО „Ударник“ към строителни 
войски и ДСО „Миньор“. Всеки 
физкултурен колектив в републи-
ката се числи към едно от тези 11 
ДСО, които организират и свои 
самостоятелни първенства.

Още в първия си брой от 
1.1.1951 г., в. „Нар. спорт“ посочва 
5 причини за упадъка на българ-
ския футбол и дава 12 препоръки 
за отстраняването им. Причини: 
1. Организационни: Допуска се 
„формално съществуване“ на ок-
ръжни секции; ежегодно се про-
меня системата на първенствата; 
много бавно се разрешават ва-
жни въпроси, като крайното кла-
сиране в Северната и Южната („Б“) 
групи, което е „премълчавано по-
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вече от 3-4 месеца и ... съобщено 
едва през втората половина на 
ноември, а жалбите по това пър-
венство седяха за преглеждане с 
месеци“; стихийна работа на сек-
циите на ДСО, които работят „чи-
новнически, изпращат се разни 
инструкции, а не се предпочита 
работа по места, всред деятелите 
в колективите“. 2. Материална 
база: „... липса на игрища, салони, 
съоръжения, най-елементарни 
пособия, фланелки, гащета, обув-
ки, гуменки, дори за представи-
телните отбори“, пречещи на ма-
совизацията и качествени пости-
жения. 3. Състезатели: „... липса 
на достатъчни и добре подготве-
ни състезатели. ... твърде често се 
отчита слабата техника ... С реор-
ганизацията, особено в по-мал-
ките градове се разбиха що-годе 
оформените отбори.“ Тук идва и 
странно звучащо в наше време 
предложение „международните 
срещи да се устройват за ДСО, а 
не от национален отбор“, за да се 
„разшири кадъра от подготвени 
играчи“, които „този път ще са по-
сигурни и на тях ще може да се 
разчита за победа.“ 4. Треньори: 
изказва се критика към много от 
треньорите, които „не се сработ-
ват със съдиите ... и също така не 
са възприели Съветския опит и 
не го прилагат.“ 5. Съдии: Също 
виновни за упадъка на футбола 
чрез: „не прилагат добре прави-
лата, като не отсъждат наказани-
ята, предвидени за нарушенията, 
преди всичко от страх. Всички 
допуснати от съдията слабости се 
отразяват на самия ход на играта 
и оттам на качеството на нашия 
футбол.“ 

Следват 12-те препоръки, 
които не са много конкретни и за-
сягат предимно: „... да се търси от-
говорност, ... сериозно внимание 
на морално-волевата подготовка, 
... идейно-политическото възпи-
тание“ на играчите. Да се подпо-
могнат финансово ГС на ДСО, да 
се подобри материалната база и 
да се изпълняват решенията на 
ЦК на БКП.“

В подобен тон е изказването 

на държавният треньор по футбол 
Стоян Орманджиев, който вече 
успешно е завършил треньорска 
школа в СССР. Орманджиев по-
глежда представянето в по-дълъг 
период и отрича, че има упадък в 
българския футбол, въпреки за-
губите на нац. отбора през 1950 г. 
Той вижда позитивното в: „Броят 
на футболистите във футболните 
секции на колективите по фабри-
ките, заводите, предприятията и 
селата, и броят на проведените 
първенства, селски, юношески 
... показват, че по отношение ма-
совизацията имаме известни по-
стижения.“ (бел. През 1951 г. се 
въвежда и първенство на дубли-
ращите отбори от „А“ РФГ)

Орманджиев дава конкрет-
ни предложения за подобря-
ване състоянието на футбола в 
България. Между тях са: изготвя-
не на годишни учебни планове; 
целогодишна работа с футболи-
стите, като не се губи зимния се-
зон; ударението в работата с фут-
болистите да пада върху техника-
та и играта с топка; теоретическо 
разбиране на футболната игра; 
правене на задълбочени разбо-
ри, като се изтъкват всички сла-
бости и грешки; привличане на 
най-добрите треньори за работа 
с юношите към всяка ДСО. Пашата 
отдава необходимото значение 
на футболните съдии и спортни-
те лектори и журналисти. С това 
Орманджиев поставя началото на 
модерен учебно-тренировъчен 
процес, който ще даде своите пло-
дове в следващите десетилетия. 
Предвид слабото представяне на 
националния отбор през отмина-
лата 1950 г. (загуби от Албания, 
ЧССР и Полша и равен с Унгария), 
Орманджиев предлага през 1951 
г. да не се насрочват срещи за 
националите. Тази тактика се 
оказва успешна. Когато междуна-
родните мачове започват отново 
през 1952 г., нац. отбора показва 
своето подобрено състояние. Два 
от успехите през десетилетието – 
бронзовият Олимпийски медал 
от Мелбърн’56 и Европейската 
титла на юношите от 1959 г., взе-
майки в предвид спецификата на 

съвремието, е нереално да бъдат 
повторени в обозримо бъдеще. 

През 1950-те ежегодно започ-
ват да се играят клубни междуна-
родни приятелски срещи. Някои 
отбори от Западна Европа правят 
турнета или идват на подготов-
ка, но най-много международни 
срещи се играят срещу отбори 
от страните на Източния блок, по 
линия на създадените братство и 
взаимопомощ между страните от 
социалистическия лагер. По това 
време Унгария е световна  сила - 
олимпийски шампион (1952 г.) и 
световен вицешампион (1954 г.). 
Гостуването на три от най-силните 
отбори на тази страна във Варна 
е събитие от световна величина. 
Въпреки, че „Хонвед“ пристига с 
подмладен състав и с нито един 
от световните вицешампиони в 
състава си, той включва футбо-
листи, които ще правят история 
в следващото десетилетие. УЕФА 
е създадена през 1954 г., а турни-
рът за купата на Европа започва 
едва през 1955-56 г. Българското 
участие в него е от следващия 
сезон и включва само изявите 
на шампиона ЦДНА. Турнирът за 
КНК започва от сезон 1960-61, а 
турнирът на Панаирните градо-
ве се провежда с рекламна цел и 
в него през тези години участват 
предимно сборни градски отбо-
ри. Това означава, че всички дру-
ги международни срещи, играни 
от български отбори през това 
десетилетие са приятелски, но те 
се играят за победа и за престиж 
и в това отношение, победите над 
„Вашаш“ и „Ференцварош“ (под 
името „Кинижи“) са безспорен ус-
пех. Като успешни и поучителни 
може да определят гостуванията 
в ГДР, Полша и Унгария, въпреки 
че в Унгария се играе срещу тре-
токласни отбори. 

Грешката със създаването на 
пирамидните ДСО структури е от-
четена и поправена през 1957 г. с 
разтурването им и основаването 
на Физкултурни дружества на ре-
гионално-производствен прин-
цип, подчинени на един единен 
орган – БСФС. Новосъздадените 
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дружества остават официално 
аматьорски организации, про-
дължаващи връзката с производ-
ството, като основен източник на 
приходи за спорта, но тежкия бю-
рократичен ДСО апарат е премах-
нат. На дружествата е позволено 
да търсят корените си и линията 
на приемственост с предвоенни-
те спортни клубове. По този на-
чин отново се появяват имената 
на разформировани и преустро-
ени през сталинистката епоха 
дружества, а първата програм-
ка на физкултурния колектив на 
„Ботев“/ВМС Варна посочва го-
дината 1909 като начална за фут-
бола в дружеството.  В отбора на 
АСК „Ботев“ Варна не настъпват 
особени промени. Дружеството 
си остава прикрепено към фло-
та, но разширява базата си с тази 
на ККЗ „Г. Димитров“, което на 
практика го свързва и с произ-
водството, а не само със структу-

рите на БНА. На 11.1.1959 г. името 
на дружеството се променя на 
Армейски спортен клуб „Черно 
море“. В този смисъл, зависимост-
та от Централния дом в София се 
запазва. 

Още с прикрепянето на „ТВП“ 
към Дома на Народната войска 
през октомври 1948 г. настъпва 
промяна в начина на управление 
на клуба и подбора на футболи-
сти. Открива се възможност да 
се привличат донаборници от 
цялата страна, най-изявените от 
които остават в Централният дом 
в София. Така през тези години 
в клуба транзитно преминават 
десетки млади футболисти, кои-
то остават за различни периоди, 
докато отслужват военната си 
служба. Някои от тях остават на-
пълно незабелязани „в тълпата“ и 
доказват качествата си в следва-
щите си отбори. Дим. Йорданов 
– Кукуша, Ал. Василев – Чоко,  „… 
даже Гаганелов въртеше обикол-

ки около Колодрума, но никой не 
го видя“, спомня си Иван Василев. 
„Тогава отбора беше предимно 
от софиянци. Мокана ходеше да 
ги събира като от бит пазар. След 
това си заминаваха и идваха дру-
ги…“. Състава е винаги млад и 
недостатъчно обигран. Това се 
изразява в непостоянни игри, гу-
бене на „спечелени“ мачове и две 
отпадания в „Б“ група. 

Тази система е отхвърлена в 
края на десетилетието. Младите 
футболисти, успели да класират 
„Черно море“ в  „А“ група през 
1960 г. и влезлите по това време 
юноши образуват ядро, което ще 
даде сигурност в отбора в дъл-
госрочен план и ще го превър-
не във фактор в първенството. 
Повечето от тези младежи ще 
запишат по 200 и повече мача в 
„А“ РФГ и стават известни в запа-
лянковския жаргон като „класи-
ческото“ поколение на моряците 
от 1960те.

20.12.2001 г., седнали от ляво надясно: Михаил Табаков, Петър Дудунов, Андрей Стоянов, Аргир Страков, 
Николай Илиев, Тодор Тодоров - Джембо, Никола Попов - Мальо, Никола Димитров - Кольо Червения, Симеон Нинов 

и Стефан Янев, прави: Здравко Митев, В. Ангътян (организатор), Божил Колев, Стефан Богомилов, 
Христо Тодоров - Ино, Стоян Георгиев - Тянко, Тодор Великов и Светозар Светозаров - Бебо



235

Август 1966, Лондон, Уестминистър, на брега на Темза: Иван Моканов, Димитър Попов (предс. на ОС на БКП, 
Варна), Стоян Георгиев - Съча (гл. секр. на ОК на БКП, Варна), Димитър Боснов, Андрей Стоянов и Здравко Митев

1961 - 1970
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Л о з а н 
В л а д и м и р о в 
Коцев (8.2.1911 
г. - 14.6.1991 г.), 
треньор на АСК 
„Ч. море“ 1960-
1962 г. 

Лозан за-
почва да играе 
футбол в софий-
ския „Борислав“, 
от където пре-
минава във „ФК 
13“. Баща му е 
полковник, а 
дядо му е бил 
подполковник 
в Царската армия. Семейството има четири деца – 
Лозан и трите му сестри. В периода 1932-36 г. Лозан 
Коцев заминава да учи право в Лозана, Швейцария, 
където играе за местния „Лозанспорт“ и е с акти-
вен принос за спечелената шампионска титла на 
Швейцария през 1935 г. Тогава Лозан попада и в 
полезрението на треньора на националния тим 
Никола Калканджиев, който има задача да подгот-
ви отбор за Балканската купа. Коцев дебютира като 
ляв инсайд с националната фланелка на 26.5.1935 
г. с победа над „Б“ отбора на Германия (2:0). Мач в 
който е съотборник с „тичанецът“ Оник Харипян. В 
трите мача от Балканиадата Лозан Коцев е резерва, 
в състава извоювал за втори път Балканската купа 
за България. 

Завърнал се в родината през 1936 г. като дипло-
миран юрист, Лозан продължава да играе футбол за 
„ФК 13“. Записва участия и в трите сезона на НФД – 
общо 22 мача и 10 гола, а през 1938 г. е носител с 
отбора си на Царската купа, за която тогава се играе 
в отделен турнир. 

Десетина години по-късно Коцев завършва тре-
ньорската школа. Преподавател е по физкултура в 
Държавната политехника и е поемал треньорски 
ангажименти с пет столични отбора – ВВС (в „А“ РФГ), 
„Родни криле“, „Ч. знаме“, „Академик“ и „Септември“.

През 1957 г. Коцев пътува с отбора на „Ботев-
ВМС“ на турнето в Полша.

През 1960 г. Лозан Коцев пристига във Варна, на-
значен като ст. треньор на новака в „А“ РФГ „Черно 
море“. Две от качествата му са интелект и ерудиция. 
Той влиза бързо в „хайлайфа“ на Варна и се спри-
ятелява с бившите „владиславци“: зам. председа-
теля на футболната секция на „Ч. море“ д-р Цветан 
Димитров и Джон Мишков от ОС на БСФС, с които 
не пропуска театрални и оперни представления на 
варненската сцена. 

Футболистите за треньора си: 
Стефан Янев: „Ние играехме технично. Към този 
стил ни подтикна и го утвърди преди време тре-

ньорът Лозан Коцев. Обикновено той водеше так-
тическите занимания на половината от футболния 
терен. Разделяше ни на две. Изискваше повече по-
давания и по-бързо да достигнем до вратата, да вла-
деем по-дълго топката. А владееш ли топката, това 
ти осигурява 90 на сто от успеха.“

Аргир Страков: „Може би съм пристрастен, за-
щото при Мокана бях резерва, а при Лозан Коцев 
бях титуляр. Той виждаше в мен качества и знаеше 
как да ме мотивира и използва на терена. Коцев въ-
веде в отбора схемата 4-2-4, която беше новото във 
футбола и се използваше в Европа. Преди първия 
есенен мач 1961 г. един приятел ме извика да пием 
по едно и да си поговорим за мача. С голяма неохо-
та приех. Не бях изпил и една глътка от брендито, 
когато някой ме потупа по рамото. „Поръчал съм 
такси за теб. Прибираш се у вас. Утре на разбора 
може да дойдеш, може и да не дойдеш. Ако искаш се 
нахрани у вас, ако искаш ела в „Байкал“ (там се хра-
неше отбора). Искам те в 4 часа за мача.“ Изпълних 
нарежданията на Лозан Коцев. На другия ден ме 
остави резерва. Влязох второто полувреме и горях 
от желание да се докажа. Раздвижих нападението, 
дадоха ни дузпа. Гошо Червения взе топката, но си 
личеше че не му се биеше. Казах му: „Гошо, дай да 
я бия аз“. „На“ каза той набързо и ми даде топката. 
Вкарах дузпата и поведохме с 2:1. След това те из-
равниха пак от дузпа.“

След ан-
гажимента 
си с „Черно 
море“, Лозан 
Коцев поема 
н а ц и о н а л -
ния отбор 
на Судан. 
Суд а н с к и я 
ж у р н а -
лист Тарик 
Ахмед е на-
писал кни-
га за него. 
Р а б о т и л 
е също в 
Н и г е р и я , 
Гърция и 
С и н г а п у р . 
От българ-
ските от-
бори е водил още „Берое“ Ст. Загора и „Добруджа“ 
Толбухин. 

Владеел е немски, френски, английски, гръцки 
и разговорен арабски език. Утвърден е за междуна-
роден лектор на ФИФА, удостоен е с най-голямото 
отличие за неговата професия: Заслужил треньор. 
(по материали от Силвестър Милчев и Наталия 
Коцева – дъщеря)
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От игралите в 
миналия сезон, отбора на-
пускат Стоян Пандов, Васил 
Досев, Георги Петров – 
Гочето. Последните двама 
се завръщат към морските 
си професии. Петко Петков 
изкарва тежък плеврит и 
е отписан от ръководство-
то на „Черно море“ след 
продължителен престой 
в болница, но успява да се 
възстанови и още същата 
година се включва в отбора 
на „Спартак“ Варна.

Новите попълнения за 
сезона са халфовете Абил 
Билялов от Каварна, 
Любен Атанасов – Лѝпата 
от Сливен, а по-късно 
през есента е привлечен 
от „Спартак“ Вн вратарят 
Константин Любенов 
Тодоров, който отбива во-
енната си служба.

17.7.1960 г., Варна, кон-
тр., „Ч. море“ – ЦДНА 0:2 
(0:0).

Голм.: 0:1 Ранков 65‘, 0:2 
Панайотов 90‘

В. „Нар. дело“, 
19.7.1960 г.: „В неде-
ля във Варна, по случай 
спечелването за десети 
път на високото звание 
„Републикански първе-
нец по футбол“, ЦДНА има 
среща с местния „Черно 
море“. Преди започване на 
срещата, от името на во-
еннослужещите от града, 
офицерът Т. Иванов поз-
драви армейските футбо-
листи и им пожела нови, 
още по-големи успехи. 

След началния съдий-
ски сигнал двата отбора се 
впуснаха в оспорвана бор-
ба. Футболистите на ЦДНА 
установиха известен 
превес и в 6-та мин. след 
точно подаване на Колев 
(ЦДНА-10), Панайотов (9) 
получи топката в много 

удобно положение, но би 
високо. В 15-та мин. отно-
во Панайотов атакува, но 
силния му удар беше спа-
сен от Илиев (ЧМ-1).

Постепенно варнен-
ските футболисти пре-
одоляха натиска на гос-
тите, изравниха играта и 
на свой ред проведоха 
редица остри атаки, като 
особено добре се пред-
ставиха Л. Савов (ЧМ-5) и 
младите Билялов (ЧМ-10) 
и Н. Димитров (ЧМ-11).

През второто полу-
време и в двете единаде-
сеторки бяха направени 
смени. Най-сполучлива 
обаче се оказа смяната 
на Миланов (ЦДНА-7) с 
Ранков, което значително 
освежи армейското напа-
дение. В 65-та мин. след 
изпълнение на нак. удар 
вдясно от вратата на „ЧМ“, 
топката попадна в Ранков, 
който майсторски я изпра-
ти в мрежата – 1:0 за ЦДНА. 

Течеше последната 
минута, когато Панайотов 
напредна от центъра и 
увеличи на 2:0 за ЦДНА, 
при който резултат завър-
ши срещата.“

4.8.1960 г., Варна, 
Колодрума, контр., „Ч. 
море“ – „Берое“ Ст.З. 1:1

0:1 Янчовски 20‘, 1:1 Г. 
Димитров 60‘ (псу)

В. „Нар. дело“, 
5.8.1960 г.: „Вчера на иг-
рище Колодрума се със-
тоя приятелска футболна 
среща. 

През първото полу-
време и двата отбора иг-
раха вяло, служеха си с 
неточни подавания, игра-
чите не си пазеха местата 
и не покриваха противни-
ците си. В 20-та мин. при 
едно нападение на ста-
розагорци Евг. Янчовски 
получи удобна топка, вра-
таря на „ЧМ“ Илиев неу-

дачно излезе напред да 
я посрещне, но Янчовски 
умело прехвърли топката 
над него и отбеляза гол за 
своя отбор.

През второто полу-
време играта се оживи. 
Домакините наложиха 
бърз темп и упражниха 
натиск с цел да изравнят. 
В 60-та мин. бе отсъден 
нак. удар за домакините 
пред нак. поле на гос-
тите, който Г. Димитров 
(ЧМ) превърна в гол – 1:1. 
Резултата остана непро-
менен.“

7.8.1960 г., Варна, кон-
тр., „Ч. море“ – България 
(ол.) 0:5 (0:1),

Голм.: 0:1 Диев 31‘, 0:2 
Якимов 54‘, 0:3 Диев 66‘, 0:4 
Колев 69‘, 0:5 Якимов 72‘

„Ч. море“: Н. Илиев 
(Я. Семерджиев), Ив. 
Василев, Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, Л. Савов, Ст. 
Янев, Арг. Страков (Т. 
Тодоров), Л. Атанасов, Г. 
Димитров, Аб. Билялов 
(Ст. Генов), Н. Димитров

България (ол.): 
Найденов I (Найденов 
II), Ракаров, Манолов, 
Димитров, Димов 
(Ларгов), Ковачев, Диев, 
Панайотов (Абаджиев), 
Йорданов, Якимов, Колев

В. „Нар. дело“, 
9.8.1960 г.: „… Дълго 
време след началния съ-
дийски сигнал играта се 
водеше предимно в цен-
търа, като олимпийците 
трудно се справяха с из-
куствените засади на чер-
номорци. Добре се пред-
ставиха двете крила Диев 
и Абаджиев и устремният 
Якимов. Не изтъкнаха 
като добри организатори 
Панайотов и Йорданов. 
Влизането на Абаджиев 
освежи нападението, но 
отбраната беше бавна в 

1960

От 26.8 до 10.9.1960 
г. се провеждат 
летните Олим-

пийски игри в Рим. 
България се класира 
в този турнир след 

успешна квалифи-
кация в силна група, 

с победа и равен 
срещу СССР (1:0, 1:1) 

и победа и загуба 
срещу Румъния (2:1, 

0:1) заема първо мяс-
то в групата. На ОИ, 

България е в група с 
Турция, ОАР (Египет) 

и Югославия. След 
победи с 3:0 и 2:0 в 

първите два мача, 
България достига до 

драматичен равен 
(3:3) срещу Югосла-

вия, но отстъпва 
първото място в 

групата по голова 
разлика на отбора, 

който ще спечели 
златните медали. 

Като цяло, игри-
те са поредният 

успех на българския 
спорт, с 1 златен, 3 

сребърни и 3 брон-
зови медала, всички 

без един (бронз на 
гимнастика Велик 

Капсъзов), спечелени 
от българските 

борци.
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действията си. … Първите 
четири гола са в резултат 
на индивидуални пробиви, 
а не на майсторски прове-
дени атаки. 

Черноморци се бориха 
упорито и проведоха реди-
ца остри нападения, но не 
отправиха силни удари в 
гола и изпуснаха изгодните 
положения. Слабо се пред-
стави отбраната, която 
трудно задържаше бързите 
противникови нападатели, 
а пък и погрешната тактика 
да се играе непрекъснато 
с изкуствени засади стана 
причина за голямото пора-
жение.“

***
Началото на пър-

венството се забавя, 
поради участието на 
националния ни отбор 
на Олимпийските игри в 
Рим. България играе в гру-
па с Югославия, Турция и 
Египет (тогава под името 

АСК „Черно море“ 1960-61 г., прави от ляво надясно: Владимир Грозданов, Аргир Страков, 
Георги Димитров – Червения, Николай Илиев, Никола Димитров и Спас Киров, клекнали:

Димитър Боснов, Стефан Янев, Иван Василев, Любен Атанасов – Липата и Стефан Генов

Обединена Арабска репу-
блика – ОАР). След побе-
ди над Турция с 3:0 и ОАР 
с 2:0, България завършва 
наравно 3:3 в решител-
ния за първото място в 
групата мач. Югославия 
го заема с по-добра го-
лова разлика и в послед-
ствие спечелва златни-
те олимпийски медали.

***
В София се провежда 

финалния кръг от репу-
бликанското първенство 
за юноши. АСК „Ч. море“ 
успява да се класира 
сред най-добрите осем 
отбора, които провеж-
дат турнира, разделени в 
две групи от по 4 отбора. 
„Черно море“ е в група 
със „Славия“, „Септември“ 
и „Спартак“ София.

28.8.1960 г., София, 
„Славия“ Сф (юн.) – „Ч. 
море“ (юн.) 3:0 (0:0),

„Славия“: А. Алексиев, 
В. Попов, К. Попов, В. 
Николов, Ив. Иванов, 
Дим. Чанев, Ст. Иванов, 
М. Занев, Здр. Митов, П. 
Петров, Р. Тодоров

„Ч. море“: Константин 
Савов, Ст. Чернев, В. 
Дичев, Красимир Йохнев, 
Желязко Шереметов, 
Тодор Тодоров, Ненчо 
Стрелчев, Борис Петков, 
Стоян Г. Стоянов - Тянко, 
Георги Петров, Петър 
Дудунов

В. „Нар. спорт“, бр. 
103, 29.8.1960 г.: „През 
почивката треньорът на 
софиянци Г. Ахтимов бе 
нервен. Той бе явно не-
доволен не толкова от 
резултата 0:0, колкото от 
играта на своите момчета. 
Славистите имаха тери-
ториален превес, но не 
успяха да отбележат гол. 
Нападателите играха не-
организирано, разпокъса-

1960

В старинната 
сграда на Първото 
българско училище 
на ул. „27 юли” 9 е 
открит Музеят на 
Възраждането във 
Варна.Сградата 
е построена през 
1861-1862 г. със 
средства, събрани 
от родолюбивите 
български търговци 
и занаятчии.



240

но, лениво. В същото вре-
ме набезите на варненци 
бяха редки, но по-остри и 
опасни. Съотношението в 
ъгловите удари бе в полза 
на „Ч. море“ – 6:2. 

След антракта зрите-
лите бяха свидетели на 
съвсем друга картина.  
Домакините разумно и це-
ленасочена започнаха да 
търсят вратата на К. Савов 
и стреляха в нея без заба-
вяне. Варненци се огънаха 
и не намериха повече сили 
да се борят. Ст. Иванов, П. 
Петров и М. Занев дове-
доха резултата до 3:0 за 
„Славия“. Л. Ангеловски“

30.8.1960 г., София 
„Септември“ Сф (юн.) – 
„Ч. море“ Вн (юн.) 2:1 
(1:1), съдия: Т. Стоянов

Голм.: 1:0 Костов 42‘, 
1:1 Ст. Г. Стоянов – Тянко 
44‘, 2:1 Лепоев 70‘

„Септември“: К. 
Василев (Антонов), К. 
Топчев, Г. Георгиев, П. 
Петров, Л. Томов, К. 
Коджаян, Л. Иванов, 
Д. Стефчев, Ст, Костов, 
Т. Колев (Лепоев), Хр. 
Джорджилов

„Ч. море“: Константин 
Савов, Ст. Чернев, В. 
Дичев, Красимир Йохнев, 
Желязко Шереметов, 
Тодор Тодоров, Ненчо 
Стрелчев, Борис Петков, 
Стоян Г. Стоянов - Тянко, 
Георги Петров, Петър 
Дудунов

В. „Нар. спорт“, 
бр. 104, 1.9.1960 г.: 
„Началните минути бяха 
на „Септември“. След това 
„ЧМ“ остана с 10 играчи 
– за неспортсменска про-
ява съдията Т. Стоянов от-
страни Дудунов (ЧМ-11). 
Но „ЧМ“ изравни играта. 
В края на полувремето 
и двата отбора чрез са-
мостоятелни акции на 

централните нападатели 
Костов и Стоянов отбеля-
заха по един гол. 

След паузата „ЧМ“ 
временно игра с осем 
души поради контузии 
на Шереметов и Петков. 
„Септември“ дълго не 
можа да надиграе про-
тивника си. Чак в 70-та 
мин. Лепоев успя да по-
стигне победния гол за 
„Септември“, чийто отбор, 
въпреки постигнатия ре-
зултат не задоволи. А. 
Иванов“

1.9.1960 г., София, ст. 
„В. Левски“, „Спартак“ Сф 
(юн.) – „Ч. море“ (юн.) 1:1, 
съдия: Ат. Динев

Голм.: 1:0 Панайотов, 
1:1 П. Дудунов

„Спартак“ Сф: Д. 
Тачев, Д. Колев, Д. Жечев, 
Т. Илиев, Хр. Миленков, Ив. 
Панайотов, Ан. Славейков, 
Ив. Божидаров, П. Симов, 
Д. Джавков, Ат. Танев (Н. 
Колев)

„Ч. море“: Константин 
Савов, Ст. Чернев, В. 
Дичев, Красимир Йохнев, 
Желязко Шереметов, 
Тодор Тодоров, Ненчо 
Стрелчев, Борис Петков, 
Стоян Г. Стоянов - Тянко, 
Георги Петров, Петър 
Дудунов

В. „Нар. спорт“, бр. 
105, 3.9.1960 г.: „ … 
„Спартак“ забави темпото, 
може би за да запази све-
жест за по-нататъшната 
борба. Както е известно, 
дори и равен мач му бе 
достатъчен. От друга стра-
на – черноморци разгъ-
наха атаките си на широк 
фронт и се хвърлиха с по-
вече вдъхновение в дву-
боите. Изравнителния гол 
дойде след идеален про-
бив по крилото на твър-
де маневрения Стоянов 
(нещо, което трябва да се 
вижда по-често и при въз-

растните футболисти!). За 
Дудунов не бе трудно да 
прати топката в мрежата. 
Б. Апостолов“

Стоян Георгиев 
Стоянов - Тянко: 
„Нямахме много силен 
отбор тогава, особено за-
щитата не беше на ниво. 
Отпред играеха Гочето 
Петров и Пешо Дудунов, 
които вече имаха мачове 
с мъжкия отбор. Срещу 
„Септември“ ни ощетиха, 
изгониха Пешо Дудунов 
и Клечо ходи да се кара 
със съдиите. Най-добре 
помня третия мач срещу 
„Спартак“ София, беше на 
ст. „В. Левски“ на осветле-
ние. Поех топката от цен-
търа, преминах цялата 
защита, последен беше 
Жечев и се хвърли да ме 
балтиса, но аз му бутнах 
топката от едната стра-
на и го минах от другата, 
излязох сам срещу вра-
таря и я пуснах на Пешо 
Дудунов на голлинията. 
Юношите на „Септември“ 
имаха най-добър отбор, 
Серги Йоцов им беше тре-
ньор, Гунди играеше халф 
в „Левски“ и още никой не 
говореше за него, знаех-
ме че бил добър волей-
болист. Звездата им беше 
Жоро Соколов.“

„Черно море“ заема 
4-то място в групата и 
отпада от по-нататъшна 
борба.

   
***

4.9.1960 г., Варна, 
Градски ст., контр., „Ч. 
море“ – „Спартак“ Вн 1:1 
(1:0),

1:0 Страков 34‘, 1:1 
Калугеров 81‘

В. „Нар. дело“, 
6.9.1960 г.: „В неделя на 
стадиона се състоя прия-
телската футболна среща 

1960

Любен Атанасов 
Димитров – Ли-
пата, „А“ РФГ: 65 

мача/3 гола (1960-65 
г.). Атанасов II е от 

Сливен, записва се 
да учи във ВИНС и 
попада в отбора 

на „Ч. море“. Играе 
като халф и крило. 

Много работлив, 
техничен, с усет 

към комбинации и 
головия пас, добър 
във владеенето на 

топката, но без нюх 
към гола. Липата е 
страдал от невро-

логично заболяване, 
известно като „сом-

намбулизъм“, което 
го е поставяло в 

неудобни ситуации и 
за което е получавал 

подигравки. Това му 
е тежало психически 

и се е отразявало 
върху играта и 

взаимоотношени-
ята му със съот-

борниците. Описан 
е в комичен случай, 

когато при гостува-
не в Севастопол, за 

да впечатли руска 
девойка облича 

военен шинел на кап. 
I ранг, върху куртка 
на мичман. Липата 
е играл след това в 

„Корабостроител“ и 
„Добруджа“ Тх.
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в чест на 9ти септември. На 
стадиона дойдоха много 
любители на кръглата топ-
ка, но те останаха недовол-
ни от мудната игра на двата 
отбора. 

Чувстваше се нежела-
ние да се играе и излишно 
нервничене от страна на 
футболистите на „Спартак“, 
което остави лошо впечат-
ление у зрителите. Отборът 
на „ЧМ“ игра по-борбено и 
почти през цялото време 
полагаше усилия да даде 
добра игра. Едва в края на 
второто полувреме играта 
се оживи и придоби облик 
на среща на отбори от „А“ 
РФГ. А трябваше и двата 
отбора да използват тази 
приятелска среща и пока-
жат своята подготовка за 
предстоящите срещи. Това, 
което те показаха в неделя 
сочи, че 10 дни преди от-
криване на есенния полу-
сезон, нашите два отбора 
не са в добра форма. 

След продължите-
лен натиск на черно-

морци пред вратата на 
„Спартак“, в 34-та мин. 
Страков получи удобна 
топка от Костов (ЧМ) и 
отбеляза първия гол. В 
81-та мин. Калугеров (Сп) 
преодоля отбраната на 
„ЧМ“ и изравни – 1:1. И 
двата отбора пропуснаха 
редица изгодни положе-
ния за гол. В. Стоянов“

18.9.1960 г., 
„Миньор“ Димитрово – 
„Ч. море“ 1:0 (0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
112, 19.9.1960 г.: „Едва 
ли някой би могъл да 
предрече изхода на 
днешната среща кога-
то единадесеторките се 
отдръпнаха за почивка. 
Съставът на домакините 
(значително отслабен с 
контузията на Василев 
и излизането на някол-
ко нападатели от съста-
ва му) трудно противо-
действаше на бързите и 
маневрени черноморци, 
където изпъкна с играта 
си м.с. Г. Димитров. Но 

гостите се оказаха сла-
би стрелци. Единствен Г. 
Димитров в 25-та мин. от-
прави много силен удар, 
но топката се отби от на-
пречната греда. Сякаш за 
да подражава на колега-
та си, цент. нападател на 
„Миньор“ Владимиров, 3 
мин. по-късно също раз-
клати гредата, когато ос-
тана сам пред вратаря на 
гостите.

Началото на второто 
полувреме не вещаеше 
нищо добро за домакини-
те. Едно недоразумение 
между крайната отбрана 
и вратаря едва не стана 
причина топката да навес-
ти мрежата на сигурния в 
други случаи Иванов. От 
този момент миньорци се 
мобилизираха, заиграха 
по-бойко като печелеха 
всяка спорна топка и по-
степенно преминаха в 
атаки. Заредиха се остри 
положения пред Илиев. 
В 70-та мин. Карадалиев, 
който получи чиста топка 

18.9.1960 г., Димитрово (Перник), ст. на Мира, първи мач на есенния полусезон, от ляво надясно: 
Г. Димитров (кап.), Н. Илиев, Я. Атанасов, Ив. Василев, Вл. Грозданов, Н. Димитров, Ст. Янев, Л. Атанасов, 

Л. Савов и Арг. Страков (Сп. Киров извън кадър)

1960

1.09.1960 г. Русен-
ските корабостро-
ители от ККК „Ив. 
Димитров” преда-
ват на Параходство 
БМФ първия от 
серията 400-тонни 
кораби за генерални 
товари „Камчия”. 
От същата серия 
през периода 1960 
- 1962 г. са постро-
ени „Ропотамо”, 
„Ком”, „Приморско” и 
„Папия”. През 1977 г. 
„Камчия” е преимену-
ван на „Галата”.



242

в зоната на лявото крило 
напредна опасно, но би 
силно покрай вратаря. 
Минута след това обаче 
той не повтори грешка-
та си. Топката изпратена 
от Владимиров бе овла-
дяна и той с точен удар 
прехвърли атакуващия го 
вратар – 1:0 за „Миньор“. 
Голът възвърна вярата на 
домакините за победа. Те 
просто поставиха в обсада 
моряците през останалата 
част на мача, но проигра-
ха много изгодни положе-
ния. … Б. Измирлиев“

25.9.1960 г., „Ч. море“ 
– „Дунав“ Русе 2:0 (2:0),

В. „Нар. дело“, 27.9. 
1960 г.: „В неделя на стади-
она … за първи път след 
влизането си в „А“ РФГ 
черноморци играха пред 
своя публика. Любителите 
футбола останаха доволни 
от играта на „ЧМ“, в която 
пролича нещо ново, обна-
деждаващо. Бързо и бор-
бено, с точни подавания и 
майсторски замислени и 
проведени атаки, домаки-
ните още със започването 
установиха продължител-
но надмощие, което им до-
несе и победата. Острите 
пробиви на Атанасов (7) 
и Дудунов (10), разумна-

та игра на Л. Савов (9) и Г. 
Димитров (8) принудиха 
гостите от рано да сви-
ят знамената и минат в 
отбрана. Нападателите 
на „Дунав“ бяха безпо-
мощни пред стабилните 
Боснов (3), Василев (2) и 
Грозданов (4). Резултата бе 
открит в 25-та мин., когато 
П. Дудунов напредна по 
лявото крило, вдигна пред 
вратата на Сава Симеонов 
(Д-1) и заелия изгодна по-
зиция Атанасов с точен 
удар от въздуха прати 
топката в мрежата – 1:0 за 
„ЧМ“. Голът ентусиазира 
още повече домакините 
и те притиснаха изцяло 
противника в неговата 
половина. В резултат на 
това дойде и втория гол. 
В 33-та мин. Г. Димитров 
проби през центъра, уме-
ло се освободи от опеката 
на русенския защитник, 
би силно и топката от-
ново навести вратата на 
Симеонов. Получили два 
гола във вратата си, фут-
болистите от „Дунав“ се 
впуснаха в остри атаки, но 
безрезултатно.

През второто полувре-
ме отборът на „ЧМ“ се по-
грижи повече за отбрана-
та си и се поотпусна. Това 
даде възможност на гос-
тите да вземат инициати-

вата. Но липсата на удари 
и пропуските на някои от 
нападателите не им поз-
волиха да отбележат гол. 

Към края на мача чер-
номорци отново минаха в 
акция и няколко сполуч-
ливи пробиви на добре 
играещия Дудунов едва 
не доведоха до покачване 
на резултата. 

Гостите от Русе не за-
доволиха и с посредстве-
ната си игра не оправдаха 
очакванията. 

Съдията Г. Христов 
от София ръководи до-
бре, но направи някои 
пропуски, с които ощети 
домакините. Той нямаше 
смелост да отсъди дуз-
па при събарянето на 
Димитров в наказателно-
то поле на „Дунав“, нито 
пък да бъде по-строг към 
грубата и опасна игра на 
Калайджиев (Д-2).“

29.9.1960 г., „Спартак“ 
Сф – „Ч. море“ 0:0,

В. „Нар. спорт“, бр. 
117, 1.10.1960 г.: „Черно 
море“ имаше преиму-
щество. Началните ми-
нути бяха за варненци. 
Те успяха да завладеят 
центъра на терена, заи-
граха точно и прикова-
ха домакините в тяхната 

На 6.11.1959 е от-
крит в Морската 
градина на Варна 

Пантеона на заги-
налите в периода 

1923 – 1944 година 
борци против фа-

шизма по проект на 
скулптора Любомир 

Далчев. История-
та на паметника 

започва, когато 
през 1945 г. на моги-

лата Турна тепе, в 
северната част на 
Варна, е изградена 

гробница, в която са 
погребани костите 

на загинали учас-
тници в съпроти-

вителното движе-
ние. Десет години 

по-късно е взето 
решение костите 

да се преместят на 
мястото, на което 
днес се издига паме-

тникът (по-рано 
там се намирали 

католически гроби-
ща и паметник на 

френските войници, 
починали от холера 

по време на Крим-
ската война). През 
1995 г. костите са 

изнесени и дадени на 
близките на покой-

ниците, за да бъдат 
погребани.
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половина. Включените на 
предни позиции Дудунов 
и братя Димитрови пока-
заха голяма маневреност и 
добро чувство за заемане 
на изгодно място за ата-
ка. Сигурни положения за 
отбелязване на гол бяха 
проиграни. Към средата на 
полувремето спартаковци 
успяха да изравнят играта, 
но без да застрашат сери-
озно вратата на Илиев. 

Веднага след започва-
не на второто полувреме 
се изля проливен дъжд, 
но и при променената об-
становка (хлъзгав терен, 
влажна топка) отборите не 
използваха най-уместното 
средство – честата стрел-
ба. Дори малкото отправе-
ни удари бяха технически 
зле изпълнени, разсеяни, 
анемични. Отново стопро-
центова възможност за 
отбелязване на гол бе про-
пусната от Димитров II. 

Впрочем, равносметка 
от показаното сочи за мо-
рален победител отбора на 
гостите. Двата удара в на-
пречната греда при нака-
зателни удари от Паноров 
и Василев не можаха да 
заличат впечатлението у 
зрителите за преимущест-
вото на „Черно море“. Дим. 
Дойчинов“

2.10.1960 г., „Ч. море“ – 
„Локомотив“ Сф 1:0 (1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
118, 3.10.1960 г.: „До 70 
мин. нападателите на двата 
отбора сякаш бяха сключи-
ли таен договор с вратари-
те да не ги безпокоят. Така 
иначе бързата игра губеше 
до голяма степен от своята 
стойност, поради липса на 
завършващи удари.

Нападението на 
гостите игра сковано. 
Конструкторски задачи из-
пълняваха Котков и Коцев, 

но те бяха парирани от 
варненските полуза-
щитници. Локомотивци 
не използваха бързите 
Дебърски и Малинов. 
Надмощието, което ус-
тановиха от 45 до 72-та 
мин. донесе само до два 
наказателни удари близ-
ко до вратата. Котков 
ги изпълни отлично, но 
Илиев спаси с вещина. 

Черноморци постиг-
наха победата с много 
пот и я заслужиха. По-
голям дял за това се 
пада на защитниците. 
Хубавото в нападателите 
бе маневреността и бор-
беността, но те, особено 
Димитров и Дудунов на-
правиха много пропуски. 
Съдията Х. Узунян ръко-
води добре. П. Герчев“

9.10.1960 г., „Спар-
так“ Пд – „Ч. море“ 1:0 
(0:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 121, 10.10.1960 г.: 
„Победата над „Ч. море“, 
макар и с минимално-
то 1:0 има добра цена за 
„Спартак“. Влизането в 
игра на отсъствалия из-
вестно време Манолов 
се почувства много до-
бре. Нападението, като 
изключим донякъде 
Митков се показа в добра 
светлина, но едва през 
вторите 45 мин. полуза-
щитата влезе в тон със 
съотборниците си.

Варненци в своя оби-
чаен състав бяха напъл-
но равностойни. С дълги 
прехвърляния топката се 
отправяше към напада-
телната петорка и тя не-
еднократно поставяше в 
„мат“ спартаковци. Дори 
веднъж остър удар на 
Дудунов срещна греда-
та. Голът бе постигнат от 
Диев в 58-та мин., когато 
посрещна добре подаде-

на от Митков топка с глава 
и я прати в мрежата – 1:0. 
Няколко минути преди 
края бе отстранен от игра 
Г. Димитров за апостро-
фиране на съдията. Цв. 
Георгиев“

13.10.1960 г., Варна, 
Градски ст., контр., „Ч. 
море“ – „Волов“ Клргр. 1:0,

Голм.: 1:0 П. Дудунов

16.10.1960 г., „Ч. море“ 
– „Славия“ 2:1 (1:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 124, 17.10.1960 г.: 
„Оценка – слаб! Мач, при-
дружен с много тичане, 
викане, неточни пасове и 
много тъчове. В хармония 
с играта беше и слабото 
ръководство на съдия-
та Иванов. Все пак, ако 
се направи равносметка, 
домакините заслужават 
по-висока оценка. Преди 
всичко за това, че играха 
по-подвижно, вдъхнове-
но и пожертвувателно. 
„Белият“ отбор разочаро-
ва. Отбраната се огъваше 
и на моменти такива рути-
нирани състезатели като 
Горанов и Костов изпадаха 
в паника, която се преда-
ваше и на техните съот-
борници. Нападението 
беше безлично, единствен 
Василев се открояваше 
със смислените си дейст-
вия. В 25-та мин. той с ху-
бав удар от 10 метра из-
равни резултата, а в 88-та 
с глава отправи топката  в 
опразнената врата, но съ-
именникът му – вратаря на 
„Ч. море“ Василев спаси.

Головете станаха така: 
в 23-та мин. Н. Димитров 
получи удобна топка от 
включилия се в нападе-
нието Янев и мигновено я 
заби – 1:0. След центъра, в 
25-та мин. Василев израв-
ни, а в 69-та мин. Дудунов 

1960

Константин 
Любенов Тодоров 
(р. 16.9.1941 г.), „А“ 
РФГ: 23 мача като 
вратар. Коцето 
пристига от „Спар-
так“, за да отбие 
военната си служба. 
Любенов дебютира 
на 23.10.1961 г. в 
Станке Димитров 
и остава титуляр 
на поста до края 
на сезона. Описан е 
като ефектен, но не 
толкова ефективен. 
Намесите му са 
смели и изящни, но 
поради невисокият 
му ръст и неразче-
тено пласиране, 
често „увисва“ при 
високте топки. През 
следващия сезон 
Коцето е изместен 
на поста си от 
пристигналия от 
Перник Иван Иванов 
и се завръща в „Спар-
так“. В последствие 
играе и във „Ватев“ 
Белослав“. През 
1990-те Любенов е 
назначен за треньор 
на вратарите в „Ч. 
море“. Комуникация-
та ни с него е доста 
ограничена, поради 
тежката форма на 
мултиплена склеро-
за, от която Коцето 
страда в последни-
те години.
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получи удобна топка и от-
беляза победния гол. м.с. 
Д. Ненчев“

19.10.1960 г., „Левски“ 
Сф – „Ч. море“ 4:0 (3:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
125, 20.10.1960 г. „Мачът 
бе решен твърде рано и 
за 30 секунди. При поч-
ти аналогични положе-
ния – изсипване на ви-
сока топка пред вратата, 
първо Гайдаров, а после 
Аспарухов се извисиха над 
купчина играчи и с глава 
насочиха топката в мрежа-
та. След 2:0 вече по-малко 
стоеше въпроса чия ще 
бъде победата, а повече - 
колко гола ще може да вка-
ра „Левски“. Не може да се 
каже, че „Ч. море“ бе обез-
куражен, той се бореше с 
голямо усърдие. Но това 
бе една шаблонна игра, 
която се развива най-мно-
го до нак. поле. Запомни 
се само един удар на Г. 
Димитров в напречната 
греда и като че ли това бе 

Футболистите от „Ч. море“ прави: Стефан Янев, Димитър Боснов, Любен Атанасов
и Никола Димитров, клекнали: Тодор Тодоров – Джембо и Иван Василев

всичко. Същевременно от-
браната леко изпускаше 
противниковите напада-
тели. Абаджиев до толкова 
лесно преминаваше по де-
сния фланг, че дори се ув-
лече обезателно да лъже 
във всички случаи щом 
получи топката. …

Очакваше се, че 
„Левски“ ще доразвие 
своя успех, още повече, че 
черноморци през първото 
полувреме бяха извърши-
ли смяна и в 67-та мин. по-
ради контузия на техен иг-
рач останаха с 10 души. Но 
„Левски“ изпусна сгодни 
случаи да повиши своето 
голово съотношение. Той 
позволи „Ч. море“ и с 10 
души да поддържа едно 
сравнително равновесие 
на терена. И може би ре-
зултата щеше да се запа-
зи 3:0, ако Василев (ЧМ) 
не се бе спънал в най-не-
подходящ момент и не бе 
оставил Пеев съвсем сам 
срещу изненадания свой 
вратар. … По-нататък бе 
спокойствие, никакви въл-

нения и никакви голове. 
Ал. Ясников“

23.10.1960 г., „Марек“ 
Ст. Димитров – „Ч. море“ 
2:2 (0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
127, 24.10.1960 г.: „Играта 
протече спокойно и ко-
ректно. „Марек“ започна 
по-успешно и на няколко 
пъти Любенов трябваше 
да проявява възможност-
ите си. В 28-та мни. силен 
удар на Исаков разтър-
си напречната греда. 
Черноморци провеждаха 
опасни спускания най-
много чрез Атанасов II, 
който сновеше навсякъде 
и чрез Киров, но липсваха 
завършващи удари. 

След почивката „Ч. 
море“ заигра по-настой-
чиво. Силен удар на 
Страков разтърси мрежа-
та – 1:0 за „Ч. море“. Само 
след 2 минути Ганишев 
атакува отляво, но бе 
спънат в нак. поле. От 
11-метров удар Найденов 
изравни. Продължително 
време играта се задър-
жа в центъра. В 71-та 
мин. Г. Димитров би из-
ненадващо, Ванчев из-
пусна топката и прити-
чалият Н. Димитров от 
близо постигна гол – 1:2. 
Домакините с всички сили 
напираха, но отбраната 
на черноморци, начело 
с Боснов чистеше умело. 
В 87-та мин. пред вратата 
на гостите бе отсъден на-
казателен удар. Топката 
се извиси над купчина иг-
рачи, Ганишев скочи най-
високо и с глава отбеляза 
изравнителния гол -2:2.“

30.10.1960 г., „Ч. 
море“ – „Берое“ Ст. З. 1:1 
(0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
130, 31.10.1960 г.: „Рядко 

1960

23.11.1960 г. В прис-
танище Танжер, Ма-

роко, пристига пара-
ходът „България” с 
капитан Любомир 

Генов. Той е натова-
рен в Пристанище 

Бургас с оръжие в 
подкрепа на Фронта 
за национално осво-
бождение на Алжир. 

Капитанът прео-
долява френската 

морска блокада чрез 
умело подвеждане 

на патрулиращите 
кораби.
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можеше да се види хубав 
футбол, който да надвиша-
ва средното равнище на 
гледаните до сега от вар-
ненци срещи. От бойката 
нападателна петорка на 
„Ч. море“, която не в една 
среща поставяше в шах 
най-стабилните защитни-
ци, днес нямаше и помен. Г. 
Димитров бе зорко пазен и 
просто се загуби на терена. 
Щурмовакът Н. Димитров 
цял мач не предприе нищо, 
за да внесе устрем в на-
падението, а Я. Атанасов 
действаше шаблонно и 
сам улесняваше защит-
ниците на противника. 
Старозагорци почти през 
цялото време оставяха 
центъра свободен, защото 
се бяха погрижили за своя 
тил. Те умело подхранваха 
нападението с дълги прех-
върляния …“

7.11.1960 г., ЦДНА – „Ч. 
море“ 5:0 (1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
134, 10.11.1960 г.: „… Над 
хлъзгавия терен валеше 
проливен, непрестанен 
дъжд. Валяха и голове. … 
Убедителния успех на ар-
мейските футболисти се 
дължи на стабилната за-
щита, където с номер 2 де-
бютира Златков, както и на 
бързото и подвижно напа-
дение. Черноморци трудно 
организираха нещо целе-
съобразно и ефикасно.“

13.11.1960 г., „Ч. море“ 
– „Ботев“ Пд 0:0,

В. „Нар. спорт“, 
бр. 136, 14.11.1960 г.: 
„Безпомощни срещу „бето-
на“. До 15 мин. на стадиона 
бе тихо като в концертна 
зала. А нямаше и за какво 
да се извика. Двата отбора 
играеха спокойно, като на 
тренировъчна среща. На 
пловдивчани бе леко, за-

щото мислеха само как 
да опазят вратата си и да 
спасят едната точка, коя-
то черноморци искаха да 
им отнемат. А на варнен-
ци бе по-трудно. Не е ни-
как приятно да пробваш 
през поле от 30 м пред 
вратата на Найденов, в 
което защитници, полу-
защитници и нападате-
ли често безцелно ритат 
топката напред и в тъча. 
Тази еднообразна карти-
на се повтаряше през це-
лите 90 минути. Веднъж 
Печеников и веднъж 
Костадинов се отзоваха 
пред вратата на черно-
морци, но Любенов със 
смели плонжове отне 
топката от краката им. 
Това бе единственият ак-
тив на пловдивчани. 

През останалото вре-
ме черноморци се блъс-
каха в стената от играчи 
и очакваха в центъра 
на игрището да получат 
изчистена топка, за да 
организират нова атака. 
Най-многото, което мо-
жаха да направят дома-
кините, бе да спечелят 
9 ъглови удара (срещу 
най-много един на плов-
дивчани) и да отправят 
три удара в очертанията 
на вратата, от които два 
в ръцете на Найденов. Те 
можеха да спечелят този 
двубой, ако не се увлича-
ха от спокойната игра на 
своите противници и ако 
бяха по-активни и бойки 
в полето на Найденов. П. 
Герчев“

11.12.1960 г., Русе, кон-
тр., „Дунав“ Рс – „Ч. море“ 
1:1

18.12.1960 г., „Спар-
так“ Вн – „Ч. море“ 2:0 
(1:0),

В. „Нар. дело“, 
бр. 302, 20.12.1960 г.: 

„Въпреки хладното време, 
в неделя … хиляди при-
върженици на двата от-
бора. Но играта показана 
от двата отбора, особено 
през второто полувреме, 
не задоволи напълно оч-
акванията им. По добър 
на терена беше отбора на 
„Спартак“, който заслуже-
но спечели с 2:0. 

Спартаковци играха 
по-опростено, по-резул-
татно, като си служеха 
добре със своите крила, а 
отбраната беше стабилна 
и бързо изнасяше топката. 
Нападателите често вна-
сяха объркване в отбра-
ната на „Ч. море“, която 
игра неправилно. Вместо, 
когато получат топка да 
я прехвърлят на своите 
нападатели, защитниците 
започваха да я разигра-
ват помежду си, служейки 
си с различни трикове, 
които в повечето случаи 
им костваше отнемане на 
топката. По такъв начин те 
даваха възможност на на-
падателите на „Спартак“ да 
засилят натиска пред тях-
ната врата. Черноморци се 
увличаха в солови акции, 
изобилстваха в тях неточ-
ните подавания и не па-
зеха добре двете крила на 
противника. Поставянето 
на Я. Атанасов (ЧМ-9) на 
поста централен напада-
тел беше неудачно.

В 5-та мин. една ком-
бинация между Николов, 
Стефанов и Филипов, по-
следния откри резултата 
– 1:0 за „Спартак“. В 25-та 
мин. Г. Димитров (ЧМ-8) 
успешно преодоля отбра-
ната на „Спартак“, устреми 
се към вратата, но вместо 
да излъже излезлия на-
пред вратар Панчев, той 
би в него. В 32-та мин. 
Филипов отблизо отпра-
ви силен удар, но вратаря 

1960

3.12.1960 г. Минис-
терският съвет 
създава външнотър-
говското предрия-
тие "Тексим" за внос 
и износ на специална 
продукция, дото-
гава извършван от 
Министерството 
на външната търго-
вия. Април 1962 ста-
ва самостоятелно 
предприятие на 
стопанска сметка и 
се ползва с подкрепа-
та на Тодор Живков. 
В края на 1964 
"Тексим" е собстве-
ник на кораби с общ 
тонаж 223 000 т., 6 
самолета за презо-
кеански полети, 80 
самолета за селско-
стопанска авиация, 
4000 дка оранжерии, 
застрахователни 
дружества и Морска 
търговска банка.

* * *
1960 г. Корабите на 
БМФ транспорти-
рат 24,6 % от вноса 
и 31,6 % от износа 
на страната. През 
годината са прево-
зени 1 064 000 тона 
товари.
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Семерджиев (ЧМ) спаси. В 
65-та мин. Стефанов (Сп-
11) стреля силно, но и сега 
Семерджиев спаси. В 72-та 
мин. Николов (Чоко, Сп-8), 
след като сам преодоля 3 
играчи от „ЧМ“ повиши ре-
зултата на 2:0. … Съдията 

Й. Таков от София ръково-
ди добре. В. Кънчев“

25.12.1960 г., „Ч. море“ 
– „Септември“ Сф 5:1 
(2:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 154, 26.12.1960 г.: 
„Въпреки тежкия терен, 
срещата бе наситена с въл-
нения и с много голове. Но 
оспорвания двубой, който 
водиха двата отбора до 
64-та мин. бе помрачен от 
излишните пререкания на 
гостите от София със съ-
дията Хр. Иванов. Между 
впрочем, най-разпалените 
си получиха заслуженото. 
Съдията отстрани от игра 
в 65-та мин. Бонев, загдето 
нанесе удар на противни-
ков състезател, а по-късно 
и Йосифов, който го оби-
ди, когато отсъди 11-мет-
ров удар. 

Отдавна черноморци 
не бяха играли така насто-
ятелно, точно и разумно. 
Гостите се представиха не-
задоволително. 

Ето и кратко описание 

на головете. В 10-та мин. 
Киров отправи не много 
силен удар към вратата. Н. 
Димитров плонжира пре-
ди Пашов, закри топката 
от погледа му и … 1:0. В 
19-та мин. Киров използва 
една грешка в отбрана-
та, овладя топката и през 
плонжа на Пашов покачи 
на 2:0. В 48-та мин. една 
хубава комбинация меж-
ду Джорджилов и Генчев 
завърши с удар на послед-
ния – 2:1. В 64-та мин. Г. 
Димитров се възползва от 
нова грешка в отбраната 
на „Септември“ и с диаго-
нален удар увеличи – 3:1. 
В 70-та мин, Киров доко-
па изтърваната от Пашов 
топка след удар на Н. 
Димитров и разтърси мре-
жата – 4:1. В 85-та мин. Н. 
Димитров се устреми към 
вратата на Пашов, но бе 
грубо съборен в наказа-
телното поле и Киров реа-
лизира отсъдения 11-мет-
ров удар и затвърди побе-
дата – 5:1. П. Герчев“

12.2.1961 г., Варна, кон-
тр., „Ч. море“ – „Спартак“ 
Пл  2:2

19.2.1961 г., Плевен, 
контр., „Спартак“ Пл – „Ч. 
море“ 2:1

***
П р е д в а р и -

телен кръг:
2 6 . 2 . 1 9 6 1 

г., Силистра, 
„ Д о р о с т о л “ 
Силистра – „Ч. 
море“ 0:3 (0:2),

Голм.: 0:1 Н. 
Димитров 35‘, 0:2 Сп. Киров 
39‘, 0:3 Н. Димитров 47‘

В. „Нар. дело“, 
26.2.1961 г.: „В неделя, в 
Силистра се състоя фут-
болната среща за КСА. 
Срещата предизвика го-
лям интерес. 

Въпреки че гостите 

превъзхождаха със своя-
та техническа и физиче-
ска подготовка, местния 
отбор през цялото време 
игра упорито. 

В първото полувре-
ме черноморци показа-
ха хубава, ансамблова 
игра. Нападателите бяха 
много маневрени и често 
внасяха объркване в от-
браната на домакините. 
Отбраната на „Ч. море“ 
лесно разбиваше атаките 
на силистренци. 

През първото по-
лувреме Киров и Н. 
Димитров отбелязаха по 
един гол. Във 2-та мин. 
от второто полувреме Н. 
Димитров повиши на 3:0. 
Но след това се почувства 
отпускане в отбора на 
гостите и до края на сре-
щата, въпреки на момен-
ти „Доростол“ да имаше 
надмощие, резултатът не 
бе променен.“ 

1/16 финал КСА:
5.3.1961 г., Белене, 

„Гигант“ – „Ч. море“ 1:2

1/8 финал КСА:
2.4.1961 г., Варна, 

Градски ст., „Ч. море“ – 
„Левски“ Сф 0:1 (0:0), съ-
дия: М. Михайлов

Голм.: 0:1 Д. Йорданов 
72‘

„Ч. море“: К. Любенов, 
В. Максимов, Д. Боснов, 
Вл. Грозданов, Л. Савов, 
Я. Атанасов, Сп. Киров, Г. 
Димитров, Ст. Генов, Ст. 
Янев, Н. Димитров

„Левски“: Ив. 
Дервентски, Василев, 
Й. Арсов, Ив. Вуцов, 
Проданов, Георгиев, 
Абаджиев, Пашов, Д. 
Йорданов, Г. Соколов (П. 
Пеев), Л. Гайдаров

В. „Нар. дело“, 
4.4.1961 г.: „Неделната 
среща за КСА не оправда 

1961

Финалът за КСА се 
играе на 28.6.1961 

г. на ст. „В. Левски“. 
ЦДНА побеждава 
„Спартак“ Варна 

с 3:0 и спечелва 
купата, а в послед-
ствие и шампион-

ската титла за 
този сезон. Това 

означава, че през 
следващия сезон 

ЦДНА ще участва в 
турнира за купата 

на европейските 
шампиони (КЕШ), а 

губещият финалист 
- „Спартак“ Варна, 

според тогавашния 
регламент получава 

право да участва в 
новосъздаденият 

от УЕФА  турнир за 
Купата на носите-

лите на национални 
купи.
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очакванията на зрителите. 
Вместо да наблюдават ху-
бава игра, подобаваща на 
два отбора от „А“ РФГ, те 
бяха разочаровани. През 
първото полувреме и два-
та отбора се отбраняваха, 
като безцелно разиграва-
ха топката около центъра 
на игрището. В 6-та мин. 
Йорданов (Л-9) от чисто 
положение отблизо би не-
точно, а в 42-та мин. Пашов 
(Л-8) неумело прехвър-
ли топката над излезлия 
напред вратар на „ЧМ“. 
Гостите дълго трябваше да 
се отбраняват, като много 
рядко контраатакуваха. 

След почивката, в 
продължение на 15 мин. 
черноморци упражниха 
натиск и създадоха ре-
дица изгодни положе-
ния, но Генов, Киров и Н. 
Димитров не можаха да ги 
реализират. След това гос-
тите заиграха по-оживено 
и проведоха няколко ос-
три нападения. При една 
контраатака на гостите в 
72-та мин., Боснов (ЧМ-3) 
вместо да подаде на врата-
ря Любенов, който се беше 
запътил към него, изпра-
ти слабо топката напред. 
Йорданов (Л-9) я посрещна 
и без да се бави я изпрати 
в мрежата – 1:0 за „Левски“. 

Усилията на домакини-
те до края на срещата да 
променят резултата в своя 
полза останаха напразни. 
В. Стоянов“

 
***

12.3.1961 г., „Ч. море“ – 
„Миньор“ Димитрово 0:1 
(0:1),

В. „Нар. дело“, 
14.3.1961 г.: „Първата сре-
ща от пролетния полусе-
зон привлече в неделя хи-
ляди зрители на стадиона. 

След началния удар до-
макините притиснаха своя 

противник и до 35-та 
мин. играта се развиваше 
почти изцяло в полето на 
миньорци. Нападателите 
на „ЧМ“ заиграха бързо, 
маневрено, със смяна 
на местата. Отбраната 
правилно подхранва-
ше нападението с дълги 
прехвърляния. Това вне-
се известно смущение 
сред миньорци и техните 
усилия бяха насочени из-
ключително в отбиване 
атаките на домакините. 
Пред вратата на гости-
те се заредиха опасни 
положения, които под-
силената им отбрана с 
мъка разбиваше. В 7-та 
мин. Л. Атанасов (8) би 
слабо в ръцете на вра-
таря Иванов. Три мину-
ти по-късно Киров (7) 
стреля силно, но Янев 
(М-5) с глава изби топ-
ката от голлинията. Но 
това беше само нача-
лото на серията от по-
добни положения, като 
в такава „почетна“ роля 
изпадаха и Г. Димитров 
(9), Н. Димитров (11), Я. 
Атанасов (5). Отсъденият 
в 29-та мин. 11-метров 
наказателен удар бе про-
игран от Г. Димитров. 

Отборът на „Миньор“, 
макар с по-добра техника 
не демонстрира своите 
възможности. Миньорци 
играха в отбрана и през 
първото полувреме на-
правиха само две слиза-
ния към вратата на дома-
кините, от които второто 
се увенча с успех. В 36-та 
мин. Владимиров (М-9) 
остана свободен и от 30-
40 м стреля силно, като 
изпрати топката в гор-
ния ляв ъгъл на вратата 
при слабо реагиране на 
вратаря Любенов – 1:0 за 
„Миньор“. 

След почивката чер-
номорци имаха пак явно 

надмощие. Отново зачес-
тиха стрелбите към врата-
та на гостите, но ударите 
бяха неточни. В 50-та мин. 
Л. Атанасов изпрати топ-
ката встрани от вратата, в 
52-та мин. Я. Атанасов раз-
търси напречната греда, в 
68-та мин. пред опразнена 
врата Г. Димитров се заба-
ви и изпратената от него 
топка бе избита от Начев 
(М-4) на самата голлиния. 
Ново разочарование пос-
ледва в 84-та мин. когато 
беше отсъден наказателен 
удар пред полето, но Г. 
Димитров стреля неточно. 

В играта на целия от-
бор личеше похвална за-
дружност и не по-малко 
желание да покажат най-
доброто, което знаят и 
могат. Но устремът на на-

падателите и тяхната ма-
невреност спираше пред 
вратата на противника. 
Там се забелязваше из-
вестно суетене и увличане 
в обработване на топката, 
което даваше възможност 
на миньорци навреме 
да се организират. Не се 
стреляше от всяко поло-
жение и преобладаваха 
неточните удари.

От нападателите най-
висока оценка заслужа-
ва Киров (7), а най-ниска 
Л. Атанасов (8). Най-деен 

1961

Купата на спорт-
сменството за сезон 
1960-61 е спечелена 
от отбора на АСК 
„Черно море“ и е 
връчена официал-
но на 6.7.1961 г. на 
ст. „Юрий Гагарин“ 
преди приятелска 
среща между „Ч. 
море“ и „Омония“ 
Никозия.

17-19.4.1961 г., 
кубински дисиденти, 
подготвяни от ЦРУ 
провеждат инвазия 
в Залива на прасета-
та (Куба), с цел сва-
ляне на властта на 
Фидел Кастро. Опе-
рацията завършва с 
провал и обтяга още 
повече отношения-
та между САЩ, СССР 
и Куба.
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от защитниците бе Я. 
Атанасов. … Съдията Б. 
Пеев (София) ръководи 
добре. В. Кънчев“

19.3.1961 г., „Дунав“ Рс 
– „Ч. море“ 1:1 (0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
33, 20.3.1961 г.: „Дунавци 
бяха без трима свои ти-
туляри – Колев, Нуриев 
и Кирчев. Действията им 
бяха необичайно разпокъ-
сани и неточни. Играта на 
гостите бе твърде остра. 

Първият гол дойде 
съвсем неочаквано в 56-та 
мин. При едно от чести-
те неточни подавания на 
дунавци топката попад-
на у Киров, той напред-
на вляво и когато всички 
безучастно очакваха да 
се сигнализира „аут“, Н. 
Димитров изпрати върна-
тата назад топка в мрежата 
– 1:0 за „Ч. море“. Минутите 
течаха, а ударите на дунав-
ските нападатели и особе-
но на Разсолков изпраща-
ха топката най-често вън 
от очертанията на вратата. 
(Общо 14 удара, а само 5 
във вратата на Конст. Люб. 
Тодоров). Влезлият Алиев 
заигра в зоната на  номер 
5, Добчев се върна назад, а 
Калайджиев отиде в напа-
дението. Тук той успя да се 
реабилитира за редицата 
пропуски пред своята вра-
та и да пробуди занеме-
лите трибуни. В 85-та мин. 
след отлично подаване на 
Йорданов той отблизо из-
равни – 1:1. 

Варненските футболи-
сти фактически спечелиха 
двубоя, въпреки че стре-
межа да се подсигурява и 
без друго подсилената за-
щита ограничаваше дейст-
вията им напред. При 
резките, но остри контра-
атаки братята Димитрови 
бяха неудържими и за-

служиха висока оценка. 
Дунавци явно не можаха 
да осъществят определен 
план в играта си. Л. Гинев“

26.3.1961 г., „Ч. море“ 
– „Спартак“ Сф 2:1 (1:1),

В. „Нар. дело“, 
28.3.1961 г.: „В неделя от-
борът на „ЧМ“ извоюва с 
голяма мъка две ценни 
точки …

След загубата от 
„Миньор“ и равния с 
„Дунав“ се очакваше чер-
номорци да покажат въз-
можностите си и се нало-
жат убедително над своя 
противник, но това не се 
получи. През по-голямата 
част от срещата отбора не 
можа да се организира и 
разчиташе на случайна по-
беда. С изключение на Н. 
Димитров (11), който беше 
най-активен и неуморен и 
реализатор на двата гола, 
останалите нападатели не 
бяха в добра форма. В от-
делни моменти между тях 
проличаваше неразбира-
телство. Без устрем и ам-
биция игра Киров (7), кой-
то не пазеше мястото си и 
допусна редица грешки. Г. 
Димитров (8) само в отдел-
ни моменти проявяваше 
активност. Генов (9) не по-
каза умение да организи-
ра нападението, често си 
служеше с неточни пода-
вания и губеше борбата за 
топката. Отбраната, която 
беше подсилена се оказа 
нестабилна и нападатели-
те на „Спартак“ лесно вна-
сяха объркване в нея. 

В последните 10 мин. 
от срещата, погрешно 
всички футболисти на 
„ЧМ“ минаха в отбрана, 
което едва не костваше 
изравняване на резултата. 
Пред вратата им започна 
да ври. Гостите напираха и 
искаха на всяка цена да из-
равнят. В 85-та мин. топка-

та срещна краката на ня-
колко струпали се играчи 
пред вратата на „ЧМ“ и в 
последния момент Савов 
(5) я изчисти. В 87-та мин. 
Паноров (Сп-10) се про-
мъкна между 2-3 играчи и 
при чисто положение от-
близо би силно, но врата-
ря Любенов показа точен 
рефлекс и закова топка-
та на голлинията. В 88-та 
мин. отново се получи 
разбъркване и този път 
съобразителния Любенов 
спаси. 

През цялото вре-
ме гостите по-добре 
владееха центъра. 
Нападателната им петор-
ка добре се свързваше и 
на няколко пъти проведе 
остри слизания. 

Двата отбора играха 
защитно и сковаваха иг-
рата около центъра на 
игрището. В началото на 
второто полувреме чер-
номорци бяха по-мане-
врени и показаха види-
мо превъзходството си 
над противника, като в 
продължение на 15 мин. 
обсаждаха вратата на 
гостите. Тогава се роди и 
победата. В 59-та мин. Г. 
Димитров подаде удоб-
на топка на Н. Димитров, 
който преодоля Г. Василев 
(Сп-2) и отблизо изпра-
ти топката в мрежата на 
гостите – 2:1. Първия гол 
за отбора си Н. Димитров 
отбеляза в 16-та мин., две 
минути след като Игнатов 
(Сп-8) откри резултата. 
Съдията Диньо Хайгъров 
(Н. Загора) даде добро ръ-
ководство. В. Кънчев“

„Срамно и недостой-
но. Хилядите трудещи 
се, изпълнили в неделя 
стадиона, останаха край-
но възмутени от непри-
стойната проява на част 
от зрителите, които след 

1961

От май 1960 до 
август 1962 група 
под името "Б. Т. Р. 

К" (Български таен 
революционен 

комитет) разпрос-
транява в центъра 
на София "вражески 
и насочени против 

дружбата със СССР" 
позиви и изпраща 

писма до западни по-
солства. В групата 

влизат Борис Арсов, 
бивш лагерист от 

Богданов дол и Беле-
не (по-късно полите-

мигрант, отвлечен 
от ДС от Дания и 

убит в Пазарджиш-
кия затвор), Иван 

Хаджиев от Гоце 
Делчев, бивш член 

на БЗНС, лагерист в 
Богданов дол, Никола 

Чотов от с. Янтра, 
Великотърновско, 

уволнен през 1945 г. 
от армията офицер, 

и Райне Райнов от 
Варна, бивш лаге-
рист. Април 1962 

по време на посеще-
нието на Никита 

Хрушчов в България 
разпространяват 
позиви срещу СССР. 

Август 1962 групата 
е разкрита и на 1 де-

кември 1962 члено-
вете й са осъдени.
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вкарването на победния 
гол от страна на „Ч. море“ 
хвърлиха десетки лимона-
дени бутилки на терена на 
стадиона. … Тази срамна 
и недостойна постъпка на 
самозабравили се запа-
лянковци трябва строго 
да бъде осъдена … Нужно 
е да се вземат съответни 
мерки, за да не се повтарят 
подобни прояви.“

9.4.1961 г., 
„Локомотив“ Сф – „Ч. 
море“ 1:0 (0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 42, 
10.4.1961 г.: „Нашумялата 
напоследък схема 1-4-2-
4 беше показана и вче-
ра на ст. „Раковски“ от 
варненския „Ч. море“. Но 
само през първите 45 
мин. тя беше сполучлива. 
Полузащитникът Савов иг-
раеше назад, а на негово 
място оперираше Генов (8). 
При това нападателите на 
„Локомотив“ прекомерно 
много боравеха с топката, 
предпочитаха да стигнат 
пред Любенов (ЧМ-1) след 
като си разменят 4-5 и по-
вече паса, което безсъмне-
но изключваше елемента 
изненада. Винаги защитата 
на „ЧМ“ се прегрупираше 
и много често входове-
те към вратата ѝ биваха 
своевременно затваряни. 
Варненци имаха в ръцете 
си и още едно тактическо 
оръжие – темпото! То беше 
такова, че повече подхож-
даше за един жарък юл-
ски ден, отколкото за един 
приятен априлски следо-
бед … И ако варненци, що 
се отнася до защитата си, 
общо взето сполучиха, то в 
нападение те бяха твърде 
едностранчиви. Защото те 
виждаха в тази схема само 
начин да опазят вратата 
си. , а не и средство за осъ-
ществяване на силни атаки. 

След отдиха, 
„Локомотив“ смути на 
няколко пъти вратаря на 
„ЧМ“. Дял за това имаше 
Дебърски, който заиг-
ра в зоната на крилото. 
Имаше моменти, когато 
голът висеше на косъм. 
В 58-та мин. Грозданов 
мъчно ликвидира една 
опасност и едва изчисти 
топката, Котков в изгодна 
позиция и с десния крак 
отбеляза един-
ствения гол. 
Към края на 
мача някои на-
пъни на братя-
та Димитрови 
за изравнява-
не останаха 
напразни. Цв. 
Георгиев“

1 6 . 4 . 1 9 6 1 
г., „Ч. море“ – 
„Спартак“ Пд 
4:0 (1:0),

В. „Нар. 
д е л о “ , 
18.4.1961 г.: 
„Хубавата ан-
самблова игра 
на „ЧМ“ остави 
добри впечат-
ления у люби-
телите на фут-
бола. 

С т р е м е ж 
към игра с 
едно докосва-
не, подаване в 
коридори, заемане на от-
лични изгодни позиции, 
постоянно движение 
с неочаквана смяна на 
местата и бързо темпо, 
което трае през цялото 
време – това показа от-
борът на „Ч. море“. Всеки 
състезател от отбора 
беше на своя пост и игра-
еше с пълни сили. Трудно 
може да се каже кой от 
тях беше слаб на терена. 
Центърът се владееше 
почти изцяло от домаки-

ните. Г. Димитров (9) беше 
истински конструктор и 
правилно разпределя-
ше играта. Между напа-
дателите имаше добро 
разбирателство, те лесно 
правеха пробиви и внася-
ха объркване в противни-
ковата отбрана. Атаките 
следваха една след друга, 
стреляше се от всяко по-
ложение. 

През първото полу-

време „Спартак“ само се 
отбраняваше. След почив-
ката спартаковци напра-
виха опит да минат в напа-
дение, но скоро трябваше 
да отстъпят инициативата 
на настойчивите домаки-
ни. Устремността, бързи-
ната и борбеността на чер-
номорци не позволиха на 
гостите да се организират. 

В 11-та мин., комбини-
райки Н. Димитров (11) и 
Дудунов (10) напреднаха 

1961

На 30.04.1961 г. е 
открита Варнен-
ската зоологическа 
градина по проект 
на арх. Б. Маркова 

и арх. К. Каракашев. 
Огромна заслуга за 
построяването на 
парка има тога-
вашният кмет 
Николай Бояджиев. 
Зоологическата 
градина е разполо-
жена в Морската 
градина на града. Тя 
е дом на общо 300 
представители от 
60 вида птици, хищ-
ници, тревопасни, 
примати и водоп-
лаващи.
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9.4.1961 г., АСК „Черно море“ преди мача с „Локомотив“ Сф, от ляво надясно: Ст. Генов, П. Дудунов, Л. Савов, 
Ст. Янев, Д. Боснов, Н. Димитров, Вл. Грозданов, Я. Атанасов, К. Любенов и Г. Димитров (от кадъра липсва Спас Киров)

16.4.1961 г., „Ч. море“ преди мача срещу „Спартак“ Пловдив, от ляво надясно: Г. Димитров, К. Любенов, 
Я. Атанасов,. Н. Димитров, Вл. Грозданов, П. Дудунов, Ст. Янев, Д. Боснов, Л. Атанасов, Ст. Генов и Сп. Киров

по дясната страна, послед-
ният прехвърли хубав пас 
към вратата на гостите и 
Киров (7), който беше заел 
добра позиция посрещна 
топката и я изпрати в мре-
жата – 1:0. 

Вторият гол в 59-та 
мин. беше изработен по 
същия начин. Този път 
Атанасов (8) прехвърли от-

страни хубава топка, която 
вратаря Станков не можа 
да задържи и попадна в 
Киров, който с отмерен 
удар повиши резултата. 
Вратарят Станков, кой-
то имаше добри прояви, 
вследствие на постоянно-
то обсаждане на вратата 
му, допусна няколко греш-
ки. В 79-та мин. Атанасов (8) 
пак прехвърли една топка 

пред вратата, Станков 
неудачно излезе напред 
и не можа да я улови. Г. 
Димитров (9), който беше 
заел удобна позиция, от-
близо увеличи резултата 
– 3:0. В последната минута 
пред вратата на гостите 
стана разбъркване и Янев 
(6) повиши на 4:0.

Неделната среща по-

1961
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каза, че когато у всички 
състезатели има амбиция, 
при новата система, не 
само отбраната е стабилна, 
но има резултатност и в на-
падението. В. Кънчев“

21.4.1961 г., „Славия“ 
Сф – „Ч. море“ 3:1 (0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
47, 22.4.1961 г.: „На този 
мач привържениците на 
„Славия“ дойдоха със сви-
ти сърца. Щеше ли „белият“ 
отбор да разсее мъчител-
ните им тревоги, щеше ли 
да завоюва победата, чия-
то цена беше станала вече 
толкова скъпа? Развоят на 
играта направи обстанов-
ката още по-обезпокоител-
на. Но „Славия“ издържа 
на трудностите и накрая 
заслужено постигна успех!

Противникът беше ко-
рав и опасен. Варненското 
нападение, умело ръко-
водено от Димитров I на-
стървено атакуваше. В 
29-та мин. Димитров I про-
никна до крайната линия 
и центрира пред вратата 
на Иванов, където прити-
ча Димитров II и с отсечен 
удар разтърси мрежата – 
1:0 за „Ч. море“. В тези труд-
ни минути, когато всяко 
допълнително колебание 
можеше да се окаже съдбо-
носно, славистите намери-
ха сили у себе си и успяха 
да пресекат всички прис-
тъпи на противника. 

След почивката 
„Славия“ промени фронта 
на атаките си. Сега отбо-
ра поставяше в активна 
позиция левия си фланг, 
където особено опасно ма-
неврираше Мишев. В 49-та 
мин. малкото ляво крило 
използва хубаво прехвър-
ляне на Харалампиев и 
с глава отбеляза красив 
гол – 1:1. След пропуск на 
Величков, гол във вратата 

на „Славия“ висеше на 
косъм. На самата голли-
ния Панагонов спаси с 
плонж  удар на Димитров 
II. „Славия“ засили на-
тиска и за спъване на 
Мишев спечели право на 
дузпа, която Ларгов пре-
върна в гол. Три минути 
преди края Ташков стар-
тира рязко, докопа топ-
ка и ефектно прехвърли 
Любенов – 3:1 за „Славия“. 
Д. Попдимитров“

29.4.1961 г., „Ч. море“ 
– „Левски“ Сф 1:1 (1:0),

В. „Нар. дело“, 
30.4.1961 г.: „… Началото 
на мача започна с бър-
зо темпо, наложено от 
домакините. През пър-
вите 30 мин., черномор-
ци пренесоха играта в 
полето на гостите и лес-
но внасяха объркване в 
противниковата отбрана. 
Пред вратата на „Левски“ 
се заредиха опасни поло-
жения, но поради неточ-
ните удари не бе реали-
зиран гол. 

Още в 5-та мин. 
Киров (7) прехвърли ху-
бава топка пред врата-
та на гостите, Янев (10) 
стреля силно, Божилов 
не можа да задържи топ-
ката и тя попадна в Н. 
Димитров (11), но при 
чисто положение, той я 
изпрати над напречна-
та греда. Четири минути 
по-късно, Атанасов (8) 
подаде пред вратата, но 
Н. Димитров с глава я 
изпрати пак над напреч-
ната греда. В 15-та мин. 
отново беше пропусна-
та добра възможност за 
откриване на резулта-
та, поради пропуски на 
Янев (10) и Г. Димитров 
(9). Усилията на домаки-
ните се увенчаха с ус-
пех в 23-та мин., когато 
Г. Димитров подаде на 

Н. Димитров (11), който 
съвсем спокойно стреля 
от 40-50 метра и топката 
намери левия горен ъгъл 
на вратата на гостите – 1:0 
за „Ч. море“. 

След отбелязва-
не на гола черномор-
ци се отпуснаха, не се 
бореха за първа топка. 
Футболистите на „Левски“ 

заиграха много маневре-
но, като си служеха с едно 
докосване. Те наложиха 
надмощие, което продъл-
жи до края на срещата. 
От нападателите се проя-
виха Гайдаров, Йорданов 
и Пеев. В 48-та мин.  при 
една атака, Гайдаров на-
предна по странична-
та линия, привлече към 
себе си трима играчи и 
след това умело прехвър-
ли топката пред вратата. 
Йорданов (9) стреля сил-
но, Любенов (ЧМ-1) изпус-
на топката и притеклия се 
Соколов (10) я изпрати в 
мрежата – 1:1.

До края на мача пред 
двете врати бяха създа-
дени редица удобни по-
ложения, които не бяха 
оползотворени от напа-
дателите на двата отбора.“

1961

Март 1961 г. По ука-
зания на съветския 
Генерален щаб край 
Самоков е създадена 
първата ракетна 
бригада. В първа-
та половина на 
годината от СССР са 
доставени ракетни 
комплекси. Август 
1962 бригадата 
извършва първия си 
боен пуск на поли-
гона Капустин Яр в 
Казахстан. 1962 се 
създават ракетни 
бригади в Карлово 
и Ямбол. Ядрени-
те бойни глави за 
ракетните компле-
кси се съхраняват 
в секретно военно 
поделение на 12 
ГУ на съветското 
министерство на 
отбраната край 
Боровец.
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29.4.1961 г., „Левски“ Сф и „Ч. море“ на Градския стадион, Варна, от ляво надясно: Г. Соколов, П. Дончев, Т. Проданов, 
Г. Стоянов, П. Василев, П. Пеев, Ив. Вуцов, Л. Гайдаров, Г. Аспарухов, Ал. Божилов и Д. Йорданов, съдии, Г. Димитров, 

К. Любенов, Я. Атанасов, Н. Димитров, Вл. Грозданов, Ст. Янев, Д. Боснов, Л. Атанасов, Л. Савов, Ст. Генов и Сп. Киров
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***
Организиран е турнир 

в чест на Първи май меж-
ду най-добрите юношески 
отбори на София и Варна.

1.5.1961 г., Варна, 
Градски ст., „Ч. море“ 
(юн.) – „Левски“ Сф (юн.) 
4:2 (3:0),

В. „Нар. дело“, 
2.5.1961 г.: „… Въпреки 
наводнения терен двата 
отбора играха борбено 
и устремно. През първо-
то полувреме юношите 
на „Ч. море“ установиха 
надмощие и играта се во-
деше предимно в полето 
на гостите. Пред вратата 
на „Левски“ се зареди-
ха опасни положения. 
Нападателите на черно-
морци стреляха от вся-
ко положение. Вратарят 
Николов (Л-1) с мъка лове-

ше или избиваше мократа 
топка. 

След ъглов удар в 21-та 
мин., пред вратата на гос-
тите стана разбъркване и 
изпратената от Едрев (ЧМ-
7) топка спря в мрежата – 
1:0. В 31-та мин. Николов 
неудачно излезе напред и 
Ст. Стоянов - Тянко (ЧМ-8) 
стреля в опразнената вра-
та – 2:0. Четири минути по-
късно Стоянов отбеляза 
втори гол – 3:0. 

След почивката юно-
шите на „Левски“ хвърлиха 
всички сили, за да се пред-
ставят добре. Отначало те 
упражниха натиск, който 
не продължи дълго. В 48-
та мин. при положение на 
засада Христов (Л-9) от-
беляза първия гол – 3:1. С 
първата атака след започ-
ване от центъра Лазаров 
(ЧМ-10) промени резул-

1961
тата – 4:1. В 58-та мин. бе 
отсъден 11-метров нака-
зателен удар в полза на 
гостите, който Христов 
реализира – 4:2 за „Ч. 
море“, при който резултат 
дойде краят на срещата.“

2.5.1961 г., Варна, 
Градски ст., „Славия“ Сф 
(юн.) – „Ч. море“ (юн.) 3:0 
(1:0),

В. „Нар. дело“, 2.5. 
1961 г.: „… От претен-
дентите за първо и вто-
ро място, отборът на 
„Славия“ остави отлични 
впечатления със зряла-
та си игра. Със смислени 
нападения славистите 
установиха продължи-
телно надмощие и спече-
лиха убедителна победа. 
Головете отбелязаха във 
2-та мин. Миленков (10) 

Юношеският отбор на АСК „Черно море“, 1960-61 г., прави от ляво надясно: Георги Димов (от футб. секция), 
Константин Савов, …., Тодор Тодоров, Стоян Георгиев Стоянов, Трендафил Василев, Велико, Стефан Богомилов

и Дим. Димитров – Клечо (тр.), клекнали: Антон, Ицата, Вичо, Желязко Шереметов, Епихов, 
Андрей Стоянов, Стойчо и Стоил Колев

Турнирът орга-
низиран от Мит-
ропа къп, в който 

участват носители 
на национални купи 

и вицешампиони е 
признат 2 години 
по-късно от УЕФА 

като турнир за 
КНК. В единствени-
ят финал от този 

турнир, игран на 
разменено госту-

ване „Фиорентина“ 
побеждава „Глазгоу 

Рейнджърс“ 
(2:1 и 2:0).
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и през второто полувре-
ме Георгиев (8) и Стоилов 
(9). Младите футболисти 
на „Славия“, сред които из-
пъкнаха добрите техници 
Тасев (7), Миленков, Попов 
(3) и др. демонстрираха 
красив и издържан фут-
бол и спечелиха турнира. 
След тях останаха отбори-
те на „Ч. море“, „Септември“, 
„Спартак“ Вн и „Левски“ Сф.

Др. Петър Савов, пред-
седател на организацион-
ния комитет връчи пре-
ходната купа на отбора на 
„Славия“… За най-добър 
футболист на турнира бе 
определен левият полуза-
щитник на „Ч, море“ Стефан 
Богомилов. …“

***
Купа на ГК за защита 

на мира:
7.5.1961 г., Варна, 

Градски ст., „Ч. море“ – 
„Спартак“ Вн 2:1 (2:0),

В. „Нар. дело“, 9.5.1961 
г.: „В неделя на Стадиона 
местните „Спартак“ и „Ч. 
море“ се срещнаха за купа-
та на градския комитет за 
защита на мира. 

Преди започване на 
мача, председателят на 
ГК за защита на мира др. 
Сергей Тодоров произнесе 
кратко слова, а пионери и 
пионерки поднесоха цветя 
на състезателите.

Хилядите любители 
на футбола останаха из-
ненадани от вялата игра. 
Отначало пролича тен-
денция в черноморци да 
покажат бърза, маневрена 
игра със смяна на местата 
на нападателите, но скоро, 
особено през второто по-
лувреме те се увлякоха от 
безнервната, дразнеща в 
определени моменти със 
своята мудност игра на 
футболистите от „Спартак“.

Головете бяха отбе-

лязани така: в 5-та мин. 
Билялов (ЧМ-10) подаде 
удобна топка на Дудунов 
(7), който откри резулта-
та. В 34-та мин. Страков 
(ЧМ-9) умело преодоля 
Кирчев (Сп-3) и повиши 
резултата. В последна-
та минута от срещата 
Божилов (Сп-11) успя да 
намали – 2:1 за „Ч. море“.

Др. Сергей Тодоров 
връчи купата на отбора 
победител.“

Аргир Страков: 
„Помня този мач много 
добре. Прекарах топката 
между краката на Илия 
Кирчев и вкарах гол. След 
това приятелите му го по-
диграваха: „Аргото идва!“, 
сякаш да го стреснат и 
се превиваха от смях. 
Това много тормозеше 
Кирчев и той се закани 
да ми отмъсти. Направи 
го няколко години по-
късно. През 1964-65 г. иг-
раех в „Корабостроител“ 
и срещнахме „Спартак“ 
в „Б“ група. Кирчев през 
цялото време се мъчеше 
да ме докопа някъде и ме 
псуваше. Аз играех халф 
и нямах много контакт с 
него, докато той реши да 
излезе до центъра на те-
рена и без топка ме сри-
та с бутоните в ребрата. 
Един месец не играх след 
този мач, имах счупени 
ребра. Съдията беше от 
Разград, даже забележка 
не му направи. След мача 
Иван Василев – Катила, 
който беше дошъл да 
гледа като зрител отиде 
и го заплю в лицето. Но 
този гол срещу „Спартак“ 
е най-хубавия в кариера-
та ми.“

14.5.1961 г., „Ч. море“ 
– „Марек“ Ст. Д. 4:1 (2:1),

В. „Нар. дело“, 
16.5.1961 г.: „… Кален 
терен и чести прева-

лявания … 7000 зрите-
ли наблюдаваха инте-
ресна и оживена борба. 
Домакините по-бързо се 
нагодиха към водния те-
рен и зарадваха привър-
жениците си с убедителна 
победа.

Още отначало черно-
морци притиснаха гости-
те към вратата. С бързи 
прехвърляния по крила-
та, с чести смени на мес-
тата и с неотслабваща 
борбеност, нападатели-
те на „ЧМ“ лесно внасяха 
объркване в подсилената 
противникова отбрана. 
Пред вратата на гостите 
се заредиха опасни поло-
жения, но поради хлъз-
гавия терен много от тях 
не бяха оползотворени. В 
7-та мин. от наказателен 
удар, изпълнен встрани от 
нак. поле, Киров (ЧМ-7) на-
мери горния ляв ъгъл на 
вратата – 1:0. Три минути 
по-късно, при една остра 
атака на гостите топката се 
удари в ръката на Боснов 
(ЧМ-3) в нак. поле и съди-
ята даде 11-метров удар, 
който Найденов (М-10) 
реализира – 1:1. Натискът 
на домакините не отслаб-
ваше. Гостите провеждаха 
атаките си през първото 
полувреме само с трима 
нападатели. В 32-та мин. Л. 
Атанасов (ЧМ-8) преодоля 
двама противникови игра-
чи, премина по странична-
та линя и прехвърли удоб-
на топка успоредно на 
вратата, която Г. Димитров 
(ЧМ-9) с отмерен удар из-
прати в мрежата на гости-
те – 2:1. 

След почивката гости-
те заиграха нападателно, 
с организирани атаки от 
Исаков (9), които се раз-
биваха от стабилната от-
брана на „ЧМ“, където днес 
изпъкваше Я. Атанасов 

1961

На 12.04.1961 г. в 9 
часа и 7 минути  от 
Байконур излита 
космическият кораб 
„Восток” , който 
извършва една 
обиколка на Земята. 
108 звездни минути 
в живота на Гагарин, 
а и на цялото чо-
вечество, които го 
правят най-извест-
ния човек на плане-
тата. България е 
втората страна, 
която той посещава 
в околосветското 
си пътешествие. В 
16 часа на 25.05.1961 
Гагарин каца на 
варненското лети-
ще. Кортежът го 
отвежда на площад 
“Девети септември”, 
днес “Независимост”, 
където го чака 
хилядно множество. 
Юрий Гагарин полага 
началото на Алеята 
на космонавти-
те във Варна. Той 
засажда сребърна 
ела и един кедър в 
Морската градина, в 
близост до Панте-
она. Удостоен със 
званието “Почетен 
гражданин на Варна”, 
не случайно, когато 
произнася паметно-
то си слово, Гагарин 
се обръща към вар-
ненци със „земляци”. 
От лятото на 1961 
г. градският стади-
он във Варна носи 
неговото име.
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(ЧМ-6). В 55-та мин. Киров 
(7), който беше най-бърз 
и неуморен, получи топ-
ка пред вратата, умело 
излъга вратаря Василев и 
повиши резултата – 3:1. В 
65-та мин. пред вратата на 
гостите се получи разбър-
кване и Дудунов (ЧМ-11) с 
глава увеличи резултата – 
4:1.

Хубавата игра беше 
помрачена към края от не-
спортсменските прояви на 
гостите. Особено след чет-
въртия гол гостите заигра-
ха много грубо. Съдията 
отстрани от игра Куков 
и Костадинов от „Марек“ 
и Н. Димитров от „ЧМ“. В. 
Стоянов“

21.5.1961 г., „Берое“ 
Ст. З. – „Ч. море“ 1:1 (1:0),

В. „Септември“, 23.5. 
1961 г.: „… Традиция стана 
беройци да играят слабо у 
дома си. След като подари-
ха една точка на „Спартак“ 
Сф, завчера единадесе-
торката на „Берое“ подне-
се дар и на черноморци. 
Цяла точка, когато се касае 
въпросът да бъдем или да 
не бъдем в състава на гру-
пата на майсторите. …

С недоволство и го-
ляма доза негодуване 
старозагорци напуснаха 
стадиона завчера. Златни 
голови положения по не-
простим начин бяха про-
играни, а след това демон-
стриране как не трябва 
да се играе. Щерев (Б-6) 
в 21-та мин. със солова-
та си игра създаде такава 
бъркотия пред вратата 
си, че отбраната трябва-
ше да положи максимал-
ни усилия да предотврати 
опасността. Не му отстъпи 
и Васев (Б-4), чийто трик 
можеше да му коства скъ-
по. А какво да кажем за 
изравнителния гол, освен 

– евтин, поради несъобра-
зителността на крайната 
защита. Напред имаше 
играчи, които се надпре-
варваха да грешат. В 8-та 
мин. Николов (Б-11) по-
лучи топка в коридор. За 
обща изненада варненска-
та защита не го подгони и 
той се озова съвсем сам 
на два метра пред вратаря 
Любенов. Последва лош 
удар с левия крак. Учудва 
ни защо Николов игра под 
№11. 

В 12-та мин. Киров (ЧМ-
7) отправи бомбен удар от 
близо, но Найденов уме-
ло отби. … В 24-та мин. 
Петров (Б-9) се озова сам 
пред вратаря Любенов, 
но и сега последва лошо 
изпълнен удар, който от-
прави топката в ръцете 
на вратаря. Последния я 
изби в краката на близ-
костоящия Петков, който 
с отсечен удар от неудоб-
но положение я изпрати в 
мрежата – 1:0. 

През второто полувре-
ме картината се промени. 
Беройци заиграха вяло, 
с много погрешни ходо-
ве. Топката не се подава-
ше, а просто се риташе 
без определени посоки. 
Варненското нападение, 
водено от неуморимия 
Димитров и непрекъсна-
то шарещите Киров (7) и 
Атанасов (8) в повечето 
случаи надиграваше край-
ната защита на „Берое“. 
Като логична последица 
дойде и изравнителния 
гол на Киров в 85-та мин. 
… Ст. Иванов“

28.5.1961 г., „Ч. море“ 
– ЦДНА 1:2 (1:2),

В. „Нар. дело“, 30.5. 
1961 г.: „Мачът в неделя 
привлече на градския ста-
дион около 35  000 зрите-
ли. 

ЦДНА започна двубоя 

с ясни намерения. Още в 
3-та мин. Колев (10) пре-
дупреди за това, като с 
един точен и силен удар 
едва не откри резултата. 

За изненада на всич-
ки домакините започнаха 
играта демобилизирано, 
без онази бързина, бор-
беност и остра комби-
нативност, с каквато те 
обикновено са започвали 
досегашните си срещи. 
Отначало черноморци 
играеха повече в отбрана 
(Атанасов (8) и Димитров 
(9) играеха изтеглени на-
зад), прекаляваха с къси-
те си подавания, излишно 
задържаха топката, поня-
кога си служеха с неточни 
пасове, което улесняваше 
нападението на ЦДНА. 
Във вратата на Любенов 
се изсипаха редица опас-
ни удари. Напорът на ар-
мейците им донесе един 
гол - от ъглов удар Колев 
(10) изпрати топката на-
право в мрежата, без вра-
таря Любенов да реагира 
– 0:1. 

Две минути по-къс-
но Янев (ЧМ-10) умело 
прехвърли топката над 
Найденов (ЦДНА-1) и тя 
се спря в мрежата – 1:1. В 
42-та мин. Цанев (ЦДНА-9) 
с индивидуален пробив 
накара вратаря Любенов 
да вади топката от мрежа-
та – 1:2. 

След почивката чер-
номорци преустроиха 
редиците си и се ори-
ентираха към енергич-
на и целенасочена игра. 
Армейците не играха с 
пълни сили, преминаха 
в отбрана като оставиха 
в нападението Цанев (9), 
Якимов (7) и Колев (10), 
които в отделни моменти 
внасяха смущение в от-
браната на домакините. 
Все пак в 65-та мин. едно 

1961

На 9.03.1961 г. 
С решение на 

Политбюро “За 
някои недоста-

тъци в работата 
по списването на 

в. “Стършел” гл. 
редактор Челкаш е 

уволнен, а е назначен 
Асен Босев. Смята 

се, че конкретният 
повод е епиграмата 
на Радой Ралин "Как-

ва реклама, стока 
като няма", но вест-
никът е критикуван, 

че отправя обиди 
към обществени 

и културни дейци, 
публикува материа-
ли, които създават 

настроения против 
партийната поли-
тика и подхранват 
вражеската пропа-
ганда. Специално е 

посочен Радой Ралин 
като "автор на ре-

дица антипартийни 
и клеветнически 
сатирични про-

изведения", който 
с поведението си 

разлага колектива 
на вестника. Радой 

Ралин е уволнен.
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неудачно подаване на топ-
ката от Любенов, която по-
падна в Колев, едва не по-
виши резултата. 

Натискът и териториал-
ното надмощие на домаки-
ните бе ясно подчертано. 
Защитата на армейците 
изживя трудни минути. 
Забелязваше се известно 
суетене на нападателите от 
„ЧМ“ и много от ударите им 
бяха неточни. През второто 
полувреме те отправиха 9 
удара към вратата на гости-
те, от които 4 в очертанията, 
срещу 3 във вратата на „ЧМ“. 
Нападателите Л. Атанасов 
(8) и Киров (7) на няколко 
пъти изсипаха удобни топки 
пред вратата на Найденов. 
В 67-та мин. Киров прех-
върли топката успоредно 
пред вратата, но Димитров 
(9) при чисто положение за-
късня да я отклони. В 75-та 
мин. Димитров отново пред 
вратата закъсня да стре-
ля.  Усилията за изравнява-
не останаха безплодни. В. 
Стоянов“

4.6.1961 г., „Ботев“ Пд – 
„Ч. море“ 4:2 (2:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
66. 5.6.1961 г.: „Първото 
полувреме премина при 
напълно равностойна и не 
особено качествена игра. 
И двата отбора играха от-
крито и нападателно, но за 
сметка на бързината допус-
каха доста грешки, особено 
в крайната фаза на атаките. 
В 7-та мин. Сотиров, след 
пас на Илиев се откъсна и 
със силен удар откри – 1:0. 
В 36-та мин. след прекрас-
на комбинация Сотиров 
даде завършващ удар и 2:0 
за „Ботев“. Черноморци из-
ползваха временното от-
пускане на пловдивчани и 
чрез Димитров в 39-та мин. 
намалиха на 1:2. 

След почивката гостите 

1961
заиграха много активно 
и борбено, но не постиг-
наха гол. Влизането на 
Дерменджиев в 60-та 
мин. вля нов живот в 
нападението на „Ботев“, 
което едва сега показа 
типичната си остра игра. 
След една несполучли-

ва изкуствена засада на 
черноморската защита в 
67-та мин. Костадинов се 
отскубна и Дерменджиев 
оползотвори подаване-
то му – 3:1. В 88-та мин. 
Костов излъга и врата-

ря Любенов (който пази 
добре) и покачи на 4:1. 
Секунди преди последния 
съдийски сигнал Дудунов 
след пробив на Л. Атанасов 
(най-активния нападател 
на гостите) оформи край-
ния резултат – 4:2. Ст. 
Стоянов“

25.6.1961 г., „Ч. море“ – 
„Спартак“ Вн 1:2 (1:0),

В. „Нар. дело“, 27.6. 
1961 г.: „Срещата привле-
че рекорден брой за сезо-
на любители на футбола 

4.6.1961 г., ст. „Хр. Ботев“, Пловдив, АСК „Ч. море“ от ляво надясно:
Л. Атанасов, Г. Димитров, К. Любенов, Я. Атанасов, Ст. Янев, Сп. Киров, 

Вл. Грозданов (отзад) и Дим. Боснов
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– 30  000. Играта започна 
с бързо темпо, което не 
спадна до последния мо-
мент. Тя бе изпълнена с 
красиви моменти, двата 
отбора хвърлиха всички 
сили, за да извоюват побе-
дата. 

През първите 6 мин. 
„Спартак“ упражни натиск 
и Стефанов отправи два 
силни удара към вратата 
на Любенов. Черноморци 
бързо се организираха 
и започнаха да напират. 
Връзката между отделни-
те им линии беше добра, 
нападенията се провеж-
даха на широк фронт. Н. 
Димитров, Киров, Дудунов 
бяха оперативни, правеха 
чести пробиви в отбраната 
на „Спартак“, но с неточни-
те си удари проиграха ня-
колко изгодни положения 
за гол. В 15-та мин. Боснов 
се устреми с топката по 
страничната линия, пре-
одоля Филипов I и прех-
върли удобна топка пред 
вратата, но Страков закъс-
ня да я отклони в мрежата. 
В 19-та мин. Г. Димитров 
с хубав пас изведе Н. 
Димитров, който преодоля 
Б. Димитров (Сп) и откри 
резултата – 1:0.

След почивката отбо-
рът на „Спартак“ заигра 
амбициозно и борбено. 
Стефанов беше неудър-
жим. Николов и Филипов 
комбинираха добре, 
Костов и Петков също бяха 
активни. Нападението се 
подхранваше добре с дъл-
ги прехвърляния от отбра-
ната. Тук изпъкваха Кирчев 
и Янев. Още в 48-та мин. 
Стефанов получи удобна 
топка и опъна мрежата на 
Любенов – 1:1. В 59-та мин. 
Боснов изпълни лошо на-
казателен удар встрани от 
вратата. Топката попадна 
направо в Стефанов, кой-

то от изгодно положение 
повиши резултата – 2:1 за 
„Спартак“. 

Отборът на „Ч. море“ 
сега не играеше с първо-
началната си бързина и 
маневреност. Той играеше 
повече в отбрана, халфо-
вата линия беше слаба, не 
се използваше добре бър-
зият и маневрен Киров, Г. 
Димитров беше изтеглен 
много назад. 

Черноморци проведо-
ха няколко успешни ата-
ки. В 78-та мин. след ъглов 
удар те отбелязаха гол, но 
съдията Ст. Чомаков (Сф) 
го отмени, намирайки че 
вратаря Вълчанов е бил 
фаулиран. Съдията допус-
на пропуски, с които още-
ти предимно отбора на „Ч. 
море“. В. Стоянов“

В. „Нар. спорт“, бр. 
75, 26.6.1961 г.: „… Много 
спорове се повдигнаха 
относно обстоятелството, 
че съдията Чомаков от-
мени три гола на „Ч. море“. 
Всъщност, касаеше се за 
удари нанесени по време 
или след сигнала на съди-
ята, който определяше в 
два случая засада, а в тре-
тия фаулиране на спарта-
ковския вратар. Разбира 
се – такова нещо, да се от-
менят три гола не се случ-
ва във всеки мач. … А този 
мач бе твърде важен за „Ч. 
море“…“

1.7.1961 г., „Септем-
ври“ Сф – „Ч. море“ 1:2 
(0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
78, 3.7.1961 г.: „Завчера 
новият член на „Б“ РФГ 
„Септември“ изигра своя 
прощален мач в групата на 
майсторите. За него 90-те 
минути бяха безпредмет-
ни. Не му трябваха точки, 
но нима само за точки се 
играе? Защо съставът не 
се бори поне в последната 

среща да покаже приятен 
футбол, да остави добри 
впечатления? За реноме 
може да се воюва дори и 
тогава, когато каузата е за-
губена. 

За „Ч. море“ двете точ-
ки бяха повече от важни. 
Това сякаш окова със-
тезателите във вериги. 
Свръхнапрежението оста-
вяше отпечатък във всяко 
действие, особено върху 
стрелбата. А отгоре на 
всичко и Богданов (Сеп-
1) имаше забележителни 
прояви. Първите 45 мин. 
завършиха при 0:1 с гол 
на Киров. 

В началото на втората 
половина съдията Джонев 
пресилено отсъди 11-мет-
ров удар, след което ре-
зултата бе изравнен от 
Лазаров. Черноморци ста-
наха твърде неспокойни, 
проиграха редица изгод-
ни положения. Едва 8 мин. 
преди края Н. Димитров 
спаси „потъващия еки-
паж“ – 2:1 за „Ч. море“.

Мачът е един от най-
запомнящите се в истори-
ята на „Черно море“. Той 
утвърждава отборът в „А“ 
РФГ, където той ще остане 
без прекъсване в следва-
щите 16 години. Спомените 
на зам. председателя на 
клуба Васил Дамянов, за-
писани във „Футболна 
Варна“, обобщават най-до-
бре събитието. 

„Малко беше нашето 
дружество около 1960 г., 
с малко щатни служите-
ли, с една ентусиазирана 
футболна секция с пред-
седател Георги Антонов. 
В нея бяха и Оник 
Мардикян, Георги Димов 
… Играчите бяха пре-
димно производствени-
ци в Корабостроителния 
завод, в локомотивното 
депо, в пристанището. 

1961

След шестгодиш-
но съществуване, 
купата на Европа 

има втори носител 
– „Бенфика“ Лисабон. 

Пет кратният но-
сител „Реал“ Мадрид 

е елиминиран в 1/8 
финалната фаза 

от съперника си ФК 
„Барселона“, който 
достига до финала 
за купата, игран на 
31.5.1961 г. в Берн и 

загубва с 2:3 от пор-
тугалския шампион. 

Със създаването на 
втори турнир, орга-
низиран от УЕФА, за 
купата на носители 
на национални купи 
(КНК), от следваща-
та година турнира 

за купата на Европа 
официално се пре-

връща в турнир за 
купата на Европей-

ските шампиони 
(КЕШ).

Федерациите на 
Балканските страни 
създават турнир за 

купата на Балкан-
ските вицешампио-
ни, с пръв български 

участник „Левски“ 
София. Турнирът не 

печели желаната 
популярност и след 

две години се пре-
връща в турнир за 
Балканската купа, 
в който участват 

по-ниско класирали 
се отбори.
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Тренираха по 1-2 часа на 
ден. Една голяма любов на 
състезатели и деятели към 
футболната игра, от която 
не търсеха никакви облаги 
– това бе характерното за 
този период.

Знае се за обедине-
нието с „Ботев“ при ВМС 
и тогава фактически и аз 
навлязох в големия фут-
бол. И първото ми голямо 
изпитание, първото ми не-
забравимо изживяване, от 
което не само в мен остана 
много горчилка беше през 
1961 г., когато в София иг-
рахме решаващ мач срещу 
„Септември“ за оставане 
в групата. Нашата секция 
получи сериозна информа-
ция, че „Спартак“ Сф прави 
сериозни опити да вербу-
ва играчи на „Септември“. 
Помолихме другарите от 
„Септември“ да не се по-
дават на такава обработка 
(тогава „Спартак“ беше от-
бор на МВР), а да си изигра-
ем мача нормално и кой-
то е по-добър да победи. 
Съдията беше от Пловдив 
– Петър Джонев, много до-
бре си спомням. На трибу-
ната беше цялото ръковод-
ство на ЦС на БСФС, начело 
с др. Желязко Колев, който 
държеше „Спартак“ Сф да 
остане в групата. Така, че 
бяхме поставени в една 
много тежка обстановка: 
съдията подготвен, някои 
играчи подготвени, ръко-
водството на „Септември“ 
също. Но благодарение на 
всеотдайната игра на на-
шия отбор, а и повечето 
състезатели на „Септември“ 
искаха като че ли ние да 
останем в групата. … Но 
съдията изигра една много 
недостойна роля, отсъди 
несъществуващ 11-метров 
удар срещу нас. Няколко 
минути никой от играчите 
не искаше да го изпълни, 

накрая Хр. Лазаров 
набра смелост и го 
изпълни. През це-
лия мач ние бяхме 
тормозени от съ-
дията Джонев и ко-
гато Н. Димитров 
отбеляза победния 
гол, падайки на зе-
мята успя да насо-
чи топката в мре-
жата, благодаре-
ние на пом. съдия-
та Дундаров, който 
измарширува до 
центъра и показа, 
че голът е редо-
вен, ние спечелих-
ме срещата. А П. 
Джонев проверя-
ваше няколко ми-
нути дали мрежата 
не е скъсана и дали 
топката не е влязла 
отвън. След сре-
щата Г. Димитров, 
излизайки от тере-
на с разкървавена 
уста, със сълзи на 
очи и голяма болка 
се обърна към Ж. 
Колев: „др. Колев, даже и 
вие не успяхте да помог-
нете.“ А аз и Лозан Коцев, 
който тогава ни беше тре-
ньор имахме разговор 
с Джонев след мача. Той 

дори не можа да прогово-
ри, беше в едно особено 
стресово състояние. Как 
го преживяхме този мач!“ 
(от „Футболна Варна“, Ст. 
Янев и сътр., 1988 г.)

Никола Димитров, 
Иван Василев и 
Стефан Янев
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Статистика  „Ч. море“ в  „A“ РФГ 1960-61 г.
18.9.1960 г., 1 кр., Димитрово,  ст. 
на Мира, „Миньор“ – „Ч. море“ 1:0 
(0:0), съдия: Ал. Гайдаров, 20 000 зр.
„Миньор“: Ив. Иванов - Шопа, Т. 
Евстатиев, П. Лозанов, Рум. Начев, 
Бог. Пушев, Г. Златков, П. Денков, 
Ж. Карадалиев, П. Владимиров, Ром. 
Драгомиров, Ол. Павлов
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Л. Савов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Л. Атанасов, 
Г. Димитров, Арг. Страков, Н. 
Димитров (46‘ П. Дудунов)
Голм.: 1:0 Карадалиев 71‘

25.9.1960 г., 2 кр., Варна, Градски ст., 
„Ч. море“ – „Дунав“ Русе 2:0 (2:0), 
съдия: Г. Христов, 15 000 зр.
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Ст. Генов, Ст. 
Янев, Л. Атанасов, Г. Димитров, Л. 
Савов, П. Дудунов, Сп. Киров
„Дунав“ Рс: Сава Симеонов, 
Ен. Калайджиев, Ив. Минчев, 
П. Христов, Садък Алиев, Св. 
Кирчев, П. Флоров, Й. Цонев 
(46‘ В. Василев), Н. Йорданов, В. 
Разсолков, П. Колев
Голм.: 1:0 Л. Атанасов 25‘, 2:0 Г. 
Димитров 33‘

29.9.1960 г., 3 кр., София, ст. 
Раковски, „Спартак“ Сф – „Ч. 
море“ 0:0, съдия: Н. Дундаров, 
8 000 зр.
„Спартак“ Сф: Джевов, Г.  Василев, 
Ст. Китов, Доб. Жечев, Иг. Игнатов, 
Г.Стоянов, Иванов, В. Симеонов 
(46‘ Ив. Тодоров), В. Конов, Н. 
Найденов, Анг. Паноров
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Л. Савов, Ст. 
Янев, Н. Димитров, Г. Димитров, Ст. 
Генов, П. Дудунов, Сп. Киров

2.10.1960 г., 4 кр., Варна, Градски ст., 
„Ч. море“ – „Локомотив“ Сф 1:0 
(1:0), съдия: Х. Узунян, 12 000 зр.
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Л. Савов, Ст. 
Янев, Н. Димитров, Г. Димитров, Ст. 
Генов, П. Дудунов, Сп. Киров
„Локомотив“ Сф: Й. Йосифов, 
В. Методиев, Ив. Димитров, 
Ап. Чачевски, Наум Савов, Д. 
Драгомиров, Л. Малинов, Ив. Коцев, 
Н. Котков, Хр. Такев ( 46‘ Виден 
Апостолов), Сп. Дебърски
Голм.: 1:0 Г. Димитров 28‘ (дуз.) 

9.10.1960 г., 5 кр., Пловдив, ст. 9-ти 
септ., „Спартак“ Пд – „Ч. море“ 1:0 
(0:0), съдия: Т. Стоянов, 15 000 зр.
„Спартак“ Пд: Й. Станков, Ив. 
Иванов, Ат. Манолов, Г. Ботев, Д. 
Димов, Г. Статев, Т. Диев, Цоньо 
Стойнов, Мих. Душев, Бож. Митков 
(83‘ Хр. Дишков), Ив. Барбов
„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. Василев, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Л. Савов, Ст. 
Янев, Н. Димитров, Г. Димитров, Ст. 
Генов, П. Дудунов, Сп. Киров
Голм.: 1:0 Диев 58‘
Отстранен: Г. Димитров (ЧМ) 85‘ 

16.10.1960 г., 6 кр., Варна, Градски 
ст., „Ч. море“ – „Славия“ Сф  2:1 
(1:1), съдия: Хр. Иванов, 15 000 зр.

„Ч. море“: Н. Илиев, Ив. 

Василев, Д. Боснов, Вл. Грозданов 
(46‘Арг. Страков), Л. Савов, Ст. 
Янев, Н. Димитров, Ст. Генов, Я. 
Атанасов, П. Дудунов, Сп. Киров
„Славия“ Сф: Г. Вълков, П. 
Панагонов, Д. Костов, Милчо 
Горанов, Д. Ларгов, П. Величков, 
Дойчо Бачев, Вес. Василев, Доб. 
Ташков, Б. Евтимов (46‘ Мих. 
Мишев), Г. Б. Гугалов
Голм.: 1:0 Н. Димитров 23‘, 1:1 
Василев 25‘, 2:1 П. Дудунов 69‘

19.10.1960 г., 7 кр., София, ст. В. 
Левски, „Левски“ Сф – „Ч. море“ 
4:0 (3:0), съдия: П. Джонев, 20 000 
зр.
„Левски“ Сф: Ал. Божилов, Пав. 
Василев, Бл. Филипов, Ив. Вуцов, 
Йончо Арсов, Ив. Георгиев, Ст. 
Абаджиев, Г. Соколов, Л. Гайдаров, 
Г. Аспарухов, Пею Пеев
„Ч. море“: Н. Илиев (10‘Я. 
Семерджиев), Ив. Василев, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Ст. Янев 
(46‘Арг. Страков), Ст. Генов, Н. 
Димитров, Л. Атанасов, Г. Димитров, 
П. Дудунов, Сп. Киров
Голм.: 1:0 Гайдаров 6‘, 2:0 
Аспарухов 7‘, 3:0 Гайдаров 43‘, 4:0 
Пеев 54‘

23.10.1960 г., 8 кр., Ст. Димитров, ст. 
Бончук, „Марек“ – „Ч. море“ 2:2 
(0:0), съдия: Ат. Динев, 12 000 зр.
„Марек“ Ст. Д.: Бойко Ванчев, Ив. 
Михов, Дим. Куков, Радко Найденов, 
Д. Ас. Михайлов, Ив. Шуманов, 
Мет. Цветков, Сашо Костадинов, Д. 
Исаков, Ал. Ганишев, Г. Георгиев
„Ч. море“: К. Любенов, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Ст. 
Генов, Я. Атанасов, Н. Димитров, 
Г. Димитров, Арг. Страков, Л. 
Атанасов, Сп. Киров
Голм.: 0:1 Арг. Страков 50‘, 1:1 
Найденов (дуз.) 52‘, 1:2 Н. Димитров 
71‘, 2:2 Ал. Ганишев 87‘ 

30.10.1960 г., 9 кр., Варна, Градски 
ст., „Ч. море“ – „Берое“ Ст. Загора 
1:1 (0:1), съдия: Стил. Ангелов, 
15 000 зр.
„Ч. море“: К. Любенов, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Л. Савов, 
Ст. Генов, Л. Атанасов (46‘Арг. 
Страков), Г. Димитров, Я. Атанасов, 
Н. Димитров, Сп. Киров
„Берое“ Ст. З.: Хр. Найденов, Дочо 
Маринов, Нойко Горов, П. Васев, 
Я. Янков, Минчо Генчев, Т. Петков, 
Кольо Щерев, Стан. Николов, Д. 
Делчев, Евг. Янчовски
Голм.: 0:1 Васев (псу) 44‘, 1:1 Я. 
Атанасов 46‘

7.11.1960 г., 10 кр., София, ст. В. 
Левски, ЦДНА – „Ч. море“ 5:0 (1:0), 
съдия: Й. Таков, 15 000 зр.
ЦДНА: Г. Найденов, Г. Златков, 
Ман. Манолов, Ст. Кошев, Пант. 
Димитров, П. Алексиев, Ив. Ранков, 
Н. Цанев, Пан. Панайотов, Д. 
Якимов, Ив. Колев
„Ч. море“: К. Любенов, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Я. Атанасов, Л. Атанасов, 
Аб. Билялов (46‘Н. Димитров), Г. 
Димитров, Ст. Генов, Сп. Киров

Голм.: 1:0 Панайотов 20‘, 3:0 Цанев 
47‘, 67‘, 5:0 Колев 68‘, 88‘ (дуз.)

13.11.1960 г., 11 кр., Варна, Градски 
ст., „Ч. море“ – „Ботев“ Пд 0:0, съ-
дия: Г. Трифонов, 15 000 зр.
„Ч. море“: К. Любенов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Л. Савов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Г. Димитров, П. 
Дудунов (47‘Ст. Генов), Л. Атанасов, 
Н. Димитров 
„Ботев“ Пд: Г. Найденов, Райно 
Панайотов, Г. Чакъров, Бл. Шулеков, 
Ив. Занев, Хр. Илиев-Патрата, 
Д. Костадинов, Димо Печеников 
(47‘Ал. Костов), Райко Стойнов, Ив. 
Сотиров, Виден Апостолов

18.12.1960 г., 12 кр., Варна, Градски 
ст., „Спартак“ Вн – „Ч. море“ 2:0 
(1:0), съдия: Й. Таков, 10 000 зр.
„Спартак“ Вн: Хр. Панчев, В. 
Ненов, Ил. Кирчев, Спир. Филипов, 
Бис. Димитров, Н. Живков, Бл. Янев, 
Хр. Николов - Чоко, Л. Костов, Ив. 
Филипов, Ст. Стефанов
„Ч. море“: Я. Семерджиев, Ив. 
Василев, Д. Боснов, Вл. Грозданов, 
Л. Савов, Ст. Янев, Аб. Билялов, 
Г. Димитров, Я. Атанасов (Н. 
Димитров), Арг. Страков, Сп. Киров
Голм.: 1:0 Ив. Филипов 5‘, 2:0 Хр. 
Николов 70‘

25.12.1960 г., 13 кр., Варна, Градски 
ст., „Ч. море“ – „Септември“ Сф 5:1 
(2:0), съдия: Хр. Иванов, 8000 зр.
„Ч. море“: К. Любенов, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Я. Атанасов, Л. Атанасов, Г. 
Димитров, Ст. Генов, Н. Димитров, 
Сп. Киров
„Септември“ Сф: Пашов, 
Бодуров, Найден Бонев, Димитров, 
Тончев, Сотир Йосифов, Генчев, 
Хр. Джорджилов, Кост. Благоев, 
Михайлов (47‘Цв. Милев), Т. 
Малинов
Голм.: 2:0 Сп. Киров 10‘, 19‘, 2:1 
Генчев 48‘, 3:1 Г. Димитров 64‘, 5:1 
Сп. Киров 70‘, 85‘ (дуз.)
Отстранени: Бонев (Сеп) 65‘, 
Йосифов (Сеп) 85‘

12.3.1961 г., 14 кр., Варна, Градски 
ст., „Ч. море“ – „Миньор“ 
Димитрово 0:1 (0:1), съдия: Б. Пеев, 
15 000 зр.
„Ч. море“: К. Любенов, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Я. 
Атанасов (Ст. Генов), Ст. Янев, Сп. 
Киров, Л. Атанасов, Г. Димитров, 
Аб. Билялов, Н. Димитров
„Миньор“: Ив. Иванов, Т. Евстатиев, 
Мих. Василев, Рум. Начев, Бог. 
Пушев, Ст. Янев, П. Денков, Ж. 
Карадалиев, Пав. Владимиров, Ром. 
Драгомиров, Ол. Павлов
Голм.: 0:1 Владимиров 35‘
Пропусната дузпа: Г. Димитров 
(ЧМ) 27‘

19.3.1961 г., 15 кр., Русе, Градски ст., 
„Дунав“ – „Ч. море“ 1:1 (0:0), съ-
дия: Ст. Чомаков, 18 000 зр.
„Дунав“ Рс: Ив. Иванов, Енчо 
Калайджиев, Ив. Минчев, Ив. 
Атанасов, Добри Добчев, П. Пенев, 
В. Василев (С. Алиев), Св. Калчев, П. 

Флоров, В. Разсолков, Н. Йорданов
„Ч. море“: К. Любенов, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Л. Савов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Г. Димитров, Я. 
Атанасов (Л. Атанасов), Ст. Генов, Н. 
Димитров
Голм.: 0:1 Н. Димитров 56‘, 1:1 
Калайджиев 85‘

26.3.1961 г., 16 кр., Варна, Градски 
ст., „Ч. море“ – „Спартак“ Сф 2:1 
(1:1), съдия: Диньо Хайгъров
„Ч. море“: К. Любенов, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Л. Савов, 
Я. Атанасов, Сп. Киров, Г. Димитров, 
Ст. Генов (П. Дудунов), Ст. Янев, Н. 
Димитров
„Спартак“ Сф: Ив. Йосифов, Г.  
Василев, Доб. Жечев, Ст. Китов, 
Г. Такев, Г. Стоянов, В. Конов 
(Божидаров), Иг. Игнатов, Вес. 
Василев, Анг. Паноров, Ив. Тодоров
Голм.: 0:1 Игнатов 14‘, 2:1 Н. 
Димитров 16‘, 58‘

9.4.1961 г., 17 кр., София, ст. 
Раковски, „Локомотив“ Сф – „Ч. 
море“ 1:0 (0:0), съдия: Иванко Робев
„Локомотив“ Сф: Й. Йосифов, 
В. Методиев, Ив. Димитров, Ап. 
Чачевски, Анг. Станимиров (46‘Ст. 
Стамов), Д. Драгомиров, Хр. Такев, 
Ив. Коцев, Сп. Дебърски, Н. Котков, 
Й. Котев
„Ч. море“: К. Любенов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Л. Савов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Ст. Генов, Г. 
Димитров, П. Дудунов, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Котков 58‘

16.4.1961 г., 18 кр., Варна, Градски 
ст., „Ч. море“ – „Спартак“ Пд 4:0 
(1:0), съдия: Ив. Данев
„Ч. море“: К. Любенов, Ст. Генов, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Я. Атанасов, 
Ст. Янев, Сп. Киров (67‘Арг. 
Страков), Л. Атанасов, Г. Димитров, 
П. Дудунов, Н. Димитров
„Спартак“ Пд: Й. Станков, Ив. 
Иванов, Д. Димов, Хр. Дишков, 
Г. Статев, Ем. Атанасов, Цоньо 
Стойнов (Д. Генов), Недялков, Мих. 
Душев, Г. Лазаров, Ив. Барбов
Голм.: 2:0 Сп. Киров 11‘, 59‘, 3:0 Г. 
Димитров 78‘, 4:0 Ст. Янев 89‘

21.4.1961 г., 19 кр., София, ст. В. 
Левски, „Славия“ Сф – „Ч. море“  
3:1 (0:1), съдия: Христо Иванов
„Славия“ Сф: Д. Иванов, П. 
Панагонов, Д. Костов, Милчо 
Горанов, Д. Ларгов, Милан Радев, 
Г. Харалампиев, Б. Евтимов, Доб. 
Ташков, П. Величков, Мих. Мишев
„Ч. море“: К. Любенов, Ст. Генов 
(68‘Арг. Страков), Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Я. Атанасов, Ст. Янев, 
Сп. Киров, Л. Атанасов, Г. Димитров, 
П. Дудунов, Н. Димитров
Голм.: 0:1 Н. Димитров 29‘, 1:1 
Мишев 49‘, 2:1 Ларгов (дуз.) 67‘, 3:1 
Ташков 87‘

29.4.1961 г., 20 кр., Варна, Градски 
ст., „Ч. море“ – „Левски“ Сф 1:1 
(1:0), съдия: Н. Дундаров, 25 000 зр.
„Ч. море“: К. Любенов, Ст. Генов, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Л. Савов, Я. 
Атанасов, Сп. Киров, Л. Атанасов, 
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1960-61 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. ЦДНА 2:0 2:0 7:1 2:0 1:2 3:0 4:1 2:0 3:0 0:0 5:0 2:1 3:0

2. Левски 1:0 2:2 0:3 7:1 1:1 1:0 3:3 2:1 5:0 0:1 4:0 1:4 3:1

3. БотПд 2:1 1:1 0:0 4:1 3:2 2:2 3:1 3:3 3:0 3:1 4:2 1:3 4:1

4. МинД 2:2 0:2 1:5 4:2 1:0 4:1 0:1 2:2 1:1 2:2 1:0 3:3 1:1

5. Марек 2:1 1:0 4:1 0:0 2:1 3:1 3:2 1:1 1:0 1:1 2:2 1:0 1:1

6. ЛокСф 1:2 0:0 1:2 1:1 1:1 2:1 1:0 0:0 1:1 0:1 1:0 1:0 2:3

7. Сп.Вн 0:1 3:3 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 3:1 1:1 2:1 2:0 0:1 1:3

8. Дунав 1:3 2:2 3:1 1:3 4:1 1:1 2:1 2:0 3:2 0:1 1:1 2:1 3:2

9. Сп.Пд 0:1 1:1 2:2 1:1 4:1 0:1 4:0 2:3 4:0 3:1 1:0 2:2 4:2

10. Берое 0:0 2:0 2:1 3:0 2:0 2:2 1:2 0:0 0:0 2:1 1:1 1:1 4:2

11. Слав 1:1 2:3 4:2 1:2 0:0 1:3 0:1 1:2 2:0 1:0 3:1 1:1 1:0

12. Ч.М. 1:2 1:1 0:0 0:1 4:1 1:0 1:2 2:0 4:0 1:1 2:1 2:1 5:1

13. Сп.Сф 1:2 1:2 0:0 1:0 1:2 1:2 1:2 5:0 0:2 2:1 5:3 0:0 3:0

14. Септ 0:4 0:0 1:1 1:2 1:1 2:6 2:0 2:0 1:1 2:3 1:1 1:2 2:0

„Ч. море“ Вн,1960-61 г.,“А“ РФГ м. г.

Спас Киров 26 10

Владимир Грозданов 26

Георги Димитров - Червения 25 6

Димитър Боснов 24

Никола Димитров 22 9

Стефан Генов 22

Стефан Янев 21 2

Янко Атанасов 21 1

Любомир Савов 21

Любен Атанасов 18 1

Петър Дудунов 18 3

Константин Любенов 18

Иван Василев 16

Аргир Страков 13 1

Николай Илиев 7

Абил Билялов 3

Янко Семерджиев 2

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. ЦДНА София 26 18 4 4 56:17 40

2. Левски София 26 10 10 6 45:33 30

3. Ботев Пловдив 26 10 9 7 50:41 29

4. Миньор Димитрово 26 9 10 7 36:39 28

5. Марек Станке Димитров 26 9 9 8 33:45 27

6. Локомотив София 26 9 8 9 33:29 26

7. Спартак Варна 26 11 4 11 29:37 26

8. Дунав Русе 26 10 5 11 38:46 25

9. Спартак Пловдив 26 7 10 9 39:37 24

10. Берое Стара Загора 26 7 10 9 30:38 24

11. Славия София 26 8 7 11 33:37 23

12. Черно море Варна 26 8 7 11 33:37 23

13. Спартак София 26 8 6 12 39:35 22

14. Септември София 26 5 7 14 33:56 17

Г. Димитров, Ст. Янев, Н. Димитров
„Левски“ Сф: Ал. Божилов, П. 
Василев, Ив. Вуцов, П. Дончев, 
Т. Проданов, Ив. Георгиев, Г. 
Аспарухов (46‘Сп. Пашов), Л. 
Гайдаров, Г. Соколов, Д. Йорданов, 
Пею Пеев
Голм.: 1:0 Н. Димитров 21‘, 1:1 
Соколов 61‘

14.5.1961 г., 21 кр., Варна, Градски 
ст., „Ч. море“ – „Марек“ Ст. Дим. 
4:1 (2:1), съдия: М. Михайлов, 7000 
зр.
„Ч. море“: К. Любенов, Ст. Генов, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Л. Савов, Я. 
Атанасов, Сп. Киров, Л. Атанасов, Г. 
Димитров, Н. Димитров, П. Дудунов
„Марек“: Сп. Василев (46‘Бойко 
Ванчев), Ив. Михов, Д. Куков, 
Радко Найденов, Д. Ас. Михайлов, 
Фидан Николов, Мет. Цветков (46‘Д. 
Контев), Сашо Костадинов, Д. 
Исаков, Ал. Ганишев, Г. Георгиев
Голм.: 1:0 Сп. Киров 7‘ (псу), 1:1 
Найденов (дуз.) 11‘, 2:1 Г. Димитров 
32‘, 3:1 Сп. Киров 55‘, 4:1 П. 
Дудунов 65‘
Отстранени: Н. Димитров (ЧМ) 69‘, 
Д. Куков и Костадинов (Мар) 69‘

21.5.1961 г., 22 кр., Ст. Загора, 
Градски ст., „Берое“ – „Ч. море“ 1:1 
(1:0), съдия: Ст. Чомаков
„Берое“: Хр. Найденов, Б. Станоев, 
Теньо Ботев, П. Васев, Я. Янков, 
Кольо Щерев, Т. Петков, Хр. Панчев, 
Хр. Петров, П. Манчев, Ст. Николов 
(46‘ Евг. Янчовски)
„Ч. море“: К. Любенов, Ст. Генов, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Л. Савов, Я. 
Атанасов, Сп. Киров, Л. Атанасов, Г. 
Димитров, Ст. Янев, П. Дудунов (46‘ 
Арг. Страков)
Голм.: 1:0 Петков 24‘, 1:1. Сп. Киров 
86‘

28.5.1961 г., 23 кр., Варна, Градски 
ст., „Ч. море“ – ЦДНА 1:2 (1:2), съ-
дия: Хр. Иванов, 35 000 зр.
„Ч. море“: К. Любенов, Ст. Генов, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Л. Савов, Я. 
Атанасов, Сп. Киров, Л. Атанасов, 
Г. Димитров, Ст. Янев, П. Дудунов 
(46‘Арг. Страков)
ЦДНА: Г. Найденов, К. Ракаров, 
Ман. Манолов, Ст. Кошев, Пан. 
Димитров, Н. Ковачев, Ив. Ранков, 
Пан. Панайотов, Н. Цанев, Ив. 
Колев, Д. Якимов
Голм.: 0:1 Колев (ъгл.) 21‘, 1:1 Ст. 
Янев 23‘, 1:2 Цанев 42‘

4.6.1961 г., 24 кр., Пловдив, ст. Хр. 
Ботев, „Ботев“ – „Ч. море“ 4:2 (2:1), 
съдия: Д. Цанев
„Ботев“ Пд: Г. Найденов, 
Стратко Младенов, Г. Чакъров, 
Виден Апостолов, Г. Разложки, 
Райко Стойнов, Ив. Занев (60‘Д. 
Дерменджиев), Ив. Сотиров, Хр. 
Илиев-Патрата, Д. Костадинов, Ал. 
Костов
„Ч. море“: К. Любенов, Ст. Генов, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Л. Савов, Я. 
Атанасов, Сп. Киров, Л. Атанасов, 
Г. Димитров, Ст. Янев, Арг. Страков 
(46‘П. Дудунов)
Голм.: 2:0 Сотиров 7‘, 36‘, 2:1 Г. 
Димитров 39‘, 3:1 Дерменджиев 67‘, 
4:1 Костов 88‘
4:2 П. Дудунов 90‘

25.6.1961 г., 25 кр., Варна, Градски 
ст., „Ч. море“ – „Спартак“ Вн 1:2 

(1:0), съдия: Ст. Чомаков, 30 000 зр.
„Ч. море“: К. Любенов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Л. Савов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Г. Димитров, 
Арг. Страков, П. Дудунов, Н. 
Димитров
„Спартак“ Вн: Хр. Вълчанов, 
Бис. Димитров, Ил. Кирчев, Спир. 
Филипов, Бл. Янев, Н. Живков, Л. 
Костов, Хр. Николов, П. Петков, Ив. 
Филипов, Ст. Стефанов
Голм.: 1:0 Н. Димитров 19‘, 1:2 
Стефанов 49‘, 60‘

1.7.1961 г., 26 кр., София, ст. 
Септември, „Септември“ Сф – „Ч. 
море“ 1:2 (0:1), съдия: П. Джонев
„Септември“ Сф: Богданов, Пан. 
Панайотов – Понко, Найден Бонев, 
Бодуров, Дражев, Хр. Лазаров, 
Николов, Анков, Кост. Благоев, Т. 
Малинов, Хр. Джорджилов
„Ч. море“: К. Любенов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Л. Савов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Л. Атанасов 
(46‘П. Дудунов), Г. Димитров, Арг. 
Страков, Н. Димитров
Голм.: 0:1 Сп. Киров 13‘, 1:1 Хр. 
Лазаров (дуз.) 50, 1:2 Н. Димитров 
82‘
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Роден и израснал във Видин, Владо се налага 
в местния ДСО „Червено знаме“ като титуляр още 
като 18-годишен младеж. 

„През 1955 г. имахме мач от „Б“ група в Пордим, 
а ВМС играеха в Плевен (бел. 28.5.1955 г.). Нашият 
треньор бай Стефан се познаваше с Моканов и явно 
бяха разговаряли за мен. 
Мокана дойде да ме гледа, 
извади тефтерчето си, да си 
запише нещо и каза на бай 
Стефан: „Левия бек ще слу-
жи във ВМС“. Есента трябва-
ше да влизам в казармата, 
но тогава завършихме пър-
ви в Северозападната „Б“ 
група и се класирахме да 
играем в турнир за влизане 
в „А“ РФГ. Отложиха ми вли-
зането в казармата заради 
турнира. Не успяхме да се 
класираме, малко не ни дос-
тигна. Когато се върнах във 
Видин ме погнаха защо съм 
се бавел и още не съм зами-
нал за Варна. „Ако трябва, с 
конвой ще те пратим“, вика 
бай Стефан. Какъв конвой, 
тръгвам веднага. 

Пристигнах във Варна 
на 24.11.1955 г., чакаха ме на портала. Командира 
Черкезов се обади на Мокана, че съм дошъл. Пуснаха 
ме веднага като ляв бек в контрола срещу „Ударник“ 
Варна и ме контузиха още в първия мач. Върнаха 
ме за новобранско обучение, а аз не можех да мар-
ширувам и да бягам. Оправих се за новия сезон, 
който започваше през март. Тогава отборът беше 
отпаднал и трябваше да играе в „Б“ група.  Останах 
титуляр на левия бек през следващите 13 години. С 
Моканов бях в приятелски отношения до края. Той 
самият е бил защитник като футболист и държеше 
много на защитната линия. Предупреждавах го, че 
Червения ще му „подлее вода“, за да му вземе поста, 
но той се смееше. Имаше доверие на хората. След 
като спрях да играя футбол отидох в поделението 
като мичман и останах там до пенсия. Всички в от-
бора бяхме мичмани тогава.“

Аргир Страков:„Стабилен в защитата, но срещу 
някои футболисти не можеше да играе. Ранков го 
минаваше както си поиска, беше като Аладжов сре-

Владимир Николов 
Грозданов

(30.5.1936 г. – 5.3.2020 г.)
Позиция: ляв бек

ВМС/„Ч.море“ 1956-68
„А“ РФГ: 210 мача
„Б“ РФГ: 48 мача

щу Пламен Христов. Има бекове, които не могат да 
играят срещу определени нападатели, но Мокана 
винаги го пускаше титуляр.“

Стефан Янев: „По характер Грозданов беше до-
бряк, но саможив. Нямаше приятели, не се събира-
ше с нас и на срещите с ветераните не идваше. Като 
футболист беше твърд, бих казал „по-дървен“ от 
колегите си, но не беше груб, трудно се минаваше 
покрай него. Ние бяхме техничен отбор, а Владо не 
беше техничар. Мокана много му се радваше, защо-
то му напомнял на неговия футбол, когато той бил 
бек преди 20-30 години. Чистеше топките надалеко 
и по диагонал. Не помня да е давал голов пас или да 
е започвала атака от него. Когато той играеше, може-
ше да се разчита, че ще има битка, но не можеше да 

се гарантира, че ще има фут-
бол.  Все пак, отбраната ни 
беше една от най-добрите в 
„А“ група. По-късно, когато 
в отбора влязоха Билялов и 
Божил Колев, Босната оти-
де да играе ляв бек и Владо 
постепенно „увисна“. Имаше 
голямо уважение към уни-
формата и службата като 
мичман му допадаше много. 
Шегувахме се, че това било 
типично за хората от него-
вия край.“

Стоян Георгиев – Тянко: 
„Единият му крак беше крив 
в коляното като на Гаринча. 
Само дето нямаше неговата 
техника. Ранков го правеше 
луд, но пък Диев не можеше 
да играе срещу него. Беше 
много всеотдаен, хвърляше 
се без страх във всяка бит-

ка. Един път го оставихме в болницата в Търговище 
с комоцио.“

Мартин Иванов: „Грозданов ни беше треньор 
в „Девня“, когато играехме в Зоновата група (бел. 
1978-79 г.). Много коректен и точен човек. Всичко 
вървеше като по часовник при него. Освен мен, 
от бившите играчи на „Ч. море“ в отбора беше и 
Пламен Христов. Постигнахме си целта - влязохме в 
„Б“ група. Тогава го смениха със Стефан Богомилов.“

Иван Василев - Катила: „През тъмните години на 
Прехода бях технически директор в „Черно море“. 
Назначих Грозданов като домакин. Тогава много 
треньори минаха и заминаха, но Владо остана на 
работа. Когато дойде Божил Колев като треньор си 
доведе своят екип, освободи Владо от длъжност и 
той много се обиди. След това се отдръпна още по-
вече. Имаше несполучлив брак с известна варнен-
ска манекенка, втората му жена почина и накрая 
живееше сам и не се обаждаше на никого.“ 
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2.11.1968 г., преди мача срещу „Локомотив“ Сф, Владимир Грозданов официално прекратява състезателната си 
дейност, поздравен от футболната секция и дългогодишният си наставник Иван Моканов (вляво)

2.11.1968 г., Владимир Грозданов (вляво) за последен път с екипа на „моряците“, следват: Я. Атанасов, С. Нинов, Ив. 
Василев, Н. Димитров, Ст. Богомилов, Б. Колев, Ст. Янев, Здр. Митев, Д. Боснов, Аб. Билялов и Анд. Стоянов



264

Владо Грозданов и Стефан Янев – двама, вече бивши съотборници. Зад тях се виждат главният счетоводител 
на ФФД „Черно море“ Йордан Кирчев – Дучето (вляво) и Стефан Стефанов – Чефо (вдясно)

Отборът на „Девня“, победител в Североизточна зона 1978-79 г.: прави от ляво надясно: Вл. Грозданов (ст. тр.), 
Тодор Василев – Гери, Димитър Радев, Белин Иванов, Стоян Димов – Туната, Георги Иванов и Веселин Атанасов, 

клекнали: Добрин Иванов, Иван Миланов, Пламен Христов – Пепи, Мартин Иванов, Светозар Маринов и Николай 
Иванов. „Черноморското участие“ освен Пепи и Мартин, включва и сребърните медалисти от юношеския отбор 

на „моряците“ Светльо Маринов и Веско Атанасов.(разчетена от Роман Керековски) 
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1961
11.6.1961 г., Варна, 

Градски ст., „Ч. море“ – 
Сборен „А“ РФГ 5:2

В. „Нар. дело“, 13.6. 
1961 г.: „На стадиона в 
неделя се състоя футбол-
на среща между „Черно 
море“ Варна и сборен от-
бор от „А“ РФГ. 

Черноморци играха 
с по-голяма амбиция и 
бяха по-маневрени. В от-
делни моменти те имаха 
териториално надмощие. 
По-активни бяха Киров, 
Н. Димитров, Дудунов, 
Я. Атанасов. Вратарят 
Любенов имаше добри 
прояви и спаси няколко 
опасни положения. 

Сборният отбор ан-
самблово не задоволи. В 
този си състав, той не про-
яви устремност и комби-
нативност, взаимодейст-
вията между отделните ли-
нии бяха слаби, отбраната 
не се чувстваше сигурна. 
Вратарят Станков (Сп-Пд) 
допусна редица пропуски. 

По-борбени от нападате-
лите бяха Тодоров (Сп.Сф-
7), Ц. Милев (Септ.Сф-8) и 
Филипов (Сп.Вн-10).

Срещата завърши при 
резултат 5:2 за отбора 
на „Ч. море“. Головете за 
домакините отбелязаха 
Киров, Г. Димитров – 2, Н. 
Димитров и Станимиров 
(Лок.Пд-2) – автг., за сбор-
ния отбор Тодоров и 
Филипов.“ 

***
През зимната пауза 

Янко Семерджиев се връ-
ща във „Ватев“ Белослав.

През новия сезон 
в клуба са привлече-
ни халфа Борислав 

АСК „Черно море“ сезон 1961-62, заден ред от ляво надясно: Иван Василев, Стефан Янев, Янко Атанасов, 
Спас Киров, Петър Дудунов, Владимир Грозданов, Димитър Боснов, Стефан Генов и Никола Димитров, среден ред: 

Васил Максимов, Лозан Коцев (ст. тр.), Любомир Савов и Любен Атанасов, преден ред: Симеон Нинов, Аргир Страков, 
Борислав Кондов, Стефан Дим. Стефанов, Хамди Османов, Абил Билялов и Константин Любенов
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1961Кондов Донев от „школа-
та на ЦСКА“ в Сливен, на-
падателят Стефан Дим. 
Стефанов – Бурунчето от 
„Корабостроител“, а до края 
на годината пристигат още 
вратарите Иван Иванов 
от „Миньор“ Димитрово 
(Перник) и Симеон Нинов 
от „Чавдар“ Етрополе. 
Крилото Хамди Османов 
пристига от „Лудогорец“ 
Разград. От „1-ви май“ 
Аспарухово е привлечен 
бека Васил Максимов, а 
от „Септември“ София – 
Костадин Ив. Стойчевски, 
който има мачове за мла-
дежкия национален отбор, 

но страда от контузия 
в коляното и не успява 
да запише официални 
мачове с екипа на моря-
ците. От думите му: „Като 
ми щракнеше коляното 
и повече не можех да 
бягам“ подозираме, че е 
имал разкъсан менискус. 

***
6.7.1961 г., Варна, 

Градски ст., „Ч. море“ – 
„Омония“ Никозия 3:1 
(2:1),

Голм.: 0:1 Пакос 
6‘, 1:1 Н. Димитров 40‘, 
2:1 П. Дудунов 42‘, 3:1 Г. 
Димитров 86‘

„Ч. море“: К. 

Любенов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Ст. Янев, Сп. Киров, 
П. Дудунов, Г. Димитров, 
Аб. Билялов, Н. Димитров

„Оmonia“ Nicosia: 
Кarpis (от AYMA Nicosia), 
Antoniou Takis, Panayutou 
Kostas, Christos Vatiliotis, 
Kyriakou Antonis, Andreas 
Konstantinou – Esso, Andreas 
Kakoulis, Panicos Krystallis 
(от „Apollon” Limassol), 
Christoforou Kokos, Andreas 
Christodoulou – Pakos, 
Grigoriou Antonakis

В. „Нар. дело“, 7.7. 
1961 г.: „Вчера на стади-
она се състоя приятелска 

6.7.1961 г. отборите на „Омония“ Никозия и „Черно море преди мача, прави от ляво надясно: Антонис Кирияку, 
Вл. Грозданов, Костас Панайоту, Абил Билялов, Антониу Такис (кап.), Л. Савов, Христофору Кокос, Нако Чакмаков 

(тр. „Омония“), Д. Боснов, Лозан Коцев (тр. „Ч. море“), Андреас Константину – Есо, Я. Атанасов, Паникос Кристалис, 
К. Любенов и Г. Димитров (кап. с купата на спортменството 1960-61), клекнали: Ст. Янев, Андреас Кристодулу - 
Пакос, Н. Димитров, Христос Ватилиотис, Сп. Киров, Григориу Антонакис, Карпис, Андреас Какулис и П. Дудунов 

(разчетена от Петрос Хаджихристодулу)
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1961 футболна среща между 
„Черно море“ Варна и 
„Омония“ Кипър, чийто 
треньор е българинът 
Нако Чакмаков.

Гостите показаха ко-
ректна и приятна игра, 
като през първите 35 мин. 
бяха равностоен против-
ник на домакините. От тях 
изпъкваха с добрата си 
игра вратарят Карпис, за-
щитника Костас (3), полу-
защитника Антонис (5) и 
нападателите Пакос (10) и 
Какулис (7). Още в 6 мин. 
Пакос използва неудач-
но излизане на вратаря 
Любенов и откри резулта-
та. Изравнителния гол чер-
номорци отбелязаха в 40-
та мин. чрез Н. Димитров. 
Две минути след това 
Дудунов увеличи на 2:1. 

След почивката дома-
кините засилиха натиска 
и играта се водеше пре-
димно в полето на гостите. 
В 86-та мин. Г. Димитров с 
глава повиши на 3:1, при 
който резултат завърши 
мачът.

Преди срещата пред-
ставителят на ЦС на БСФС 
Н. Хижов връчи купа-
та по спортсменство на 
Републиканската секция 
по футбол на отбора на 
„Черно море“, който зае 
първото място в класи-
рането по спортсменство 
през 1960-61 година.“

В другия си мач в 
България, „Омония“ губи 
в София от „Локомотив“ с 
5:0.

***
В. „Нар. дело“, 11.8. 

1961 г.: „В нашата страна 
гостува футболния отбор 
„Олуис реди“ – първенец 
на Боливия. Днес той ще 
играе в София с отбора на 
ЦДНА (бел. крайният ре-
зултат от този мач е 8:0 за 

ЦДНА), а в неделя от 17.30 
на стадиона във Варна сре-
щу „Черно море“. 

„Олуис реди“ се на-
режда между челните юж-
ноамерикански отбори. 
Спечелил е ценни победи 
над бразилските тимо-
ве „Фламенго“, „Гремио“, 
„Бахия“ и др. В състава му 
влизат 6 национални със-
тезатели и 7 аржентинци.“

България е една от 
страните, които Club 
Always Ready (CAR) La 
Paz посещава по вре-
ме на европейското си 
турне. Боливийския от-
бор играе също в ГФР, 
Дания, Белгия, Франция, 
Гърция, Румъния, Англия и 
Шотландия. Освен множе-
ството загуби, които отбо-
ра инкасира по време на 
това си турне се забелязват 
и няколко забележителни 
резултати, като победите 
над „Олимпиакос“ с 2:1 на 
4.9.1961 и АА „Гент“ с 3:2 
на 27.9. Равни резултати с 
по 3:3 са постигнати срещу 
„Лил“ (16.9), „Андерлехт“ 
(24.9) и „Абърдийн“ (24.10). 
Срещата с „АЕК“ в Атина за-
вършва 1:1 (на 30.8.)

След мачовете в 
София и Варна CAR гос-
тува в Толбухин сре-
щу „Добруджа“ (2:2 на 
16.8.) и побеждава в 
Михайловград „Септ. 
Слава“ с 5:2 на 23.8. (инфор-
мация и снимки от архива 
на клуба ни бяха предоста-
вени с посредничеството 
на Теодор Борисов).

13.8.1961 г., Варна, ст. 
Ю. Гагарин, „Ч. море“ – 
Club „Always Ready“ 4:1 
(2:1),

Голм.: Н. Димитров, 
Л. Атанасов, Ст. Янев и Ст. 
Димитров за „Ч. море“ и 
Ескобар за CAR

„Ч. море“: К. Любенов, 
Д. Боснов, Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, В. Максимов, 

Ст. Янев, П. Дудунов, Л. 
Атанасов, Г. Димитров, Ст. 
Димитров - Бурунчето, Н. 
Димитров

CAR: Griseldo Cobo 
(Walter Zamorano), Oscar 
Claure, Eduardo Espinoza, 
Mario Zabalaga, Francisco 
Riuz, Mario Di Meglo, 
Armando Escobar, Maximo 
Alcocer, Renan Lopez, 
Ramiro Blacut, Carlos Del 
Llano (Roberto Fresco, Jose 
Rocabado, Arturo Miranda, 
Rolando Vargas, Freddy 
Valda, Eusebio Domingez, 
Romulo Cortez)

В. „Нар. дело“, 15.8. 
1961 г.: „Футболната сре-
ща между първенеца на 
Боливия „Олуис реди“ и 
„Черно море“ не задово-
ли любителите на футбо-
ла. Гостите имаха хубави 
прояви само през първо-
то полувреме, но пока-
заха слаба резултатност. 
Черноморци установиха 
надмощие особено през 
второто полувреме и 
спечелиха с 4:1. Головете 
отбелязаха Н. Димитров. 
Л. Атанасов, Янев и Ст. 
Димитров за „ЧМ“ и 
Ескобар за „Олуис реди“. 
В „Нар. спорт“: „Днес на 
градския стадион „Юрий 
Гагарин“ боливийските 
футболисти претърпяха 
второто си поражение, 
този път срещу местния 
„Черно море“. Домакините 
постигнаха през двете по-
лувремена по два гола 
чрез Димитров II, Атанасов 
II, Янев и Димитров III. 
Единствения гол за „Олуис 
реди“ отбеляза Ескобар в 
първата част от мача.“

Бел. Тук за първи 
път срещаме името 
„Юрий Гагарин“, дадено 
на Градския стадион във 
Варна след посещението 
на съветския космонавт 
в града.

„Омония“ Никозия, 
осн. 4.6.1948 г. от 

спортисти с леви-
чарски убеждения по 

време на гръцката 
гражданска война 

и заедно с още 5 
политически свър-
зани по левичарска 

линия клуба обра-
зува Кипърската 

аматьорска лига, 
просъществувала в 

периода 1948-53 г., 
в който „Омония“ 

спечелва 4 от 5 въз-
можни титли. От 

следващата година 
клубът е приет в 
Кипърската ФА и 

започва участието 
си в първа дивизия с 

посредствени резул-
тати. Сезон 1961-62 

донася първата 
национална шам-

пионска титла под 
ръководството на 

българския треньор 
Нако Чакмаков, след 

което „Омония“ се 
превръща в най-ус-
пешният кипърски 

клуб, спечелвайки 
14 от 18 възможни 

титли в периода 
1971-88 г.
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Футболистите на Клуб „Олуис реди“ на варненския плаж.

10.8.1961 г., София, Макс Алкосер, Франциско Руис, Марио 
Забалага и Роберто Фреско от Клуб „Олуис реди“, Ла Пас.
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13.8.1962 г., ст. Юрий Гагарин, футболистите на "Черно море" и боливийският Клуб "Олуис реди" излизат на терена. 
Капитана Георги Димитров, следван от Константин Любенов, Янко Атанасов, Владимир Грозданов, Никола Дими-

тров, Васил Максимов и Петър Дудунов. От боливийците се различават първите двама: Eduardo Espinoza, Carlos Del 
Llano и най-накрая между Максимов и Дудунов - Ramiro Blacutt (в кадъра горе вдясно), който от следващата година 

ще стане първият Латино Американски футболист на "Байерн" Мюнхен, а в последствие и треньор на нац. отбора 
на Боливия.(информация и разпознаване на боливийците от Thomas Allen)
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***
5.8.1961 г., контр., Ген. 

Тошево, „Орлов“ Г.Т. – „Ч. 
море“ 1:6

9.8.1961 г., контр., 
София, „Левски“ – „Ч. море“ 
6:1

20.8.1961 г., „Ч. море“ 
– „Локомотив“ Сф 2:2 
(1:1),

В. „Нар. дело“, 
22.8.1961 г.: „В неделя на 
стадиона се състоя пър-
вата среща от футболния 
шампионат. … Преди 
срещата председателя на 
градската секция по фут-
бол Ст. Ковачев (Солака) 
поздрави отборите. …

Още в начални-
те минути пролича, че 
„Локомотив“ е по-добрия 
отбор на терена. Неговите 
състезатели действаха 
по-бойко и настъпател-
но и чрез Дебърски (11) 
и Котков (9) застрашава-
ха по-често вратата на 
Любенов, но ударите бяха 
неточни. Дори Котков про-
пусна да реализира отсъ-
дената в 8-та мин. дузпа. 
Черноморци провеждаха 
откъслечни атаки и почти 
всички сили бяха хвър-
лени в отбрана, но и това 
те не вършеха успешно. 
При един голям пропуск 
на Боснов (3) в 11-та мин. 
Котков овладя топката, 
напредна сам и със силен 
удар откри резултата – 1:0 
за „Локомотив“. При една 
контраатака в 20-та мин. 
Станимиров (Лок), който 
играеше на поста центра-
лен защитник допусна 
грешка и Дудунов (11) из-
равни – 1:1.

През второто полу-
време „Ч. море“ използва 
отпущането на гостите и 
успя да изравни играта, 
дори на моменти наложи 
надмощие. Чрез нови два 

наказателни удара двата 
отбора чрез Страков (12) и 
Станимиров по още един 
гол. 

Въпреки равният ре-
зултат „Ч. море“ не задово-
ли. Отбраната бе несигур-
на, а нападателите само от 
време на време пробляс-
ваха. Полузащитниците 
и свръзките (Янев-10) 
подпомагаха повече бра-
нителите, отколкото на-
падателите. Често напред 
действаха само Дудунов, 
Стефанов (9) и Киров (7), 
които трудно намираха 
пролука в отбраната на 
„Локомотив“.

27.8.1961 г., „Дунав“ 
Русе – „Ч. море“ 4:2 (3:2),

В. „Нар. спорт“, бр. 
102, 28.8.1961 г.: „След 
тежкия удар, който 
„Дунав“ получи в първия 
кръг, съвсем естестве-
но бе този бояк отбор да 
търси реабилитация. Не 
им бе лесно, защото след 
гола на Йорданов във 
2-та мин., Страков израв-
ни в 4-та, след нов гол на 
Йорданов в 22 мин., гол 
на Г. Димитров в 26-та … 
В следващата минута оба-
че, русенският централен 
нападател отново изведе 
своя отбор напред и по-
нататък той не можа да 
бъде застигнат. Нуриев 
оформи в 65-та мин. край-
ния резултат – 4:2.“

3.9.1961 г., „Ч. море“ 
– „Миньор“ Димитрово 
0:0,

В. „Нар. дело“, 
5.9.1961 г.: „В неделя на 
стадиона … двата отбора 
започнаха с голям устрем, 
чести смени на местата на 
играчите, като си служеха с 
къси подавания, но и двата 
отбора се грижеха повече 
за отбраната си, отколкото 
за нападението и умело 

прилагаха изкуствените 
засади. За това топката 
се разиграваше предим-
но в центъра на игрище-
то. Полузащитниците и 
свръзката Киров (10) на 
„ЧМ“ подпомагаха повече 
бранителите, отколкото 
нападателите. В напа-
дението на домакините 
най-често оставаха да 
действат 2-3 състезатели 
и често техните усилия 
да пробият сгъстената 
отбрана на „Миньор“ се 
проваляха. Домакините 
имаха лек превес и съз-
дадоха повече критични 
положения пред вратата 
на гостите без да реализи-
рат гол. Страков (9), който 
игра като дясна свръзка 
беше много оперативен и 
в 22 и 32-та мин. след спо-
лучливи пробиви прех-
върли хубави топки пред 
вратата на гостите, но по-
ради ненавременната на-
меса на Г. Димитров (8) те 
не бяха оползотворени. 
Черноморци отправиха 
повече удари към врата-
та на Иванов (Мин-1), но 
повечето от тях бяха не-
точни. Киров (10) се спра-
ви сравнително добре на 
новия си пост, но той игра 
повече в отбрана. 

През второто полу-
време, в отделни моменти 
пролича, че Н. Димитров 
(който замести Османов), 
Г. Димитров и Киров мо-
гат да комбинират спо-
лучливо.

Миньорци, които си 
служеха добре с крила-
та създаваха изненадва-
щи атаки. Най-деен беше 
Мартинов (8), който игра 
център нападател. На два 
пъти той се отскубваше 
от отбраната, но благода-
рение на навременната 
намеса на Я. Атанасов (3) 
тези опасни положения 

1961

Club „Always ready“ 
El Alto (CAR), осн. 

13.4.1933 г. в пред-
градието на Ла Пас – 

Ел Алто, намиращо 
се на 4000 м надмор-

ска височина. През 
1951 г. CAR спечелва 

първата си тила 
на Ла Пас, която се 

приема за национал-
на боливийска. От 

1956 г. първенство-
то включва още две 

провинции и през 
1957 г. CAR спечелва 

втората си и за сега 
последна титла. 

CAR е първият боли-
вийски отбор, който 

посещава Европа 
(август - ноември 
1961 г.). През 1977 

г. CAR е един от 
основателите на 

професионалната 
лига в Боливия, от 

която отпада през 
1991 г. и се завръща 

през 2018. Отборът 
е известен с прякора 

Banda Roja, поради 
диагоналната чер-

вена лента на екипа, 
наподобяващ този 

на популярният 
аржентински тим 

„Ривър плейт“.
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бяха отстранени. 
Второто полувреме 

премина при по-слабо тем-
по, без особени промени 
в характера на играта. В. 
Кънчев“

10.9.1961 г., „Ч. море“ – 
„Локомотив“ Пд 2:1 (2:1),

В. „Нар. дело“, 
12.9.1961 г.: „Отборът на 
„Ч. море“ винаги е играл 
добре при силно наводнен 
и тежък терен. Това се по-
твърди в неделния му мач. 

Цялата среща, която се 
проведе на стадиона във 
Варна премина при непре-
къснат дъжд, но това не 
попречи на отборите да 
покажат бърз и техничен 
футбол. 

В първите 15 мин. „Ч. 
море“ игра погрешно, с 
къси подавания, без проби-
ви по крилата и това позво-
ли на гостите да упражнят 
силен натиск. Защитниците 
трудно удържаха Донков, 
Грънчаров и Кънчев. Така 
в 12-та мин. Кънчев се от-
скубна от отбраната на 
домакините, напредна сам 
и със силен удар откри – 
1:0 за „Локомотив“. Голът 
стресна черноморци и те 
заиграха значително по-
добре – на широк фронт 
и с дълги прехвърляния, 
които при тежкия терен се 
оказаха по-полезни. Тук из-
пъкна с отлични пробиви 
по крилото Киров (ЧМ-7). 
Той не само успешно атаку-
ваше и създаваше изгодни 
положения, но и сам реа-
лизира два гола – в 15 и 30-
та мин. и доведе резултата 
до 2:1 за „Ч. море“. 

Второто полувреме 
бе изцяло на „Ч. море“. За 
това оказа благотворно 
влияние и заздравяване-
то на отбраната със смя-
ната на Максимов (5) с 
Боснов. Пред вратата на 

„Локомотив“ стана горе-
що, но варненските напа-
датели се надпреварваха 
да правят пропуски от 
съвсем изгодни поло-
жения и резултата оста-
на непроменен. Добри 
прояви имаха и младите 
Ст. Димитров (ЧМ-10) и 
Кондов (8). Н. Димитров 
(11) бе в слаба форма и 
не даде очакваното. Ив. 
Бангьозов“

17.9.1961 г., „Марек“ 
Ст. Дим. – „Ч. море“ 0:1 
(0:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 111, 18.9.1961 г.: 
„Значителни промени в 
състава на „Марек“ дадо-
ха известно отражение 
върху неговата игра, коя-
то бе бледа и изпълнена 
с много грешки, особено 
през първата част на сре-
щата. Въпреки че играе-
ха с помощта на вятъра, 
домакините не можаха 
сериозно да застрашат 
черноморци, които през 
това полувреме умело 
се защитаваха и съвсем 
рядко слизаха към врата-
та на Ванчев. В 44-та мин. 
след ъглов удар Ангелов 
пипна топката с ръка 
и съдията Иванов пра-
вилно отсъди 11-метров 
удар в полза на гостите. 
Киров изпълни добре, но 
Ванчев майсторски отби.

През вторите 45 мин. 
публиката бе свидетел на 
крайно лошо ръковод-
ство от страна на съдия-
та Иванов и помощника 
му Начев. На два пъти 
той отмени голове на 
„Марек“, а Начев не поз-
воляваше на „Ч. море“ да 
направи нито едно напа-
дение, като маркираше 
несъществуващи заса-
ди. В 75-та мин. Куков не 
можа да спре устремния 
Киров, който със самос-

тоятелна акция отбеляза 
единствения гол на сре-
щата. Б. Джорджев“

24.9.1961 г., „Ч. море“ 
– ЦДНА 0:2 (0:1),

В. „Нар. дело“, бр. 
231, 26.9.1961 г.: „В неде-
ля над 30 000 на стадиона 
наблюдаваха оспорван 
двубой. По-добри на тере-
на бяха армейците, които 
заслужено спечелиха с 2:0. 

Още в първите минути 
футболистите на ЦДНА за-
играха с пълни сили. В 3-та 
мин. Цанев (9) предупре-
ди за това със силен удар 
над напречната греда. 
Служейки си с подавания с 
едно докосване на топката 
и точни пасове, нападате-
лите на ЦДНА атакуваха 
остро. В 23-та мин. Колев 
стреля от около 20 м и от-
кри резултата. 

През първото полу-
време домакините играха 
много смутено и без го-
лям устрем. Те неправил-
но предпочитаха дългите 
подавания, където само 
Г. Димитров (9) успешно 
влизаше в борба за висо-
ка топка. Домакините си 
служеха често с неточни 
подавания и поднасяха 
топката като подарък на 
ЦДНА. 

След почивката ар-
мейците продължиха да 
упражняват натиск. Играта 
се водеше в полето на „Ч. 
море“. Но скоро черно-
морци се организираха и 
след влизането на Страков 
заиграха бързо и маневре-
но, като в продължение 
на 20 мин. респектираха 
своя противник, но от-
браната на ЦДНА съумя-
ваше навреме да парира 
атаките на домакините. 
От нападателите на „ЧМ“ 
най-слабо звено се оказа 
Н. Димитров (11), който не 

1961

28.9.1961 г., след 
военен преврат в 
Сирия е поставен 
край на Обединена-
та Арабска републи-
ка (Обединение на 
Египет и Сирия)

***
10.11.1961 г. излиза 
книгата на Джоузеф 
Хелър „Параграф 22“

***
18.11.1961 г., прези-
дентът на САЩ  Дж. 
Ф. Кенеди изпра-
ща 18 000 военни 
съветници в Южен 
Виетнам.

***
2.12.1961 г., в реч по 
националното ра-
дио президентът на 
Куба Фидел Кастро 
обявява, че е Марк-
сист-Ленинист и 
Куба ще следва пътя 
към социализма. 

***
11.12.1961 г., офици-
ално започва Виет-
намската война. В 
Сайгон пристигат 
първите американ-
ски хеликоптери 
заедно с 400 души 
персонал от армия-
та на САЩ.
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проявяваше достатъчно 
съобразителност и губеше 
в единоборството. В 63-та 
мин. Н. Димитров остана 
сам пред вратата на гос-
тите и необезпокояван 
от никого стреля неточно 
встрани. В 85-та мин. Л. 
Атанасов (8) от изгодно 
положение пропусна да 
изпрати топката в мрежата 
на армейците. 

Две минути преди края 
на срещата, при една атака 
на армейците Я. Атанасов 
(3) и Янев (6) ненавреме 
се намесиха, а вратаря не-
удачно излезе напред и 
Якимов (ЦДНА-10) повиши 
резултата на 2:0. 

Новият вратар Станев-
ски на „ЧМ“ имаше добри 
прояви. В. Стоянов“

1.10.1961 г., „Левски“ 
Сф – „Ч. море“ 6:0 (5:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
117, 2.10.1961 г.: „Една 
слаба отбрана, която на 
моменти се опитваше да 
обърка противника с из-
куствени засади стана 
плячка на нападателите 
на „Левски“.  Головете за-
почнаха да падат твърде 
рано, макар че вторият, 
според нашето мнение не 
беше чист – когато Илиев 
прехвърли топката на 
Аспарухов, последният 
беше в засада. „Сините“ 
намериха как да действат 
срещу своя противник, на-
пипваха слабите му страни 
и използваха това. Трябва 
да се каже обаче, че тях-
ното силно превъзходство 
бе изразено в игра и голо-
ве само през първото по-
лувреме. 

През второто играта 
значително се изравни 
и се спусна до нивото на 
най-бледите срещи в „А“ 
РФГ, каквито в последно 
време видяхме премного. 

Оказа се, че не само защи-
тата на „Ч. море“ е слаба 
– и нападението с нищо 
не се прояви. Напразни 
бяха опитите на Атанасов 
II да създава изгодни по-
ложения за своите ко-
леги от предната линия 
– топката или се губеше 
в дрибъл или биваше не-
точно отправяна към вра-
тата. Така ако играта на 
„Левски“ и индивидуално-
то умение на някои играчи 
(Аспарухов, Дочев) поне 
на моменти показваше 
добри перспективи, тази 
на „Ч. море“ напълно раз-
очарова и навя опасения 
за съдбата на този отбор 
в групата на майсторите. 
Моряците трябва да си на-
правят сериозни изводи 
от този мач.“

Стефан Янев: „По ня-
каква причина и двама-
та ни вратари не играха. 
Коцето Любенов май си 
беше счупил крака тога-
ва и на вратата сложи-
ха Станевски – вратаря 
на Морското училище. 
Вторият му мач в „А“ група, 
момчето не знаеше къде 
се намира. Топки хвърчат 
от всякъде, гол след гол 
още от първите минути. На 
почивката Станевски каза 
на Лозан Коцев: „Другарю 
Коцев, аз съм виновен за 
резултата.“ Коцев му каза: 
„Абе, как ще си виновен ти 
бе, аз такива играчи имам 
тук дето нищо не играят, 
вината е най-малко в теб.“

8.10.1961 г., „Ч. море“ 
– „Спартак“ Плевен 2:0 
(0:0),

В. „Нар. дело“, бр. 
243, 10.10.1961 г.: „В не-
деля отборът на „Ч. море“ 
с мъка спечели две ценни 
точки. 

През първото полу-
време двата отбора иг-
раха посредствено, про-

дължително обработваха 
топката, служеха си често 
с неточни пасове и отпра-
вяха слаби и неточни уда-
ри в противниковата вра-
та. Гостите прилагаха мно-
го изкуствените засади и 
сбиваха играта в центъра 
на игрището. Слаб превес 
имаха домакините, които 
не можаха да го оползот-
ворят.

След почивката чер-
номорци бяха по-борбе-
ни и маневрени. Тяхното 
надмощие беше очевид-
но, но нападението им ку-
цаше. Кондов (10) не беше 
активен, Н. Димитров (11) 
и Л. Атанасов (8) не пред-
ставляваха опасност за 
противника. Те често про-
валяха нападенията със 
своите слаби и неточни 
удари или с оставянето 
им в засада. Г. Димитров 
(9) правилно разпределя-
ше играта, но не беше по-
стоянно маневрен. Само 
Киров (7), при все че беше 
зорко следен от против-
ника, беше неуморим, ша-
реше из цялото игрище и 
внасяше смут в против-
никовата отбрана. В 61-
та мин. Киров напредна с 
топката, преодоля двама 
противникови играчи и от 
около 20 м със силен и то-
чен удар намери горния 
десен ъгъл на вратата на 
Пърчанов – 1:0. От отбра-
ната изпъкна Я. Атанасов 
(3). 

Към края на срещата 
домакините упражниха 
силен натиск и за 6 мин. 
получиха 4 ъглови удара. 
В 85-та мин. след ъглов 
удар Я. Атанасов с глава 
повиши резултата на 2:0.

Гостите повече се 
грижеха за отбраната и 
провеждаха откъслечни 
нападения. В 70-та мин. 
Върбанов (Сп-7) остана 

1961

Хамди Османов 
Мустафов, 3 мача 

в „А“ РФГ (1961-63 г.), 
от Разград, присти-

га в „Ч. море“ като 
военнослужещ, играе 

като ляво крило, 
бърз и амбициозен, 

но не успява да се 
наложи при сил-

ната конкуренция 
в нападението. 

Хамди е описан в 
комичен случай, при 

влизането си като 
резерва в контролен 

мач на младежкия 
националния отбор 

във Варна „… Беше 
пуснат на терена 
3-4 минути преди 

края на срещата. Из-
пълняваше се ъглов 
удар пред вратата 

на съперника, той 
хукна към нея и при 
създалото се меле 

ритна противников 
играч и беше изгонен 

от терена без да е 
докоснал още топ-

ката.“ (от „Футбол-
на Варна“, Ст. Янев 

и сътр.)
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сам пред вратата и стреля 
силно, но Иванов (ЧМ-1) 
прояви точен рефлекс и 
изби в ъглов удар. Съдията 
Цв. Цветков от София 
ръководи обективно. В. 
Стоянов“ 

15.10.1961 г., „Ботев“ 
Пловдив – „Ч. море“ 0:0,

В. „Нар. спорт“, 
бр. 123, 16.10.1961 г.: 
„Публиката с облекчение 
посрещна последния съ-
дийски сигнал, който ги 
избави от досадата на една 
крайно отегчителна, скуч-
на игра. Домакините бяха 
съвсем безпомощни пред 
сгъстената защита на вар-
ненци. „Ч. море търсеше 
равен мач и без особени 
усилия го постигна – 0:0.“

22.10.1961 г., „Ч. море“ 
– „Берое“ 3:0 (0:0),

В. „Нар. дело“, 24.10. 
1961 г.: „В неделя отборът 
на „ЧМ“ изненада с победа-
та си.

Първото полувреме 
премина при поделено над-
мощие. По-борбени и мане-
врени бяха гостите, но тех-
ните атаки нямаха завърш-
ващи удари. Черноморци 
действаха също устремно 
на широк фронт, но про-
пуските им пред вратата 
на гостите се редяха един 
след друг. В 20-та мин. Г. 
Димитров получи удобна 
топка от Киров и от изгод-
но положение би встра-
ни, а в 32-та мин. закъсня 
да отклони прехвърлена 
удобна топка от Атанасов 
II. Дудунов също направи 
пропуски 17 и 35-та мин.

Като че ли пропу-
ските, направени през 
първото полувреме от 
Г. Димитров го мобили-
зираха още повече след 
почивката. В 66-та мин. 
при една атака Атанасов II 

прехвърли удобна топ-
ка и Г. Димитров с глава 
я изпрати в мрежата на 
Найденов. Откриването 
на резултата внесе сму-
щение у гостите, което не 
можаха да преодолеят до 
края на срещата. Особено 
нестабилно игра край-
ната им отбрана. Това 
позволи на черномор-
ци да установят видимо 
надмощие. Въпреки, че Г. 
Димитров беше пазен от 
двама противникови иг-
рачи, той не само умело 
разпределяше играта, но 
използваше недоразуме-
нията в противниковата 
отбрана и често провеж-
даше внезапни самос-
тоятелни пробиви. Така 
се родиха и двата гола. 
В 75-та мин. Г. Димитров 
със самостоятелна акция 
премина Станоев (Б-4) и 
от 30 метра стреля неспа-
сяемо. В 88-та мин. също 
една негова акция за-
върши с точен удар като 
затвърди победата – 3:0. 
Те напомниха на зрите-
лите за хубавите прояви 
на Г. Димитров в първи-
те му години, когато със 
своя устрем от различни 
и неизгодни положения 
със своите точни уда-
ри често развълнуваше 
публиката. От нападате-
лите Дудунов и Генов се 
оказаха в недобра фор-
ма. Атанасов II направи 
доста сериозен пропуск 
в 85-та мин., когато вра-
таря Найденов падна, из-
пусна топката и Атанасов, 
необезпокояван от нико-
го, пред самата врата би 
топката над напречната 
греда. В. Стоянов“

В. „Нар. дело“, 
29.10.1961 г.: „ Нова фут-
болна школа. С цел да се 
развие още повече фут-
бола сред децата и юно-
шите, футболната секция 

при АСК „Черно море“ 
Варна реши да създаде 
детско-юношеска спортна 
школа. В школата ще учат 
около 80 млади футболи-
сти. Теоретическите зани-
мания ще се водят от най-
добрите специалист в гра-
да – треньорите Л. Коцев, 
Д. Димитров (Клечо) и Ат. 
Аврамов.

Снощи в Дом Народен 
флот стана тържествено 
откриване на школата. За 
това хубаво начинание на 
АСК „Ч. море“ говори пред-
седателя на футболната 
секция при дружеството 
В. Дамянов. След това бяха 
раздадени награди на от-
личили се футболисти и 
бе прожектиран филм за 
Универсиадата.“

19.11.1961 г., „Спар-
так“ Пловдив – „Ч. море“ 
2:4 (2:2),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 138, 20.11.1961 г.: 
„Спартаковци не бяха тол-
кова слаби за една загуба 
с 2:4, но все пак известна 
доза подценяване на про-
тивника не даде възмож-
ност за пълна мобилиза-
ция на отбора. Това даде 
своето отражение – през 
по-голямата част от мача 
домакините не успяха да 
организират добре игра-
та си. Много слабо, с из-
ключение на Диев играха 
пловдивските нападатели, 
които с неточни пасове гу-
беха топката.

„Ч. море“ победи на-
пълно заслужено, като не 
остави нито капка съм-
нение в своя успех. Той 
бе изкован с изключи-
телна амбиция и бойкост 
на всички състезатели, с 
умната игра и отличната 
тактическа дисциплина на 
целия отбор. Резултатът 
бе открит в 7-та мин. от Г. 

1961

Стефан Димитров 
Стефанов – Бурун-
чето (5.11.1939 г. - 
20.6.2014 г.), 5 мача в 
„А“ РФГ през този се-
зон, син на капитана 
на „Владислав“/ВМС 
Д. Стефанов - бай 
Митьо. „Голяма, 
нереализирана 
надежда. Играли сме 
заедно от детския 
отбор на ВМС. 
Бурунчето беше 
отличен нападател 
като дете, капитан 
на отбора, правеше 
по няколко гола на  
мач. Но след това 
нещо не можа да се 
развие. Бореше се 
много, но има такъв 
тип играчи, които 
в детския отбор 
блестят над всички, 
а като стигнат 
до мъжкия отбор 
нещо не се получава. 
Бурунчето беше от 
този тип. Игра мал-
ко в „Корабосртрои-
тел“, който ни беше 
като втори отбор, 
от там дойде при 
нас. Не успя да се 
наложи, разсърди се. 
Отиде и игра малко 
в „Спартак“ Варна, 
и там не успя и за-
върши кариерата си 
в „Светкавица“ Тщ.“ 
(Ив. Василев)
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Димитров, който реализи-
ра 11-метров удар, отсъ-
ден за неправилна атака 
на вратаря Стойнов срещу 
Атанасов (7). В следващата 
минута Дишков изравни. В 
22-та мин. Атанасов, който 
беше най-опасният напа-
дател на гостите от малък 
ъгъл изненада Стойнов – 
1:2, а 6 минути след това 
Диев възстанови равен-
ството. След почивката 
черноморци засилиха 
защитата си с Янев като 
трети полузащитник, но 
те макар и рядко продъл-
жаваха да нападат опас-
но. В 49-та мин. Генов от 
наказателен удар увеличи 
– 2:3. Психологическият 
момент беше в 55-та мин. 
Димов изпълни „технич-
но“ 11-метров удар, но 
Иванов, който имаше 
блестящи прояви спаси. 
След безплоден натиск на 
„Спартак“, 4 минути преди 
края, Г. Димитров се осво-
боди от защитата и затвър-
ди – 4:2 за „Ч. море“.

26.11.1961 г., „Ч. море“ 
– „Спартак“ Варна 0:0,

В. „Нар. дело“, 
28.11.1961 г.: „Срещата 
събра рекорден брой по-
сетители за годината – над 
35  000. Многохилядната 
публика очакваше от свои-
те любимци да види хуба-
ва игра, но това не се слу-
чи. Двата отбора започна-
ха бурно, но нервно, като 
търсеха повече пробиви 
през центъра и атаките 
им се проваляха. Топката 
се отнемаше от против-
ника с цената на много 
тичане и сърцатост, като 
последния фактор много 
често беше примесен с 
нарушения. Малко удари 
бяха отправени към вра-
тата, „Спартак“ прилагаше 
често изкуствени засади и 

сбиваше играта в центъра, 
а черноморци се грижеха 
повече за своя тил и ата-
куваха с трима нападатели 
– Л. Атанасов, Г. Димитров 
и Страков. Черноморци 
не демонстрираха бър-
за игра, темпа диктуваха 
повече футболистите на 
„Спартак“.

По-добър на терена 
беше отбора на „Спартак“, 
който в отделни моменти 
имаше подчертано надмо-
щие. Спартаковци по-до-
бре организираха атаките 
си, по-добре се свързваха 
и повече се бореха за пър-
ва топка. Халфовете, осо-
бено неуморимия Бл. Янев 
добре се включваха в напа-
дението. Отбраната наче-
ло с Кирчев се чувстваше 
стабилна. По-резултатни 
се оказаха нападенията им 
по фланговете. В продъл-
жение на 10 мин. „Спартак“ 
получи право на три ъгло-
ви удара, от които два бяха 
спечелени от Стефанов. 
Но нападенията на спар-
таковци достигаха до 
подсилената отбрана на 
черноморци, към вратата 
на Иванов бяха отправени 
малко удари. 

Черноморци, които 
играха доста несвързано 
проведоха няколко опас-
ни нападения по крилата. 
В 32-та мин. Страков се ус-
треми сам към вратата, но 
бе догонен от Димитров 
(Сп-2), който изби топката 
в ъглов удар, а в 44-та мин. 
Страков остана сам срещу 
вратата, но сега Вълчанов 
успя да му отнеме топката. 

След почивката кар-
тината не се промени. 
Спартаковци продължиха 
да обсаждат вратата на 
„ЧМ“ като създадоха три 
опасни положения, кои-
то вратаря Иванов умело 
ликвидира. Увлекли се 
напред, спартаковци съз-

дадоха условия на моря-
ците често да преминават 
в опасни контраатаки и 
да заплашват сериозно 
вратата на Вълчанов. Това 
особено пролича в по-
следните 25 мин. в 71-та 
и 77-та мин. пред вратата 
на Вълчанов се получи 
разбъркване, но гол не бе 
отбелязан. От отбора на 
„ЧМ“ най-активни бяха Л. 
Атанасов и Я. Атанасов. В. 
Стоянов“

Арг. Страков: „По тези 
времена се случваше да 
събират двата отбора в 
окръжия комитет на БКП 
и да разпореждат, че мача 
трябва да завърши нарав-
но, за да имало два отбо-
ра от Варна в „А“ РФГ. На 
терена, когато те удари 
адреналина, не винаги се 
получаваше приятелски 
мач. Имаше и ритници и 
псувни, не съм сигурен 
даже дали уговорката ви-
наги се изпълняваше, но 
инструкции „отгоре“ си 
имаше.“

3.12.1961 г., „Славия“ 
Сф – „Ч. море“ 1:0 (0:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 144, 4.12.1961 г.: 
„Победният гол бе един 
от куриозните в първен-
ството. Гугалов изпълни 
ъглов удар отляво, топ-
ката полетя полувисоко 
точно към предната греда 
,към главата на Боснов, но 
в последния миг Боснов 
рязко се наведе и топката, 
като се удари леко в тя-
лото на вратаря Иванов, 
се отърколи в мрежата – 
1:0. След малко Боснов бе 
сменен и като се отпра-
вяше към съблекалнята 
обясняваше: „Вратарят ми 
извика да пусна и аз оста-
вих топката …“.

Ако този гол беше 
паднал през първото 

1961

В квалификациите 
за седмото Светов-

но първенство по 
футбол в Чили през 

1962 г., България 
се пада в група с 

Франция и аутсайде-
ра Финландия. След 
победи с 2:0 (навън) 

и 3:1 (у дома) над 
Финландия и загуба с 

0:3 (навън) и победа 
с 1:0 (у дома) над 

Франция, България 
дели първото място 

в групата. Голова-
та разлика е +5 в 

полза на Франция, но 
според тогавашния 
регламент това не 

е определящ фактор 
и при равни точки 

на двата съперника 
се насрочва трети 

мач на неутрален 
терен. На 16.12.1961 

г. в Милано, България 
постига най-го-
лемият успех на 

българския футбол 
до тази дата, като 
побеждава Франция 
с 1:0, с гол на Якимов 

в 47-та мин. и се 
класира сред 16-те 
най-добри отбора 

на планетата за 
световните финали 

в Чили.
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полувреме всеки зрител 
щеше да го определи като 
несправедливост, защото 
през първото полувреме 
„Ч. море“ беше безспор-
но по-добрият отбор. Той 
водеше играта в свободен 
маниер, умно и значително 
опасно. Вратарят Иванов 
се справяше добре с вся-
ка топка. Напред важна 
роля играеха Г. Димитров 
и Л. Атанасов. Последният 
бе изваден в удобна по-
зиция в 14-та мин. пред 
Пашоолов, би леко покрай 
излезлия насреща му вра-
тар, но не улучи вратата. 
Ако Величков и неговите 
колеги от защитата не бяха 
играли добре, можеше да 
се дойде до една тъжна 
неделя за „Славия“, защото 
нападението бе една твър-
де безпомощна формация. 

След почивката „бели-
те“ се вдигнаха на щурм 
и черноморци, които до 
тогава играеха значител-
но открито, се отдръпнаха 
назад. Постепенно започна 
да се топи тяхното спокой-
ствие. Полученият гол е 
може би най-силното про-
явление на това. Но след 
него имаше още редица 
случаи, когато като по чудо 
черноморската врата не 
бе превзета. В тези напрег-
нати минути можаха да се 
констатират някои плахи 
присъди на Ат. Динев. … 
Ал. Ясников“

Купа на ГС на 
Профсъюзите:

12.12.1961 г., „Ч. море“ – 
„Корабостроител“ 2:0 (1:0),

В. „Нар. дело“, 
14.12.1961 г.: „В неделя на 
Колодрума във Варна се 
състоя срещата за купата 
на ГС на ПС. През първото 
полувреме корабостроите-
лите оказаха сериозна съ-
протива, като провеждаха 

устремни контраатаки, 
но през второто полувре-
ме силите им не достиг-
наха и трябваше само да 
отбраняват своята врата.

В 30-та мин. след 
ъглов удар Я. Атанасов 
откри резултата, а 75-та 
мин. Н. Димитров с глава 
покачи на 2:0 за „Ч. море“, 
при който резултат дой-
де края на срещата.“

14.1.1962 г., контр., 
Колодрума, „Ч. море“ – 
„Спартак“ Варна 4:1 (0:0),

В. „Нар. дело“, 
16.1.1962 г.: „Малко дни 
ни делят от началото на 
пролетния полусезон. За 
разлика от други години, 
сега състезанията ще за-
почнат на 4 февруари, а 
една седмица преди това 
ще се състоят срещите от 
турнира за КСА. За това 
варненските футболисти 
от „ЧМ“ и „Спартак“ са в 
усилена подготовка.

Първата контролна 
среща между тях събра 
в неделя на Колодрума 
много любители на този 
спорт. През първото 
полувреме по-дейни 
бяха футболистите на 
„Спартак“, които уста-
новиха известно тери-
ториално надмощие. 
Отличиха се с разумната 
си и технична игра Бл. 
Янев и Николов. Но въ-
преки, че създадоха ре-
дица изгодни положения 
спартаковци се показаха 
като слаби реализатори. 
Дори централния напа-
дател Л. Костов пропусна 
да изпрати топката в мре-
жата при отсъдената дуз-
па. Слабият му удар бе 
отбит от вратаря Иванов.

Второто полувреме 
започна с натиск на чер-
номорци, които постиг-
наха 4 гола чрез Кондов 
и Ст. Димитров по 1 и 

Киров – 2. Единствения 
гол за „Спартак“ отбеляза 
Петков.

Независимо от резул-
тата в подготовката на от-
борите има още много да 
се желае. Почти през цяло-
то първо полувреме „ЧМ“ 
не можа да свърже играта 

си, полузащитната линия 
се губеше и не подхран-
ваше пълноценно напа-
дението. Пролича по-до-
брата физическа издръж-
ливост  на футболистите 
от „ЧМ“, докато към края у 
спартаковци се почувства 
умора. … Ив. Колев“

21.1.1962 г., контр., 
Колодрума, „Ч. море“ – 
„Спартак“ Плевен 5:1 (3:0),

В. „Нар. дело“, 
23.1.1962 г.: „В неделя на 
Колодрума се състоя кон-
тролна футб. среща. 

Преди започване на 
срещата Първия секре-
тар на ГК на Комсомола 
др. Манол Стоянов връ-
чи на отбора на „Ч. море“ 
почетната грамота на ЦК 
на ДКМС, с която се на-
граждава дружеството на 
Комсомола към отбора за 
спечелване на първото 
място в съревнованието 
за най-добра комсомолска 
работа в отборите от „А“ 

1962

14-15.03.1962. 
Съставено е новото 
правителство на 
Антон Югов. От със-
тава му са извадени 
хората, които са 
имали най-силните 
позиции в МВР през 
40-те и 50-те години 
- Георги Цанков, 
министърът на 
вътрешната търго-
вия Руси Христозов 
и Георги Кумбилиев 
(последните двама 
остро критикувани 
от Живков в доклада 
му пред ЦК в края на 
ноември 1961 г.).
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РФГ.
И тази година футбо-

листите от „Ч. море“ се 
включват в съревнова-
нието, като излизат с при-
зив-обещание към всички 
отбори от „А“ РФГ да бъдат 
образцови в труда, уче-
нието и спорта. 

Почти цялата среща 
между „ЧМ“ и „Спартак“ 
премина при надмощие 
на домакините. Те бяха по-
бързи и често затруднява-
ха отбраната на гостите. 
Още в 5-та мин. Киров от-
кри резултата, а до края на 
полувремето Н. Димитров 
и Г. Димитров покачиха на 
3:0.

През второто полу-
време черноморци отбе-
лязаха още два гола чрез 
Г. Димитров и П. Дудунов, 
срещу един на гостите от 

21.1.1962 г., Колодрума, АСК „Ч. море“ с почетната грамота на ЦК на ДКМС, прави от ляво надясно: 
Л. Коцев (ст. тр.), Г. Димитров, Ив. Иванов, Я. Атанасов, Ив. Василев, Вл. Грозданов, Н. Димитров, В. Максимов, 

П. Дудунов, Л. Атанасов, Д. Боснов и Ил. Апостолов – Оптячката (пом. тр.), клекнали: 
С. Нинов, Аб. Билялов,  Л. Савов, Сп. Киров, Ст. Дим. Стефанов, Ст. Янев и Б. Кондов

Здравков и срещата за-
върши 5:1 за „Ч. море“. По 
време на мача и в двата от-
бора бяха изпробвани ре-
дица млади състезатели.“

***
Новото в 

турнира през 
този сезон е, че 
елиминациите 
ще се опреде-
лят в два мача 
на разменено 

гостуване.
1/16 финал КСА:
28.1.1962 г., Коларовгр., 

„Волов“ – „Ч. море“ 0:1 
(0:0),

Голм.: 0:1 Н. Димитров 
48‘

В. „Нар. спорт“, бр. 15, 
29.1.1962 г.: „Почти през 
цялото първо полувре-
ме отбраната на „Ч. море“ 
беше поставена на сери-

озно изпитание. „Волов“ 
игра с голям подем, бър-
зо и енергично, и само 
неточните завършващи 
удари запазиха вратата на 
Любенов от посещение на 
топката. 

В началото на вто-
рото полувреме, съвсем 
неочаквано отбраната на 
домакините остави непо-
крит Н. Димитров, който 
необезпокояван от 7-8 
метра отбеляза единстве-
ния гол на срещата. След 
това черноморци взеха 
инициативата. Умората у 
състезателите на „Волов“ 
позволи на гостите по-
често да изникват в не-
посредствена близост до 
вратата на Станков, но нов 
гол не бе реализиран.“

18.2.1962 г., 
Колодрума, „Ч. море“ – 

1962

1.01.1962. Трета 
обмяна на парите 

в съотношение 
10:1. Реформата е 

предизвикана от 
паричната реформа 

в СССР и трябва да 
съгласува валут-

ните курсове на 
рублата и лева.

 * * *
25.02.1962. Избори за 

народно събрание, 
99,90% от гласове-

те са за ОФ.
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„Волов“ Клгр. 5:0 (3:0),
Голм.: 1:0 Г. Димитров 

15‘, 2:0 П. Дудунов 35‘, 3:0 Сп. 
Киров 38‘, 4:0 Г. Димитров 
80‘, 5:0 Ст. Стефанов 90‘

В. „Нар. дело“, 
20.2.1962 г.: „… В техни-
ческо и игрово отношение 
домакините превъзхожда-
ха своя противник и през 
цялото време имаха под-
чертано надмощие. Гостите 
предимно се отбраняваха 
и играха доста разпокъса-
но. Нападателите им пока-
заха слаба и неточна стрел-
ба във вратата. Те само на 
три пъти застрашиха вра-
тата на „Ч. море“. От гос-
тите добри прояви имаха 
Димитров (5), Желязков (7) 
и Станков (1).

Головете отбелязаха: в 
15 мин. Димитров (9) полу-
чи удобна топка от Киров 
(7) и откри резултата; в 35-
та мин. Киров пусна в кори-
дор топка, която Дудунов 
(11) догони и изпрати в 
мрежата – 2:0; в 38-та мин. 
Киров покачи на 3:0; в 80-
та мин. Димитров за втори 
път прати топката в мрежа-
та на гостите – 4:0 и в по-
следната минута Стефанов 
(8) с глава повиши на 5:0 за 
„Ч. море“.

„Ч. море“ се класира за 
1/8 финал с общ резултат 
6:0

1/8 финал КСА:
14.5.1962 г., Варна, „Ч. 

море“ – ЦДНА 3:0 (0:0),
Голм.: 1:0 Г. Димитров, 

2:0 Л. Атанасов, 3:0 Сп. 
Киров

„Ч. море“: К. Любенов, 
Ив. Василев (58‘ Ст. Генов), 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, 
Аб. Билялов, Л. Савов, 
Сп. Киров, Л. Атанасов, 
Г. Димитров, Ст. Янев, П. 
Дудунов

ЦДНА: Петров, Кошев, 
Георгиев, Гаганелов, 

Здравков, Златков, 
Ранков, Станков, Цанев, 
Панайотов, Кръстев

17.5.1962 г., София, ст. 
Раковски, 17.30, ЦДНА – 
„Ч. море“ 2:0 (2:0),

Голм.: 1:0 Ранков, 2:0 
Цанев

В. „Нар. спорт“, 
бр. 60, 19.5.1962 г.: 
„Носителят на купа-

та отпадна от борбата. 
Носителят на КСА ЦДНА, 
лишен от цяла редица ти-
туляри беше в трудно по-
ложение срещу „Ч. море“. 
Във Варна той загуби с 
0:3 и както се оказа, това 
бе решително за негова-
та по-нататъшна съдба 
в тазгодишния турнир. 
В четвъртък армейци-
те играха силно първо 
полувреме, вкараха два 
гола (Ранков и Цанев) и 
създадоха впечатление, 
че могат да изплуват. Но 
очевидно силите на мла-
дите състезатели не стиг-
наха за игра в такова тем-

по през 90 минути. 
Две заключения може 

да се извадят от този мач. 
Първо – че ЦДНА има на-
деждни млади сили (най-
силно впечатление на-
правиха халфът Станков и 
вратарят Петров)

Второ – че турнирът 
поддържан по този на-
чин, в отсъствието на ти-
тулярните играчи на ня-

кои отбори, избледнява и 
губи много от спортната 
си стойност, защото не 
предлага истинско съпос-
тавяне на силите. А това е 
едно от двете най-големи 
футболни състезания у 
нас, което винаги трябва 
да бъде съпътствано от 
динамика и борба, за да 
може да изиграе своята 
роля за развитието на фут-
бола. По това трябва да се 
помисли!“

„Черно море“ се класи-
ра за ¼ финал с общ резул-
тат 3:2

(бел. мачовете са иг-

1962

Иван Иванов (ЧМ) и Георги Найденов (ЦДНА) – вратарите 
на националният отбор за СП’62 в Чили.

Носител на КСА за 
сезон 1961-62 е „Бо-
тев“ Пловдив, който 
побеждава „Дунав“ 
Русе с 3:0 на финала, 
игран в София на 
12.8.1962 г.

***
Носител на купата 
на спортсменство-
то за втора поредна 
година е АСК „Черно 
море“ Варна.
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рани по време на подго-
товката на националния 
отбор за СП в Чили, която 
заедно с първенството 
отнема около два месеца. 
Един от отсъстващите 
поради участие в подго-
товката е също и ти-
тулярния вратар на „Ч. 
море“ Иван Иванов)

¼ финал КСА:
20.5.1962 г., Варна, ст. 

Ю. Гагарин, „Ч. море“ – 
„Дунав“ 1:1 (1:1),

Голм.: 1:0 П. Дудунов 
32‘, 1:1 Йорданов 33‘

„Ч. море“: К. Любенов, 
Д. Боснов, Я. Атанасов, 
Вл. Грозданов, Ст. Генов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Л. 
Атанасов, Г. Димитров, Ст. 
Стефанов (Арг. Страков), П. 
Дудунов

В. „Нар. дело“, 
22.5.1962 г.: „Първата 
среща от четвърт финали-
те за КСА се игра в неделя 
на стадиона във Варна. 
Резултата бе открит в 32-та 
мин. след точно подаване 
на Генов, Л. Атанасов на-
предна по дясното крило, 
изпрати топката успоред-
но на вратата на „Дунав“ и 
Дудунов леко я отклони в 
мрежата – 1:0 за „Ч. море“.

Но кратка бе радостта 
на домакините. Веднага 
след центъра, добрият 
нападател на гостите Н. 
Йорданов атакува устрем-
но по центъра и със силен 
удар изравни. 

В началото на второто 
полувреме футболисти-
те на „Дунав“, които игра-
еха много маневрено с 
точни, ниски подавания 
упражниха силен натиск. 
Отборът на „ЧМ“ отвръща-
ше с бързи контраатаки. 
Създадени бяха редица 
изгодни положения, но 
поради пропуски на напа-
дателите резултата не бе 

променен.“

25.5.1962 г., Русе, 
„Дунав“ – „Ч. море“ 1:0 
(1:0),

Голм.: 1:0 Василев 43‘ 
(дуз.)

„Дунав“ Рс: Иванов, 
Добчев, Й. Цонев, Д. 
Василев, П. Пенев, Ив. 
Минчев, Нуриев, Сад. 
Алиев, Н. Йорданов, В. 
Разсолков (46‘ Флоров), П. 
Колев

„Ч. море“: К. Любенов, 
Ив. Василев, Я. Атанасов, 
Вл. Грозданов, Дим. 
Боснов, Л. Савов, Сп. 
Киров, П. Дудунов (В. 
Максимов), Г. Димитров, 
Ст. Янев, Н. Димитров

В. „Нар. спорт“, бр. 60, 
26.5.1962 г.: „Вчера, след 
равния резултат в първия 
мач (1:1 във Варна), дунав-
ци трябваше да гонят по-
беда, макар и само с един 
гол. Пред близо 15  000 
публика те се представиха 
без контузените Разсолков 
и Малинов. Черноморци 
изведоха познатия титуля-
рен състав, начело с м.с. Г. 
Димитров.

След равностойно на-
чало последва продължи-
телно, но безплодно над-
мощие на русенските фут-
болисти. Все пак в 43-та 
мин. Йорданов (Д-9) успя 
най-сетна да избяга от 
живата си сянка Л. Савов 
(ЧМ-10), вряза се в нака-
зателното поле, но там бе 
буквално подкосен от Я. 
Атанасов (ЧМ-3). Василев 
(Д-4) с бомбен удар пре-
върна в гол отсъдената 
дузпа – 1:0. 

След почивката играта 
стана по-бърза, динамич-
на и остра, с много голови 
ситуации и стрелба от раз-
лични положения. Едва в 
последните 5-10 минути 
черноморци успяха да 
притиснат противника си, 

но резултата остана не-
променен.“

„Ч. море“ отпада на 
¼ финала с общ резултат 
1:2.

***
4.2.1962 г., „Локомо-

тив“ Сф – „Ч. море“ 2:2 
(2:2),

В. „Нар. спорт“, бр. 
16, 5.2.1962 г.: „Теренът 
в снежна премяна беше 
подравнен внимателно, 
слънцето грееше при-
ветливо, лекият вятър не 
можеше да пречи за една 
интересна игра. И тя наис-
тина се разкри пред очите 
на зрителите още от нача-
лото. „Локомотив“ проя-
ви по-голям тактически 
усет и с дълги подавания 
в дълбочина организира 
стремителни набези по 
десния фланг. В 4-та мин. 
Котков изпълни хубав ъг-
лов удар, черноморските 
защитници сами лишиха 
Любенов от възможност-
та да се намеси и топката 
направо влезе в мрежата 
– 1:0. Натискът на софиян-
ци продължи. При едно 
нападение Я. Атанасов 
дори си послужи с ръка, 
за да отклони топката в 
наказателното поле, но 
съдията Ст. Чомаков отми-
на явната дузпа. По-късно 
„Локомотив“ вкара гол, но 
съдията по настояване на 
своя помощник Я. Янков 
го отмени. Това накара 
мнозина да недоумяват. 
Впоследствие научихме, 
че съдийското решение е 
било правилно – Спасов 
бе блъснал непозволено 
вратаря Любенов. Все пак 
локомотивци поизтър-
ваха нервите си и това се 
отрази върху играта им. 
Ив. Димитров не можа 
да се ориентира при ви-
сока топка пред вратата, 

1962

Васил Стаменов 
Максимов, 15 мача 

в „А“ РФГ, позиция: 
бек и дефанзивен 

халф. Пристига в „Ч. 
море“ от „1-ви май“ 

Аспарухово. Описван 
като твърд защит-

ник, изпълнителен 
и дисциплиниран на 

терена, но без много 
техника и въображе-

ние. Васко изиграва 
14 мача през този 

сезон и първия мач 
от следващия, след 

което преминава 
в „Спартак“ Варна. 

Играе силно на 
турнето в Сирия, 

но се разболява 
и не заминава за 

Ирак. „Оставих му 
едни пари в хотела 

в Дамаск, които 
никога не ми върна. 

От ръководството 
ми казаха да не си ги 

искам, защото искал 
да ходи в „Спартак“, 

а те искали да го 
задържат. Накрая 

отиде в „Спартак“ 
и никога не си видях 
парите. След това 

се ожени и замина за-
врян зет във Видин. 
Може би единстве-

ният варненец, 
който е отишъл 

доброволно да живее 
там.“ (А. Страков)
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грешка стори и Лалов, че 
не излезе да боксира и Г. 
Димитров с глава израв-
ни – 1:1. Но с това ярките 
моменти не се изчерпиха. 
В 38-та мин. Иванов се доб-
лижи до варненската врата 
и стреля остро, настъпи 
разбъркване, при което 
Спасов помогна топката да 
премине зад голлинията – 
2:1. След малко обаче со-
фийската защита направи 
грешка, Методиев чистеше 
вече топката, а Станимиров 
се изпречи на пътя му, тя 
рекушира и отскочи към 
Дудунов. Съвсем свободен, 
черномореца прехвърли 
Лалов – 2:2. 

След почивката „ЧМ“ 
предпочете да пази вра-
тата си, но спокойно и 
уверено, без да пропуска 
случаите за резки контра-
атаки. Софиянци имаха те-
риториален превес и ако 
не успяха да го оползот-
ворят, причината е преди 
всичко у нападението. … 
Д. Попдимитров“

11.2.1962 г., „Ч. море“ – 
„Дунав“ Русе 1:0 (0:0),

В. „Нар. дело“, 13.2. 
1962 г.: „Въпреки студено-
то време в неделя, игрище 
Колодрума бе изпълнено. 
Борбата беше силно ос-
порвана. Още от самото 
начало пролича, че гостите 
са решили да добавят две 
точки към своя актив. Те 
по-бързо се нагодиха към 
тежкия терен и силния вя-
тър, играха по-сигурно и 
по-правилно организираха 
нападенията си. С точни по-
давания, на моменти с дъл-
ги прехвърляния по крила-
та, особено чрез Колев (11), 
те бързо изнасяха топката 
напред и създаваха опасни 
положения пред вратата 
на Иванов (ЧМ-1).

Черноморци сбиваха 

играта в центъра, къде-
то трудно можеше да се 
направи пробив. Чести 
бяха неточните пасове. 
Между нападателите ня-
маше добро разбирател-
ство, някои от тях се ув-
личаха в солова игра (Н. 
Димитров, Киров), което 
понякога им костваше 
отнемането на топката. 
Слаби и неточни удари 
нападателите отправиха 
в противниковата врата. 
Само с много енергия и 
тичания домакините ус-
пяваха да неутрализират 
атаките на гостите. 

След почивката мо-
ряците започнаха по-
организирано да напа-
дат и внасят смущение 
в отбраната на „Дунав“. 
Развръзката дойде в 
75-та мин., когато Янев 
(6) отстрани прехвърли 
удобна топка пред врата-
та и Дудунов (7) с глава я 
отклони в мрежата – 1:0. 
В. Стоянов“

21.2.1962 г., контр., 
Колодрума, „Ч. море“ – 
„Ботев“ Бургас 5:1,

В. „Нар. дело“, 
22.2.1962 г.: „Вчера на 
Колодрума във Варна се 
състоя приятелска фут-
болна среща. 

Гостите показаха го-
ляма борбеност и успя-
ха да поведат с 1:0 чрез 
Бонев. Скоро обаче те 
трябваше да отстъпят на 
по-добрата в техническо 
и тактическо отношение 
игра на „ЧМ“. Краят на 
срещата дойде при 5:1 
за „Ч. море“. Головете от-
белязаха Н. Димитров, 
Киров, Г. Димитров, П. 
Дудунов и Ст. Димитров.“

25.2.1962 г., „Ч. море“ 
– „Левски“ Сф 1:2 (0:1),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 25, 26.2.1962 г.: 

„Развоят на играта през 
първата част показа, че 
„ЧМ“ и „Левски“ преди 
всичко се бяха погрижи-
ли да осигурят тила си. 
Това в голяма степен са 
отнася за „Левски“, който 
напред разчиташе само 
на Йорданов и Костов. … 
Имаше моменти, когато 
пред вратата на Михайлов 
се събираха по 10-12 със-
тезатели и ударите на 
черноморските напада-
тели се отбиваха в телата 
на струпалите се играчи. 
Домакините, особено през 
първото полувреме хвър-
лиха много сили в борбата 
за победа, но не атакува-
ха правилно вратата на 
Михайлов. В това отно-
шение, изключение пра-
веха само Киров и Янев. 
Атаките на черноморци в 
повечето случаи се про-
веждаха с висока топка, в 
борбата за която отбрана-
та на „Левски“ доминира-
ше. 

Ако трябва да се фик-
сират по-силните моменти 
от мача, на първо място 
трябва да се отбележи гола 
на Йорданов. В 38-та мин. 
след навременен пас от 
Илиев, той технично пре-
мина отбраната на черно-
морци, остана сам срещу 
Иванов и въпреки наме-
сата на вратаря отбеляза 
майсторски гол. Варненци 
ще запомнят и 56-та мин., 
когато Гайдаров от около 
25 метра, след подаване 
отляво, с диагонален удар 
отбеляза ефектен гол. В 
57-та мин. Киров проби 
отдясно и след грешка на 
Михайлов, Н. Димитров с 
глава намали на 2:1. м.с. Д. 
Ненчев“

(бел. от 19.1.1962 г., гр. 
Димитрово отново носи 
името Перник)

1962

Борислав Кондов 
Донев, 24 мача/1 гол 
в „А“ РФГ (1961-63 г.), 
Борето Кондов е от 
Толбухин, пристига 
в „Ч. море“ като 
военнослужещ от 
Сливен, прекарал 
една година там 
от „школата на 
ЦДНА“. Техничен и 
комбинативен халф, 
силен в контрола на 
топката, с добър 
поглед върху играта 
и много извеждащи 
подавания. Недос-
татъчно активен в 
дефанзивен план. „Не 
беше биткаджия и 
не се бореше за топ-
ката, често гледаше 
отстрани без да 
се намесва.“ Кондов 
напуска отбора през 
1963 г. След това 
е играл в „Ботев“ 
Бургас.
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11.3.1962 г., „Миньор“ 
Перник – „Ч. море“ 0:1 
(0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
31, 12.3.1962 г.: „Още в 
началните ходове, в които 
не липсваха напрегнати 
моменти, гостите от Варна 
прибегнаха към извест-
ния специалитет „бетон“ 
и ревниво се придържаха 
към него до края на сре-
щата. Всъщност, те раз-
полагаха със сили за това 
– работливите защитници 
и полузащитници и един 
безпогрешен Иванов на 
вратата. Понякога в по-
лето на черноморци се 
струпваха по двадесетина 
играчи, но топката не на-
мираше път към мрежата. 
Окуражени от това, те на 
моменти прибягваха и до 
контраатаки. Една от тях 
се оказа съдбоносна за 
домакините. В 56-та мин. 
Г. Димитров (ЧМ-9) свари 
неподготвена миньор-
ската защита, напредна 
и пусна изненадващо  на 
непокрития Киров, който 
от съмнително положение 
мигновено стреля – 1:0 за 
„Ч. море“. Б. Измирлиев“

17.3.1962 г., „Локомо-
тив“ Пд – „Ч. море“ 1:1 
(1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
34, 19.3.1962 г.: „Силно 
наводнения терен затруд-
ни действията на футбо-
листите, но те без изклю-
чение се бореха мъжки 
до край и задоволително 
се справиха с необичай-
ните условия. Над всички 
блестяха двамата вратари 
– младият Иванов и вете-
ранът Кекеманов.

В общи линии играта 
бе равностойна, въпреки 
териториалния превес на 
домакините през второто 
полувреме.

„Ч. море“ се придър-
жаше към схемата 4-2-4 и с 
бързина и изненади напа-
даше опасно. „Локомотив“ 
също намери сигурно оръ-
жие в дългите подавания, 
но безрезултатно пред 
вратата. В 14-та мин. непо-
критият Мулетаров (Лок-
8) отклони топката край 
Иванов, а в 61-та мин. Г. 
Димитров възстанови рав-
новесието, като посрещ-
на отбитата от Кекеманов 
топка. Ст. Стоянов“

22.3.1962 г., ЦДНА – „Ч. 
море“ 1:0 (0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
36, 24.3.1962 г.: „В мача 
срещу ЦДНА възприе един 
вариант на защита, който 
ако не е порочен, най-мал-
ко обезличава футболната 
игра и я превръща в до-
садно зрелище за търпе-
ливите зрители. Още вед-
нага мнимите нападатели 
Кондов (8) и Генов (10) 
се строиха пред линията 
на наказателното поле и 
системата 1-7-3 беше по-
ставена в действие. Към 
Панайотов пък бяха при-
дадени двама „ангели-хра-
нители“, от които единият 
(Максимов) не беше осо-
бено коректен в двубоите.

Но за да се играе до-
бре защитно, необходимо 
е все пак толкова май-
сторство, колкото и за от-
крита игра. А в „бетона“ 
на черноморци се откро-
яваха широки пукнатини, 
през които топката много 
често намираше път към 
вратата. И само отличният 
и днес Иванов и невероят-
ните пропуски на Цанев, 
Якимов и Панайотов осуе-
тиха достъпа ѝ до мрежа-
та.

Така изминаха 75 мъ-
чителни минути, през кои-
то и полупремръзналият 
Найденов има три вели-

колепни прояви. Тук дой-
де неочакваното. Иванов 
се хвърли в краката на 
Ранков, побоя се да не 
бъде ударен и изпусна 
топката. Ранков я отър-
коли до Цанев и послед-
ният пред застиналите в 
съзерцание черноморски 
защитници, леко я отпра-
ви в мрежата – 1:0.

Съдията Димов даде 
вярно тълкуване на ня-
колко възникнали спорни 
положения. Ст. Петров“

25.3.1962 г., „Ч. море“ 
– „Марек“ Ст. Дим. 3:0 
(0:0),

В. „Нар. дело“, 27.3. 
1962 г.: „Срещата събра 
в неделя на Колодрума 
хиляди любители на фут-
бола. Очакванията за бър-
за и красива игра през 
първото полувреме не се 
оправдаха. Двата отбора 
започнаха спокойно, без 
устрем, като си служеха 
с къси подавания и сби-
ваха играта в центъра. 
Черноморци играха дос-
та разпокъсано, връзката 
между отделните линии 
беше слаба. Чести бяха 
неточните и погрешни 
подавания. Прекалено се 
търсеше Г. Димитров (9), 
дори и когато бе в неиз-
годна позиция, а не се из-
ползваха крилата, който 
оставаха свободни. 

Гостите, макар и на 
последно място в групата 
на майсторите бяха по-
борбени, бързо овладя-
ваха центъра, по-правил-
но организираха напа-
денията си, като търсеха 
пробив по крилата (чрез 
Цветков-7). Нападателите 
им обаче, отправяха мал-
ко и неточни удари към 
вратата на Иванов.

След почивката дома-
кините заиграха бързо, 

1962

4.2.1962 г., „Съндей 
таймс“ е първият 
вестник, излязъл с 

цветно приложение.

***
7.2.1962 г. САЩ 

налагат търговско 
ембарго на Куба

***
19.3.1962 г., Боб 

Дилън издава първия 
си албум. В същия 

ден Евианският 
мирен договор слага 

край на Френско-
Алжирската война 
(1954-62) и поста-

вя началото на 
независим Алжир. На 

2.7.1962 г. независи-
мостта е официал-
но приета и призна-

та от френският 
президент Шарл де 

Гол. 

***
31.5.1962 г. в Рамла, 
Израел е изпълнена 

смъртната присъда 
чрез обесване на 

нацисткият военен 
престъпник Адолф 

Айхман, за участие-
то му в Холокаста
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маневрено и по-правил-
но. Те владееха центъра, 
като Г. Димитров играе-
ше малко изтеглен назад 
и атакуваха предимно по 
крилата. Така дойде и пър-
вия гол. Грозданов (4) на-
предна в противниковото 
поле и предаде топката на 
Н. Димитров (11), който я 
прехвърли пред вратата 
на „Марек“ и Киров (7) я 
изпрати в мрежата на гос-
тите – 1:0. Откриването на 
резултата внесе известно 
объркване сред гостите. 
Черноморци продължиха 
да оказват натиск. В 75-та 
мин. след самостоятелен 
пробив на Г. Димитров, 
пред вратата ма Ванчев (М-
1) се получи разбъркване 
и Н. Димитров с глава от-
беляза втория гол. След 10 
мин. Г. Димитров подаде в 
коридор на Н. Димитров 
и последния повиши на 
3:0, при който резултат 
дойде края на срещата. В. 
Стоянов“

***
В. „Нар. дело“, 18.4. 

1962 г.: „Любителите на 
футбола в нашия град ще 
имат възможност да на-
блюдават днес в 17 часа на 
ст. „Юрий Гагарин“ играта 
на най-добрия съветски от-
бор за 1961 г. – шампиона 
на СССР - „Динамо“ Киев. 

Порасналото майстор-
ство и възходът, който 
бележи напоследък съ-
ветския футбол се дължат 
най-вече на масовостта, 
на която се радва в СССР 
тази популярна и обичана 
игра. За резултата от тази 
масовост говори и това, 
че за първи път „големият 
футбол“ излезе от Москва 
и провинциалните отбори 
не само атакуват челото, но 
и завоюваха шампионската 
титла.

Отборът на „Динамо“ 
е съставен от технич-
ни и силни състезатели. 
Сполучливо е комби-
нирана опитността на 
по-старите с устрем-
ната сила на младите. 
Особено впечатление 
правят със своите атле-
тически и спринтьорски 
качества двамата крайни 
нападатели.

Динамовци започ-
наха своето гостуване в 
България не особено уд-
ачно. При непрекъснат 
дъжд те загубиха сре-
щу отбора на „Спартак“ 
Пловдив, подсилен с 
Янев от „Спартак“ Сф, 
Кънчев от „Локомотив“ 
Пд и др. с 1:2. Треньорът 
на „Динамо“ Салавьов не 
каза дали загубата се дъл-
жи на автогола, който се 
оказа решаващ, но спо-
дели следното: „Доволен 
съм от мача в Пловдив, 
независимо от загубата. 
Нашите момчета играха 
много добре, особено 
като се има в предвид, 
че за нас това е началото 
на сезона. Надявам се, че 
във Варна ще се реабили-
тираме.“

За отбора на „Ч. море“ 
това е последната среща 
преди заминаването му 
за Сирия, където ще от-
пътува непосредствено 
след този мач за някол-
ко приятелски срещи. 
Вярваме, че черноморци 
ще се представят достой-
но и ще оправдаят както 
мястото си в челото на 
таблицата, така и надеж-
дите на хилядите си при-
върженици. Димитър 
Вълчев“

18.4.1962 г., ст. Ю. 
Гагарин, 17.00, „Ч. море“ 
– „Динамо“ Киев 1:1 
(1:0), съдия: Ат. Ставрев, 
25 000 зр.

Голм.: 1:0 Сп. Киров 9‘, 
1:1 Турянчик 70‘

„Ч. море“: К. Любе-
нов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, 
В. Максимов, Ст. Генов, 
Сп. Киров, Л. Атанасов, 
Г. Димитров, Ст. Янев, П. 
Дудунов

„Динамо“ Киев: Борис 
Разинский, Анатолий 
Сучков, Владимир 
Щегольков, Борис 
Вьiсоцкий, Юрий Войнов, 
Василий Турянчик, Олег 
Базилевич, Андрей Биба, 
Василий Москаленко, 
Валентин Трояновский, 
Валерий Лобановский

В. „Нар. дело“, бр. 94, 
19.4.1962 г.: „При равно-
стойна игра. Вчера следо-
бед над 25  000 любители 
на футбола изпълниха ст. 
„Юрий Гагарин“. Рядко 
варненската публика е на-
блюдавала такава красива 
и динамична игра. 

След съдийския сиг-
нал двата отбора се впус-
наха в бърза, нападателна 
игра, изпъстрена с ин-
тересни и критични мо-
менти пред двете врати. 
Топката бързо премина-
ваше от едната в другата 
половина, редяха се атаки 
и контраатаки. Динамовци 
демонстрираха добра тех-
ника, игра с едно докосва-
не, повратливост, бойкост 
и физическа издръжли-
вост. Те лесно овладяват 
всяка топка и с обмислени 
комбинации я изнасяха в 
половината на домакини-
те. Нападателните си ак-
ции провеждаха на широк 
фронт, с внезапни атаки по 
крилата или чрез бързо 
прехвърляне на топката 
от дълбочина пред врата-
та на Любенов. Особено 
деен през първото полу-
време беше Лобановски 
(Д-11), който създаде ня-

1962

„Динамо“ Киев, осн. 
13.5.1927 г. е един 
от най-успешните 
Съветски и най-ус-
пешният украински 
клуб. Клубното 
първенство на СССР, 
което започва през 
1936 г. е доминирано 
от московските 
„Спартак“, „Динамо“ 
и ЦДКА. През 1961 
г. „Динамо“ Киев е 
първият отбор извън 
Москва и петият 
изобщо, успял да 
спечели титлата 
на СССР, а през 1991 
е на първо място 
по титли в бившия 
Съветски съюз (13, 
пред „Спартак“ 
Москва – 12). Девет 
от футболистите 
излезли на ст. „Ю. 
Гагарин“ във Варна са 
от шампионския от-
бор, спечелил тит-
лата няколко месеца 
по-рано. Между тях е 
и добилият популяр-
ност като треньор 
в следващите години 
В. Лобановский. 
„Динамо“ е редовен 
участник в турнири-
те на УЕФА и носител 
на КНК (1975 и 1986 
г.) и Суперкупата на 
Европа (1975 г.).
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колко критични момента. 
Въпреки редицата изгод-
ни положения, нападате-
лите на гостите отправиха 
неточни удари към врата-
та на „Ч. море“. 

Черноморци изнена-
даха с острата си напа-
дателна игра, бързина, 
техничност и комбинатив-
ност. Нападателите при-
чиниха доста главоболия 
на отбраната на „Динамо“, 
а в отделно моменти вна-
сяха в нея и объркване. 
Киров (7), Дудунов (11) и 
Г. Димитров (9) бяха про-
бивната сила. В 9-та мин. 
Киров получи топка от 
дълбочина, напредна, 
преодоля Висоцки (Д-4) и 
с отмерен удар през плон-
жа на Разински прати топ-
ката в мрежата – 1:0. Бяха 

18.4.1962 г., отборите на „Черно море“ и „Динамо“ Киев преди мача, от ляво надясно: Сп. Киров, Ст. Генов, 
Л. Атанасов, Ст. Янев, В. Максимов, П. Дудунов, Вл. Грозданов, Ив. Василев, Я. Атанасов, К. Любенов, Г. Димитров, 

съдийска тройка с гл. съдия Ат. Ставрев, В. Турянчик, Б. Резинский, В. Лобановский, В. Щегольков, Б. Вьiсоцкий, 
А. Биба, О. Базилевич, А. Сучков, Москаленко, Ю. Войнов, В. Трояновский

създадени и други изгод-
ни положения, но топка-
та не винаги попадаше в 
целта поради неточната 
стрелба на Л. Атанасов 
(8), Дудунов и Янев (10). 
Отбраната на черномор-
ци игра плътно и спъваше 
устрема на нападателна-
та петорка на „Динамо“. 
Атанасов (3) отлично се 
справи с маневрения и 
отличен Маскаленко (Д-9). 
Василев (2) също сполуч-
ливо парираше устрема на 
Лобановски. През първото 
полувреме черноморци 
бяха равностоен против-
ник на гостите. 

След почивката дина-
мовци заиграха по-напа-
дателно, с цел да изравнят. 
Отначало черноморци 
успешно им отвръщаха с 
контраатаки, като на два 

пъти сериозно застраши-
ха вратата на Разински. 
Но към края на срещата 
устрема на домакините 
намаля, появиха се при-
знаци на умора. Добрата 
физическа издръжли-
вост на гостите им поз-
воли да упражнят натиск 
и установят надмощие. 
Заредиха се чести атаки 
към вратата на Любенов. 
При една от тях в 70-та 
мин. Лобановски напред-
на по крилото, центрира 
и Турянчик (6) от около 
25 метра, със силен удар 
без Любенов да реагира, 
отбеляза единствения 
гол за отбора си. При рав-
ностойна игра, краят на 
срещата дойде при равен 
резултат – 1:1.

След мача треньорът 

1962
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на „Динамо“ В. Салавьов 
сподели: „Отборът на „Ч. 
море“ игра хубаво. Има 
добра техника, бързина, 
колективност, обмисле-
ни комбинации. Нужна 
му е по-голяма физическа 
издръжливост.“ (В. „Нар. 
спорт“, бр. 47, 19.4.1962 
г.: „В сравнение с 1957 г., 
когато бях във Варна, чер-
номорци са отишли много 
напред. Трудно може да се 
определи кой в техния със-
тав бе най-добър. Всички 
играха отлично и строго се 
подчиняваха на колектива. 
Обидно би било някой от 
отборите да загуби среща-
та. Равният резултат е съв-
сем реален.“)

Вчерашната междуна-
родна футболна среща бе 
една хубава проява на бъл-
гаро-съветската дружба, 
която остави добри впечат-

18.4.1962 г., ст. „Ю. Гагарин“, Иван Василев блокира с глава удар на Валентин Трояновский, виждат се още 
от ляво надясно: К. Любенов, Ст. Генов, А. Биба, В. Турянчик, Я. Атанасов и Ст. Янев

ления у всички зрители. 
В. Стоянов“

***
28.4.1962 г., Дамаск, 

Сирия, Армейски от-
бор (ЖЕШ) Дамаск – „Ч. 
море“ 0:1

„Ч. море“: К. 
Любенов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, 
В. Максимов, Ст. Янев, 
Сп. Киров, Л. Атанасов, 
Г. Димитров, Ст. Генов, Н. 
Димитров

30.4.1962 г., Сб. отбор 
Алепо – „Ч. море“ 0:6

„Ч. море“: К. 
Любенов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Л. 
Савов, Ст. Янев, Сп. Киров, 
Л. Атанасов, Г. Димитров, 
Б. Кондов, П. Дудунов

2.5.1962 г., Багдад, Сб. 
отбор Багдад – „Ч. море“ 
1:1

3.5.1962 г., Багдад, 
Ирак „А“ – „Ч. море“ 5:0

„Ч. море“: К. Любенов, 
Д. Боснов, Я. Атанасов, 
Вл. Грозданов, Ст. Генов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Л. 
Атанасов, Г. Димитров, Б. 
Кондов, П. Дудунов

В. „Нар. дело“, 
13.5.1962 г.: „Вчера във 
Варна се завърна от 
14-дневното си гостуване 
в Сирия и Ирак представи-
телния футболен отбор на 
„Черно море“. Като гости 
на Сирийската армия чер-
номорци са имали две сре-
щи в Сирийската арабска 
република. Първата среща 
в Дамаск, срещу един от 
най-добрите отбори в гра-
да – този на Сирийската 
армия, завършва с резул-
тат 1:0 за „Ч. море“. Втората 
си среща варненци са иг-
рали срещу сборния от-

1962
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Април 1962 г., отбора на „Черно море“ пристига в Дамаск, Сирия, прави от ляво надясно: Ст. Генов, Н. Димитров, 
К. Любенов, В. Максимов, Ив. Василев, П. Дудунов, Ст. Янев, Б. Кондов, Вл. Грозданов, Г. Димитров, клекнал: Аргир Страков

Април 1962 г., „Черно море“ срещу ЖЕШ (Сборен армейски отбор) Дамаск, от ляво надясно: Сп. Киров, Ст. Генов,
 Л. Атанасов, Ст. Янев, Б. Максимов, Ив. Василев, Вл. Грозданов, Н. Димитров, Я. Атанасов, К. Любенов и Г. Димитров
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Черноморците Ст. Янев и Л. Савов на крепостта в гр. Алепо (Халеб), Сирия през април 1962 г. 
Крепостта, защитена от ЮНЕСКО беше силно повредена по време на бойните действия през 2015-16 г.

Април 1962 г., стадиона в гр. Алепо срещу сборен градски отбор, „Ч. море“ от ляво надясно: Б. Кондов, Сп. Киров, 
Л. Савов, Л. Атанасов, Д. Боснов, Ст. Янев, П. Дудунов, Ив. Василев, Я. Атанасов, К. Любенов и Г. Димитров
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бор на гр. Алеп и са спече-
лили голяма победа с 6:0.

След това българска-
та спортна група зами-
нава с автобус за Ирак. 
Пътуването през пустиня-
та (1200 км) до гр. Багдад 
е продължило 22 часа. 
Първата среща със сбор-
ния отбор на Багдад е за-
вършила наравно – 1:1. 
Един ден след това бъл-
гарските футболисти иг-
раят с националния отбор 
на Ирак. Голямата горещи-
на – 40 гр. на сянка, про-
дължителното пътуване 
и умората си казват дума-
та. Победа с 5:0 извоюват 
домакините. Иракските 
футболисти са показали 
хубав, бърз и модерен 
футбол.“

Иван Василев: „В 
Дамаск играхме срещу 
армейски национален 
отбор, чийто треньор 
беше Любомир Ангелов 
– Старото. Голяма фигура 
в българския футбол от 
миналото. Да те пратят по 
онова време в Сирия да 
печелиш в долари беше 
голяма работа. След това 
играхме в Халеп (Алепо) 
срещу армейски отбор. 
Беше техния празник на 
армията и ние като армей-
ски отбор играхме прия-
телска среща в тяхна чест. 
Слабички бяха, с много ги 
бихме. След това с авто-
буса … за Багдад. Много 
пътувахме да спестяваме 
от разноските за хотели … 
От скука изхвърлих едната 
обувка на Оптячката в пус-
тинята. Той разбра след 
няколко дена, че съм бил 
аз. Обясних му, че без да 
искам съм я ритнал, тогава 
стояхме боси в горещина-
та и обувките се търкаляха 
по пода на автобуса. Не 
ми се разсърди изобщо. 
Много благ човек беше. 

„Нищо бе Ванко, аз така 
или иначе щях да си купу-
вам нови“ ми вика …“

Турнирът е описан от 
Стефан Янев в книгата му 
„Футболни и други исто-
рийки“ под формата на 
пътепис:

„Ако адът изглежда 
така, лошо ни се пише. … 
Жегата е около 50 граду-
са, климатиците в скапа-
ния автобус естествено 
не работят, през вратите 
и прозорците нахлува пя-
сък, сухите сандвичи са 
осолени с него. Дъвчеш и 
дишаш пясък. Пустинята, 
с невидима скалиста осно-
ва изглеждаше безкрайна. 
Двама жилести, мургави 
шофьори пришпорват 
тресящия се автобус по 
права линия. Нямаше ни-
какви пътища, маркиров-
ка или някой друг ориен-
тир освен слънцето. То се 
влачи към Ирак, ние сре-
щу него гоним приказния 
Багдад … За разнообра-
зие Иван Василев хвърли 
през вратата едната обув-
ка на треньора ни Илия 
Апостолов – Оптячката. … 
и наставника ни се яви на 
вечерята с официален кос-
тюм и по домашни панто-
фи. .. Невероятен добряк и 
дваж по-разсеян. 

Всъщност, след мачо-
вете в Сирия трябваше да 
бъдем в „арабския Париж“ 
– Бейрут. Но ливанците от-
казаха да ни приемат. Беше 
1-ви май и се страхуваха 
от възможни безредици, 
тъй като сме били „кому-
нистически отбор“. Вече и 
при тях се беше пръкнала 
компартия, преследвана 
от правителството. И така 
от Дамаск, където бихме 
някакво отборче, вместо 
да хванем асфалтовия път 
за близкия Бейрут, тряб-
ваше да прекосим близо 
1000 километровата пус-

тиня между Сирия и Ирак. 
Мениджъра не можеше 
да си позволи да губи 
пари и в Международния 
ден на труда ни изпрати 
от Дамаск с по един сан-
двич и бутилка минерал-
на вода. 

Граница в пустинята 
между двете държави ня-
маше. Имаше люти споро-
ве за нея и някъде след 
30-ина години прочетох, 
че най-после иракци и 
сирийци са се разбрали 
кой до къде да си прос-
тира пясъчната черга. 
Изгледахме си очите да 
зърнем оазис със зеле-
ни палми или бедуини, 
но явно бяха останали в 
приключенските роман-
чета. … 

След около 15 часа 
пътуване в пустинята, на-
истина като в 1001 нощи, 
изплува Багдад. Минахме 
по голям бял мост над 
митичната река Тигър, от 
часовете по география 
знаехме и за близначката 
Ефрат, която обаче беше 
по-далеч от нашия хотел 
…

По улиците денонощ-
но бродеха въоръжени 
полицаи и войници, а 
на стадиона имаше мно-
гобройна охрана, която 
пердашеше наред с би-
чове. На пълните трибуни 
военните фуражки бяха 
трикратно повече от бе-
лите чалми. Близо поло-
вин час чакахме някакъв 
полковник да ни стисне 
ръцете преди мача, а бя-
хме излезли и да загрява-
ме. Тотално слънчасали, 
не знаехме къде се нами-
раме, а срещу нас беше 
националния отбор на 
Ирак. Жилави, изпечени, 
пъргави – те като стре-
ли минаваха край нас. 
Неравният и вкаменен 

1962

5.03.1962 г. По-
литбюро на ЦК на 

БКП утвърждава 
"мероприятия 

против турчеенето 
на цигани, татари 

и българи с мохаме-
данско изповедание". 

На същото засе-
дание е обсъдена 

проверката на 
лагера в Ловеч, из-

вършена през март 
от комисията на 

Секретариата на 
ЦК. Докладът описва 
непоносимите усло-
вия на живот и труд 
и физическото наси-
лие. Т. Живков нареж-

да лагерът в Ловеч 
да се закрие: На 23 

април са освободени 
всички 30 жени от 

лагера в с. Скравена, 
а до края на месеца 

са освободени 209 
лагерници от Ловеч, 

5 са предадени на 
съд. "Трудовата 

група" край Ловеч е 
закрита на 8 май със 
заповед на министъ-

ра на вътрешните 
работи Дико Диков. 
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Половинчасовото чакане за ръкостискане с иракския генерал е към своят край, от ляво надясно: 
К. Любенов, Я. Атанасов, Вл. Грозданов, П. Дудунов, Ст. Янев, Д. Боснов, Л. Атанасов, Ст. Генов

Май 1962 г., Багдад, Ирак – „Ч. море“ 5:0, акция пред вратата на домакините. Петър Дудунов (11) в борба за топката 
с противниковия вратар, вдясно Спас Киров, вляво Георги Димитров (9) и назад вляво Стефан Янев (с наколенка)
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терен въобще не им пра-
веше впечатление … биха 
ни 5:0!

От този резил и от но-
каута, в който ни хвърлиха 
иракчаните и жегата, сън 
не ни хващаше в хотела, 
въпреки усърдието на ог-
ромните самолетни перки 
на тавана в стаята, които 
вдигаха чаршафите и го-
неха по-едрите мухи, но 
не и умората ни. Някъде 
сред нощ се чу страхотно 
кънтене. Хукнахме из мра-
морните коридори и се 
събрахме пред стаята на 
сливенското попълнение 
на „Черно море“ Димитър 
Боснов и Любен Атанасов 
– Липата. Отворихме вни-
мателно вратата. Липата 
удряше по нея с юмруци, 
а Босната се беше барика-
дирал в ъгъла и молеше и 
заплашваше градския си, 
че ще го цапардоса с ми-
ризливите тренировъчни 
гуменки. … Липата беше 
сомнамбул. В Дамаск бя-
хме в една стая на съсед-
ни легла и в ранни зори 
ми изкара акъла: скочи 
върху мен и запълзя към 
балкона с виковете „Ще 
делим!“. … Като дойде на 
себе си, му светнах нощна-
та лампичка и настойчиво 
го помолих да се готви за 
предстоящите изпити. С 
Липата и Кольо Червения 
по това време учехме в 
Икономическия универ-
ситет.

В Сирия и Ирак хората 
много ни се радваха, пи-
паха ни като извънземни, 
особено в Дамаск, Хомс и 
Алепо, където направихме 
добри игри и победих-
ме. В тези страни хората 
рядко виждаха чужденци, 
а ние бяхме и от другия 
свят – комунистическия. 
Хлапетиите по чаршиите 
обаче изненадващо до-

бре говореха руски и ни 
бяха гидове и посредници 
в дългите емоционални 
сделки за фантастичните 
килими. … Домакините ни 
направиха тържествена 
вечеря, на края ни напра-
виха и подаръци – ефект-
ни кутии с арабски орна-
менти. Списъка четеше 
заместник-водача на гру-
пата Иван Слабаков – шеф 
на клуба ни. Официален 
водач беше засекретеният 
милиционерски офицер 
Ленчо Димитров, специал-
но пратен от София. И ко-
гато дойде ред на най-го-
лямата кутия и едрогаба-
ритното ченге се надигна, 
за да си я получи, другарят 
Слабаков обяви: „Мистър 
Слабаков“ и прибра пода-
ръка…“

***
В. „Нар. дело“, 18.5. 

1962 г.: „Днес от 17.30 часа 
на стадиона ще се състои 
международната футбол-
на среща „Локомотив“ 
Лайпциг – „Черно море“ 
Варна.

„Локомотив е един от 
добрите футболни отбори 
на ГДР. През последните 10 
години, той винаги е зае-
мал едно от челните места 
в таблицата за класиране, 
като през 1953 г. е първе-
нец на ГДР. В тазгодишното 
първенство нашите гости 
са на пето място във вре-
менното класиране.“

18.5.1962 г., ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – 
„Локомотив“ Лайпциг 
3:3 (2:2),

Голм.: 1:0 Ст. Стефанов 
8‘, 1:1 Далаграция 12‘, 1:2 
Гавен 14‘, 2:2 Ст. Стефанов 
27‘, 3:2 Б. Кондов (2ПВ), 3:3 
Фишер (2ПВ)

„Ч. море“: Константин 
Любенов, Васил Максимов, 
Димитър Боснов, 

Владимир Грозданов, 
Абил Билялов, Стефан 
Генов, Аргир Страков, 
Стефан Стефанов – 
Бурунчето, Петър 
Дудунов, Борис Кондов, 
Хамди Османов

„Lokomotive” Leipzig: 
Peter Nauert, Horst Slaby, 
Manfred Walter, Peter 
Giessner, Rudolf Krause, 
Heinz Herrmann, Werner 
Gase, Eberhard Dallagrazia, 
Karl Drössler, Dieter Fischer, 
Arno Gawöhn

В. „Нар. дело“, 
19.5.1962 г.: „Гостуващите 
в нашата страна футбо-
листи на „Локомотив“ 
Лайпциг играха първата 
си среща вчера на стади-
она във Варна. 

На зрителите бе под-
несен хубав футбол. 
Гостите от ГДР възхитиха 
зрителите с бързата те-
хнична и комбинативна 
игра. Те атакуваха пре-
димно по крилата, където 
отличните Газе (7) и Гавен 
(11) бяха трудно удържи-
ми. 

Веднага след начал-
ния съдийски сигнал 
германските футболисти 
упражниха натиск, но без 
резултат. При една кон-
траатака техничният Ст. 
Стефанов (8) със силен 
удар откри резултата – 1:0 
за „Ч. море“. Четири мину-
ти по-късно Далаграция 
(8) отблизо изравни – 1:1. 
Но и този резултат не се 
задържа за дълго. В 14-та 
мин. Гавен се понесе по 
центъра, остана сам сре-
щу вратаря и покачи на 
2:1 за „Локомотив“.

В началните минути 
на срещата отбраната на 
черноморци бе несигур-
на, но скоро отборът на 
домакините се организи-
ра и изравни играта. В 27-
та мин. при една хубава 

1962

SC Lokomotive 
Leipzig, осн. 1954 г., 

като поема спорти-
стите на закрити-

ят BSG Chemie Leipzig 
(ГДР шампион 1950-

51), чиито корени 
са в предвоенните 

Britannia и Hertha 05 
Leipzig. През 1961-
62 г. SC Lokomotive 
Leipzig заема 6-то 

място в крайното 
класиране на ГДР-
Оберлигата. През 

1963 г. SC Lokomotive 
се обединява със SC 
Rotation Leipzig в SC 
Leipzig, където пре-
минават определе-

ните като по-добри 
играчи от двата 

отбора.  Остана-
лите преминават 

във възстановеният 
предшественик 

BSG Chemie Leipzig, 
като получават 

прякора „Остана-
лите от Лайпциг“ 

(но през 1963-64 
стават шампиони 

на ГДР, а SC Leipzig 
завършва на 3-то 
място).  През 1966 

г. футболната 
секция на SC Leipzig 

се отделя под името 
1.FC Lokomotive 

Leipzig (виж също 
стр. 149), който 

намира корените 
си в SC Sportbrüder, 

осн.11.11.1893 г.
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атака отдясно, Стефанов за 
втори път изпрати топката 
в мрежата на гостите.

След почивката играта 
продължи с остри атаки 
и към двете врати. Чрез 
Кондов (10) и Фишер (10) 
отборите си размениха по 
още един гол и краят на 
срещата дойде при равен 
резултат – 3:3.“

***
От 14 до 25 май се игра-

ят осмин- и четвъртфина-
лите за КСА. Мачовете са 
отразени в раздела за КСА. 
„Черно море“ отстранява 
ЦДНА на 1/8 финала (3:0, 
0:2) и отпада на ¼ финала 
от „Дунав“ Русе (1:1, 0:1).

***

18.5.1962 г., отборите на „Ч. море“ и „Локомотив“ Лайпциг преди мача, прави от ляво надясно: Вл. Грозданов, 
П. Дудунов, P. Giessner, M. Walter, R. Krause, Стеф. Стефанов, H. Herrrmann, Ст. Генов, Arno Gawöhn, Хамди Османов 

и H. Slaby клекнали: Д. Боснов, D. Fischer, Аб. Билялов, Eb. Dallagrazia, К. Любенов, P. Nauert, 
В. Максимов, Арг. Страков, Б. Кондов, K. Drössler и W. Gase

В. „Нар. дело“, 
13.6.1962 г.: „На 14 т.м. 
от 18 часа на ст. „Юрий 
Гагарин“, отборът на АСК 
„Ч. море“ ще има за про-
тивник футболистите на 
„Форвертс“ Берлин.

Отборът на гостите е 
съставен от млади със-
тезатели, които са и ос-
новата на националния 
отбор на ГДР. В една от 
последните си междуна-
родни срещи „Форвертс“ 
завърши наравно с ЧЧА 
Букурещ – 1:1. В отбора 
играят трима майстори 
на спорта, а пет състе-
затели са включени в 
в националния отбор: 
майстора на спорта 
Шпикенагел – вратар, 
защитниците Петер 
Калинке и майстора на 

спорта Дитер Крампе, по-
лузащитникът Герхард 
Кьорнер и нападателите 
Юрген и м.с. Гюнтер Вирт.

Отборът на „Форвертс“ 
е шампион на ГДР за 1958, 
1960 и 1962 г. Вчера гер-
манските футболисти 
пристигнаха в града.“

14.6.1962 г., Варна, ст. 
Ю. Гагарин, „Ч. море“ – 
„Форвертс“ Берлин 1:3 
(0:1),

Голм.: 0:2 Ньолднер 
24‘, 50‘, 1:2 Г. Димитров 51‘ 
(дуз.), 1:3 Ньолднер 68‘

„Ч. море“: К. Любенов, 
Ив. Василев, Дим. 
Боснов, Вл. Грозданов, В. 
Максимов, Аб. Билялов, 
Сп. Киров, Л. Атанасов, Г. 
Димитров, П. Дудунов, Ст. 

1962

На финалът за КЕШ, 
игран в Амстер-
дам на 2.5.1962 г. 
„Бенфика“ Лисабон 
спечелва за втори 
пореден път купата, 
след като побеждава 
5-кратният ѝ носи-
тел „Реал“ Мадрид с 
5:3. Над всички блес-
ти 20-годишният 
португалец Еузебио, 
който вкарва два от 
головете за победа-
та на отбора си.
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Стефанов (Н. Димитров)
„Vorwärts“ Berlin: 

Karl-Heinz Spickenagel, 
Peter Kalinke, Hans-Georg 
Kiupel, Hans-Dieter Krampe, 
Gerhard Körner, Horst 
Bagerad, Rainer Nachtigal, 
Werner Unger, Jurgen 
Nöldner, Horst Kohle, 
Günter Wirth 

В. „Нар. дело“, бр. 
142, 15.6.1962 г.: „През 
цялото време по-добри-
ят отбор на терена беше 
„Форвертс“. Гостите бяха 
бързи, по-добри техници, 
атакуваха на широк фронт, 
като си служеха с точни 
пасове, имаше добро вза-
имодействие между от-
делните линии.

Отборът на домакини-
те не задоволи със своята 
игра. През първото полу-
време черноморци водеха 
борбата без голям устрем, 
нямаше добро разбира-
телство между нападате-
лите, чести бяха неточните 
подавания. Отбраната не 
се чувстваше стабилна, 
което позволи на гостите 
да правят пробиви по кри-
лата.

След 60-та мин. чер-
номорци заиграха по-
свързано и маневрено и 
установиха натиск без да 
отбележат гол.

Головете отбелязаха: 
в 24-та мин. Ньолднер (9) 
откри резултата. В 50-та 
мин. Нахтигал (7) надигра 
Грозданов (4), от странич-
ната линия пласира добра 
топка пред вратата, която 
Ньолднер отклони в мре-
жата на „Ч. море“ – 0:2. 
Една минута по-късно бе 
отсъден 11-метров нака-
зателен удар в полза на „Ч. 
море“, който Г. Димитров 
(9) реализира. В 68-та мин. 
Ньолднер за трети път из-
прати топката в мрежата 
на домакините – 3:1 в пол-

за на „Форвертс“. До края 
на мача резултата не бе 
променен,“

***
17.6.1962 г., „Спартак“ 

Плевен – „Ч. море“ 2:0 
(0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 73, 
18.6.1962 г.: „Жегата така 
беше разкиснала футболи-
стите от двата отбора, че те 
едва се движеха по терена. 
След почивката обаче над 
стадиона повя хлад. Този 
полъх се почувства ведна-
га. Футболистите станаха 
по-пъргави и настойчиви. 
Играта доби шампионатен 
вид. Черноморци търсеха 
равен мач. Контраатаките 
обаче нямаха нито ос-
трота, нито траен харак-
тер. Защитният блок пред 
Иванов успяваше да ба-
лансира само до 67-та 
минута. Тъкмо тогава гол-
майстора на плевенчани 
Здравков намери пролука 
в защитата, направи крач-
ка-две и от около 20 метра 
стреля остро по тревата. 
Иванов не реагира – 1:0. 
Черноморци се разкриха 
и упражниха известен на-
тиск. Домакините обаче 
знаеха цената на двете точ-
ки и не позволиха разбър-
кване. Още повече, че на 
вратата си те имаха един 
непогрешим Пърчанов. 
Вместо изравняване, в 81-
та мин. дойде покачване-
то. Здравков отново про-
би по крилото, изпревари 
пазача си и изсипа топката 
пред вратата. Иванов и 
този път закъсня и прити-
чалият Илчев покачи на 
2:0. Св. Обретенов“

24.6.1962 г., „Ч. море“ 
– „Ботев“ Пд 1:1 (1:1),

В. „Нар. дело“, 26.6. 
1962 г.: „Срещата привле-
че в неделя на стадиона 
хиляди зрители. 

Отначало гостите за-
играха бързо, маневрено 
и нападателно. С дълги 
прехвърляния по крила-
та, те често се озоваваха 
пред вратата на „Ч. море“ 
и внасяха объркване в от-
браната на домакините. 

През първите 20 ми-
нути черноморци не мо-
жаха да се организират 
добре. Играха доста раз-
покъсано, малко устрем 
имаше в нападението. 
Стоянов (бел. Дудунов) 
не беше в добра фор-
ма и в единоборствата 
обикновено губеше, а 
Кондов (10) игра слабо. 
Само Киров (7), Атанасов 
II (8) и Г. Димитров (9) 
бяха по-маневрени. Полу-
защитниците Савов (5) 
и Билялов (6) също бяха 
недостатъчно активни и 
борбени. Особено дясна-
та страна в отбраната на 
домакините беше много 
слаба и противника имен-
но от там правеше проби-
вите си. Така стана и пър-
вия гол. В 16-та мин. Савов 
(5) не прояви достатъчно 
борбеност с Попов (Б-11), 
а Василев (2) след като го 
посрещна и Попов го из-
лъга, не продължи борба-
та, а го остави свободен 
да напредне и подаде 
удобна топка пред врата-
та, където Дерменджиев 
(Б-8) отблизо я отклони в 
мрежата – 0:1. 

След откриване на ре-
зултата гостите подсилиха 
отбраната си, което даде 
възможност на моряците 
да засилят нападателните 
си акции. В 33-та мин. бе 
отсъден 11-метров удар, 
който Г. Димитров реа-
лизира – 1:1. Една минута 
по-късно, при един силен 
удар на Димитров (9) топ-
ката срещна напречната 
греда.

1962

Armeesportklub 
Vorwärts Berlin, 
шампионът на 

ГДР за 1961-62 г. е 
основан на 2.8.1951 

г. като SV Volkspolizei 
(VP) Vorwärts Leipzig, 

който през 1953 г. 
е преместен в Изт. 
Берлин, продължа-

вайки участието 
си в Оберлигата с 

посредствени резул-
тати. На 1.1.1956 г. 
клубът става Цен-

трален Армейски 
(ZASK Vorwärts Belrin, 

от следващата 
година просто ASK ), 
което го изтласква 

в челото на класи-
рането и му донася 

шампионски титли 
през 1958, 1960, 1962, 

1965 и 1969 г. с учас-
тия в турнира за 

КЕШ, където дости-
га до ¼ финал през 

1969-70 г., елимини-
ран от носителя на 
купата „Фейенорд“. 
През 1971 г. клубът 

е преместен във 
Франкфурт на Одер 

и реорганизиран 
като ASK Vorwärts 

Frankfurt (Oder), 
който от 1991 г. е 

преименуван на  FC 
Victoria’91, а от 2012 

г. на 1. FС Frankfurt 
(Oder)
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Второто полувреме 
премина при поделено 
надмощие между двата от-
бора. В 53-та мин. Атанасов 
II остана сам пред вратата 
на гостите, но би встрани. В 
57-та мин. поради неразби-
рателство в нападението 
(Г. Димитров, Л. Атанасов, 
Стоянов) беше пропусната 
възможност за повишава-
не на резултата. Вратарят 
Иванов (ЧМ-1)  спаси опас-
ни положения за гол в 30 и 
66-та мин. В. Стоянов“

28.6.1962 г., „Берое“ – 
„Ч. море“ 1:0 (0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 78, 
30.6.1962 г.: „… Двата от-
бора играха много бързо 
и динамично. Единствения 
гол на срещата бе отбеляз-
ан през второто полувреме 
от дясното крило на дома-
кините Я. Димитров.“

1.7.1962 г., „Ч. море“ – 
„Спартак“ Пловдив 0:0,

В. „Нар. дело“, 
3.7.1962 г.: „През 90-те ми-
нути черноморци имаха 
явно надмощие (18:2 ъгло-
ви удара в тяхна полза), без 
да могат да отбележат гол. 
Те наложиха бърза игра 
с добро взаимодействие 
между отделните линии и 
атакуване на широк фронт. 
През първото полувреме 
играта се развиваше почти 
изцяло в полето на гостите, 
но атаките спираха пред 
подсилената отбрана на 
„Спартак“. Действително 
трудно е да се пробие та-
къв бетон, но възможности 
бяха създадени и напада-
телите на „ЧМ“ проявява-
ха неоправдано суетене 
и излишно комбинираха 
помежду си. Пред вратата 
на гостите се редяха из-
годни положения за гол, 
но заедно с това се редяха 
и пропуските на Дудунов, 

Л. Атанасов, Кондов и на 
два пъти Г. Димитров. В 
4-та мин. Дудунов нена-
време би във вратата на 
гостите, след 3 минути 
той получи удобна топ-
ка, но вместо да бие във 
вратата на гостите, той я 
върна назад, в 9-та мин. 
Дудунов отново се заба-
ви да стреля, в 20-та мин. 
Кондов получи удобна 
топка пред вратата от 
Киров, но стреля неточ-
но. В 31-та мин. при едно 
разбъркване Киров, Г. 
Димитров и Л. Атанасов 
проявиха суетене и про-
пуснаха да реализират. 
Л. Атанасов често губеше 
единоборствата. 

От гостите само Диев 
беше оставен напред и от 
време на време Лазаров 
и Генов. Всички остана-
ли бранеха вратата. Това 
сковаваше играта на 
отбора. Само в отделни 
моменти проблясваха 
добрите качества на фут-
болистите на „Спартак“.

През второто по-
лувреме играта запази 
своя характер – черно-
морци продължаваха да 
атакуват, а спартаковци 
„храбро“ се отбраняваха, 
само че сега устремът у 
футболистите беше от-
слабнал от дъжда, който 
започна да вали. И двата 
отбора пропуснаха реди-
ца изгодни положения за 
гол.“

8.7.1962 г., „Ч. море“ 
– „Славия“ Сф 2:1 (1:0),

В. „Нар. дело“, 
10.7.1962 г.: 
„Предпоследната сре-
ща в неделя на стади-
она беше напрегната и 
изпъстрена с интересни 
моменти. Отначало и 
двата отбора се впусна-
ха в остри атаки, под-
хранвайки нападението 

си с дълги прехвърляния. 
Черноморци със своята 
маневреност и бързина 
постепенно внесоха рес-
пект в противника си. След 
20 мин. гостите подсили-
ха отбраната си. Напред 
остана Василев (10), кой-
то заедно с Масленков, 
Манолов и Гугалов про-
веждаше откъслечни, но 
остри атаки. Това даде по-
голямо поле на действие 
на нападателите на черно-
морци – те овладяха цен-
търа и атакуваха на широк 
фронт. В противниковата 
врата се стреляше от вся-
ко положение, макар по-
някога ударите да бяха не-
точни и слаби. До края на 
полувремето надмощието 
на моряците бе очевидно 
(4:0 ъглови удара в тяхна 
полза). Пред двете врати 
бяха създадени интересни 
положения, но те не бяха 
оползотворени. Само ак-
цията на моряците прове-
дена в 15-та мин. завърши 
с успех. Киров напредна 
по страничната линия и 
прехвърли пред вратата, 
където от близо Дудунов 
отклони топката в мрежа-
та на гостите – 1:0.

След почивката ини-
циатива имаха „белите“, 
но още в 50-та мин. Н. 
Димитров (ЧМ-11) проби 
по крилото и прехвърли 
на Г. Димитров (9), който 
с отмерен силен удар от 
около 20 м покачи на 2:0 
за „ЧМ“. Това не смути гос-
тите, те заиграха много ма-
неврено, водеха борба за 
всяка топка и често внася-
ха смущение в отбраната 
на „ЧМ“. Натискът на „бели-
те“ не отслабна до края на 
мача. В 63 мин. Величков 
(Сл-3) със самостоятелна 
акция премина отбраната 
на черноморци, прибли-
жи вратата и подаде на 

1962

От 30.5. до 17.6.1962 
г. се провежда 7-то 
СП в Чили. България 
се пада в група с 
Аржентина, Унга-
рия и Англия. След 
„безцветен“ първи 
мач и загуба с 0:1 от 
Аржентина, Бълга-
рия се изправя срещу 
Унгария и е победена 
с категоричното 1:6 
от силния унгарски 
тим, след като в 12-
та мин. резултата 
вече е 4:0 с голове на 
Фл. Алберт и играли-
ят на Колодрума във 
Варна през 1954 г. 
Лайош Тихи. В про-
токолен последен 
мач срещу Англия, 
България успява да 
спечели първата си 
точка на световни-
те финали – 0:0. Така 
завършва първото 
участие на България 
в най-големият 
футболен форум 
на планетата. 
Вратарят на „Ч. 
море“ Иван Иванов 
е резерва и в трите 
мача и не взема учас-
тие. Във финалния 
мач от турнира 
Бразилия побеждава 
ЧССР с 3:1.
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Василев (10), който прати 
топката в мрежата – 2:1. 
Усилията на гостите да из-
равнят останаха безплод-
ни. В. Стоянов“

15.7.1962 г., „Спартак“ 
Вн – „Ч. море“ 1:1 (0:0),

В. „Нар. дело“, 17.7. 
1962 г.: „В неделя на стади-
она пред около 30  000 … 
показаното не задоволи. И 
двата отбора играха ско-
вано, прибързано и с мно-
го погрешни подавания. 
Създадени бяха много из-
годни положения, но отно-
во изпъкна неумението на 
състезателите да стрелят 
точно.

Картината на играта не 
се измени и през второто 
полувреме. Единственото, 
което запомнихме бе май-
сторски отбелязания гол 
от Ив. Филипов (Сп) и из-

равняването една минута 
по-късно от Ив. Василев 
(ЧМ) след груба грешка 
на Ил. Кирчев (Сп) и раз-
бъркване пред вратата на 
Вълчанов. Все пак трябва 
да се подчертае, че фут-
болистите на „ЧМ“ имаха 
превес през по-голяма-
та част от мача. Неговите 
състезатели показаха по-
добра форма, като особе-
но изпъкна Н. Димитров, 
който често създаваше 
обърквания пред сигур-
ния Вълчанов. Добре се 
представиха също Боснов 
и Янев (ЧМ), Ангелов и 
Клугеров (Сп).

С тази среща първен-
ството за 1961-62 г. при-
ключи. Спортната общест-
веност в нашия град и хи-
лядите привърженици на 
двата отбора не могат да 
бъдат доволни от класи-
рането на своите отбори 

и особено от „Спартак“. 
През последните два го-
дини футбола във Варна 
значително отслаби пози-
циите си, което се вижда 
като направим сравне-
ние с футбола в Пловдив. 
Модерния футбол трудно 
си пробива път.

Въпреки това трябва 
да се отбележи, че чер-
номорци усвоиха и при-
ложиха с успех в редица 
състезания нашумялата 
бразилска схема 4-2-4. 
Нужно е ръководството 
на отбора, треньорите 
и състезателите да ра-
ботят още по-упорито 
за по-пълното ѝ усвоя-
ване. Армейският отбор 
има възможност при 
правилна подготовка, в 
следващото първенство 
да заеме по-предно мяс-
то в класирането. … К. 
Павлов“

1962

Легнали отпред: Стефан Янев и Абил Билялов, зад тях: Никола Димитров,
Васил Максимов,  Петър Дудунов, Аргир Страков и Любен Атанасов

Турнирът за КНК е 
спечелен от „Ат-
летико“ Мадрид, 

който побеждава 
на финала „Фио-

рентина“ с 3:0 след 
преиграване (1:1 в 

първия мач)
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Илия Апостолов – 
Оптячката (виж също 
Втора част, стр. 211)

„Когато се класи-
рахме в „А“ група през 
1960 г. освободиха 
Клечо и първо сложиха 
Оптячката. Лозан Коцев 
дойде, когато сезона 
беше вече започнал и 

тогава Оптячката му стана помощник. Разбираха 
се добре. Имаше само един случай, когато от-
бора беше готов за тренировка и Оптячката 
облечен по екип чакаше Коцев, за да започне 
заниманието, но Коцев закъсня и като дойде 
каза: „Апостолов, аз имам малко работа, вие сте 
готови, ей тук съм написал на един лист как да 
се направи, проведи ти тренировката днес.“ 
Оптячката много се засегна. Той беше предишни-
ят треньор, знаеше как да провежда трениров-
ките и тези указания на Лозан Коцев го обидиха. 
Преоблече се и напусна тренировката. 

Коцев беше треньор до пролетта на 1962 г. 
и след като го изпратиха в Судан, Оптячката от-
ново пое отбора. Трябва да е било по време на 
голямата пауза за Световното в Чили, защото в 
Сирия и Ирак Коцев вече го нямаше, а Оптячката 
водеше отбора. Апостолов завърши сезона и за-

почна следващия (1962-63), но тогава доведоха 
Манол Манолов - Симолията и той окончателно 
си замина. Качи се да плава по корабите.“

„Невероятен добряк и дваж по-разсеян. 
Някога беше играл за националния тим като бек. 
Той остава забавни случки във футболния фолк-
лор на Варна. Веднъж тръгва от техническия уни-
верситет, където е съблекалнята на „Академик“ 
по главната улица костюмиран и с … налъми, при 
друг случай с вратовръзка върху потника. В Русе 
беше се разсеял и закъсня за мача, прибрахме 
го пътьом за стадиона от един магазин. На връ-
щане от съседите, когато преминахме моста над 
Дунав, Оптячката традиционно извади тефтерче-
то с близо 1000 песни и даде тон за първата. … 
Много ни обичаше Илия Апостолов, и ние него, 
защото беше невероятно почтен и приятел на 
всички ни. Заболя неизлечимо и няма да забра-
вя как правеше обиколки из родната Варна с ко-
лата, карана от сина му, искаше за последно да 
се види с приятели, познати, с много варненци, 
които го тачеха и като футболист и като треньор. 
Случайно се срещнахме в квартала, не можеше 
да слезе от возилото, подаде ми ръка и се раз-
плака този невероятно корав добряк …“ (от 
„Футболни и други историйки“, Стефан Янев, 
2009 г.)

Стефан Янев, Георги Димитров, Иван Василев, Янко Атанасов и Любен Атанасов
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Статистика  „Ч. море“ в  „A“ РФГ 1961-62 г.
20.8.1961 г., 1 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Локомотив“ 
Сф 2:2 (1:1), съдия: Диньо Хайгъров
„Ч. море“: К. Любенов, Ст. Генов, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Я. Атанасов, 
Л. Савов, Сп. Киров, Г. Димитров, 
Стеф. Дим. Стефанов (47‘Арг. 
Страков), Ст. Янев, П. Дудунов
„Локомотив“ Сф: Й. Йосифов, 
Анг. Станимиров, Ив. Димитров, Т. 
Велев, Наум Савов, Д. Драгомиров, 
Ив. Иванов (47‘Д. Дешев), Ив. 
Коцев, Н. Котков, Хр. Такев, Сп. 
Дебърски
Голм.: 0:1 Котков 10‘, 1:1 П. Дудунов 
19‘, 2:1 Арг. Страков 55‘ (дуз.), 2:2 
Станимиров 75‘ (дуз.)
Пропусната дузпа: Н. Котков (Лок.) 
8‘

27.8.1961 г., 2 кр., Русе, Градски ст., 
„Дунав“ Рс – „Ч. море“ 4:2 (3:2), съ-
дия: Й. Таков
„Дунав“ Рс: Ив. Иванов, Добри 
Добчев, Ив. Минчев, П. Пенев 
(46‘Лазаров), Садък Алиев, Св. 
Кирчев, П. Флоров, Св. Калчев, 
Н. Йорданов, Ремзи Нуриев, Д. 
Божидаров
„Ч. море“: К. Любенов, Ст. Генов, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Я. Атанасов, 
Л. Савов, (46‘П. Дудунов), Л. 
Атанасов, Г. Димитров, Арг. Страков, 
Ст. Янев, Сп. Киров
Голм.: 1:0 Йорданов 2‘, 1:1 Арг. 
Страков 4‘, 2:1 Йорданов 22‘, 2:2 Г. 
Димитров 26‘, 3:2 Йорданов 27‘, 4:2 
Нуриев 65‘

3.9.1961 г., 3 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Миньор“ 
Димитрово 0:0, съдия: Анг. 
Гергинов, 17 000 зр.
„Ч. море“: К. Любенов, Ст. Генов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, В. 
Максимов, Ст. Янев, Аб. Билялов, Г. 
Димитров, Арг. Страков, Сп. Киров, 
Хамди Османов (55‘Н. Димитров)
Миньор Димитрово: Ив. Иванов, 
Т. Евстатиев, Румен Начев (60‘П. 
Танев), П. Денков, Бог. Пушев, 
Фидан Николов, Б. Сергиев, Бог. 
Мартинов, Павел Владимиров, Ж. 
Карадалиев, Олег Павлов

10.9.1961 г., 4 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Локомотив“ 
Пловдив 2:1 (2:1), съдия: Ал. Щерев
„Ч. море“: К. Любенов (47‘Я. 
Семерджиев), Ст. Генов, Я. Атанасов, 
Вл. Грозданов, В. Максимов (48‘Д. 
Боснов), Ст. Янев, Сп. Киров, Б. 
Кондов; Г. Димитров, Стеф. Дим. 
Стефанов, Н. Димитров
„Локомотив“ Пд: Лукчо Луков, Ил. 
Бекяров, Давид Попов, Ив. Манолов, 
Ив. Бояджиев, Д. Кръстев, Д. Донков, 
Д. Грънчаров, Ив. Кънчев, Ст. Генов 
(46‘В. Шевиков), Н. Стоянов
Голм.: 0:1 Кънчев 12‘, 2:1 Сп. Киров 
16‘, 30‘

17.9.1961 г., 5 кр., Ст. Димитров, 
„Марек“ – „Ч. море“ 0:1 (0:0), съ-
дия: Хр. Иванов
„Марек“ Ст. Д.: Бойко Ванчев, Ив. 
Михов, Д. Куков, Ив. Шуманов, Дим. 

Контев, Фидан Николов, К. 

Ванчев, Петров (47‘Виктор Начев), 
Д. Исаков, Г. Георгиев, Д. Делчев
„Ч. море“: Я. Семерджиев, Д. 
Боснов, Я. Атанасов, Вл. Грозданов, 
Ст. Генов, Ст. Янев, Сп. Киров, Г. 
Димитров, Арг. Страков, Б. Кондов, 
Н. Димитров
Голм.: 0:1 Сп. Киров 75‘
Пропусната дузпа: Сп. Киров (ЧМ) 
44‘

24.9.1961 г., 6 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – ЦДНА 0:2 (0:1), 
съдия: Н. Дундаров, 30 000 зр.
„Ч. море“: Стан. Станевски, Д. 
Боснов, Я. Атанасов, Вл. Грозданов, 
Ст. Генов, Ст. Янев, Сп. Киров, Л. 
Атанасов, Г. Димитров, Б. Кондов 
(60‘Арг. Страков), Н. Димитров
ЦДНА: Г. Найденов, К. Ракаров, 
М. Манолов, Б. Гаганелов, Пант. 
Димитров, Н. Ковачев, Ив. Ранков, 
Пан. Панайотов, Н. Цанев, Д. 
Якимов, Ив. Колев
Голм.: 0:1 Колев 24‘, 0:2 Якимов 89‘

1.10.1961 г., 7 кр., София, ст. В. 
Левски, „Левски“ Сф – „Ч. море“ 
6:0 (5:0), съдия: Гочо Русев
„Левски“ Сф: Б. Александров 
(47‘Бис. Михайлов), Ив. Манолов 
(49‘П Дончев), Йончо Арсов, Радко 
Найденов, Добри Янев, Ив. Георгиев, 
Богдан Дочев, Л. Гайдаров, Г. 
Аспарухов, Хр. Илиев-Патрата, Ал. 
Костов
„Ч. море“: Стан. Станевски, Д. 
Боснов, Я. Атанасов, Вл. Грозданов 
(47‘Б. Кондов), Ст. Генов, Ст. Янев, Л. 
Атанасов, Арг. Страков, П. Дудунов, 
Сп. Киров, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Гайдаров 3‘, 2:0 Аспарухов 
4‘, 3:0 Ал. Костов 37‘, 4:0 Дочев 39‘, 
5:0 Хр. Илиев 45‘, 6:0 Аспарухов 66‘

8.10.1961 г., 8 кр., Варна, „Ч. море“ – 
„Спартак“ Плевен 2:0 (0:0), съдия: 
Цв. Цветков
„Ч. море“: Ив. Иванов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, В. Максимов, Ст. Генов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Л. Атанасов, Г. 
Димитров, Б. Кондов, Н. Димитров
„Спартак“ Пл: Н. Пърчанов, Р. 
Найденов, Д. Велев, Ст. Цоловски, 
Хр. Върбанов, Матей Върбанов, 
Сашо Върбанов, Г. Лазаров, Владо 
Попов (47‘Стоян Здравков), Ан. 
Минков, Н. Найденов
Голм.: 1:0 Сп. Киров 61‘, 2:0 Я. 
Атанасов 85‘

15.10.1961 г., 9 кр., Пловдив, „Ботев“ 
Пд – „Ч. море“ 0:0, съдия: Анг. 
Гергинов
„Ботев“ Пд: М. Карушков, Райно 
Панайотов, Г. Разложки, Виден 
Апостолов, Ив. Занев, Райко 
Стойнов, Д. Костадинов, Г. Попов 
(66‘Кръстев), Ив. Сотиров, Динко 
Дерменджиев, Стоичко Пешев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Д. Боснов 
(66‘Аб. Билялов), В. Максимов, Вл. 
Грозданов, Ст. Генов, Ст. Янев, Сп. 
Киров, Л. Атанасов, Г. Димитров, Б. 
Кондов, Арг. Страков

22.10.1961 г., 10 кр., Варна, 
Колодрума, „Ч. море“ – „Берое“ Ст. 

З. 3:0 (0:0), съдия: Й. Таков
„Ч. море“: Ив. Иванов, Д. Боснов, 
В. Максимов, Вл. Грозданов, Я. 
Атанасов, Ст. Янев, Сп. Киров, Л. 
Атанасов, Г. Димитров, Ст. Генов, П. 
Дудунов
„Берое“: Хр. Найденов, Ст. 
Стефанов (63‘Велко Господинов), 
Нойко Горов, Б. Станоев, Я. Янков, 
Хр. Панчев, Я. Димитров, П. Манчев, 
Стан. Николов, Петко Янчовски, Евг. 
Янчовски
Голм.: 3:0 Г. Димитров 63‘, 76‘, 86‘

19.11.1961 г., 11 кр., Пловдив, ст. 9 
септ., „Спартак“ Пд – „Ч. море“ 2:4 
(2:2), съдия: Страхил Начев
„Спартак“ Пд: В. Стойнов (53‘Й. 
Станков), Ив. Иванов, Ат. Манолов, 
Г. Ботев, Д. Димов, Бож. Митков, Т. 
Диев, Цоньо Стойнов, Хр. Дишков 
(79‘Д. Генов), Г. Лазаров, Мих. 
Душев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Л. Савов 
(46‘Б. Кондов), В. Максимов, Л. 
Атанасов, Ст. Генов, Г. Димитров, Ст. 
Янев, Сп. Киров
Голм.: 0:1 Г. Димитров 7‘ (дуз.), 1:1 
Дишков 8‘, 1:2 Л. Атанасов 22‘, 2:2 
Диев 28‘, 2:3 Ст. Генов 49‘ (псу), 2:4 
Г. Димитров 86‘
Пропусната дузпа: Димов (Сп) 55‘
Отстранен: Сп. Киров 60‘

26.11.1961 г., 12 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Спартак“ Вн 
0:0, съдия: Хр. Иванов; 35 000 зр.
„Ч. море“: Ив. Иванов, Д. Боснов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, В. 
Максимов, Ст. Генов, Л. Атанасов, Б. 
Кондов, Г. Димитров, Ст. Янев, Арг. 
Страков (83‘Стеф. Дим. Стефанов)
„Спартак“ Вн: Хр. Вълчанов, 
Бис. Димитров, Ил. Кирчев, Спир. 
Филипов, Бл. Янев, Н. Живков, 
Гер. Калугеров, Хр. Николов, Радко 
Божилов (65‘Л. Костов), Петко 
Петков, Ст. Стефанов

3.12.1961 г., 13 кр., София, ст. Славия, 
„Славия“ Сф – „Ч. море“ 1:0 (0:0), 
съдия: Ат. Динев, 30 000 зр.
„Славия“ Сф: Ст. Пашоолов, Д. 
Ларгов, П. Величков, П. Панагонов, 
Г. Алексов, П. Петров, Г. Гугалов, 
Дойчо Бачев, Хр. Масленков, Б. 
Евтимов (46‘Мих. Мишев), Ал. 
Василев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Д. Боснов 
(80‘Арг. Страков), В. Максимов, Вл. 
Грозданов, Я. Атанасов, Ст. Генов, 
Л. Атанасов, Б. Кондов, Г. Димитров, 
Ст. Янев, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Гугалов 75‘(корнер)

4.2.1962 г., 14 кр., София, ст. Раковски, 
„Локомотив“ Сф – „Ч. море“ 2:2 
(2:2), съдия: Стоян Чомаков
„Локомотив“ Сф: Цв. Лалов, Анг. 
Станимиров, Ив. Димитров, В. 
Методиев, Ив. Коцев, Д. Драгомиров, 
Ив. Иванов, Трайчо Спасов, Н. 
Котков, Хр. Такев, Й. Котев (65‘Дяко 
Дяков)
„Ч. море“: К. Любенов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, В. Максимов, 
Ст. Янев, П. Дудунов, Б. Кондов, Г. 

Димитров, Л. Атанасов, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Котков 4‘ (корнер), 1:1 Г. 
Димитров 34‘, 2:1 Спасов 38‘, 2:2 П. 
Дудунов 42‘

11.2.1962 г., 15 кр., Варна, Колодрума, 
„Ч. море“ – „Дунав“ Рс 1:0 (0:0), съ-
дия: Цв. Цветков
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
В. Максимов, Вл. Грозданов, Я. 
Атанасов, Ст. Янев, П. Дудунов, Сп. 
Киров, Г. Димитров, Б. Кондов, Н. 
Димитров
„Дунав“ Рс: Ив. Иванов, Добри 
Добчев, Ив. Минчев, В. Василев, Г. 
Димов, Ем. Димитров, Л. Малинов, 
Ремзи Нуриев (76‘П. Флоров), Н. 
Йорданов, В. Разсолков, П. Колев
Голм.: 1:0 П. Дудунов 75‘

25.2.1962 г., 16 кр., Варна, Колодрума, 
„Ч. море“ – „Левски“ Сф 1:2 (0:1), 
съдия: Хр. Иванов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
В. Максимов, Вл. Грозданов, Я. 
Атанасов, Ст. Янев, Сп. Киров, Стеф. 
Дим. Стефанов (46‘Н. Димитров), Г. 
Димитров, Б. Кондов, П. Дудунов
„Левски“ Сф: Бис. Михайлов, 
Ив. Манолов, Бл. Филипов, Радко 
Найденов, Йончо Арсов, Ив. Вуцов, 
Л. Гайдаров, Хр. Илиев, Д. Йорданов, 
Ив. Георгиев, Ал. Костов (80‘Я. 
Кирилов)
Голм.: 0:1 Йорданов 38‘, 0:2 
Гайдаров 56‘, 1:2 Н. Димитров 57‘
(бел. от 19.1.1962 г. гр. Димитрово 
отново носи името Перник)

11.3.1962 г., 17 кр., Перник, ст. на 
Мира, „Миньор“ – „Ч. море“ 0:1 
(0:0), съдия: Страхил Начев
„Миньор“ Пк: Пант. Виденов, Т. 
Евстатиев, Мих. Василев, Румен 
Начев, Фидан Николов, Д. Борисов, 
Б. Сергиев, Бог. Мартинов, Пав. 
Владимиров (54‘Ал. Спасов), Ж. 
Карадалиев, Ол. Павлов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Д. 
Боснов, Ст. Янев, Сп. Киров, Ст. 
Генов, Г. Димитров, Б. Кондов, Н. 
Димитров
Голм.: 0:1 Сп. Киров 56‘

17.3.1962 г., 18 кр., Пловдив, ст. 9 
септ., „Локомотив“ Пд – „Ч. море“ 
1:1 (1:0), съдия: Стоян Чомаков
„Локомотив“ Пд: Г. Кекеманов, Г. 
Мицин, Давид Попов, Ив. Манолов, 
Ив. Бояджиев, Ив. Бачков, Ив. 
Задума, Д. Мулетаров, Ив. Кънчев, 
Ст. Генов, Д. Златарев (82‘Петров)
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, В. 
Максимов, Ст. Генов, Сп. Киров, Л. 
Атанасов, Г. Димитров, Ст. Янев, Н. 
Димитров
Голм.: 1:0 Мулетаров 14‘, 1:1 Г. 
Димитров 61‘

22.3.1962 г., 20 кр., София, ст. 
Раковски, ЦДНА – „Ч. море“ 1:0 
(0:0), съдия: К. Динов
ЦДНА: Г. Найденов, Ив. Здравков, 
Н. Ковачев, Б. Гаганелов, Пант. 
Димитров, Г. Златков, Ив. Ранков, Н. 
Цанев, Пан. Панайотов, Ив. Колев 
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1961-62 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. ЦДНА 4:1 1:1 3:1 2:0 1:0 1:1 7:1 3:0 1:0 0:1 2:1 3:0 3:1

2. СпПд 2:0 3:3 4:4 0:0 2:4 4:0 4:3 2:1 4:3 1:0 4:0 6:0 3:0

3. ЛевСф 6:3 0:1 1:6 2:1 6:0 0:1 1:2 2:2 4:0 1:0 4:1 1:0 0:1

4. БотПд 1:1 1:1 1:1 1:2 0:0 1:1 1:3 1:0 4:0 3:1 0:1 4:2 2:2

5. Слав 1:2 1:1 3:3 0:2 1:0 3:1 5:1 6:1 1:3 1:0 1:0 4:1 4:1

6. Ч.М. 0:2 0:0 1:2 1:1 2:1 2:2 2:0 3:0 1:0 0:0 2:1 0:0 3:0

7. ЛокСф 1:5 4:4 0:1 3:0 3:1 2:2 2:1 3:0 1:1 2:0 1:1 1:0 6:1

8. СпПл 1:3 1:0 2:3 3:0 1:1 2:0 0:0 0:0 1:0 1:0 4:0 1:0 2:1

9. Берое 1:1 1:0 0:0 2:1 2:2 1:0 2:0 2:0 2:0 3:2 2:0 4:0 0:1

10. Дунав 2:2 1:1 1:2 2:2 2:3 4:2 1:0 5:1 4:1 0:0 1:0 1:2 1:0

11. СпВн 0:2 3:4 2:1 1:1 6:1 1:1 3:3 1:0 5:0 2:2 1:0 0:0 3:1

12. ЛокПд 1:3 0:0 2:0 1:2 1:1 1:1 2:0 1:0 1:0 1:1 3:1 0:0 2:0

13. МинПк 1:3 0:1 0:1 1:1 1:0 0:1 0:0 1:1 3:2 1:1 0:0 1:1 2:0

14. Марек 0:2 1:2 3:0 1:2 1:1 0:1 3:1 0:1 0:1 1:4 0:0 3:2 2:2

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. ЦДНА София 26 18 5 3 60:25 41

2. Спартак Пловдив 26 13 9 4 55:35 35

3. Левски София 26 12 6 8 46:37 30

4. Ботев Пловдив 26 8 11 7 43:38 27

5. Славия София 26 10 7 9 45:40 27

6. Черно море Варна 26 9 9 8 29:30 27

7. Локомотив София 26 8 10 8 39:39 26

8. Спартак Плевен 26 11 4 11 33:40 26

9. Берое Стара Загора 26 10 5 11 30:40 25

10. Дунав Русе 26 8 8 10 40:40 24

11. Спартак Варна 26 7 9 10 33:31 23

12. Локомотив Пловдив 26 7 7 12 24:35 21

13. Миньор Перник 26 4 10 12 18:39 18

14. Марек Станке Димитров 26 5 4 17 24:50 14

„Ч. море“ Вн,1961-62 г.,“А“ РФГ м. г.

Георги Димитров - Червения 25 10

Янко Атанасов 24 1

Владимир Грозданов 24

Спас Киров 23 6

Стефан Янев 22

Димитър Боснов 21

Никола Димитров 18 3

Иван Вас. Иванов 18

Любен Атанасов 18 1

Стефан Генов 17 1

Борислав Кондов 17

Васил Максимов 14

Петър Дудунов 13 4

Иван Василев - Катила 12 1

Аргир Страков 11 2

Абил Билялов 7

Константин Любенов 5

Стефан Дим. Стефанов 5

Любомир Савов 5

Янко Семерджиев 2

Станислав Станевски 2

Хамди Османов 1

Симеон Нинов 1

(46‘В. Романов), Д. Якимов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Д. 
Боснов, В. Максимов, Сп. Киров, 
Б. Кондов (46‘Арг. Страков), Г. 
Димитров, Ст. Генов, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Цанев 75‘

25.3.1962 г., 19 кр., Варна, Колодрума, 
„Ч. море“ – „Марек“ Ст. Д. 3:0 (0:0), 
съдия: Калоян Костов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. 
Билялов, Ст. Генов, Сп. Киров, Л. 
Атанасов, Г. Димитров, Арг. Страков 
(46‘П. Дудунов), Н. Димитров
„Марек“ Ст. Д.: Бойко Ванчев, 
Ив. Михов, Д. Куков, Ив. Шуманов, 
Д. Ас. Михайлов, Фидан Николов, 
Мет. Цветков, Сашо Костадинов, Д. 
Контев (60‘Д. Исаков), Д. Делчев, К. 
Ванчев
Голм.: 1:0 Сп. Киров 48‘, 3:0 Н. 
Димитров 75‘, 85‘

17.6.1962 г., 21 кр., Плевен, ст. Сл. 
Алексиев, „Спартак“ Пл – „Ч. 
море“ 2:0 (0:0), съдия: Цв. Цветков
„Спартак“ Пл: Н. Пърчанов (82‘Н. 
Стоянов), Али Ахмедов, Пъшо 
Димитров, Маринов, Пешаков, Мат. 
Върбанов, Шопов (67‘Ан. Минков), 
Л. Илчев, Владо Попов, Г. Лазаров, 
Стоян Здравков
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
В. Максимов, Вл. Грозданов, Л. 
Савов, Д. Боснов, Сп. Киров, Л. 
Атанасов, Г. Димитров (79‘П. 
Дудунов), Аб. Билялов, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Здравков 67‘, 2:0 Илчев 
81‘

24.6.1962 г., 22 кр., Варна, ст. 
Ю. Гагарин, „Ч. море“ – Ботев“ 
Пловдив 1:1 (1:1), съдия: Г. Христов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев 
(46‘Д. Боснов), Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, Л. Савов, Аб. Билялов, 
Сп. Киров, Л. Атанасов, Г. Димитров, 
Б. Кондов, П. Дудунов
„Ботев“ Пд: Мих. Карушков, Райно 
Панайотов, Г. Чакъров, Г. Разложки, 
Ив. Занев, Райко Стойнов, Г. 
Харалампиев, Д. Дерменджиев, Ив. 
Сотиров (46‘ Г. Аспарухов), Стоичко 
Пешев, Г. Попов
Голм.: 0:1 Дерменджиев 16‘, 1:1 Г. 
Димитров (дуз.) 33‘

28.6.1962 г., 23 кр., Ст, Загора, 
Градски ст., „Берое“ – „Ч. море“ 1:0 
(0:0), съдия: Ал. Щерев
„Берое“: Хр. Найденов, Б. Станоев, 
Теньо Ботев, П. Васев, Я. Янков, Хр. 
Панчев, Я. Димитров, Евг. Янчовски, 
Хр. Петров, Петко Янчовски, Стан. 
Николов
„Ч. море“: Ив. Иванов (Сим. Нинов), 
Ив. Василев, Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, Д. Боснов, Ст. Янев, Л. 
Атанасов, Стеф. Дим. Стефанов, Г. 
Димитров, Б. Кондов, Сп. Киров
Голм.: 1:0 Димитров 63‘

1.7.1962 г., 24 кр., Варна, „Ч. море“ – 
„Спартак“ Пловдив 0:0, съдия: Цв. 
Цветков
„Ч. море“: Ив. Иванов, Д. Боснов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. 
Билялов, Ст. Янев, Сп. Киров, Л. 
Атанасов, Г. Димитров, Б. Кондов, П. 
Дудунов (46‘Н. Димитров)
„Спартак“ Пд: Й. Станков (46‘В. 
Стойнов), Тобия Момин, Ат. 

Манолов, Г. Ботев, Д. Димов, Стоян 
Тодоров, Т. Диев, Цоньо Стойнов, Хр. 
Дишков, Г. Лазаров (46‘Г. Статев), Д. 
Генов

8.7.1962 г., 26 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Славия“ Сф 
2:1 (1:0), съдия: Д. Хайгъров
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев 
(46‘Л. Атанасов), Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, Д. Боснов, Ст. Янев, Сп. 
Киров, Аб. Билялов, Г. Димитров, П. 
Дудунов, Н. Димитров
„Славия“ Сф: Ст. Пашоолов, 
Стоян Алексиев, П. Величков, Г. 
Алексов, Д. Ларгов, П. Петров, Хр. 
Масленков, Б. Евтимов, Ем. Манолов 
(46‘Страхил Крумов), Ал. Василев-
Чоко, Г. Гугалов
Голм.: 1:0 П. Дудунов 15‘, 2:0 Г. 
Димитров 55‘, 2:1 Ал. Василев 63‘

15.7.1962 г., 25 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Спартак“ Вн – „Ч. море“ 
1:1 (0:0), съдия: Й. Таков, 30 000 зр.
„Спартак“ Вн: Хр. Вълчанов, 
Бис. Димитров, Ил. Кирчев, Д. 
Ангелов, Бл. Янев, Н. Живков, Герас. 
Калугеров, Хр. Николов, Петко 
Петков, Ив. Филипов, Ст. Стефанов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Д. 
Боснов, Ст. Янев, Сп. Киров, Л. 
Атанасов, Г. Димитров, П. Дудунов, 
Н. Димитров
Голм.: 1:0  Филипов 83‘, 1:1 Ив. 
Василев 85‘
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„Пристигна от Сливен в началото на 1955 г., ко-
гато започнахме с 5 победи срещу софийски отбо-
ри. Тонко Тунчев се беше контузил и в първия мач 
срещу ЦДНА десен бек игра Тошко Терзистоев. От 
втория мач - срещу „Локомотив“ влезе Босната и ос-
тана титуляр до края на кариерата си. Имаше един 
период, в който изкара жълтеница и игра по-малко.“

Сърцатият защитник 
печели бързо доверието 
на треньор и съотборни-
ци и любовта на публика-
та. 15 години носи екипа 
на моряците.

Иван Василев: „Винаги 
му се възхищавах. Играл 
съм с него като партньор в 
защитата, по лагери и гос-
тувания бяхме в една стая. 
Много честен и позитивен 
човек, колоритна личност, 
истински лидер. Ако сега 
имаше такъв футболист, 
той щеше да е №1 в на-
ционалния отбор. Мокана 
много го харесваше. Той го 
доведе във Варна и го смя-
таше за своя придобивка, 
а Босната си позволяваше 
шеги с него, които никой 
от нас не би дръзнал да на-
прави. Връщахме се от един мач във Ветрино. След 
мача ни дадоха банкет и ни подариха по три живи 
кокошки, вързани за краката. Мокана беше задря-
мал на предната седалка, а Босната изви вратовете 
и на трите му кокошки. Тръпнехме от очакване да 
видим реакцията на треньора, когато открие прес-
тъплението, а той само измърмори „А, те моите ум-
рели май“, преди да слезе от автобуса.

Познаваха го в цяла България. Веднъж, на път 
за ГДР митничарите го познаха във влака и единия 
го пита: „Какво става, Босна, много малко точки тази 
година, да не вземете да отпаднете?“, а нашия не 
разбрал въпроса отговаря: „Абе, носим малко сто-
ка да продадем, да изкараме някой лев“ и предаде 
цялата конспирация около контрабандата ни с ръ-
кавици и кожуси. Митничаря се почеса сконфузен и 
излезе от купето.“

„Много подвижен и пъргав бек. Всички крила иг-
раеха много трудно срещу него. Само един път под-

Димитър Савов 
Боснов - Босната

(12.2.1933 г. – 17.3.2012 г.)
Позиция: бек

ВМС/„Ч. море“: 1955-1970
„А“ РФГ: 343 мача
„Б“ РФГ: 32 мача

цени Дебърски, който беше по-млад и много бърз. 
Босната играеше и за публиката, имаше ефектни 
отигравания, често чистеше със „задна ножица“, а 
публиката му ръкопляскаше всеки мач. Никой ни-
кога не каза лоша дума за него. Нямаше слаби ма-
чове, защото винаги даваше максимума от себе си. 
Гореше в играта. В един мач с „Марек“ във Варна, 
един от нападателите им симулираше контузия, за 
да печели време. Босната, въпреки че на ръст беше 
доста по-малък от него, го грабна с две ръце като 
бебе и го изхвърли на пистата. За ответния мач в 
Станкето не го взеха, защото му се канеха да му го 
връщат. 

Като типичен защитник, Босната нямаше 
много нюх към атаката. Помни се един голов 

пас срещу „Спартак“ 
Варна на 29.8.1965 г. 
Спартаклийската защи-
та се опитва да приложи 
изкуствена засада, но 
Босната изкача зад цен-
тралната линия по лявото 
крило и когато стига до 
аутлинията връща топка-
та към точката на дузпата, 
от където Стефан Янев бе-
лежи. 

Единственият му гол 
е и един от най-паметни-
те в историята на клуба - 
във вратата на „Нотингам 
Форест“. 

„Провеждахме атака 
в полето на „Форест“, топ-
ката отскочи и се върна 
към Босната, който беше 
най-отзад на около 30-40 
метра вдясно от вратата. 

Уцели топката в „ждроп“, тя мина през крака и тела 
на играчи от двата отбора и вратарят им не я видя 
как влезе в десния долен ъгъл на вратата му. Така 
бихме с 1:0 вицешампиона на Англия.

Когато Иван Василев заигра десен бек, Босната 
мина отляво. Въпреки, че не можеше да рита с левия 
крак, и там се справяше отлично. Има мачове и като 
централен защитник. 

Извикаха го в един мач на юношеския национа-
лен отбор, срещу Унгария във Варна (2:1, 14.7.1957 
г.). В състава играят още Вл. Грозданов, Ст. Генов и Д. 
Шаламанов от ВМС, а Босната макар и попреминал 
юношеската си възраст е включен за подсилване на 
отбора и дава своя принос за победата над силния 
унгарски отбор.

Димитър Боснов приключва официално карие-
рата си на 27.6.1970 г. с мач срещу ЦСКА „Септ. зна-
ме“ на ст. „Юрий Гагарин“. След това заема различни 
треньорски постове в клуба.“
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Димитър Боснов (вляво) в един от последните си мачове във взаимодействие с Божил Колев.

27.6.1970 г., прощаване 
с футболния терен и 
заобиколен от семей-
ството си: съпруга 
Дора и синове Сава 
(вдясно) и Ставрин.
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Иванов е от Перник и започва да играе футбол 
в „Миньор“. Като донаборник попада в „школата 
на ЦДНА“, от където е изпратен в „Черно море“. 
Във Варна пристига в момент на вратарска криза, 
К. Любенов е контузен, Я. Семерджиев е пред за-
връщане в Белослав, а игралият в последните два 
мача вратар на ВНВМУ Станевски допуска осем 
гола. 

„Имах предложение от ЦСКА, но там вратар 
беше големият не само за онова време Жоро 
Найденов. Бях изключително щастлив като ме 
взеха за негова резерва в Чили, но предпочитах 
да играя в „Черно море“, където ми даваха шанс 
като титуляр.“

19-годишният Иванов дебютира на вратата на 
моряците на 8.10.1961 г. с победа срещу „Спартак“ 
Плевен и остава твърд титуляр на поста си до края 
на сезона. След като отбива военната си служба 
се оженва във Варна и остава в „Черно море“ до 
края на футболната си кариера.

Иван Иванов остава в историята на клуба като 

Иван Василев
Иванов - Шопа

(31.3.1942 г. – 28.5.2006 г.)
Позиция: вратар

„Ч. море“: 1961-70 г.
„А“ РФГ: 126 мача

първият и за сега единствен футболист на „Черно 
море“, който е избран в състава на националния 
отбор за финали на Световно първенство. Шопа 
е резерва на Георги Найденов на СП’62 в Чили. 
Въпреки, че не записва официален мач в нац. 
отбора, Иванов участва в няколко контроли сре-
щу клубни отбори – срещу бразилския „Гремио“ 
в София на 1.4.1962 г. и на път за Чили, срещу 
„Индепендиенте“ в Буенос Айрес на 20.5.1962 г. 

„Много тих и скромен човек, един от поре-
дицата добри вратари, пазили вратата на „Черно 
море“. Играл е волейбол преди това и имаше от-
лично чувство за пласиране. Знаеше къде да за-
стане, имаше усет за топката. Въпреки, че не беше 
висок на ръст, Иванов обираше високите топки. 
Не правеше ненужни движения и скокове, пред-
почиташе сигурното, имаше отличен рефлекс, 
пъргав и подвижен. „Черно море“ спечели мно-
го с привличането му. При наличието на толкова 
много добри вратари в „А“ група, самата повик-
вателна за световните финали е доказателство за 
признание.“

Иванов изиграва последния си мач за моряци-
те на 29.8.1970 г., когато в първия кръг от сезона 
„Черно море“ побеждава „Левски-Спартак“ с 2:1.

След футбола Шопа се качва на корабите, къ-
дето работи като домакин. Умира на 64 годишна 
възраст, след като е диагностициран с бъбречна 
недостатъчност, с необходимост от хемодиализа. 
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20.5.1962 г., ст. „Авеянeда“, Буенос Айрес, отборът на България (под името ЦДНА) преди мача срещу 
„Индепендиенте“, прави от ляво надясно: К. Ракаров, Г. Соколов, Ал. Костов, Ст. Китов, Пант. Димитров

и Д. Костов, клекнали: Ив. Иванов, Д. Димов, Г. Аспарухов, Д. Дерменджиев и П. Величков

20.5.1962 г., ст. „Авеянeда“, Буенос Айрес, Иван Иванов
в акция срещу нападението на „Индепендиенте“
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Иван Иванов и вратарят на ГФР от финалът на СП’66 в Англия – Ханс Тилковски (вляво), 
при гостуването на „Айнтрахт“ Франкфурт във Варна на 13.4.1968 г.

Иван Василев, 
Иван Иванов и 

Димитър Боснов 
през 1969 г.
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Племенник на голмайстора на „Тича“ от 1942-
43 г. Димитър Страков, Аргото започва да рита при 
Кафето във ВМС. 

„Трябва да е било 1950-
51 г., започнах като вратар. 
Тогава нямаше детско пър-
венство, разделяха ни на 
два отбора и играехме пре-
ди официалните мачове. 
Направиха ми 4 гола и аз 
се разплаках. Не исках по-
вече на вратата и от след-
ващата среща играх като 
крило. Треньори бяха Чефо 
и Кафето. След това при 
юношите беше по-сложно. 
Гимназията, в която учех 
беше разпределена към 
„Спартак“ и „Академик“. Така 
минах в „Академик“, а след 
това Мардикян ме уреди 
на работа в ККЗ и играх при 
Клечо в „Локомотив“. От 
там, точно преди да вляза 
в казармата през 1957 г. ме 
взе Недко Недев - Пилето в 
„Ударник“, който беше като 
втори отбор на ВМС и като 
влязох в казармата, адмира-
ла се разпореди и преминах 
в мъжкия отбор на ВМС през 
1958 г. Играл съм на всички 
постове. Мокана ме оставя-
ше винаги резерва, за това 
имам по-специално отноше-
ние към него. Не ме оценя-
ваше и не ми даде шанс. Бях 
дребен и техничен, а той харесваше силови футболи-
сти, като Ранджев и Грозданов. Беше доста праволи-
неен като му влезе нещо в главата. Един път прави 
разбор преди мач с Морското училище и всеки път 
ги наричаше отбора на „Морско око“. А това е ресто-
ранта, където се събираше с приятелите си д-р Цеко 
Димитров и Джон Мишков. Това му се забило в съз-
нанието, това повтаряше.

При Чефо, Клечо, Лозан Коцев играех редов-
но. Когато решиха да уволнят Мокана през 1960 г. 
поканиха и нас да кажем какво мислим. Аз изказах 

Аргир Николов
Страков - Аргото

(р. 21.12.1938 г.)
Позиция: крило, халф

ВМС/„Ч. море“: 1958-63
„А“ РФГ: 37 мача/ 4 гола

„Б“ РФГ: 14/2

възмущението си към ръководството му, защото се 
чувствах обиден и когато той се върна през 1963 г., 
аз бях първия освободен от него. Тази 1962-63 хич не 
ми вървеше. Помня един мач със „Славия“ в София 
(бел. 4.5.1963 г.). Оптячката водеше отбора и праве-
ше състава заедно с Катила, Босната и Янко. И три-
мата искаха да играя аз и обикновено се разбираха. 
Оптячката обаче реши да пусне Андрей Стоянов и 
Андрей направи много силен мач. След мача, в трам-
вая дойде да ме пита дали ми е харесала играта на 
Андрей. Беше много горд, че е успял да се наложи 

пред тарторите и хода му е 
излязъл успешен. 

През този сезон треньор 
беше и Симолията. Един път 
го апострофирах за нещо, за 
което не беше прав, но той 
не понасяше никакви възра-
жения. Изсъска ми в ухото, 
че повече при него няма да 
играя. 

Не сте чували и дру-
гата страна за дебюта на 
Стефан Богомилов. Беше в 
мача срещу „Спартак“ Варна 
(21.10.1962 г.). Аз бях един-
ствената резерва. Чечко раз-
бра, че не е в състава и отиде 
да гледа мача от трибуните. 
Контузи се Борето Кондов и 
аз подскочих. Нямаше друга 
резерва, сега ще не ще, тряб-
ва да ме пусне Симолията. 
Просто нямаше кой друг. 
Започнах да загрявам, чак 
се изпотих, решен да му до-
кажа, че съм добър футбо-
лист. По едно време чувам 
по радиоуредбата „Стефан 
Богомилов да се яви в съ-
блекалнята.“ Първо си поми-
слих, че го викат, защото аз 
като вляза, ще трябва да има 
някой, който да е резерва. 
После като го видях по екип 
да влиза на терена нещо 

се прекърши в мен и си казах „Арго, и сега няма да 
стане твоята“, събрах си багажа и си заминах. Тогава 
паднахме с 2:0, и досега се бъзикам с Чечко, викам му 
: „Когато ти влезе загубихме мача.“

После играх в „Корабостроител“, през 1964-65 бя-
хме в „Б“ група, Липата също беше дошъл тогава там, 
след това отиде в Толбухин. В „Локомотив“ бях също 
и когато се обединиха със „Спартак“ през 1969 г. сп-
рях с футбола и станах футболен съдия. Свирил съм 
много мачове в „Б“ група, а в „А“ група съм бил стра-
ничен.“

15.10.1961 г., Аргир Страков, излиза на терена на ст. 
„Хр. Ботев“ в Пловдив, следван от Вл. Грозданов, 

К. Любенов и Л. Савов
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Никола Димитров
Николов

(5.11.1939 г. – 9.12.2016 г.)
Позиция: нападател
„Ч. море“: 1959 – 69

„А“ РФГ: 232 мача/63 гола
„Б“ РФГ: 22/10

По-малкият брат на Червения и по-големият на 
Тодор Димитров, който също изкарва една година от 
службата си в отбора през 1963-64 г. Следващите редо-
ве са компилация от разказите на брат му Тодор и ве-
тераните Иван Василев, Стефан Янев, Стоян Георгиев и 
Аргир Страков, с които Кольо Червения винаги е бил 
близък:

 „На един мач в Перник, още като ученик го пус-
кат за „Ботев“ Бургас срещу „Миньор“ в Перник. Само 
след пет минути Владимиров 
от „Миньор“ му чупи крака. 
Предстояха му матури, аби-
турентски бал, а той в гипс. 
Лекарите му казаха да забрави 
за футбола, да се радва ако въ-
обще ще може да ходи. Обаче 
се оправи и когато дойде време 
да влиза в казармата замина за 
Варна. Дойде като на майтап в 
„Ч. море“ да го пробват. Брат 
му беше голяма личност, голям 
футболист, но на Кольо не му 
трябваше помощта на големия 
брат. На пръв поглед слаб, висок 
и малко непохватен, но много 
борбен, амбициозен, с голяма 
крачка. Веднага се наложи в 
титулярния състав. Не го беше 
страх от нищо, те му скачат с бу-
тоните - той си слага главата. Не 
разчиташе на финес и техника 
(като Спас Киров), а повече на 
борбеност, бързина и енергия. Обявен е за най-бърз 
футболист в „А“ РФГ, заедно с Г. Попов от „Ботев“ Пд и 
Стоянов от „Ботев“ Вр (и тримата пробягали 100 метра 
за 11,5 сек.)

Малкия Червен играе обикновено като ляво кри-
ло, въпреки че десния му крак е по-силният. Играл 
е и като централен нападател и като лява свръзка. 
Има един мач и за Олимпийския нац. отбор (сре-
щу Албания, 1964 г.) Тогава в „Черно море“ играехме 
нещо като класическият английски футбол. Топките 
се пускаха на крилата, а те ги изсипваха пред вратата. 
Там скачаха Стефан Богомилов и Никола Димитров. 
Това бяха остриетата на отбора и в продължение на 
50 години първите два голмайстора във вечната ста-
тистика на реализаторите на „Черно море“. Кольо 

имаше силен удар и с двата крака и добра с глава. 

Правеше един финт, когато е с топката, потропваше 
пред нея с двата крака преди да я пусне покрай защит-
ника. Така получи прякор „Тропанчо“. Други му викаха 
„Обиколната“, защото много бягаше. („Обиколната“ 
беше автобус №6, който тръгваше от гарата, правеше 
обиколка на града и се връщаше пак на гарата.) „Бате, 
бате“ също му беше като прякор, защото така подвик-
ваше на брат си да му подаде топката. 

Най-запомнящият се негов мач е може би е оня 
срещу „Левски“ през 1964 г., когато обърнахме резулта-
та от 0:2 до 3:2 за нас. На полувремето Гошо Димитров 
пожела да говори насаме с играчите и така ги надъха, 
че вкараха три гола през второто полувреме. Първият 
го вкара Катила от дузпа. Другите два Кольо с глава 
след центрирания на Гошо от крилото. 

Много от головете на Кольо са с особена важност. 
Двата гола срещу „Локомотив“ в Пловдив и един в 

Павликени класират отбора в „А“ 
група през 1960 г., а следващия 
сезон в последният решителен 
мач в София срещу „Септември“ 
запазва мястото на „Черно море“ 
в групата. Този гол олицетво-
рява цялата му игра. Паднал на 
земята, борещ се до последно за 
топката, успява да я промуши в 
мрежата, 7 минути преди краят. 

Много добро и интелигент-
но момче. Завърши ВИНС, един 
от седемте висшисти в отбора 
(3 от ВНВМУ, 3 от ВИНС и 1 от 
ВИИ). Най-големите му прияте-
ли – наборите му Стефан Янев 
и Иван Василев. Когато футбо-
листите вдигнаха бунта срещу 
брат му, който вече им беше тре-
ньор, Кольо се обиди и отиде в 
„Спартак“. И там може да се каже, 
че неговите голове ги вкараха в 
„А“ група, а те му бяха благодар-

ни. В „Спартак“ си оправяха играчите добре, докато в 
„Черно море“, свършиш ли с футбола, оправяш се как-
то можеш. Който успее да се задържи на някаква ра-
бота в клуба или мичман в някое поделение. Това бяха 
възможностите. От тази гледна точка Кольо спечели с 
преминаването си в „Спартак“. Като приключи с фут-
бола го назначиха в Стопанска милиция и му дадоха 
чин. Трябваше да следи за финансови злоупотреби, но 
след кратко време се отказа. „Цяла Варна ме познава, 
не мога да ходя да слухтя кой какво вземал и какво да-
вал. Не е за мен тази работа.“ Назначиха го на друга ра-
бота в Окръжното управление на МВР, стигна до чин 
подполковник.“

През 2016 г. му откриха тумор в мозъка, оперира-
ха го в София, но нищо не помогна. Почина скоро след 
това.“ 
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Манол Томов Манолов 
– Симолията (5.8.1925 г. – 
16.12.2008 г.)

През есенният сезон на 
1962 г. за треньор на АСК „Чер-
но море“ е назначен Манол 
Манолов. Известният футбо-
лист на ЦДНА, деветкратен 
шампион на България (сво-
еобразен рекорд) е дете на 
македонски изселници от гр. 
Кукуш. Започва да играе фут-

бол в махленския „Сава Михайлов“ от Гевгелийския 
квартал на София, който е секция на СК „Устрем“. След 
обединенията от 1944-45 г. „Устрем“ е един от осемте 
клуба, формирали отбора на Трети столичен район - 
„Септември“, който на 4.5.1948 г. се обединява с ЦДВ 
(обединен по-рано с „Чавдар“, който от своя страна 
обединява още четири други столични отбора) под 
името „Септември“ при ЦДВ. От тук започва възходя-
щия път на футболиста Манолов, който завършва не-
очаквано на 2.11.1961 г.

„Черно море“ е едно от първите предизвикател-
ства пред треньора Манол Манолов.

Стефан Янев: „Играл съм срещу Симолията. На те-
рена беше сърцат и твърд. Голям! Много голям! Всички 
в отбора го приехме добре. Амбициозен треньор, да-
ваше ни самочувствие. На един мач във Варна вкарах 
гол от 35 метра (бел. срещу „Славия“, 14.10.1962 г.). Ве-
черяхме в градското казино. Танцувахме. По едно вре-
ме при мен дойде засмян бате Симо, погали ме и поли-
та „Чечка, с кое краче вкара гола.“ Той остави отлични 
впечатления във Варна. Харесвахме го. Следващия 
сезон отведе де-
сния ни бек Иван 
Василев в ЦСКА, 
а по-късно като 
старши треньор 
там – и Божил Ко-
лев.“

Стефан Бого-
милов: „В послед-
ния момент ми 
казаха да се явя 
за режима преди 
мача (бел. срещу 
„Спартак“ Варна, 
21.10.1962 г.). Ста-
ите в хотела бяха 
вече заети, само 
при треньора 
Манолов имаше 
едно свободно 
легло и … аз се 
мушнах в него. 
На следващия 

ден не бях 

включен в състава, взех си чантата и отидох на трибу-
ната, в групата на момчетата от махалата да викаме за 
нашите. „Спартак“ обаче поведе с 2:0 (бел. статистиката 
показва, че Богомилов влиза в игра при резултат 1:0 за 
„Спартак“). И на полувремето по радиоуредбата съоб-
щават: „Стефан Богомилов да се яви веднага в събле-
калнята!“. Бате Симо само дето не ме напердаши. Каза 
ми за две минути да бъда готов и играх през второто 
полувреме. Не можах да обърна мача, но треньора 
каза, че е доволен от играта ми.“

Манол Манолов: „Във Варна винаги ни е било труд-
но да играем, губили сме от варненци и в София. Мои-
те най-силни спомени са свързани с треньорската ми 
кариера в „Черно море“. Отборът имаше отлични фут-
болисти … Димитър Боснов – моят любимец, който ми 
причиняваше най-много грижи...

Строг човек ли съм? Абсолютно! Като футболист 
изпипвах всичко от игла до конец. Имах чувството, че 
правя нещо, което е над всичко в моя живот. А като тре-
ньор бях още по-страшен. Каквото казвах – ставаше“

В подкрепа на последните му думи идва и разказа 
на Аргир Страков: „Един път Манолов ни строи на ля-
вото крило и каза: „Кой може да вкара гол от тук с десен 
външен фалц в далечния ъгъл?“. Аз му казах: „Др. Ма-
нолов, от тук с десен външен, топката трябва да мине 
през вратаря, за да стигне до далечния ъгъл.“ Той ме 
хвана за ръката и ме стисна до болка. Имах синьо пет-
но няколко дена след това. „Ти знаеш ли колко гола е 
вкарал Пижо Миланов така“. Викам му: „Др. Манолов, 
Пижо Миланов ги вкарваше така от дясното крило, не 
от лявото.“ Той продължава да ме стиска за ръката и 
ми казва: „Ти при мен повече футбол няма да играеш“. 
Изпълни си обещанието, когато извика Богомилов от 

трибуните, за да не пусне мен, защото аз бях 
единствената резерва на пейката.“

Стоян Георгиев – Тянко: „Манолов ни беше 
треньор в „школата на ЦСКА“ през 1962 г. Там 
събираха всички донаборници от страната, 
които се считаха за евентуални нови попълне-
ния, но много малко стигаха до първия отбор 
на ЦСКА. В школата бяхме само двама моряци 
от Варна. Като ходехме по улиците на София с 
униформите се обръщаха да ни гледат. Кой ти 
беше виждал моряк в София. Манолов имаше 
странни методи. Караше ни да бягаме в най-го-
лямата жега и след това не ни даваше да пием 
вода. Есента отиде в „Черно море“, а когато се 
върнах през пролетта на 1963 г. вече го нямаше 
там. Треньор беше Оптячката. Манолов не ми 
липсваше много. През 1964 г. като треньор на 
ЦСКА, преди нашия мач в София им казал: „Тези 
аз съм ги тренирал, познавам ги всичките, ще 
ги бием.“ А след като ги бихме: „Аз какво ви ка-
зах да внимавате. Тези аз съм ги тренирал.“ Ви-
наги трябваше да бъде прав.“ (по материали 
от Силвестър Милчев и разговори с вете-
рани)
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„Промени в сис-
темата на републиканското 
първенство по футбол. 

Бюрото на ЦС на БСФС 
реши … да се увеличи със-
тава на „А“ РФГ с още два 
отбора. Така в групата на 
майсторите автоматически 
влизат „Спартак“ София и 
„Раковски“ Димитровград. 
За останалите две места 
в Пловдив ще се проведе 
квалификационен турнир 
между отборите на по-
следните два от „А“ РФГ - 
„Миньор“ Перник, „Марек“ 
Станке Димитров и №3 и 
№4 от „Б“ РФГ - „Септември“ 
София и „Добруджа“ 
Толбухин. Отборите, кои-
то се класират на първите 
две места добиват право 
да играят в „А“ група. (бел. 
класират се „Марек“ и 
„Добруджа“).

По време на есен-
ния полусезон в посока 
„Спартак“ Варна напус-
кат Васил Максимов и 
Константин Любенов. В 

неопределена дата там 
отива и Стефан Дим. 
Стефанов – Бурунчето.

От юношеския от-
бор по време на сезона 
в групата се включват 
Стефан Богомилов, 
Андрей Стоянов и Стоян 
Георгиев – Тянко, от 
„школата на ЦДНА“ прис-
тига Стоян Младенов 
Мазнев (р. 2.2.1942 г.), 
който играе като полу-
защитник в последните 
три мача от есенния дял, 
след което продължава 
кариерата си в „Спартак“ 
Пловдив. Мазнев живее в 
Асеновград.

***
В. „Нар. дело“, 21.7. 

1962 г.: „Националният 
отбор по футбол на 
Сирийската република – 
гост във Варна. 

На 22 юли от 18 часа 
на ст. „Ю. Гагарин“ фут-
болистите на АСК „Черно 
море“ ще се срещнат с 
националния отбор на 
Сирия. 

Отборът на гостите, 

който пристига във Варна 
след гостуване в Румъния 
и турнир в Чехословакия е 
съставен от млади и бързи 
състезатели. Интересен за 
нашата публика е и фактът, 
че треньор на сирийския 
отбор е з.м.с. и бивш тре-
ньор на българския на-

ционален отбор Любомир 
Ангелов.

Отборът на домакини-
те – „Черно море“ играе 
успешно международни 
срещи и утре се очаква 
двете единадесеторки да 
поднесат на зрителите ху-

1962

24.7.1962 г., ст. „Ю. Гагарин“, от ляво надясно: Сп. Киров, Аб. Билялов, Ст. Генов, Д. Боснов, Ст. Янев, 
П. Дудунов, Н. Димитров, Вл. Грозданов, Я. Атанасов, Ив. Иванов и Г. Димитров
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бав футбол. …“

22.7.1962 г., ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – 
Сирийски военен отбор 
3:0 (1:0),

Голм.: 1:0 Н. Димитров 
1‘, 2:0 Г. Димитров (2ПВ), 3:0 
Х. Османов (2ПВ)

„Ч. море“: Ив. Иванов, 
Д. Боснов, Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, П. 
Дудунов, Г. Димитров, Н. 
Димитров, Ст. Генов (Х. 
Османов)

В. „Нар. дело“, 24.7. 
1962 г.: „При надмощие на 
„Черно море“. Гостуващите 
в град Варна футболисти 
от военния отбор на гр. 
Дамаск, с треньор бълга-
рина Л. Ангелов играха в 
неделя на стадиона с мест-
ния „Ч. море“. 

Почти цялата среща 
премина при надмощие 
на домакините, които пре-
възхождаха технически и 
тактически своите проти-
вници. Сирийските футбо-
листи отвръщаха с бързи 
контраатаки, но им липс-
ваха завършващи удари, 
пък и стабилната отбрана 
на черноморци навреме 
ликвидираше опасности-
те. Отлични прояви има-
ше вратаря на гостите 
Мироан. 

Резултатът бе открит 
още в първата минута от 
Н. Димитров. През второ-
то полувреме Османов и Г. 
Димитров отбелязаха още 
два гола и срещата завър-
ши 3:0 за „Ч. море“.

***
12.8.1962 г., контр., 

ст. Ю. Гагарин, „Ч. море“ – 
ЦДНА 3:0 (0:0),

В. „Нар. дело“, 14.8. 
1962 г.: „Така ли трябваше 
… Съобщението на АСК „Ч. 
море“, че послучай денят 

на Военноморския флот 
ще се състои футболна 
среща между републи-
канския шампион ЦДНА и 
отбора на „Ч. море“ при-
влече в неделя на стади-
она хиляди любители на 
футболната игра. Тук бяха 
дошли и много летовни-
ци, за да се полюбуват на 
играта на републиканския 
първенец. 

Но всички зрители 
останаха разочарова-
ни, когато на терена се 
яви младежкия отбор на 
ЦДНА. Никакви пояснения 
не бяха дадени по радио-
уредбата на публиката за 
това. 

Посредствената игра 
на младежкия отбор и 
безплодните усилия на 
черноморци през 80-те 
минути да отбележат гол 
повишиха недоволството 
у публиката. Едва през по-
следните 8 минути, чрез 
Н. Димитров, Дудунов и Г. 
Димитров домакините от-
белязаха три гола.

Много от зрителите 
явно изразиха своето не-
годувание, за дето невяр-
но са информирани и не 
дочакаха края на срещата. 

Нужно е ръководство-
то на АСК „Ч. море“ да по-
търси отговорност от тези, 
които неправилно освет-
лиха любителите на фут-
болната игра… и в бъдеще 
да не се допускат подобни 
прояви. В. Кънчев“

19.8.1962 г., „Ч. море“ 
– „Локомотив“ Сф 0:2 
(0:0),

В. „Нар. дело“, бр. 
199, 21.8.1962 г.: „В не-
деля на ст. „Ю. Гагарин“ … 
председателят на град-
ската секция по футбол 
Ангел Пандов привет-
ства строените отбори 
… Александър Николов, 
член на бюрото на РСФ за 

втори път връчи купата за 
спортсменство на отбора 
на „Ч. море“. …

В 17.25 ч. свирката 
на съдията Д. Начев (Пд) 
оповести започването на 
двубоя. Първото полу-
време беше слабо… Все 
пак пролича, че гостите са 
по-сплотен колектив, по-
правилно организираха 
атаките си и бяха по-бор-
бени.

Активизирането на 
гостите след почивката 
показа явно превъзход-
ството им. Особено се от-
крояваше Дебърски (11), 
който беше пробивната 
сила. Хр. Лазаров (10), 
Котков (9), който макар и 
да игра без голям устрем, 
правилно разпределя-
ше играта. Отбраната на 
„Локомотив се чувстваше 
стабилна – Димитров (3), 
Методиев (2), Ив. Коцев 
(5). Локомотивци сил-
но пазеха тила си, като 
Милушев (8) и Лазаров 
често играеха в отбрана, 
атакуваха противника си 
отдалече, с 2-3 крачки и 
почти винаги успяваха да 
отнемат топката.

Отборът на „ЧМ“ не 
задоволи със своята 
игра. Нападателите иг-
раха разпокъсано и от-
правиха малко удари в 
противниковата врата. 
Акциите им бяха добри 
само до наказателното 
поле. Играейки с къси 
подавания, това не им 
носеше изгода, тъй като 
гостите не бяха по-лоши 
техници. Не се чувства-
ше стабилна и отбраната, 
която погрешно приема-
ше играта на противника 
в своето поле и служейки 
си с къси подавания ус-
ложняваше положението 
пред своята врата. ..Така 
станаха и двата гола. В 

1962

„Ал Жейш“ Дамаск, 
сирийски военен от-

бор („Жейш“ в превод 
означава „армия“), 

осн. 1947 г. Офи-
циално футболно 

първенство в Сирия 
има от 1966-67 г. и 

първата държав-
на титла на „Ал 

Жейш“ е от 1972-73 
г. До 2020 г. клубът 

има 17 шампионски 
титли на Сирия 

(рекорд), 7 от тях 
в последните 10 го-

дини. В „България на 
футболния глобус“ 
е записан още един 
мач „Ч. море“ – „Ал 
Жейш“ 4:2, игран в 

Толбухин, за който 
не намираме инфор-

мация.
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62-та мин. Дебърски се 
беше откъснал от отбра-
ната и Боснов (2) го спъна 
непозволено. Отсъдения 
наказателен удар пред на-
казателното поле Коцев (5) 
изпълни майсторски, като 
прехвърли построената 
стена и изсипа топката в 
горния десен ъгъл. В 73-та 
мин. Котков подаде удобна 
топка на Чачевски, който 
се включи в нападението 
и със силен, точен удар по-
виши – 2:0 за „Локомотив“.

Студеният душ, който 
обля черноморци трябва 
да стресне ръководството, 
треньора и играчите и на 
време да се вземат мерки 
за добро представяне на 
отбора. В. Стоянов“

26.8.1962 г., „Ч. море“ 
– „Спартак“ Плевен 2:1 
(0:0),

В. „Нар. дело“, 28.8. 
1962 г.: „… Деветдесетте 
минути преминаха при на-
прегната игра, изпъстрена 
с интересни моменти пред 
двете врати. Черноморци 
хвърлиха всичките си сили, 
за да изтръгнат победата – 
наложиха бързо темпо от 
началото до края на мача. 
Нападателите проявиха 
устремност, борбеност и 
маневреност. Халфовата 
линия добре подхранва-
ше нападението, особено 
Янев (6). Но много от ата-
ките, които започваха и се 
провеждаха добре се про-
валяха пред наказателното 
поле в последния момент 
или от неточен пас или от 
ненавременен удар към 
вратата (Г. Димитров в 20 
и 26 мин., Генов в 30-та и 
Дудунов в 41-та мин.)

Състезателите на 
„Спартак“ се стремяха 
предварително да предви-
дят на къде противникът 
ще адресира топката и там 

се насочваха 2-3 играчи, 
като в повечето случаи 
те успяваха да я отнемат. 
Това им даваше възмож-
ност бързо да органи-
зират своите атаки, ня-
кои от които бяха остри. 
Макар да нападаха с три-
ма (Върбанов 7, Попов 9 
и Здравков 10), те често 
се озоваваха пред врата-
та на Иванов и създаваха 
опасни положения. 

След почивката гос-
тите преминаха към своя 
специалитет – „бетона“. 
Но въпреки, че 6-7 игра-
чи бранеха вратата, те 
не можаха да я опазят. 
Моряците продължи-
ха да упражняват силен 
натиск, като атаките им 
следваха една след дру-
га. Техните усилия се 
увенчаха с успех в 63-та 
мин., когато Дудунов (10) 
получи в коридор топка 
от Янев и със силен удар 
я изпрати в мрежата на 
гостите – 1:0. Пет мину-
ти по-късно, при една 
атака Киров (7) от воле 
заби топката в мрежата 
на Стоянов (Сп-1) – 2:0. 
В 73-та мин плевенчани 
проведоха атака, Попов 
прехвърли на Върбанов, 
който беше много бърз, 
преодоля Я. Атанасов и 
намали на 2:1. През вто-
рото полувреме моряци-
те пропуснаха да реали-
зират редица изгодни по-
ложения… В. Стоянов“

2.9.1962 г., „Раков-
ски“ Димгр. – „Ч. море“ 
1:1 (1:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
106, 3.9.1962 г.: „Няколко 
опасни нападения на 
димитровградчани пос-
лужиха за увертюра на 
днешния мач. Гостите 
обаче не останаха длъж-
ници.

От наказателен удар, 

изпълнен от Киров, топ-
ката се отби от напреч-
ната греда и Н. Димитров 
я заплете в мрежа-
та на Николов – 1:0 за 
„ЧМ“. Футболистите на 
„Раковски се активизи-
раха, но нападателите 
им се надпреварваха да 
проиграват изгодни поло-
жения. Това, което те не 
можаха да постигнат се 
отдаде на централния за-
щитник Младенов в 32-та 
мин. От наказателен удар 
той прехвърли топката 
над построената от черно-
морци стена, излъга и вра-
таря Иванов и – 1:1. 

Второто полувреме не 
донесе нищо ново, освен 
пропуски на нападате-
лите на двата отбора. М. 
Милков“

9.9.1962 г., „Ч. море“ – 
„Локомотив“ Пд 2:0 (1:0),

В. „Нар. дело“, 10.9. 
1962 г.: „Вчерашната сре-
ща донесе две ценни точ-
ки на домакините. 

Въпреки силния вя-
тър и дъжд през второто 
полувреме, двата отбора 
демонстрираха динамич-
на игра, изпъстрена с ин-
тересни моменти. Още в 
началото домакините се 
впуснаха в атака. В 4-та 
мин. Киров центрира и 
Кондов (10) със силен удар 
откри резултата – 1:0. Това 
не успокои домакините. Те 
заиграха още по живо, с 
бързи пробиви по крила-
та често създаваха опасни 
положения пред вратата 
на гостите. Но не липсваха 
пропуски поради неточ-
ни удари или забавяне. 
Към края на полувремето 
локомотивци упражниха 
натиск, но атаките им дос-
тигнаха до наказателното 
поле на домакините.

Второто полувреме 

На 12.7.1962 г. в 
лондонския Марки 
клъб „Роулинг сто-
унс“ правят своят 
дебют като рок 
група.

*** 
На 5.8.1962 г. Мери-
лин Монро е наме-
рена мъртва в дома 
си. Като причина 
за смъртта ѝ е посо-
чено предозиране 
със сънотворни ме-
дикаменти. Точната 
причина е оспорвана 
до днес.

***
Също на 5.8.1962 г. 
Нелсън Мандела е 
арестуван и осъден 
първоначално на 5 
години, а две години 
по-късно на дожи-
вотен затвор за 
въоръжена съпроти-
ва против прави-
телството на ЮАР 
и принадлежност 
към терористична 
организация.

*** 
На 5.10.1962 г. 
„Бийтълс“ издават 
първия си single „Love 
me do”, който първо-
начално достига до 
№17 в класациите. 
През 1964 г. песента 
е представена в САЩ 
и става хит №1.

1962
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премина при поделе-
но надмощие. Отначало 
пловдивчани се активизи-
раха, но до изравняване 
не се дойде. В 57-та мин. 
при разбъркване Дудунов 
(9) отблизо повиши на 2:0 
за „ЧМ“. До края на мача 
резултата не бе проме-
нен.“

16.9.1962 г.: „Берое“ 
Ст. З. – „Ч. море“ 1:0 (1:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 112, 17.9.1962 г.: 
„Черноморци започнаха с 
явното желание да постиг-

нат реми. За това те гледа-
ха повече да се предпазят 
от гол и от време на време 
отправяха силни топки 
към опасните щурмова-
ци – братята Димитрови и 
Киров. Разбрали намере-
нието им, старозагорци се 
впуснаха в атаки, но гости-
те отговориха с умело по-
строени изкуствени заса-
ди и твърда игра. 

В 44-та мин. пред вра-
тата на „ЧМ“ настана раз-
бъркване. Излезлият на-
пред Васев от движение 
закова топката в мрежата 
– 1:0 за „Берое“. 

Овладели средата 
на терена, през второто 
полувреме варненци по-
строиха играта си с пасо-
ве на средно разстояние 
и умело започнаха да 
разиграват топката, но … 
без завършващи удари. 
„Берое“ пък се ориенти-
ра към контраатаки чрез 
Петков и Евг. Янчовски и 
така играта придоби нов 
облик, наситен с много 
стълкновения в средата 
на терена, някои от които 
надхвърлиха границата 
на позволеното. Вина за 

1962

16.9.1962 г., Градски ст., Стара Загора, „Ч. море“ в бял екип, от ляво надясно: Б. Кондов, Аб. Билялов, 
Сп. Киров, Д. Боснов, Ст. Янев, П. Дудунов, Н. Димитров, Ив. Василев, Я. Атанасов, Ив. Иванов и Г. Димитров

16.9.1962 г.: Вратарят Иванов, Я. Атанасов (3) и Ст. Янев (6) спират беройската атака.
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това има съдийската трой-
ка, начело с Дундаров, коя-
то като допусна свободна 
игра, не направи опит да 
парира някои груби нару-
шения. Ст. Дончев“

23.9.1962 г., „Добру-
джа“ Тх – „Ч. море“ 0:1 
(0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
115, 24.9.1962 г.: „Вече за 
шести път толбухинските 
футболисти напускат те-
рена победени, поради 
неумението си да реали-
зират изгодни положения. 
А в днешната среща срещу 
„ЧМ“ те не бяха малко на 
брой. 

За разлика от дома-
кините, варненци в 55-та 
мин. чрез Киров откри-
ха резултата и го запази-
ха до края на срещата. Й. 
Карамфилов“

6.10.1962 г., ЦДНА – „Ч. 
море“ 1:1 (1:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
121, 8.10.1962 г.: „Жива 
игра на шампиона и ата-
ки към вратата на „ЧМ“. 
Стремително врязване на 
Джорджилов и точно попа-
дение до страничния стълб 
– 1:0 за ЦДНА. Постепенно 
обаче домакините пока-
заха признаци на умора. 
Отслабваше амбицията 
им за по-енергични дейст-
вия. Очевидно двата дни 
след големия двубой в 
Белград не са били доста-
тъчни, за да се възстанови 
физическата свежест. Но 
имаше и друго нещо. Като 
започнаха да губят някои 
схватки с противника, со-
фийските футболисти не 
можаха да удържат и нер-
вите си. Дисциплината им 
на игрището бе нарушена. 
Облекчени малко от от-
слабналата сила на ЦДНА, 
черноморци организира-

ха настъпления и след 
несъобразителност на 
Ковачев, Г. Димитров от 
два метра изравни 1:1.

Софийските защитни-
ци биваха надигравани 
и през второто полувре-
ме. Найденов майстор-
ски спаси ударите на 
Н. Димитров и Киров. В 
другата половина, дело 

на Колев бяха опасни 
рейдове до крайната 
линия, но у колегите му 
липсваше желание и на-
ходчивост да използват 
отсечените топки, насо-
чени от него паралелно 
на черноморската врата. 

Няколко думи за ръ-
ководството на Д. Начев. 
Имахме чувството, че 
той е излязъл съвсем 
неподготвен за тази сре-
ща. Безсилен бе да види 
елементарни наруше-
ния, капитулира и пред 
своеволията на играчи 
като Ракаров и Якимов. 
Лоша услуга му направи-
ха и помощниците му П. 
Джонев и Н. Дундаров, 
които вместо да улес-
няват задачата му, на-

право го объркваха. Д. 
Попдимитров“

(бел. „За проявена не-
компетентност и търпи-
мост на груба игра от ня-
кои състезатели, се лиша-
ва съдията Деян Начев от 
правото да ръководи със-
тезания в „А“ група да края 
на първенството 1962-63 
г., … наказва с „последно 

предупреждение“ Никола 
Дундаров и с „мъмрене“ 
Петър Джонев за допус-
нати от тях груби грешки 
като помощници на мача 
ЦДНА – „Черно море“, в. 
„Нар. спорт“, 20.10.1962 г.)

14.10.1962 г., „Ч. море“ 
– „Славия“ Сф 1:0 (0:0),

В. „Нар. дело“, бр. 
247, 16.10.1962 г.: „В неде-
ля на стадиона … деветде-
сетте минути бяха изпъл-
нени с много красота и ди-
намика. За това най-голям 
дял се пада на отбора на 
„Ч. море“.

С бързи действия по 
цялото игрище, с хуба-
ви комбинации и голямо 
вдъхновение черноморци 

1962

5-14.11.1962 г., 8-ми 
конгрес на БКП 
приема 20-годишна 
програма за завърш-
ване строител-
ството на социа-
лизма и изграждане 
на комунизма. Тодор 
Живков е предложен 
за министър-пред-
седател. На 27.11. 
е съставено пра-
вителство начело 
с Тодор Живков, в 
което зам.-пред-
седатели са Живко 
Живков, Георги Трай-
ков, Станко Тодоров, 
Тано Цолов, Иван 
Михайлов и Пенчо 
Кубадински.
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често надиграваха своя 
противник, озоваваха се 
пред Пашоолов и го при-
нуждаваха да показва ви-
сокото си майсторство. 
Смело и навременно со-
фийският вратар отне 
топката от краката на Г. 
Димитров (9), отби силен 
удар на Дудунов (10) и още 
няколко пъти предизвика 
ръкопляскане на зрители-
те. 

Противно на очаква-
нията „Славия“ се предста-
ви много посредствено, 
прекалено подсилена от-
брана и почти през цяла-
та среща не се отказа от 
този начин на игра. Назад 
се струпваха по 6-7 фут-
болисти, които предимно 
чистеха топката или с дъл-
ги прехвърляния търсеха 
нападателите. Опитите на 
Ларгов (Сл-5) да органи-
зира атаките на отбора си 
не донасяха съществен 
резултат, тъй като напред 
се разчиташе изключител-
но на устремния Василев 
(Сл-10). Но без дейната 
подкрепа на своите съи-
грачи, отличната свръзка 
на „Славия“ не можа да по-
стигне успех.

След редица пропус-
ки на нападателите на 
„Ч. море“, най-после Янев 
(6) би ненадейно в 59-та 
мин. от около 25 метра и 
отбеляза единствения, по-
беден гол. Въодушевени, 
домакините се впуснаха 
в остри атаки, но резул-
тата остана непроменен. 
Съдията Д. Хайгъров от 
Нова Загора допусна ня-
кои погрешни присъжда-
ния … Ив. Колев“

21.10.1962 г., „Спар-
так“ Вн – „Ч. море“ 2:0 
(1:0),

В. „Нар. дело“, 23.10. 
1962 г.: „Слънчевия октом-

1962
врийски ден събра на ста-
диона 15 000. 

Ако трябва да подчер-
таем най-характерното, то 
това бе безупречно дейст-
ващата ос на спартаковци 
Вълчанов-Кирчев-Ненов-
Николов, която задвижи 
правилно още в начало-
то на срещата отбора си. 
Устремните набези на бра-
тята Димитрови и Дудунов 
в първите 10 минути от 
състезанието бяха неут-
рализирани в борбата за 
първа топка.

Постепенно играта 
започна да се дирижира 
от „белите“. Те разумно за-
държаха топката в своята 
половина като използваха 
числения си превес, като 
по този начин убиха и бър-
зото темпо наложено от 
моряците. В нападението 
обаче спартаковци изне-
надаха. Стремителни на-
бези направиха Тодоров 
(7), Калугеров (11) и 
Божидаров (9), създадоха 
смут в отбраната на чер-
номорци, където не всич-
ко беше в ред. Василев 
(2) и Боснов (4) се оказа-
ха слаби звена и именно 
чрез крилата си, „Спартак“ 
започна все по-често да 
застрашава вратата на 
Иванов. И двете напада-
телни петорки обаче пока-
заха слаба стрелба. 

Началото на вторите 
45 мин. бе още по-живо 
и отново за черномор-
ци. Създадоха се доста 
критични моменти пред 
сигурния Вълчанов, лик-
видирани с мъка в някол-
ко поредни ъглови удара. 
Неумението на напада-
телите обаче да стрелят 
във вратата, като че ли 
успокои отново отбора на 
„Спартак“, който взе след 
60-та мин. инициативата, 
за да завърши убедително 
състезанието в неговата 

заключителна част. …
„Ч. море“ – несигур-

на игра в защита, която 
особено през първото 
полувреме се увлече в 
излишно твърда игра (Я. 
Атанасов и Ив. Василев). 
Едно бледо нападение, 
в което диригентът Г. 
Димитров (9) не бе на 
необходимата висота. 
Стихийно изнасяне на 
топката и то предимно с 
дълги подавания, което 
улесни защитниците на 
„Спартак“ и най-вече иг-
раещия в зона Кирчев. 
Струва ми се, че ако моря-
ците бяха запазили нер-
вите си, щяха да покажат 
по-добре и истинските си 
възможности.

По-характерни мо-
менти от срещата: 15 мин. 
– Калугеров (11) се отскуб-
на от Василев (2) и центри-
ра опасно, но Божидаров 
(9), който е съвсем сам от 
7 метра бие високо над 
напречната греда. 24-та 
мин. – изненадващ про-
бив на левия защитник на 
„Спартак“ Ангелов, кой-
то е спънат от Василев 
(2) в наказателното поле. 
Категоричен 11-метров 
удар, който Вълчанов (1) 
още по-убедително пре-
връща в гол – 1:0. 56-та 
мин. – наказателен удар 
на около 20 метра, фрон-
тално пред вратата на 
Иванов. Майсторско из-
пълнение на Николов (8) 
под напречната греда и 
топката от единия, се спря 
в другия ъгъл на вратата – 
2:0. 79-та мин. – отсъден е 
двоен удар в наказател-
ното поле на „Спартак“ за 
опасна игра на Кирчев. 
Силно отправената топка 
от Г. Димитров (9) е отби-
та с мъка в ъглов удар. Н. 
Григоров – сътрудник на 
извънщатния физкул-

На 21.10.1962 г. в 
мача срещу „Спар-
так“ Варна, своят 

дебют в „А“ РФГ 
прави 17 годишният 

Стефан Богомилов 
– Малкото Чече (р. 
11.4.1945 г.). В този 

ден е поставено 
началото на дълга и 

плодотворна кари-
ера на голмайстора 

за всички времена 
на Варна, отбелязал 

161 гола в „А“ РФГ и 
над 200 във всички 

срещи играни с екипа 
на „Черно море“.

***
Ноември 1962 г. 

литературното 
списание  „Новий 
мир“ отпечатва 

биографичната но-
вела на Александър 

Солженицин „Един 
ден от живота на 

Иван Денисович“, оп-
исала за първи път 

ужасите на ГУЛАГ 
и Сталинисткото 

минало на СССР.
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турен отдел“

28.10.1962 г., „Ч. море“ 
– „Спартак“ Пловдив 0:2 
(0:0),

В. „Нар. дело“, 30.10. 
1962 г.: „Неделната среща 
не донесе нищо радост-
но за моряците. Въпреки 
бързото темпо, което чер-
номорци наложиха, играта 
им се оказа безрезултатна. 
Атаките им достигаха до 
противниковото наказа-
телно поле. Тук нападате-
лите проявяваха суетене, 
неумение да преодолеят 
противниковата отбрана, 
излишно разиграваха топ-
ката и позволяваха на про-
тивника да се организира и 
отбие атаките им.

Гостите провеждаха 
остри атаки, бяха по-ма-
неврени и борбени. Чрез 
своите бързи крила, те лес-
но се озоваваха в полето на 
домакините и често внася-
ха объркване в отбраната 
им. Диев (Сп-7), който беше 
оставен напред ангажира-
ше двама играчи на „ЧМ“ и 

въпреки това, умело се 
откъсваше и създаваше 
опасни положения. 

След почивката чер-
номорци заиграха по-
правилно и упражниха 
натиск, но това не про-
дължи дълго. Скоро ини-
циативата взеха гостите, 
които с остри контраата-
ки бързо изнасяха играта 
в полето на черноморци. 
В 64-та мин. Душев (Сп-
11) отправи слаба топка, 
която се удари в крака 
на Я. Атанасов (ЧМ-3) и се 
озова в мрежата на дома-
кините – 0:1. В 81-та мин. 
Диев със самостоятелна 
акция преодоля отбрана-
та на „Ч. море“ и повиши 
на 2:0 за „Спартак“.

11.11.1962 г., „Ч. 
море“ – „Спартак“ Сф 
2:2 (1:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
136, 12.11.1962 г.: „В на-
чалото на срещата, при 
първоначалния натиск 
гостите се смутиха, но 
това не бе използвано 

от домакините. С помо-
щта на Жечев (в 7-ма мин. 
при един удар с глава на 
Османов, спартаковецът 
отклони топката от пър-
воначалната посока и 
излъга вратаря) те отбе-
лязаха само един гол и се 
отпуснаха. Учудващо бе, че 
черноморци пренебрег-
наха лявата страна, където 
един самоотвержен и тех-
ничен Османов не веднъж 
бе в изгодно положение. 
Тактическо недоглеждане! 
Прави чест на гостите, че 
след два автогола не пад-
наха духом. Софийските 
спартаковци не приеха 
защитния вариант като 
главно средство за про-
тиводействие. Особено 
деен бе Паноров, който с 
добро пласиране на два 
пъти завари неподготвена 
защитата на черноморци и 
с два хубави удара възста-
нови равенството. В 88-та 
мин. Конов стреля, но улу-
чи гредата. П. Герчев“

17.11.1962 г., „Ч. море“ 

11.11.1962 г., отборите на „Спартак“ Сф и „Ч. море“ – в близък план от ляво надясно: Г. Димитров, Ив. Иванов, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Н. Димитров, П. Дудунов, Ст. Янев, Д. Боснов, Сп. Киров, Аб. Билялов и Хамди Османов

1962

14.12.1962 г. аме-
риканската кос-
мическа станция 
„Маринър 2“ става 
първата по рода си, 
установила кон-
такт с друга плане-
та. Минавайки на 
35 000 км от Венера, 
станцията отчита, 
че температурата 
на планетата е 
216°C от тъмната ѝ 
страна.
***
24.12.1962 г., Куба 
разменя със САЩ 
последните 1113 
заловени участници 
от несполучилият 
десант в Залива на 
прасетата за хра-
нителни продукти 
на стойност 53 млн. 
долара.
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– „Ботев“ Пловдив 1:3 
(1:1),

В. „Нар. дело“, 18.11. 
1962 г.: „Във вчерашната 
среща … първото полу-
време премина при поде-
лено надмощие, но след 
почивката гостите бяха 
по-борбени, маневрени и 
устремни и превъзхожда-
ха моряците. Макар чер-
номорци да откриха в 30-
та мин. чрез Л. Атанасов, и 
в тази среща пролича сла-
бата резултатност на на-
падателите (Г. Димитров, 
Дудунов, Л. Атанасов), 
които пропуснаха да реа-
лизират редица изгодни 
положения. Нестабилна се 
оказа и отбраната. 

Гостите, които атакува-
ха предимно чрез бързите 
си крила и маневрения и 
техничен Аспарухов (9), 
лесно внасяха объркване 
в отбраната на домакини-
те. В 43-та мин. пловдив-
чани чрез Дерменджиев 
изравниха. В 72-та мин. 
Попов (Б-11) се устреми 
с топката, усилията на Я. 
Атанасов да го догони ос-
танаха напразни и същият 
повиши на 2:1 за „Ботев“. В 
86-та мин. Аспарухов из-
прати топката в мрежата 
без Иванов (ЧМ-1) да реа-
гира.“

2.12.1962 г., „Дунав“ 
Русе – „Ч. море“ 1:0 (1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
144, 3.12.1962 г.: „Преди 
началния сигнал на днеш-
ната среща … студът е 
нетърпим, теренът – те-
жък, особено в центъра и 
пред двете врати. За това 
и двата отбора заиграха 
опростено, без излишно 
задържане на топката. 
Дунавци по-умело използ-
ваха здравите сектори на 
терена за атаки по крила-
та (предимно дясното с 

Йорданов). Това им позво-
ли да установят подчерта-
но надмощие и принуди-
ха черноморци да чистят 
енергично напред. В 15-
та мин. Димитров (Дун) 
прехвърли групата играчи 
пред вратата на гостите 
и топката спря в мрежа-
та, но съдията Хайгъров 
отсъди засада на падна-
лия Колев. Това сякаш на-
електризира атмосферата 
и вече никой не сещаше 
хапещия студ – нито на те-
рена, нито на трибуните. И 
все пак дунавци откриха. В 
40-та мин. Кирчев отбли-
зо изпрати топката край 
Иванов – 1:0 за „Дунав“. 

През второто полувре-
ме варненските футболи-
сти успяха да изравнят иг-
рата и дори в последните 
минути упражниха силен, 
но безплоден натиск. Л. 
Гинев“

9.12.1962 г., „Ч. море“ 
– „Марек“ Ст. Д. 1:0 (1:0),

В. „Нар. дело“, бр. 
299, 11.12.1962 г.: „Макар 
и с големи усилия, в неде-
ля черноморци извоюваха 
две точки. Но победата им 
не бе убедителна – до края 
на срещата, всеки момент 
се очакваше гостите да из-
равнят. Те бяха през второ-
то полувреме по устремни 
и бързи, по-добре владе-
еха центъра. С бързите си 
крила, те често се озовава-
ха пред вратата на „ЧМ“, но 
лошия шанс не им позво-
ли да отбележат гол. В 54-
та мин Костадинов (М-9) 
отблизо, от изгодно поло-
жение би неточно, в 62-та 
мин. Нинов (ЧМ-1) изле-
зе неудачно напред, но 
Начев (10) стреля встрани 
от вратата, в 75-та мин. 
при опразнена врата, гос-
тите пак пропуснаха. 

Отначало черноморци 
започнаха с ентусиазъм 

и упражниха натиск, но 
териториалното си над-
мощие те не можаха да 
използват добре, защото 
нападателната петорка 
не функционираше като 
едно цяло. В слаба форма 
се представиха Киров (7) 
и Л. Атанасов (8) и се иг-
раеше предимно с лявото 
крило. Това противника 
забеляза и насочи внима-
нието си в тази посока. Г. 
Димитров (9), който на-
прави няколко сполучли-
ви самостоятелни проби-
ва не владееше центъра, 
а играеше повече на де-
сния фланг, което улесня-
ваше гостите да провеж-
дат остри атаки. В отбра-
ната Василев (2) и Боснов 
(4) не се чувстваха стабил-
ни. Създадените с големи 
усилия положения бяха 
проиграни от неточни-
те удари (Г. Димитров, Н. 
Димитров, Дудунов). Все 
пак черноморци можаха 
да отбележат гол в 29-та 
мин., когато Г. Димитров 
чрез самостоятелен про-
бив прехвърли удобна 
топка пред вратата, която 
Дудунов (10) би от воле и 
тя се озова в мрежата на 
„Марек“ – 1:0. 

При все, че черномор-
ци спечелиха с 1:0, те не 
задоволиха с играта си. 
Необходимо е състезате-
лите да показват бързина, 
съобразителност и точна 
стрелба при всяко поло-
жение. В. Стоянов“

15.12.1962 г., контр., 
Колодрума, „Ч. море“ – 
„Спартак“ Вн 2:2 (2:2),

Голм.: 0:1 Калугеров 
13‘, 1:1 Ст. Богомилов 20‘, 
1:2 Ненов 37‘ (дуз), 2:2 П. 
Дудунов 43‘

В. „Нар. дело“, 
16.12.1962 г.: „Вчера на 
Колодрума се игра при-

1962

16.10-20.11.1962 г., 
Кубинската ракетна 

криза. Конфронта-
ция между САЩ и 

СССР, която остава 
в историята като 

най-голямата опас-
ност за Студената 
война да ескалира в 

ядрена такава. На 
инсталирането на 

балистични ракети 
в Италия и Турция, 

СССР отговаря с 
инсталирането на 

подобни ракети в 
Куба по молба на 
кубинското пра-

вителство, за да 
се предотвратят 

атаки като тази в 
Залива на прасета-

та от миналата 
година, на което 

САЩ отговаря с мор-
ска блокада на Куба. 

След напрегнати 
преговори президен-

тите Дж. Ф. Кенеди 
и Н. Хрушчов стигат 

до споразумение: 
СССР премахва 

ракетите си, САЩ се 
отказва от бъде-
щи нападения на 

кубинска територия 
и премахва ракети-

те си от Турция и 
Италия. Морската 

блокада на Куба е 
вдигната и е създа-
ден т. нар. „червен 

телефон“ – директ-
на връзка между два-
мата президенти за 

предотвратяване 
на подобни кризи.
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ятелска среща. … Тази 
среща даде възможност 
да се изпробват по-добре 
резервните състезатели на 
двата отбора. 

През първото полу-
време, което премина при 
равностойна игра бяха 
отбелязани четири гола. 
Първи откриха спартако-
вци – в 13-та мин. Стефанов 
напредна по крилото, цен-
трира и Калугеров изпра-
ти топката във вратата на 
„ЧМ“, но по-късно Дудунов 
прехвърли удобна топка 
на Богомилов и послед-
ният изравни – 1:1. В 37-та 
мин. бе отсъден 11-метров 
наказателен удар, който 
Ненов (Сп-3) реализира. В 
43-та мин. Генов (ЧМ) със 
самостоятелна акция дос-
тигна наказателното поле 
на „Спартак“, подаде на 
Дудунов и резултатът бе 
изравнен – 2:2.

През второто полувре-
ме нов гол не бе отбеляз-
ан.“

22.12.1962 г., „Левски“ 
Сф – „Ч. море“ 1:1 (1:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 153, 24.12.1962 г.: 
„Завчера софийският от-

бор, считан основателно 
за фаворит не успя да 
спечели. И за кой ли път 
вече?... Варненци, пред-
варително настроени 
да постигнат едно реми, 
напуснаха доволни ст. „В. 
Левски“. 

Побелелият от сняг 
терен накара футболи-
стите да мислят не тол-
кова за изявата на тех-
ническите си качества, 
колкото да се приспосо-
бят към новите условия. 
„Ч. море“ се опита да 
стори това по един на-
чин – чрез индивидуал-
ната атака, като веднъж я 
осъществяваше Дудунов, 
друг път някой от братята 
Димитрови. „Левски“ оп-
ита кратки комбинации 
с по 2-3 нападатели … и 
караха Иванов да бъде 
нащрек. Но само толкова, 
защото всичко завърш-
ваше с безобидни удари 
към вратата, като из-
ключим острата стрелба 
от въздуха на Костов. И 
ако не беше апатията на 
Гайдаров, Левски“ може-
ше да постигне повече, 
защото така или иначе 
единственият гол отбе-
ляза Проданов.

След отдиха, когато 

„Ч. море“ реализира дуз-
па (причина за която ста-
на отново Ботев – трети 
път вече през този сезон), 
играта вече малко въл-
нуваше. В 70-та мин. Н. 
Димитров бе отстранен 
от игра, загдето спъна 
Соколов в момент, когато 
двамата не играеха за топ-
ката.“

10.2.1963 г., контр., 
Колодрума, „Ч. море“ – 
„Спартак“ 2:2 (2:2),

Голм.: 0:1 Петков 10‘, 1:1 
Л. Атанасов 12‘, 1:2 Тодоров 
22‘, 2:2 П. Дудунов 31‘

В. „Нар. дело“, 
12.2.1963 г.: „В неделя на 
Колодрума се състоя при-
ятелска среща … Въпреки 
тежкия терен през първо-

22.12.1962 г., ст. „В. Левски“, от ляво надясно: Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. Янев, П. Дудунов, Стоян Мазнев, Н. Димитров, 
Вл. Грозданов, Ив. Василев, Я. Атанасов, Ив. Иванов, Г. Димитров, гл. съдия Диньо Хайгъров, Й. Арсов, Б. Михайлов,

 Д. Йорданов, Л. Гайдаров, Ив. Вуцов, Б. Дочев, Т. Ботев, Т. Проданов, Ив. Манолов, Г. Соколов и Ал. Костов

1963
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22.12.1962 г., ст. „В. Левски“, поздрав между капитаните Г. Димитров и Йончо Арсов
пред съдията Диньо Хайгъров (вдясно), виждат се още от ляво надясно Н. Димитров,

Вл. Грозданов, Стоян Мазнев, Ст. Янев, Д. Боснов и Ив. Василев (№2)

Януари 1963 г., зимен лагер в Пампорово, прави от ляво надясно: П. Дудунов, Л. Атанасов, А. Страков, Я. Атанасов, 
Ив. Василев, Оник Мардикян (водач), Сим. Нинов, Стоян Мазнев и Вл. Грозданов, клекнали: Г. Димитров, Ст. Янев,

 Д. Боснов, Ил. Апостолов – Оптячката (ст. тр.), Ст. Богомилов, Л. Савов и Н. Димитров
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то полувреме, двата отбо-
ра демонстрираха бърза 
игра, наситена с хубави 
пробиви по крилата и в 
центъра. Тогава бяха отбе-
лязани у 4 гола. В 10-та мин. 
Петко Петков (Сп) получи 
удобна топка от Николов 
и откри резултата. Две ми-
нути по-късно Г. Димитров 
(ЧМ) изведе в коридор Л. 
Атанасов, който изравни. 
В 22-та мин. Тодоров (Сп) 
отблизо промени резул-
тата на 2:1 за „Спартак“, а в 
31-та мин. Дудунов отново 
изравни 2:2. 

След почивката тем-
пото на играта спадна. 
Футболистите от двата от-
бора се увлякоха в солова 
игра. Гол не се отбеляза.“

16.2.1963 г., контр., 
Колодрума, „Ч. море“ – 
„Локомотив“ Г. Оряховица 
1:1

Голм.: Г. Димитров

19.2.1963 г., контр., 
Колодрума, 16.00, „Ч. море“ 
– „Добруджа“ Тх – няма по-
вече информация

10.3.1963 г., „Локомо-
тив“ Сф – „Ч. море“ 1:0 
(1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 30, 
11.3.1963 г.: „Хубавото в 
тази среща не беше много. 
То се изяви през първите 
45 минути, когато локомо-
тивци с пресни сили под-
ложиха на продължителна 
обсада варненската врата. 
Стрелбата в нея обаче беше 
водена с халосни патрони, 
защото много изгодни по-
ложения бяха проиграни 
от Котев, Дебърски и др. И 
за това толкова по-изне-
надващ и неочакван бе по-
даръкът на черноморските 
защитници в 23-та мин.: 
една сравнително безопас-
на топка създаде недоразу-

1963
мение между Атанасов и 
Василев, Котев я открад-
на и този път не сбърка 
мерника – 1:0. По-нататък 
Дебърски продължи да 
надиграва смутеният и 
нерешителен Грозданов. 
В. Методиев, макар и 
малко повече възбуден 
от необходимото про-
никваше дълбоко в про-
тивниковия тил, но до 
нещо повече не се стиг-
на. Йосифов, напълно 
безработен в тази част от 
играта бе призован един 
единствен път да се на-
меси по-сериозно. 

„Ч. море“ не проя-
ви желание или пък му 
липсваше възможност 
да създаде заплаха с 
тази неточна, дребна и 
безперспективна игра. 
Г. Димитров се умори да 
подсказва точни и пра-
вилни ходове на съигра-
чите си, но те не се умо-
риха да бъркат. 

След почивката „Ч. 
море“ се поизмънка от 
хаоса, но това не напра-
ви играта по-интересна. 
Тя загуби нерв и поради 
настъпилата умора.

Съдията Ив. Робев 
правилно се показа 
твърд спрямо Котков и 
Методиев, склонни да 
протестират за щяло и 
нещяло, но твърдостта 
му измени към провине-
нията на черноморци в 
наказателното поле, кои-
то на два пъти заслужава-
ха да бъдат санкционира-
ни с дузпа. Ст. Петров“

17.3.1963 г., „Спар-
так“ Плевен – „Ч. море“ 
0:0,

В. „Нар. спорт“, бр. 
33, 18.3.1963 г.: „Мачът 
завърши наравно – 0:0. 
Може ли обаче да се 
каже, че играта е била 
равна? Не. По-добрият 

отбор беше този на „Ч. 
море“. Гостите диктува-
ха. Те имаха техническо и 
тактическо превъзходство 
(особено ярко изразено 
през първото полувре-
ме), атакуваха по-остро и 
в самия край на мача – в 
85-та мин. едва не отбе-
лязаха гол. Ако бе станало 
гол, никой нямаше да го 
тълкува като случайност. 
Домакините бяха бледа 
сянка на онова, което по-
казаха през пролетта.“

24.3.1963 г., „Ч. море“ 
– „Раковски“ Димгр. 2:1 
(2:0),

В. „Нар. дело“, 26.3. 
1963 г.: „В неделя на ста-
диона … Играта започна с 
бързо темпо, наложено от 
домакините. Черноморци 
нападаха на широк фронт. 
Особено успешно ком-
бинираха Киров (7), Н. 
Димитров (9) и Богомилов 
(10) и повечето от проби-
вите бяха направени от 
дясното крило. Отбраната 
действаше сигурно, ус-
тремът на моряците внесе 
объркване сред гостите, 
които се стремяха пре-
димно да отбиват атаките 
им. 

Динамичната игра в 
първите минути им доне-
се успех. В 5-та мин. след 
успешна комбинация меж-
ду Н. Димитров и Киров, 
Богомилов получи удобна 
топка и откри резултата – 
1:0. В 16-та мин. Киров из-
ползва грешка на Николов 
(Р-1) и повиши на 2:0. Към 
края на полувремето гос-
тите хвърлиха сили, за 
да намалят разликата, но 
това не им се отдаде. В 
24-та мин. Илиев (Р-8) пре-
мина отбраната на „ЧМ“, 
устреми се към вратата, но 
Иванов (ЧМ-1) навреме го 
пресрещна и отне топката 
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от краката му. 
След почивката роли-

те бяха разменени. Сега 
гостите имаха инициати-
вата, полузащитниците им 
активно се включваха в 
нападението и продължи-
телно обсаждаха вратата 
на моряците, но поради 
неточни удари бяха прои-
грани изгодни положения. 
Едва в 65-та мин. при едно 
разбъркване пред врата-
та на домакините, Петков 
(Р-7) отблизо намали – 
2:1. В последните минути 
само добрият рефлекс на 
Иванов не позволи да се 
изравни резултатът, като 
изби в ъглов удар силна 
топка на Петър Жеков (Р-
9), който умело отне от 
Боснов (5) до наказателно-

Пролет 1963 г., ст. „Черно море“ („Тича“), прави от ляво надясно: Ив. Иванов, Ив. Василев, Д. Боснов, Н. Димитров, 
Ст. Янев, Я. Атанасов, П. Дудунов, Вл. Грозданов, Г. Димитров и Сим. Нинов, седнали: Ст. Георгиев – Тянко, Л. Савов, 

Сп. Киров, Ил. Апостолов – Оптячката (тр.), Аб. Билялов, Ст. Генов и Ст. Богомилов, клекнали: Анд. Стоянов, 
Арг. Страков, Конст. Савов, Б. Кондов и Конст. Стоилов

то поле. В. Стоянов“

31.3.1963 г., „Локомо-
тив“ Пловдив – „Ч. море“ 
1:0 (0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
39, 1.4.1963 г.: „Играта 
не се нуждае от много ко-
ментари. Толкова слаб и 
отегчителен футбол отдав-
на не е наблюдаван в „А“ 
РФГ. Но ако домакините 
имаха все пак 2-3 голови 
възможности (в 1-та мин. 
Иванов чудесно спаси си-
лен удар на Кънчев, а в 
53-та мин. Боснов изби с 
глава топката от голлини-
ята), то анемичните вар-
ненски нападатели нямаха 
сили да достигнат дори 
до наказателното поле на 
„Локомотив“. 

Съдията К. Костов (Сф) 

се постара да бъде в тон 
с играта. Твърде несигу-
рен, той допусна някои 
обратни присъждания, а 
отсъждането в 68-та мин. 
на дузпа срещу гости-
те бе малко пресилено. 
Манолов спокойно я пре-
върна в гол.“

7.4.1963 г., „Ч. море“ – 
„Берое“ Ст. З. 1:0 (0:0),

В. „Нар. дело“, 9.4. 
1963 г.: „Срещата в неде-
ля донесе две ценни точ-
ки за домакините. Играта 
започна живо и борбено. 
След размяна първите 
взаимни атаки и контра-
атаки (в първите 5 мин. 
гостите атакуваха остро), 
постепенно черномор-
ци установиха надмощие 

1963
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1963и започнаха да обсаждат 
вратата на Христов (Б-1). 
Гостите бяха принудени 
да подсилят отбраната си, 
за да устояват на натиска 
на моряците. Заредиха се 
изгодни положения за гол 
пред вратата на „Берое“, 
създадени предимно 
чрез пробиви по десния 
фланг, където успешно 
комбинираха Киров, Г. и Н. 
Димитров. 

След почивката отбо-
рът на „Берое“ се активизи-
ра и по-често навестяваше 
вратата на домакините, 
но отбраната действа-
ше сигурно и лесно лик-
видираше опасността. 
Единствената възможност 
гостите да отбележат гол в 
79-та мин. бе проиграна от 
Димитров (7), когато оста-
нал сам пред опразнената 
врата, той би над напреч-
ната греда. 

Към края на мача на-
тискът на черноморци се 
засили. Развръзката дойде 
в последната 89-та мин., 
когато след ъглов удар 
стана разбъркване пред 
вратата на гостите, топката 
беше последователно бита 
с глава от трима играчи, 
но последен Иван Василев 
(2) с глава я изпрати в мре-
жата – 1:0 за „Ч. море“. В. 
Стоянов“

9.4.1963 г., „Ч. море“ – 
„Добруджа“ 1:0 (0:0) (бел. 
анулиран и преигран на 
26.6.1963 г.)

Голм.: 1:0 А. Билялов 49‘
В. „Нар. дело“, 13.4. 

1963 г.: „Срещата от пър-
венството за „А“ РФГ се 
състоя във вторник на ст. 
Ю. Гагарин. … През първи-
те 10 мин. добруджанци 
бяха по-маневрени и по-
бързо изнасяха топката. 
Моряците отговаряха с 
бързи контраатаки по 

крилата, предимно чрез 
Киров. Но след това, 
до края на полувреме-
то играта избледня. … 
Безцелно разиграване на 
топката без добър зами-
съл в провеждането на 
атаките. Излишни ком-
бинирания и къси подава-
ния, където бяха чести 
неточните пасове. Във 
вратата бяха отправе-
ни малко и неточни уда-
ри. 

След почивката чер-
номорци започнаха да на-
падат на широк фронт, 
подхранвани с дълги прех-
върляния от отбраната. 
В 47-та мин. Г. Димитров 
отдалеч стреля силно, 
но Дервентски (Д-1) изби 
топката в ъглов удар. 
Две минути по-късно Г. 
Димитров изведе Киров 
напред, който напредна 
по страничната линия, 
центрира пред вратата 
на гостите, където ста-
на разбъркване и Билялов 
отблизо прати топката 
в мрежата – 1:0 за „ЧМ“. 

След откриването 
на резултата моряци-
те повече се грижеха за 
опазване на вратата 
си, като в отделно мо-
менти само отговаряха 
с остри контраатаки. 
Отборът на „Добруджа“ 
хвърли всички сили, за да 
изравни и упражни силен 
натиск. Пред вратата 
на „Ч. море“ бяха създа-
дени редица критични 
положения, но на гости-
те не се отдаде да отбе-
лежат гол. В. Стоянов“ 
(резултата е анулиран 
и мачът е насрочен за 
преиграване поради фор-
мално нарушение на пра-
вилника от съдията)

22.4.1963 г., „Ч. море“ 
– ЦДНА 0:3 (0:2),

В. „Нар. дело“, 23.4. 

1963 г.: „Нерезултатно на-
падение на черноморци и 
резултатно на армейците. 
Така може да се характе-
ризира накратко вчераш-
ната среща.

В първите 7 мину-
ти моряците атакуваха 
устремно и упражниха 
силен натиск, но техните 
нападения достигаха и 
спираха пред наказател-
ното поле. Тук нападате-
лите проявяваха суетене, 
неумение да заемат изгод-
на позиция, което даваше 
възможност на против-
ника да се прегрупира и 
контраатакува опасно … 
Цанев и Якимов шареха 
по цялото игрище и владе-
еха центъра, а Ранков (7) 
беше пробивната сила по 
десния фланг. В 13-та мин. 
Ранков се понесе по стра-
ничната линия, Грозданов 
(4) не можа да го покрие 
и макар отдалече стреля 
силно, топката срещна на-
пречната греда и се озова 
зад голлинията. След отбе-
лязване на гола армейци-
те се активизираха. В 33-та 
мин. Ранков отново проби 
отбраната на моряците и 
повтори същия номер – 
2:0 за ЦДНА.

След почивката карти-
ната се повтори - натиск 
на черноморци, но гол за 
армейците. В 51-та мин. 
Цанев изведе Ранков на-
пред и той покачи на 3:0. 
… В. Стоянов“

1.5.1963 г., контр., 
Провадия. „Бойчо Желев“ – 
„Ч. море“ 0:2

4.5.1963 г., „Славия“ 
Сф – „Ч. море“ 1:1 (0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
54, 6.5.1963 г.: „Развоят 
на срещата донесе реди-
ца вълнуващи моменти. 
Славистите предложиха 

През пролетния 
полусезон като 
титулярен вратар 
се налага Симеон 
Нинов.
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бързо темпо, но то като че 
ли се оказа по-подходя-
що за гостите. Атаките се 
редяха и пред двете вра-
ти, но докато у „белите“ те 
имаха нетраен характер, у 
черноморци винаги бе на-
лице стремеж към опро-
стени и резултатни дейст-
вия. Добре се проявиха 
братята Г. и Н. Димитрови 
– първият като умел орга-
низатор и добър стрелец 
(два силни негови удара 
улучиха веднъж тялото на 
вратаря, а после напреч-
ната греда), а вторият с 
устремните си слизания 
по левия фланг разколеба 
не веднъж „бялата“ защи-
та. 

Второто полувреме 
след известно активизи-
ране на „Славия“ донесе 
отново превъзходство 
на черноморци. И ето, в 
59-та мин. Богомилов (10) 
като надмина в сприн-
та Давидов постигна 
гол. Славистите продъл-
жиха да се огъват. Тук 
Богомилов и Стоянов (8) 
проиграха две чисти по-
ложения за гол. Когато 
всеки момент се очакваше 
покачване на резултата, 
стана тъкмо обратното – в 
81-та мин. Петров с глава 
успя да изравни – 1:1. Цв. 
Илчев“

***
1/16 финал 

КСА:
24.2.1963 г., 

Перник, „Ал. 
М и л е н о в “ 
Перник – „Ч. 
море“ 2:5 (1:3),

Голм.: 0:1 Сп. Киров 
7‘, 0:2 Ив. Василев 14‘, 1:2 
Харалампиев 15‘, 1:3 Ив. 
Василев 23‘, 2:3 Георгиев 
46‘, 2:4 Сп. Киров 52‘ (дуз.), 
2:5 Ив. Василев 54‘ (дуз.)

В. „Нар. спорт“, бр. 

24, 25.2.1963 г.: „Отборът 
на руд. „Ал. Миленов“ от 
Перник бе равностоен на 
футболистите на „Ч. море“ 
само през първите 25 ми-
нути от играта. В тази сре-
ща бяха присъдени две 
дузпи в полза на гостите, 
реализирани успешно.“

Ив. Василев: „Вкарах 
три гола в този мач. Беше 
голям студ, терена скован, 
заледен. Паско играеше 
дясно крило, аз зад него - 
бек. Той вече беше на въз-
раст и не се пускаше мно-
го да бяга, за това го дуб-
лирах и проведох няколко 
атаки, които завършиха 
с голове. Тогава и хората 
много се интересуваха и 
следяха мачовете. Като се 
върнах ме питаха да не би 
да съм играл крило, че съм 
вкарал три гола. Горе-долу 
беше така.“

1/8 финал КСА (на раз-
менено гостуване):

3.3.1963 г., София, ст. 
Раковски, „Локомотив“ 
Сф – „Ч. море“ 0:0,

В. „Нар. спорт“, бр. 27, 
4.3.1963 г.: „Срещата пре-
мина в отежнена обста-
новка. Студен, пронизващ 
вятър, замразен терен с 
всичките му неудобства. 
Топка, която се контроли-
ра мъчно и танцува както 
си ще в краката на игра-
чите. Да се получи добро 
техническо изпълнение бе 
изключено. Постепенно 
стана ясно, че и нищо дру-
го не може да се измъкне 
срещата от рамките на по-
средствеността.

Все пак не е трудно 
да се разбере, че край-
ният резултат 0:0 гово-
ри по-добре за гостите. 
Несъмнено той им подгот-
ви почвата за един по-ус-
пешен реванш във Варна. 
Заслужава да отбележим 
ефикасното подсигуря-

ване между Атанасов и 
Боснов в централната 
зона на защитата, както 
и блестящите прояви на 
вратаря Иванов, когато 
публиката вече виждаше 
топката в мрежата. 

В началото черно-
морци „разстроиха“ своя 
противник с изкуствени 
засади, а сетне блокира-
ха всички пътища към 
своята врата и с енергич-
ни действия неутрализи-
раха най-силните напа-
датели на „Локомотив“. 
И наистина, до края на 
мача не видяхме нито 
един опасен рейд на 
Дебърски. Твърде плах и 
несигурен бе Иванов (7). 
Останахме с впечатле-
ние, че „Локомотив“ пра-
ви опит да играе с двама 
централни защитници – 
Ив. Димитров и Чачевски. 
Напразни опити! И двама-
та бяха несигурни.

През второто полу-
време софийските фут-
болисти налучкаха пътя 
към вратата на „Ч. море“. 
След изненадващи прех-
върляния Котков на два 
пъти има възможност за 
гол, но не го постигна. С 
това се изчерпа всичко. Д. 
Попдимитров“

7.5.1963 г., Варна, ст. 
Ю. Гагарин, „Ч. море“ – 
„Локомотив“ София 3:1 
(1:0),

Голм.: 1:0 Н. Димитров 
41‘, 2:0 Ст. Генов 57‘, 3:0 
Методиев 75‘ (автг), 3:1 
Котков 86‘

В. „Нар. дело“, 8.5. 
1963 г.: „Вчерашната сре-
ща за КСА бе силно оспор-
вана. Отначало гостите се 
хвърлиха в атака по целия 
фронт, но срещнаха силна 
съпротива и след 15 мин. 
бяха принудени да мислят 
за опазване на вратата си. 
Моряците заиграха много 

1963

7.5.1963 г., състави: 
„Ч. море“: Иванов, 

Василев, Я. Атана-
сов, Боснов, Билялов, 

Янев, Киров, Андр. 
Стоянов (46‘ Генов), 

Г. Димитров, Бого-
милов, Н. Димитров

„Локомотив“ Сф: 
Йосифов, Методи-
ев, Ив. Димитров, 
Котев, Милушев, 

Дим. Пенев, Спасов, 
В. Андонов, Котков, 

Дебърски

***
„Славия“ Сф спечел-

ва КСА, след като 
побеждава „Ботев“ 

Пловдив с 2:0 на 
финала, игран на 

10.9.1963 г.

***
„Ботев“ Пловдив е 

носител на купата 
за спортсменство 

за сезона.
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бързо, маневрено и уста-
новиха пълно надмощие. 
Притиснати, локомотивци 
в отделни моменти отгова-
ряха с остри контраатаки. 
За превъзходството на до-
макините говори и съотно-
шението на ъгловите удари 
през първото полувреме 
– 7:0 за „Ч. море“. Усилията 
на моряците се увенчаха 
с успех в 41-та мин., след 
като Киров (7) се понесе 
по страничната линия, цен-
трира и Н. Димитров (11) с 
глава откри резултата – 1:0.

След почивката локо-
мотивци направиха опит 
да вземат инициативата в 
свои ръце, но не им дос-
тигнаха сили. Отбраната 
на „ЧМ“ се чувстваше ста-
билна. Боснов и Атанасов 
зорко пазеха Дебърски 
(11) и Котков (9). Янев (6) 
беше неуморим и навре-
ме се включваше в напа-
дението. Стоянов (8) беше 
равностоен партньор на 
нападението. В 57-та мин. 
Генов (13) отдалече стре-
ля и топката се спря в 
мрежата на Йосифов (Л-1) 
– 2:0. Натискът на моряци-
те през второто полувре-
ме се засили и в отделни 
моменти се получаваше 
объркване пред вратата на 
„Локомотив“. Така в 75-та 
мин. Методиев (Л-2) вместо 
да изчисти, прати топката в 
мрежата на Йосифов – 3:0. 
През последните мину-
ти моряците се отпуснаха 
и Котков (9) в 86-та мин. 
можа да отбележи един-
ствения гол за своя отбор. 
В. Стоянов“

„Черно море“ се класи-
ра за ¼ финал с общ резул-
тат 3:1.

¼ финал КСА (на разме-
нено гостуване):

3.7.1963 г., Варна, ст. 
Ю. Гагарин, „Ч. море“ – 

„Ботев“ Пловдив 0:2 
(0:2),

Голм: 0:1 Дермен-
джиев 25‘, 0:2 Атанасов 
41‘

В. „Нар. дело“, 4.7. 
1963 г.: „Вчера на стади-
она във Варна се състоя 
първата четвъртфинална 
среща. Гостите превъз-
хождаха в бързината и 
точността. Техните ак-
ции, много от които се 
провеждаха с едно до-
косване внасяха смут в 
отбраната на черномор-
ци. Така след като Нинов 
(ЧМ-1) успя да ликвидира 
две опасни положения, 
то той и защитниците 
пред него останаха без-
помощни при ударите на 
Дерменджиев и Атанасов 
в 25 и 41-та мин. 

През първото по-
лувреме черноморци 
отправиха само един 
точен и плътен удар в 
очертанията на вратата 
(Генов в 10-та мин.), кой-
то Карушков с мъка изби 
в ъглов удар.

През второто полу-
време гостите не бяха 
така настойчиви и борбе-
ни. Черноморци се въз-
ползваха от това и про-
ведоха по-смислени и 
точни нападения, за кое-
то заслуга има най-вече 
влезлият след почивката 
Богомилов. Но всичко 
свършваше до наказа-
телното поле. Ударите 
бяха некачествени, а тези 
които бяха в очертанията 
на вратата Карушков спа-
си с вещина.

Пловдивските фут-
болисти проведоха ня-
колко опасни атаки, 
обаче Дерменджиев и 
Занев пропуснаха сто-
процентови положения. 
Въпреки това, 2:0 още в 
първата среща, и то на 
чужд терен е солиден 

аванс за ботевци, които 
сериозно поставят канди-
датурата си за ценния тро-
фей.“

10.7.1963 г., Пловдив, 
„Ботев“ – „Ч. море“ 1:1 
(0:1),

Голм.: 0:1 Ст. Генов 29‘, 
1:1 Аспарухов 74‘

В. „Нар. спорт“, бр. 82, 
11.7.1963 г.: „Черноморци 
имаха един добър съюз-
ник в този мач – самоу-
спокоението проникнало 
в отбора на „Ботев“, вслед-
ствие двата гола преднина 
от първата среща. След 
няколко успешни прояви 
на пловдивското нападе-
ние, придружени с про-
пуски, играта на армей-
ците постепенно се обез-
личи. В 29-та мин Генов 
(ЧМ-9) стреля неочаквано 
от линията на наказател-
ното поле и отбеляза гол. 
„Ч. море“ организира по-
добре играта си и устано-
ви продължително надмо-
щие, но нападателите му 
не се оказаха резултатни.

И след почивката бо-
тевци не намериха общ 
език помежду си, грешаха 
често, а и защитата на „Ч. 
море“ беше доста стабил-
на. Все пак в 74-та мин. 
Аспарухов успя да израв-
ни съотношението – 1:1. С 
общ резултат 3:1 от двата 
мача, „Ботев“ се класира за 
полуфинала за КСА.“

***
14.5.1963 г., „Ч. море“ 

– „Спартак“ Вн 2:1 (1:0),
В. „Нар. спорт“, бр. 

58, 16.5.1963 г.: „Дерби 
срещата на Черноморието 
не ще се запомни с нищо 
особено. За това най-мно-
го допринесоха спарта-
ковци. Те не можаха да 
намерят сили у себе си, за 
да преодолеят неточност-
та и сковаността, които се 

1963

3.7.1963 г., състави: 
„Ч. море“: Нинов, Ва-
силев, Я. Атанасов, 
Боснов, Грозданов, 
Янев, Л. Атанасов, 
Билялов (Богомилов), 
Г. Димитров, Генов, 
Дудунов
„Ботев“ Пд: Каруш-
ков, Р. Панайотов, 
Чакъров, В. Апос-
толов, Разложки, Р. 
Стойнов, Дермен-
джиев, Харалампиев, 
Аспарухов, Атанасов 
(Занев), Димитров

10.7.1963 г., 
състави: „Ботев“: 
Карушков (46‘Най-
денов), Панайотов, 
Чакъров, Апостолов, 
Разложки, Стойнов, 
Дерменджиев, Ата-
насов, Аспарухов, 
Харалампиев, Попов
„Ч. море“: Иванов, 
Василев, Я. Атана-
сов, Боснов, Билялов, 
Янев, Киров, Генов, Г. 
Димитров, Богоми-
лов, Н. Димитров
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чувстваха особено осе-
зателно в нападението. 
„Домакините“ подканени 
от дефанзивната игра на 
своите съперници бяха 
настоятелни в атаките си. 
Териториалния превес бе 
оползотворен с два гола 
на Н. Димитров.“

18.5.1963 г., „Спартак“ 
Пловдив – „Ч. море“ 1:0 
(0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 60, 
20.5.1963 г.: „Цялото пър-
во полувреме „Спартак“ 
Пд не можа да намери 
противодействие срещу 
отбранителното оръжие 
на черноморци. Трудно е 
да се преброи колко пъти 
несъобразителните, муд-
ни пловдивски нападате-
ли изпадаха в сковаващи-
те удари на изкуствените 
засади. Нападателната 
мощ на „Спартак“ бе пре-
чупена, а играта се прене-
се в средата на игрището, 
напълно равностойна и 
не бе лишена от техниче-
ски достойнства, въпреки 
мокрия, хлъзгав терен. В 
48-та мин. Диев напомни 
за своето присъствие. При 
изпълнение на наказате-
лен удар отпрати топката 
към долния ъгъл и дори 
отчаяния скок на Иванов 
остана без полза – гол!

Едва сега „Спартак“ 
замени апатията и вце-
пенението, обхванали 
го през първата част със 
спокойствие и увереност. 
… Варненския вратар 
Иванов прояви котешката 
си пъргавина и забележи-
телен рефлекс при отра-
зяването на някои силни 
удари. По-късно черно-
морци пренесоха играта в 
полето на домакините, но 
късите хоризонтални па-
сове не носеха успех. В са-
мия край на мача Стоянов 

остана сам срещу Станков, 
но би в ръцете на вратаря.“

26.5.1963 г., „Спартак“ 
София – „Ч. море“ 2:0 
(0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
63, 27.5.1963 г.: „Дълго 
време по трибуните беше 
тихо. Защото и на игри-
щето беше тихо. Нищо не 
можеше да изтръгне зри-
телите от представата, че 
присъстват на един трени-
ровъчен мач. И засади, за-
сади, засади. Гости и дома-
кини се надпреварваха да 
покажат майсторлъка си в 
изкуствените засади. 

Сетне „Ч. море“ се 
разбушува. И бурята едва 
не катурна кораба на 
„Спартак“. В периметъра 
на Г. Василев варненци 
намериха място за проби-
ви – по-младият Димитров 
всяваше суматоха, а един 
удар на Богомилов за 
малко не завърши с гол. 
И все пак „Спартак“ откри. 
Промъкване на Конов ос-
тави Атанасов зад гърба му 
и принуди Иванов да спа-
сява вратата си с плонж. 
Отбитата топка дойде у 
Паноров и той я отпрати в 
мрежата. Малко по-късно 
Тодоров елиминира неу-
местно излезлият този път 
Иванов и от неудобен ъгъл 
прецизно насочи топката 
в опразнената врата – 2:0. 
Цв. Георгиев“

9.6.1963 г., „Ботев“ 
Пловдив – „Ч. море“ 1:0 
(0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 69, 
10.6.1963 г.: „Точни пасове 
в средата на терена, уме-
ли ходове в нападението, 
завидно техническо уме-
ние – това донесе игров 
превес на черноморци 
през първото полувреме. 
Г. Димитров имаше добър 
ден, Янев работеше пре-

цизно, зад него Атанасов 
бе сигурен в защита. 
Пловдивските армейци 
отстъпваха на противни-
ка си по общата построй-
ка на играта, грешаха по-
често, особено в нападе-
ние, но също поддържаха 
огъня с бързина и бързи 
атаки. 

След почивката на-
стъпи равновесие и пло-
вдивските нападатели 
се активизираха. В 64-та 
мин. Аспарухов излъга па-
зачите си в наказателното 
поле и отбеляза единстве-
ния гол. Ст. Стоянов“

***
14.6.1963 г., Крайова, 

„Щиинца“  – „Ч. море“ 
2:3 (1:1),

Голм.: 0:1 П. Дудунов 
1‘, 1:1 Петка 35‘ (дуз.), 
1:2 Г. Димитров 62‘, 1:3 
Ст. Богомилов 80‘, 2:3 
Семенеску 81‘

„Ştiinţă“ Craiova:  
Constantin Gagiu 
(Gavan),  Nicolae 
Petca,  Nicolae Lungan, Ilie 
Geleriu, Inocenţiu Tetea, 
Aurel Preda, Constantin 
Buldur, Ion Anton (Constantin 
Mihaescu,  Mircea Onea), 
Semenescu, Constantin 
Deliu, Sabin Bisca 

„Ч. море“: Сим. Нинов, 
Ив. Василев, Я. Атанасов, 
Дим. Боснов, Аб. Билялов 
(Ст. Богомилов), Ст. Янев, 
Сп. Киров, Л. Атанасов, Г. 
Димитров, Ст. Георгиев, П. 
Дудунов

16.6.1963 г., Арад, УТА 
– „Ч. море“ 1:2 (1:2),

Голм.: 0:1 Меткаш 1‘ 
(автг), 1:1 Тирлеа 13‘, 1:2 П. 
Дудунов 34‘

UTA Arad: Liviu 
Coman, Ion Pecican, Iosif 
Kapas, Aurel Neamtu 
(Gavril Szucs), Christos 
Metcas, Gheorghe Sirbu, 

„Ştiinţă“ Craiova, 
осн. 1948 г. като CSU 
Craiova с откриване-

то на Машинният 
университет в гра-

да. От 1953 до 1965 г. 
носи името „Ştiinţă“ 

(бълг. „Знание“), а 
след това „Универ-

ситатя“. През сезон 
1962-63 „Щиинца“ 

заема 5-то място 
в Южната „Б“ група 

на Румъния. След 
фалит през 1991 г. 

два отбора от Кра-
йова претендират 

за наследството и 4 
шампионски титли  
на „Университатя“.

UTA Arad, осн. 
18.4.1945 като ITА 

Arad по името на за-
вода в града. Веднага 

след включването 
си в Лига 1 спечелва 
две последовател-

ни шампионски 
титли. От 1950 

е преименуван на 
„Flamura Roșie“ (бълг. 

„Червено знаме“), а 
от 1958 до фалита 

си през 2013 носи 
името UTA. През 

сезон 1962-63 УТА 
заема 11-то място в 
Лига 1. С общо шест  
шампионски титли 

УТА е най-успешни-
ят румънски клуб 
извън столицата 

Букурещ.
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Mircea Sasu, Dumitru Chivu, 
Mihai Tirlea (Bescuca), Emil 
Florut, Ştefan Czako (Tiberiu 
Selymes)

„Ч. море“: Сим. Нинов, 
Ив. Василев, Я. Атанасов, 
Вл. Грозданов, Дим. Боснов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Аб. 
Билялов, Г. Димитров, Ст. 
Богомилов, П. Дудунов

19.6.1963 г., Бая Маре, 
„Минерул“ – „Ч. море“ 
2:2,

„Minerul“ Baia Mare: 
Solomon Vlad, Vasile Donca, 
Iosif Gergely, Vasilescu, 
Alexandru Vajda, Nikolae 
Ujvari, Suta, Vasile Trif, 
Vasile Soo, Mircea Nedelcu, 
Ernestin Dragan

„Ч. море“: Сим. Нинов, 
Ив. Василев, Я. Атанасов, 
Дим. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Л. 

Юни 1963 г., Букурещ, отборът на „Черно море“ с организаторите на турнето в Румъния, прави от ляво надясно: 
Ил. Апостолов – Оптячката (ст. тр.), Д. Боснов, …, Г. Димов от секцията, Стоян Георгиев – Тянко, Ст. Янев, 

Л. Атанасов – Лѝпата, Арг. Страков, Д. Димитров – Клечо (тр.), П. Дудунов, Сп. Киров, Аб. Билялов, Конст. Савов, 
кап. I р. …, Вл. Грозданов, …, …., Ив. Василев, шофьор, клекнали: Милан Статев (зам. предс. на футб. секция), 

Ст. Богомилов, Я. Атанасов и Андр. Стоянов.

Атанасов, Г. Димитров, Ст. 
Георгиев, П. Дудунов

Спомените на ве-
тераните са свързани 
предимно с моменти 
извън футболния терен. 
Контрабанда от дефи-
цитни за Румъния стоки 
и обратно прекарва-
не на други, дефицит-
ни в България. Тянко 
Георгиев си спомня как 
се зазяпал по хубавата 
лекарка, която дошла да 
преглежда контузения 
Янко Атанасов на пис-
тата, че трябвало да го 
дърпат да влезе на тере-
на. Вечерта на даденият 
от домакините банкет 
Пешо Дудунов здраво се 
напил, а Тянко танцувал 
туист със стюардесата от 
самолета, с който летяли 
от Бая Маре до Букурещ. 
Иван Василев се връща 

с два кашона бяло вино, 
които на митницата раз-
пределя между няколко 
човека, за да няма спън-
ки. За единия от мачове-
те, разсеяният треньор 
Апостолов закъснява за 
разбора, което всява па-
ника, защото няма кой да 
направи състава и да даде 
указания. На връщане във 
Варна Апостолов е докла-
дван за тази случка на ръ-
ководството от помощни-
ка си Д. Димитров – Клечо 
и това слага край на тре-
ньорската му кариера.

***
23.6.1963 г., „Ч. море“ 

– „Дунав“ Русе 2:1 (1:0),
В. „Нар. дело“, 25.6. 

1963 г.: „В неделя на стади-
она … равностойна игра с 
по-добър шанс за моря-
ците – такава е кратката 

„Minerul“ Baia Mare, 
осн. 1948 г. като CSM 
след сливането на 
„Феникс“ и „Мина-
ур“. Има няколко 
епизодични участия 
в румънската Лига 1 
(първото през 1964-
65) и един изгубен 
финал за национал-
ната купа с участие 
в КНК (1982), където 
е отстранен от 
„Реал“ Мадрид (0:0, 
2:5). Клубът фалира 
през 2010 и е преос-
нован като FCM Baia 
Mare през 2012.
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характеристика на мача. 
През първото полувреме 
моряците бяха по-бързи 
и маневрени. Тройката Г. 
Димитров – Н. Димитров – 
Киров комбинираше много 
сполучливо и често пра-
веше пробиви по десния 
фланг. От там се сервираха 
често удобни топки пред 
вратата на гостите, но не 
добрата и неточна стрел-
ба на Богомилов, Дудунов, 
а и Г. Димитров помагаше 
да бъдат проиграни ре-
дица изгодни положения. 
Така дойде и първия гол 
– Н. Димитров се поне-
се по страничната линия, 
центрира на Г. Димитров 
в наказателното поле, къ-
дето Кирчев (Д-5) с ръка 
му попречи да стреля. Г. 
Димитров реализира отсъ-
дения 11-метров нак. удар.

Ст. Богомилов, Ст. Янев, Л. Атанасов и Сим. Нинов по улиците на Букурещ.

Дунавци отделяха 
по-голямо внимание на 
подсилване на своята от-
брана. Въпреки това, те 
създадоха няколко кри-
тични положения пред 
вратата на моряците, но 
Иванов (1), който днес 
имаше много добри про-
яви, навреме ликвидира-
ше опасностите. 

След почивката ду-
навци заиграха маневре-
но, бързо и сполучливо 
комбинираха. Йорданов 
беше истински кон-
структор и навреме се 
включваше в атаките. В 
68-та мин. при една ата-
ка, топката отскочи от 
главата на Йорданов към 
Сюлейманов (13) и се 
озова в мрежата на моря-
ците – 1:1. Сега моряците 
отговаряха с откъслечни 
контраатаки. В 82-та мин. 

при една контраатака Н. 
Димитров се устреми към 
вратата, но топката се уда-
ри в Пенев (Д-6) и се спря 
в тяхната мрежа – 2:1 за 
„ЧМ“. Към края на срещата 
у моряците се почувства 
умора и те с мъка отбива-
ха атаките на дунавци. В. 
Стоянов“

26.6.1963 г., „Ч. море“ 
– „Добруджа“ 2:1 (1:0),

В. „Нар. дело“, 27.6. 
1963 г.: „Вчера на стади-
она се състоя втората сре-
ща. Хиляди любители на 
футбола от Толбухин бяха 
дошли с камиони, рейсо-
ве и леки коли, за да на-
блюдават играта на своя 
отбор, който при една 
победа срещу моряците 
увеличаваше шансовете 
си да остане в групата на 

1963

АС „Милан“ спечелва 
КЕШ, след като по-
беждава на финала в 
Лондон носителят 
на трофея „Бенфи-
ка“ с 2:1.

***
„Тотнъм Хотспърс“ 
побеждава „Ат-
летико“ Мадрид с 
5:1 в Ротердам и 
спечелва КНК. Два от 
головете отбелязва 
Джими Грийвс.
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майсторите. За това доб-
руджанци играха с много 
енергия и амбиция, без 
обаче да успеят да на-
диграят своя противник. 
Безрезултатността идваше 
главно от недобрата игра 
на нападението – атаките 
се провеждаха стихий-
но, нямаше конструктор, 
създадени бяха няколко 
изгодни положения, но 
поради липса на стрелци 
не бяха оползотворени. 
Нападателите проявяваха 
много суетене. Инджев (9) 
не се показа в добра фор-
ма. 

Моряците добре ор-
ганизираха атаките си. Г. 
Димитров умело разпре-
деляше играта и се включ-
ваше в нападението. В 18-
та мин. той изведе Киров 
(7) напред, който центри-
ра и Н. Димитров с отме-
рен удар откри резултата 
– 1:0.

След почивката доб-
руджанци хвърлиха всич-
ки сили, за да извоюват 
победа. Въпреки терито-
риалното им надмощие, 
това не им се отдаде. … 
в 82-та мин. Г. Димитров 
със самостоятелна акция 
се устреми към мрежата и 
бе спънат в наказателното 
поле. Отсъденият 11-мет-
ров нак. удар Г. Димитров 
изпълни успешно – 2:0. 
Две минути по-късно, след 
разбъркване пред вратата 
на моряците Желязков (Д-
8) с глава намали на 2:1, 
при който резултат завър-
ши срещата. В. Стоянов“

30.6.1963 г., „Марек“ 
Ст. Дим. – „Ч. море“ 1:1 
(1:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 78, 
1.7.1963 г.: „Поради нало-
женото им наказание, фут-
болистите от Ст. Димитров 
играха мача си в Перник. 

Не бе изтекла втората ми-
нута, когато Иванов лошо 
боксира една висока топ-
ка и Манов откри резул-
тата. „Марек“ установи 
надмощие, като отбраната 
не рискуваше да задържа 
топката, а с полувисоки 
пасове подхранваше на-
падателите, които пока-
заха устрем и бързина. 
Създадоха се чисти голо-
ви положения, но те бяха 
проиграни. На два пъти 
Иванов показа своето 
майсторство, като с риско-
вани скокове отби силни 
удари на Манов и Начев. 
В 20-та мин. обаче след 
ъглов удар Богомилов из-
равни. И след гола „Марек“ 
диктуваше играта, но до 
промени в резултата не се 
стигна. 

През втората част у 
марекчани се почувства 
умора, която бе използва-
на от „Ч. море“ и играта се 
изравни. …

Варненци играха сла-
бо, отбраната им труд-
но удържаше напора на 
„Марек“, а нападателите 
играха вяло. Единствен Г. 
Димитров блестеше сред 
всички. К. Найденов“

7.7.1963 г., „Ч. море“ – 
„Левски“ Сф 2:1 (1:1),

В. „Нар. дело“, 9.7. 
1963 г.: „Макар стартът на 
отбора на „Ч. море“ да не 
беше много сполучлив и 
през пролетния сезон ми-
сълта за оставането в „А“ 
РФГ да тормозеше доста 
хора, той успешно фини-
шира, като от последните 
4 срещи набра 7 точки, 
като се затвърди на 8-мо 
място в таблицата.

Много от зрителите в 
неделя не очакваха чер-
номорци да изтръгнат по-
беда от отбора на „Левски“, 
но когато желанието за 
победа загори в целия 

ансамбъл, във футбола 
винаги са възможни изне-
нади. Моряците трябваше 
да се борят срещу против-
ник с по-добра техника и 
нападение, което рядко 
пропуска да реализира 
изгодни положения. Я. 
Атанасов умело се справи 
с Йорданов, който през 
второто полувреме беше 
заменен от Гайдаров. 
Двете крила Абаджиев и 
Костов и особено Соколов 
(8) на няколко пъти напра-
виха пробиви, но бързата 
и активна намеса на от-
браната на домакините ги 
принуждаваше ненавре-
ме и неточно да стрелят. 
Нападателната петорка на 
моряците игра маневре-
но, устремно (Стоянов) 
и добре комбинираше в 
атака (Богомилов допусна 
сериозни пропуски), оба-
че срещаше трудност при 
преодоляване отбраната 
на „Левски“, където из-
пъкваше Ботев. При едно 
нападение в 10-та мин. 
Стоянов (7) посрещна от-
бита топка от противника 
и с отмерен удар откри 
резултата – 1:0. След това 
гостите се активизираха 
и засилиха натиска пред 
вратата на Иванов. В 26-та 
мин. Кирилов от изгодно 
положение стреля силно, 
но топката срещна на-
пречната греда. Две ми-
нути по-късно Кирилов 
остана непокрит и сега се 
реабилитира – 1:1.

В 55-та мин. Киров 
(11) напредна, прехвър-
ли топката успоредно на 
вратата и Генов с глава я 
отклони – 2:1 за „Ч. море“. 
До края на срещата гости-
те създадоха изгодни по-
ложения, но не можаха да 
ги оползотворят. Такива 
пропуски допуснаха и 
домакините. В 86-та мин. 

1963

„Zagłębie“ 
Sosnowiec, осн. 

1906 г. под името 
КС „Миовице“ като 

спортен клуб на 
работниците от 
металургичните 

заводи, който 
преустановява 

дейността си през 
1-та Св. Война. През 

1918 г е създадено 
спортно дружество 

ТС „Виктория“, а през 
1919 КС „Сосновиец“, 

които през 1931 г. 
се обединяват под 
името „Униа“. През 

1945 г. играчите на 
„Униа“ формират 

нов клуб под името 
РКС Сосновиец, 

който преименуван 
на „Стал“ успява 

да спечели място в 
Първа лига през 1954 

г. и е вицешампион 
на Полша през 1955 

г. След отпадане 
през 1958 г. „Стал“ 
се завръща в Първа 

лига през 1960 г. и си 
променя името на 

„Заглембе“ през 1962 
г., когато са и най-
големите успехи в 

историята на клуба, 
спечелил купата на 

Полша през 1962 и 
1962-63 г. и завърш-

ва на 3-то (1962) и 
2-ро (1962-63) място 

в Първа лига.
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Киров остана сам и стреля 
встрани. В. Стоянов“

***
В. „Нар. дело“, 2.8. 

1963 г.: „Утре: „Заглембе“ 
Сосновец – „Ч. море“. Гост на 
нашия град е един от най-
силните отбори на Полша. 
Той печели вече две годи-
ни под ред първенството. 
През тази година футбо-
листите на „Заглембе“ са 
носители на националната 
купа. Отборът е съставен 
от млади и технични със-
тезатели, сред които личат 
участниците от национал-
ния отбор на Полша Базан 
(3), Маевски (6), Гловецки 
(7).

Предвид добрата фор-
ма, в която се намира от-
борът на „Черно море“, лю-
бителите на футбола ще на-
блюдават един интересен 
мача на 3 август, събота от 
17.45 на ст. „Юрий Гагарин“. 

3.8.1963 г., ст. Ю. Гагарин, 
„Ч. море“ – „Заглембе“ 
Сосновиец 1:3 (1:1)

Голм: 0:1 Ив. Василев 

5‘ (автг), 1:1 Г. Димитров 
44‘, 1:2 Узненски 50‘, 1:3 
Прошек 60‘ (? Ярошик)

„Ч. море“: Ив. 
Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Аб. 
Билялов, Ст. Янев, Андр. 
Стоянов, Сп. Киров, Г. 
Димитров, Ст. Генов (Ст. 
Георгиев, П. Дудунов), Н. 
Димитров

„ Z a g ł ę b i e “ 
Sosnowiec: Witold 
Szyguła, Franciszek Skiba, 
Roman Bazan, Włodzimierz 
Śpiewak, Ginter Piecyk, 
Witold Majewski, Andrzej 
Gaik, Józef Gałeczka, 
Reinhold Kosider (Czesław 
Uznański), Zbigniew Myga, 
Andrzej Jarosik

В. „Нар. дело“, 4.8. 
1963 г.: „Вчера на ста-
диона … любителите 
на футбола можаха да 
наблюдават динамична 
игра, изпъстрена с ин-
тересни моменти пред 
двете врати. Полските 
футболисти демонстри-
раха добра техника, бърз 
дрибъл, маневреност и 
повратливост. Нашите 

футболисти могат да се 
поучат особено от добро-
то нападение на гостите – 
умение бързо да се изнася 
топката напред по крилата 
и по центъра и да се съз-
дават коридори при бързо 
нападение.

Черноморци не се 
представиха лошо, но гос-
тите явно ги превъзхож-
даха и лесно им отнемаха 
инициативата. И този път 
пролича и по-рано изтък-
ваната слабост в нападе-
нието – суетене пред нака-
зателното поле и отправя-
не на малко и неточни уда-
ри в противниковата врата. 

Головете бяха отбе-
лязани: в 5-та мин. топка-
та се отклони в крака на 
Василев (2) и се озова в 
мрежата на домакините. В 
44-та мин. Г. Димитров (9) 
след разбъркване пред 
вратата на гостите с отме-
рен удар изравни. В 50-та 
мин. Узненски (13) пока-
чи на 2:1, а в 60-та мин. 
Прошек (11) затвърди по-
бедата на 3:1 за „Заглембе“.

„Заглембе“ 
Сосновиец, носител 
на купата на Полша 
1961-62 и 1962-63 г.
Прави от ляво на-
дясно: Fr. Skiba, Alojzy 
Fulczyk, Aleksander 
Dziurowicz, R. Bazan, 
W. Majewski, Wl. 
Spiewak, клекна-
ли: J. Galeczka, Cz. 
Uznanski, Ryszard 
Krawiarz, Zb. Myga, G. 
Piecyk

1963
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Статистика  „Ч. море“ в  „A“ РФГ 1962-63 г.
19.8.1962 г., 1 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Локомотив“ Сф 
0:2 (0:0), съдия: Деян Начев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, В. Максимов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Аб. Билялов, 
Г. Димитров, П. Дудунов (87‘Л. 
Атанасов), Н. Димитров
„Локомотив“ Сф: Цв. Лалов, 
В. Методиев, Ив. Димитров, Ап. 
Чачевски, Ив. Коцев, Д. Драгомиров, 
Трайчо Спасов, Д. Милушев, Н. Котков 
(86‘Г. Панов), Хр. Лазаров, Спиро 
Дебърски
Голм.: 0:1 Ив. Коцев 59‘ (псу), 0:2 
Чачевски 73‘

26.8.1962 г., 2 кр., Варна, 17.30, „Ч. 
море“ – „Спартак“ Плевен 2:1 (0:0), 
съдия: Стилиян Ангелов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Ст. Генов (46‘Л. 
Атанасов), Г. Димитров, П. Дудунов, Н. 
Димитров
„Спартак“ Пл: Петков, Вес. Личев, 
Пъшо Димитров, Мат. Върбанов, Здр. 
Ченков, Н. Кутов, Сашо Върбанов, Г. 
Лазаров, Вл. Попов (80‘Боянов), Стоян 
Здравков, Н. Найденов
Голм.: 1:0 П. Дудунов 63‘, 2:0 Сп. 
Киров 68‘, 2:1 Върбанов 73‘

2.9.1962 г., 3 кр., Димитровград, 
„Раковски“ – „Ч. море“ 1:1 (1:1), съ-
дия: Я. Янков, 15 000 зр.
„Раковски“: Николов, Славов, В. 
Младенов, Бодуров, Анков, Хр. 
Андонов, Петков, Петър Жеков, Г. 
Панов, Илиев (55‘Дадалов), Христозов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Д. Боснов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Л. Атанасов, П. 
Дудунов, Аб. Билялов, Н. Димитров
Голм.: 0:1 Н. Димитров 19‘, 1:1 
Младенов 32‘ (псу)

9.9.1962 г., 4 кр., Варна, „Ч. море“ – 
„Локомотив“ Пловдив 2:0 (1:0), съ-
дия: Л. Радунчев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов (85‘Д. 
Боснов), Аб. Билялов, Ст. Янев, Сп. 
Киров, Л. Атанасов, П. Дудунов, Б. 
Кондов, Н. Димитров
„Локомотив“ Пд: Лукчо Луков, Ил. 
Бекяров, Г. Мицин, Ив. Манолов, Ив. 
Петров, Вълев (64‘Н. Драгоев), Ив. 
Бачков, Д. Донков, Д. Грънчаров, Ив. 
Кънчев, Митко Чобанов, П. Колев
Голм.: 1:0 Б. Кондов 3, 2:0 П. Дудунов 
62‘

16.9.1962 г., 5 кр., Ст. Загора, ст. 
Градски, „Берое“ – „Ч. море“ 1:0 (1:0), 
съдия: Н. Дундаров
„Берое“ Ст. З.: Хр. Найденов 
(67‘Бойко Ванчев), Б. Станоев, Нойко 
Горов, П. Васев, Я. Янков, Минчо 
Генчев, Я. Димитров, Евг. Янчовски, 
Хр. Петров, Петко Янчовски; Сали 
Крачолов (76‘Ст. Николов)
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, П. Дудунов, Г. 
Димитров, Б. Кондов (15‘Л. Атанасов), 
Н. Димитров
Голм.: 1:0 Васев 44‘

23.9.1962 г., 6 кр., Толбухин, 
„Добруджа“ – „Ч. море“ 0:1 (0:0), съ-
дия: Г. Христов

„Добруджа“ Тх: Г. Владимиров, 
Тодоров, Б. Николов, Ив. 

Кръчмаров, П. Киров, М. Филчев, К. 
Чобанов, Ив. Цонев, Й. Инджев (47‘Ив. 
Господинов), Д. Желязков, Ив. Енчев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, П. Дудунов, Г. 
Димитров, Б. Кондов, Н. Димитров
Голм.: 0:1 Сп. Киров 55‘

6.10.1962 г., 7 кр., София, ст. Н. армия, 
ЦДНА – „Ч. море“ 1:1 (1:1), съдия: Д. 
Начев
ЦДНА: Г. Найденов, Б. Гаганелов, К. 
Ракаров, Н. Ковачев, Б. Станков, Пант. 
Димитров, Хр. Джорджилов (65‘Н. 
Цанев), Д. Якимов, Пан. Панайотов, Ив. 
Колев, В. Романов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив, Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов 
(65‘Вл. Грозданов), Ст. Янев, Сп. 
Киров, П. Дудунов, Г. Димитров, Б. 
Кондов, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Джорджилов 11‘, 1:1 Г. 
Димитров 40‘

14.10.1962 г., 8 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Славия“ Сф 1:0 
(0:0), съдия: Д. Хайгъров
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Б. Кондов (53‘Л. 
Атанасов), Г. Димитров, П. Дудунов, Н. 
Димитров
„Славия“ Сф: Ст. Пашоолов, Ив. 
Давидов, Д. Костов, П. Панагонов, 
Д. Ларгов, П. Петров, Мих. Мишев, 
П. Величков, Хр. Масленков (71‘Б. 
Евтимов), Ал. Василев, Г. Гугалов
Голм.: 1:0 Ст. Янев 59‘

21.10.1962 г., 9 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Спартак“ Вн – „Ч. море“ 2:0 
(1:0), съдия: Ал. Щерев
„Спартак“ Вн: Хр. Вълчанов, Бис. 
Димитров, Ил. Кирчев, Д. Ангелов, В. 
Максимов, В. Ненов, Бож. Тодоров, 
Хр. Николов, Ив. Божидаров (70‘Петко 
Петков), Бл. Янев, Гер. Калугеров
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Л. Атанасов, Б. Кондов (58‘Ст. 
Богомилов), Г. Димитров, П. Дудунов, 
Н. Димитров
Голм.: 1:0 Вълчанов 25‘ (дуз.), 2:0 
Николов 66‘ (псу)

28.10.1962 г., 10 кр., Варна, „Ч. море“ 
– „Спартак“ Пловдив 0:2 (0:0), съдия: 
Богдан Пеев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Д. Боснов, 
Ст. Янев, П. Дудунов, Аб. Билялов, Г. 
Димитров, Ст. Богомилов, Н. Димитров
„Спартак“ Пд: Й. Станков, Ив. 
Иванов, Ат. Манолов, Г. Ботев, Д. 
Димов, Бож. Митков, Т. Диев, Цоньо 
Стойнов, Хр. Дишков, Г. Лазаров, Мих. 
Душев
Голм.: 0:1 Я. Атанасов 64‘ (авт,), 0:2 
Диев 81‘

11.11.1962 г., 11 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Спартак“ Сф 
2:2 (1:1), съдия: Н. Дундаров
„Ч. море“: Ив. Иванов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров (73‘Арг. Страков), 
П. Дудунов, Г. Димитров, Хамди 
Османов, Н. Димитров
„Спартак“ Сф: Иванов, П. Василев, 
Доб. Жечев, Георги Василев, Игнатов, 
Стоян Китов, Ив. Тодоров, Милушев, В. 
Митков (70‘В. Конов), Веско Василев, 
Анг. Паноров

Голм.: 1:0 Жечев 7‘ (автг.), 1:1 Паноров 
13‘, 2:1 Василев (автг.) 48‘, 2:2 Паноров 
87‘

17.11.1962 г., 12 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Ботев“ Пловдив 
1:3 (1:1), съдия: Стоян Чомаков
„Ч. море“: Ив. Иванов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Хамди Османов, Л. Атанасов, 
Г. Димитров, П. Дудунов, Н. Димитров
„Ботев“ Пд: Г. Найденов (56‘Мих. 
Карушков), Райно Панайотов (46‘Ив. 
Занев), Г. Чакъров, Иванов, Г. Разложки, 
Райко Стойнов, Д. Дерменджиев, 
Стоичко Пешев, Г. Аспарухов, Г. 
Харалампиев, Г. Попов
Голм.: 1:0 Л. Атанасов 32‘, 1:1 
Дерменджиев 43‘, 1:2 Попов 73‘, 1:3 
Аспарухов 88‘

2.12.1962 г., 13 кр., Русе, „Дунав“ – „Ч. 
море“ 1:0 (1:0), съдия: Д. Хайгъров, 
10 000 зр.
„Дунав“ Рс: Ив. Иванов, Добри Добчев, 
В. Василев, П. Пенев, Св. Кирчев, 
Ем. Димитров (56‘Иван Минчев), Н. 
Йорданов, Л. Малинов, П. Флоров, В. 
Разсолков, П. Колев
„Ч. море“: Ив. Иванов (47‘Сим. Нинов), 
Ив. Василев, Я. Атанасов, Д. Боснов, 
Ст. Мазнев, Ст. Янев, Сп. Киров, Ст. 
Генов (48‘Аб. Билялов), Г. Димитров, 
П. Дудунов, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Кирчев 40‘

9.12.1962 г., 14 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Марек“ Ст. Дим. 
1:0 (1:0), съдия: Г. Христов
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Сп. Киров, Л. Атанасов (75‘Стоян 
Мазнев), Г. Димитров, П. Дудунов, Н. 
Димитров
„Марек“ Ст. Дим.: Г. Вълков, Ив. 
Михов, Д. Куков, Ив. Шуманов, Г, 
Сапинев, К. Ангелов, Н. Николов, Б. 
Манов, Сашо Костадинов, Вик. Начев, 
Г. Стоянов (46‘Мет. Цветков)
Голм.: 1:0 П. Дудунов 30‘

22.12.1962 г., 15 кр., София, ст. В. 
Левски, „Левски“ Сф – „Ч. море“ 1:1 
(1:0), съдия: Д. Хайгъров
„Левски“ Сф: Бис. Михайлов, Ив. 
Манолов, Теньо Ботев, Ив. Вуцов, 
Тончо Проданов, Йончо Арсов, Бог. 
Дочев (67‘Хр. Илиев), Г. Соколов, Д. 
Йорданов, Л. Гайдаров, Ал. Костов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Стоян Мазнев, 
Д. Боснов, П. Дудунов, Аб. Билялов, Г. 
Димитров, Ст. Янев, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Проданов 44‘, 1:1 Г. 
Димитров 55‘ (дуз.)
Отстранен: Н. Димитров (ЧМ) 70‘

10.3.1963 г., 16 кр., София, ст. 
Локомотив, „Локомотив“ Сф – „Ч. 
море“ 1:0 (1:0), съдия: Ив. Робев
„Локомотив“ Сф: Й. Йосифов, В. 
Методиев, Ап. Чачевски, Т. Велев, Хр. 
Лазаров, Ив. Коцев, Сп. Дебърски, Вик. 
Андонов (Ив. Иванов 8‘), Н. Котков. Й. 
Котев; Мет. Методиев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Д. Боснов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Аб. Билялов (80‘Л. 
Атанасов), Г. Димитров, Ст. Богомилов, 
П. Дудунов
Голм.: 1:0 Котев 23‘

17.3.1963 г., 17 кр., Плевен, ст. Сл. 
Алексиев, „Спартак“ Пл – „Ч. море“ 

0:0, съдия: Б. Пеев
„Спартак“ Пл.: Н. Стоянов, Али 
Ахмедов, Пъшо Димитров, Вес. Личев, 
Здр. Ченков, Мат. Върбанов, Сашо 
Върбанов, П. Боянов, Стоян Здравков, Г. 
Лазаров, Петко Съботинов (Вл. Попов)
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Д. Боснов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Аб. Билялов, Г. 
Димитров, Ст. Богомилов, П. Дудунов 
(79‘Л. Атанасов) 

24.3.1963 г., 18 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Раковски“ 
Димгр. 2:1 (2:0), съдия: Й. Таков
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, В. Грозданов, Д. Боснов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Аб. Билялов, Н. 
Димитров, Ст. Богомилов, П. Дудунов
„Раковски“: Николов, Славов, 
Панайотов, Бодуров, Анков, В. 
Младенов, Петков, Илиев, П. Жеков, 
Хр. Андонов, Дадалов
Голм.: 1:0 Ст. Богомилов 5‘, 2:0 Сп. 
Киров 16‘, 2:1 Петков 65‘

31.3.1963 г., 19 кр., Пловдив, ст 9.IX, 
„Локомотив“ Пд – „Ч. море“ 1:0 (0:0), 
съдия: Кал. Костов, 20 000 зр.
„Локомотив“ Пд: Станчо Бончев, 
Ил. Бекяров, Г. Мицин, Ив. Манолов, 
Ив. Бояджиев, Ив. Бачков, Д. Донков, 
Д. Грънчаров, Ив. Кънчев, Митко 
Чобанов, П. Колев  (71‘Д. Мулетаров)
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов, Д. Боснов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Аб. Билялов, 
Г. Димитров, Ст. Богомилов (63‘П. 
Дудунов), Н. Димитров
Голм.: 1:0 Манолов 68‘ (дуз.)

7.4.1963 г., 20 кр., Варна, ст. Ю. Гагарин, 
„Ч. море“ – „Берое“ Ст. Заг. 1:0 (0:0), 
съдия: Н. Дундаров
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Г. Димитров, Н. 
Димитров, Ст. Богомилов, П. Дудунов
„Берое“ Ст. З.: Ив. Христов, Б. 
Станоев, Нойко Горов, П. Васев, Ив. 
Танев, Г. Христакиев, Я. Димитров, Евг. 
Янчовски, Милчо Зарков, П. Манчев, 
Сали Крачолов
Голм.: 1:0 Ив. Василев 89‘
Отстранен: Борис Станоев (Бер) 75‘

22.4.1963 г., 22 кр., Варна, „Ч. море“ – 
ЦДНА 0:3 (0:2), съдия: Калуд Кьосев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Вл. Грозданов (36‘Ст. 
Богомилов), Аб. Билялов, Д. Боснов, 
Сп. Киров, Г. Димитров, Н. Димитров, 
Ст. Янев, П. Дудунов
ЦДНА: Г. Найденов, Д. Ангелов, Стоян 
Кошев, Б. Гаганелов, Пант. Димитров, 
Стоичко Пешев, Ив. Ранков, Н. Цанев, 
Д. Якимов, Пан. Панайотов, Хр. 
Джорджилов
Голм.: 0:3 Ранков, 13‘, 33‘, 51‘

4.5.1963 г., 23 кр., София, ст. В. Левски, 
17.30, „Славия“ Сф – „Ч. море“ 1:1 
(0:0), съдия: Ат. Динев
„Славия“ Сф: Й. Жежов, Ал. 
Шаламанов, П. Величков, П. Панагонов, 
Ив. Давидов, П. Петров, Мих. Мишев, 
Б. Евтимов, Хр. Масленков (47‘Д. 
Ларгов), Ал. Василев, Г. Гугалов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Андр. Стоянов, Г. 
Димитров, Ст. Богомилов, Н. Димитров
Голм.: 0:1 Ст. Богомилов 59‘, 1:1 
Петров 81‘
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1962-63 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. СпПд 2:1 1:1 1:1 3:2 2:0 3:0 1:0 4:2 0:2 2:0 3:0 2:1 2:1 2:0 2:1

2. БотПд 1:0 2:1 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 2:0 3:0 2:0 1:0 3:0 6:0 1:0 6:1

3. ЦДНА 1:1 1:2 1:3 3:0 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 3:1 3:0 5:0 5:1 0:1 4:1

4. ЛокСф 1:0 2:1 1:0 0:0 1:1 1:1 1:0 2:0 1:1 1:1 1:1 3:2 6:0 4:1 2:1

5. СпСф 4:4 0:2 2:0 1:1 0:0 0:0 2:0 1:1 0:0 3:1 3:2 1:0 1:0 2:1 4:2

6. ЛевСф 1:1 1:2 3:2 1:1 2:1 3:0 1:1 4:0 0:0 4:1 2:2 1:1 0:0 0:0 2:1

7. ЛокПд 1:2 0:4 0:0 0:0 1:0 3:2 1:0 1:1 1:1 4:0 3:1 3:2 3:2 3:1 0:1

8. ЧМ 0:2 1:3 0:3 0:2 2:2 2:1 2:0 2:1 1:0 2:1 1:0 1:0 2:1 2:1 2:1

9. СпПл 1:2 1:2 0:0 2:1 3:0 3:2 4:1 0:0 3:1 0:0 2:1 2:2 2:0 0:1 1:0

10. Слав 1:3 1:0 0:2 1:0 0:1 2:3 2:0 1:1 3:3 0:0 3:0 4:1 1:0 3:1 2:2

11. Дунав 2:1 3:3 1:2 3:1 1:2 1:1 0:0 1:0 1:1 2:0 2:2 2:0 4:1 1:1 0:0

12. Берое 2:1 3:3 0:2 2:2 1:0 0:0 2:0 1:0 1:0 2:1 1:2 3:1 1:0 2:3 0:2

13. Марек 1:2 3:2 1:1 2:1 2:3 2:1 0:4 1:1 3:0 2:1 3:1 2:1 2:0 2:1 4:0

14. СпВн 1:2 1:0 1:1 1:0 0:1 1:1 3:1 2:0 2:3 1:0 4:2 1:1 4:0 2:2 2:1

15. ДобТх 0:3 1:0 1:3 0:1 1:1 0:0 1:1 0:1 1:0 1:1 0:1 0:0 2:0 1:2 2:0

16. Химик 4:3 3:4 0:4 2:1 1:0 0:3 1:2 1:1 3:1 2:3 2:1 0:0 1:1 2:3 0:0

„Ч. море“ Вн,1962-63 г.,“А“ РФГ м. г.
Димитър Боснов 30
Янко Атанасов 30
Стефан Янев 30 1
Абил Билялов 30
Иван Иванов 29
Георги Димитров 27 4
Никола Димитров 26 4
Иван Василев 26 1
Петър Дудунов 26 3
Спас Киров 25 3
Стефан Богомилов 17 3
Владимир Грозданов 17
Любен Атанасов 11 1
Борислав Кондов 7 1
Стефан Генов 6 1
Андрей Стоянов 5 1
Стоян Мазнев 3
Хамди Османов 2
Симеон Нинов 2
Стоян Георгиев 1
Аргир Страков 1
Васил Максимов 1

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. Спартак Пловдив 30 19 5 6 57:33 43

2. Ботев Пловдив 30 17 6 7 55:26 40

3. ЦДНА София 30 14 9 7 55:28 37

4. Локомотив София 30 12 12 6 42:27 36

5. Спартак София 30 12 10 8 37:34 34

6. Левски София 30 8 16 6 41:31 32

7. Локомотив Пловдив 30 10 10 10 35:40 30

8. Черно море Варна 30 11 7 12 26:33 29

9. Спартак Плевен 30 10 8 12 39:43 28

10. Славия София 30 9 9 12 36:38 27

11. Дунав Русе 30 8 10 12 36:46 26

12. Берое Стара Загора 30 8 9 13 32:44 25

13. Марек Станке Димитров 30 10 5 15 41:56 25

14. Спартак Варна 30 10 5 15 37:53 25

15. Добруджа Толбухин 30 7 9 14 25:38 23

16. Раковски/Химик Димитровград 30 7 6 17 36:60 20

14.5.1963 г., 24 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Спартак“ Вн 2:1 
(1:0), съдия: Богдан Пеев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Андр. Стоянов, Г. 
Димитров, Ст. Богомилов, Н. Димитров
„Спартак“ Вн: К. Любенов, Бис. 
Димитров, Ил. Кирчев, В. Максимов, 
Бл. Янев, Н. Живков (75‘Васил Ненов), 
Ив. Божидаров, Хр. Николов, Петко 
Петков, Ив. Филипов, Ст. Стефанов
Голм.: 1:0 Н. Димитров 43‘, 1:1 Петков 
55‘ (дуз.), 2:1 Н. Димитров 75‘

18.5.1963 г., 25 кр., Пловдив, ст. 9.IX., 
„Спартак“ Пд – „Ч. море“ 1:0 (0:0), 
съдия: Д. Руменчев, 20 000 зр.
„Спартак“ Пд: Й. Станков, Ив. 
Иванов, Ат. Манолов, Тобия Момин, 
Д. Димов, Г. Ботев, Т. Диев, Цоньо 
Стойнов, Хр. Дишков, Г. Лазаров, Мих. 
Душев (80‘Д. Генов)
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Сп. Киров (83‘Ст. Генов), Андр. 
Стоянов, Г. Димитров, Ст. Богомилов, 
Н. Димитров
Голм.: 1:0 Диев 48‘ (псу)

26.5.1963 г., 26 кр., София, ст. Раковски, 
„Спартак“ Сф – „Ч. море“ 2:0 (0:0), 
съдия: Ив. Робев
„Спартак“ Сф: Иванов, Г. Василев 
(65‘Веско Василев), Доб. Жечев, Стоян 
Китов, Ас. Панайотов, Игнатов, Ив. 
Тодоров, В. Конов, В. Митков, Ахм. 
Яшаров, Анг. Паноров
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Андр. Стоянов (46‘П. Дудунов), 
Г. Димитров, Стоян Георгиев, Ст. 
Богомилов, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Паноров 63‘, 2:0 Тодоров 70‘

9.6.1963 г., 27 кр., Пловдив, „Ботев“ Пд 
– „Ч. море“ 1:0 (0:0), съдия: Й. Таков
„Ботев“ Пд: Мих. Карушков, 
Райно Панайотов, Г. Чакъров, 
Виден Апостолов, Бож. Атанасов, 
Райко Стойнов, Д. Дерменджиев, 
Анг. Димитров (64‘Г. Разложки), Г. 
Аспарухов, Г. Харалампиев, Г. Попов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Ст. Генов, Г. 
Димитров, Ст. Богомилов (57‘П. 
Дудунов), Н. Димитров
Голм.: 1:0 Аспарухов 64‘

23.6.1963 г., 28 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Дунав“ Рс 2:1 
(1:0), съдия: Й. Таков
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Г. Димитров, 
Н. Димитров, Ст. Богомилов (63‘Ст. 
Генов), П. Дудунов
„Дунав“ Рс: Ив. Иванов, Добри Добчев, 
Ив. Минчев, В. Василев, Св. Кирчев, 
П. Пенев, П. Флоров, Д. Димитров 
(46‘Шамси Сюлейманов), Н. Йорданов, 
В. Разсолков, Ремзи Нуриев
Голм.: 1:0 Г. Димитров 10‘ (дуз.), 1:1 
Сюлейманов 68‘, 2:1 Пенев 81‘ (автг.)

26.6.1963 г., 21 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Добруджа“ Тх 
2:1 (1:0), съдия: Джихат Ергюн-Турция
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Вл. Грозданов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Аб. Билялов, 
Г. Димитров, Ст. Богомилов (46‘П. 
Дудунов), Н. Димитров
„Добруджа“ Тх: Г. Владимиров, 
Тодоров, Б. Николов, Ив. Кръчмаров, 
Б. Петков, М. Филчев (63‘Ив. 
Господинов), Ив. Енчев, Ив. Цонев, Й. 
Инджев, Д. Желязков, Т. Атанасов

Голм.: 1:0 Н. Димитров 18‘, 2:0 Г. 
Димитров 84‘ (дуз.) 2:1 Желязков, 86‘

30.6.1963 г., 29 кр., Перник, „Марек“ 
Ст. Дим. – „Ч. море“ 1:1 (1:1), съдия: 
Любен Радунчев
„Марек“ Ст. Д.: К. Белчински, Г. 
Стоянов, Д. Куков, Ив. Шуманов, А. 
Кирилов, Николов ІІ; Н. Николов, Б. 
Манов, Сашо Костадинов, Вик. Начев, 
Мет. Цветков
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Вл. Грозданов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Аб. Билялов, Г. 
Димитров, Ст. Богомилов, П. Дудунов
Голм.: 1:0 Манов 2‘, 1:1 Ст. Богомилов 
20‘

7.7.1963 г., 30 кр., Варна, ст. Ю. Гагарин, 
„Ч. море“ – „Левски“ Сф 2:1 (1:1), съ-
дия: Ив. Робев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Андр. Стоянов (84‘Вл. 
Грозданов), Ст. Генов, Г. Димитров, Ст. 
Богомилов, Сп. Киров
„Левски“ Сф: Б. Александров (58‘Бис. 
Михайлов), Ив. Манолов, Теньо Ботев, 
Малин Иванов; Йончо Арсов; Ив. 
Вуцов, Ст. Абаджиев, Г. Соколов, Д. 
Йорданов (66‘Л. Гайдаров), Я. Кирилов, 
Ал. Костов
Голм.: 1:0 Анд. Стоянов 10‘, 1:1 
Кирилов 28‘, 2:1 Ст. Генов 55‘
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„Във Варна ме знаят като Катила. Прякора ми го 
даде вратаря Пашов. Бях млад бек и трябваше да иг-
рая срещу  Теко Абаджиев от „Левски“. Не бях спал от 
вълнение предната вечер. Пашов ми подава топката 
от аут и аз като видя Теко да се доближава, влизам в 
наказателното поле да я върна на вратаря. По пра-
вилник удара се пребива. Няколко пъти направих 
този номер, с който се пече-
ли време и се дава възмож-
ност на други съиграчи да се 
открият. „Добре бе, Катил“ ми 
викна Пашов и от тогава ми 
тръгна прякора. 

Когато отидох в ЦСКА 
бяха направили един шарж 
във вестника, от тези дето 
рисуват футболистите с го-
леми носове и сплескани 
глави. Някой реши, че на 
тази рисунка съм приличал 
много на играча на „Славия“ 
Никола Иванов – Цапето 
и така ми лепнаха прякор, 
който даже не беше мой. Във 
Варна никой не ме знае като 
„Цапето“. 

Роден съм и израснал в 
Гръцката махала до Дома на 
транспортните работници. 
Започнах работа много млад. 
Срещу нас беше военният арсенал. Пускаха ме с едно 
въже през люка на подводницата да завивам разни 
болтове. Там има пространства, в които по-обемисти 
хора не могат да се поберат. Работех по четири часа 
на ден и си заминавах в 11.30 да играя футбол. 

Бяхме пет деца в семейството. Баща ми работеше 
на гемиите, ловец на делфини. Сега няма такава про-
фесия вече. По цял ден беше в морето. Като бил млад, 
бил един от рибарите, които помогнали на Георги 
Димитров, Васил Коларов и Христо Кабакчиев в про-
словутото им пътешествие с лодка до Одеса от мест-
ността Карантината. Не беше политически ангажи-
ран, но този факт се знаеше и даже излезе статия във 
в. „Нар. дело“ по този повод. Най-големия ми брат 
пътуваше по корабите и беше спартаклия. Като раз-
бра, че играя футбол за ВМС ми обърса един шамар 
и ми каза: „Иди в „Спартак“, бе будала. Старшина ще 
те направят, костюм ще ти купят.“ Тогава „Спартак“ 

имаха много силен отбор и бяха към милицията. 

Иван Василев
Тодоров – Катила

(р. 18.1.1939 г.)
Позиция: десен бек

ВМС/„Ч. море“ 1958-64, 1968-71
„А“ РФГ: 196 мача/8 гола

„Б“ РФГ: 20 мача

Уреждаха си футболистите добре. А като играехме 
срещу тях ни предупреждаваха ако сритаме някой 
„да внимаваме, защото …“. Аз обаче останах верен на 
Кафето, при него започнах да играя футбол, бяхме и 
комшии. По-малкия ми брат Трендафил също дойде 
в „Черно море“. Кафето ме уреди да се храня във во-
енния стол с футболистите. Тогава беше голяма рабо-
та да се уредиш да се храниш без пари и на корем. 
Почти всички футболисти в отбора бяха софиянци и 
ми се радваха много. Всеки ден някой от тях ми пре-
отстъпваше десерта си. Така още от детска възраст 
бях с отбора, познавах и все още помня всички иг-
рачи. Първия си официален мач изиграх през 1958 
г., срещу „Дунав“ Русе. Треньор тогава беше Чефо, 
Мокана беше наказан. Имаше един период 1961-62, 

когато се разболях от жъл-
теница. Семейният ни лекар 
и съсед д-р Пападопуло ми 
каза, че вече никога няма да 
играя футбол. Такава беше 
медицината тогава. Бях на 
диета от лимони, то тогава 
и лимони нямаше, само ако 
някой от моряците по кора-
бите донесе. Не спазих заръ-
ката на д-р Пападопуло, за 
мен футбола беше всичко.

През септември 1964 
г. отидох в ЦСКА. Треньор 
там беше станал Симолията 
(но не се задържа дълго. 
След оня мач, когато „Черно 
море“ победи ЦСКА в София 
през 1964 г. го смениха със 
Стефан Божков). Докато в 
„Черно море“ бяхме само 
старшини, в ЦСКА правеха 
всички офицери. Разлика от 

земята до небето. Повишаваха в чин след всяка ва-
жна победа. Връчваха ни пагоните в плик, а премията 
беше винаги 80 лева. Каквото и да направиш, ако ще 
и Ричард Никсън да убиеш, толкова се полагаше. По 
този повод Якимов, като си погледна пагоните в пли-
ка каза: „По-добре да бяха дали по някой лев повече“ 
и Добри Джуров го чу. Казват, че от тогава му имал 
зъб. Държавата се беше погрижила за всичко там. 
Често ни викаха за контроли в чужбина и летяхме със 
самолет на МНО. Полагаха ни се по три чифта обувки 
„Адидас“. На мен един ми стигаше, другите ги дадох 
на Босната и Янко Атанасов. В „Черно море“ не бяхме 
виждали такива обувки. Там обущаря ковеше буто-
ните с пирончета и като се сурнеш няколко пъти по 
сгурията на Колодрума, те изпопадат. След това обу-
щаря пак ги ковеше. В ЦСКА като загубиш или скъсаш 
обувките ти дават нов „Адидас“. Домакина помърмо-
ри малко като му казах че съм си загубил два чифта, 
преди да ми даде новите. С ЦСКА играх полуфинали-



331

те с Интер за КЕШ. Вкарал съм три гола в този тур-
нир, от които само един от дузпа – на Ханс Тилковски 
от „Борусия“ Дортмунд. Вкарах и на „Олимпиакос“ и 
на „Гурник“ Забже, и двата с далечни удари. Не знам 
дали има друг бек в България с три гола в турнира 
за КЕШ. 

Върнах се във Варна и „Черно море“ през октом-
ври 1968 г. Някои неща се бяха променили, треньор 
беше станал Червения – млад и много амбициозен. 
Вярваше, че може да направи нещо по-голямо с от-
бора, но имаше някои неща, които не се харесваха на 
играчите. Той беше офицер, познаваше адмирала, хо-
деше често в щаба на флота и се създаваше впечатле-
ние, че адмирала води тренировките ни даже. Аз бях 
един от възрастните футболисти, капитан на отбора 
и един от лидерите, когато стана конфликта между 
играчите и треньора. Обадих се на Манолов (кой-
то отново беше станал треньор на ЦСКА) да вземе 
Божил Колев в София. Той отначало не го искаше, но 
после се съгласи. Отведоха Божил от ареста без зна-
нието на адмирала и Червения. Скоро след това ми 
прекратиха кариерата, а можех да играя още. В след-
ващите години бях треньор на деца и юноши. През 
1976 г. изкарах отбора на старшата възраст до второ 
място в републиканското първенство.  През 1977 г. в 
зимната пауза поех мъжкия отбор, който тогава беше 
изпаднал в „Б“ група. Смених Кирил Ракаров, който 

изкара само есенния полусезон. Дадох шанс на дос-
та футболисти от юношеския ми отбор да играят при 
мъжете.“

С играта си на терена, Иван Василев проявява 
характеристиките на модерният бек, свързан повече 
с тоталният футбол, който ще се наложи след около 
10 години. Шаблонната игра на безадресно чистене 
нависоко и надалеко, характерна за голяма част от 
бековете по неговото време не е по вкуса му. Катила 
често изпълнява функции на крило и нападател, оп-
итва удари от различни разстояния и отбелязва не 
един решителни голове. „Бях млад, кръвта ми кипе-
ше, исках да съм навсякъде. Един път в Перник за ку-
пата отбелязах хеттрик за „Ч. море“. За ЦСКА отбеляз-
ах четвъртия гол срещу „Гурник“ Забже в турнира за 
КЕШ. Някои веднага казаха: „Е, то било 3:0, той вкарал 
накрая четвърти гол …“. В Полша обаче ни биха с 3:0 
и този четвърти гол се оказа решаващ. Имам над 20 
гола в кариерата си, което никак не е малко за де-
сен бек, но в България броят само тези в „А“ група. 
Изпълнявал съм и много дузпи. Помня последната, 
която бих за ЦСКА. Беше в Толбухин (бел. 21.8.1966 г.) 
в последните минути на мача. Изтървах я и съдията 
я повтори, за да я вкарам. Видял там нещо нередно, 
вратаря бил мръднал. Обаче аз пак я изтървах и загу-
бихме от „Добруджа“ с 1:0. След това вече не съм бил 
дузпи. …“

Иван Василев (вляво) повежда атаката на ЦСКА по десния фланг срещу приятел
и съперник в този мач – Никола Димитров („Ч. море“)
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По случай 50 годишнинината на АСК "Черно море", Д. Дражев от ЦС на БСФС връчва златна значка за развите 
на българския футбол на брата на Стефан Тончев - Анастас пред погледа на приятеля и съотборник 

от ранните години на "Тича" Георги Балабанов. Стефан Тончев е награден с високото отличие посмъртно.

Янко Атанасов, Спас Киров, Никола Димитров, Георги Димитров, Иван Василев, Стефан Янев и Димитър Боснов



335



336

1963 След освобожда-
ването на Илия Апостолов 
– Оптячката като треньор, 
ръководството се отказва 
от идеята за треньор от 

София, след случилото се с 
Л. Коцев и М. Манолов, на-
пуснали отбора при първи-
ят удобен случай и отново 
назначава Иван Моканов, 
който познава добре игра-
чите и е близо до отбора.

Мокана освобождава 
Аргир Страков, който пре-
минава в „Корабостроител“ 
и Любомир Савов, който 
страда от болки в коляно-
то.

Новите в отбора са 
Симеон Николов от 
Самоков и Здравко Митев 
от Белослав. По-малкият 
брат на Георги и Никола 
Димитрови – Тодор прис-
тига от Бургас и отбива 

една година от военната 
си служба, но не записва 
официален мач. В мъжкия 
отбор са извикани и ня-
колко юноши като брата на 
Иван Василев – Трендафил, 
Михаил Табаков и вратаря 
Константин Савов, които 
също не записват офици-
ални мачове през този се-
зон.

11.8.1963 г., „Ч. море“ 
– ЦДНА 0:0,

В. „Нар. спорт“, бр. 
96, 12.8.1963 г.: „Отборите 
започнаха с плътно по-
критие и не се отказаха 
от този маниер на игра до 
края на срещата. Двубоите 
бяха твърди и често мъч-
но можеше да се намери 
свободен състезател. На 
този фон по-добрите зве-
на бяха отбраните, които 
не позволиха да бъдат на-
диграни от нападателите. 
Висока оценка за хубава-
та игра заслужават врата-
рите Йорданов и Иванов, 
които смело ликвидираха 
опасностите пред своите 
врати. Нападателите бяха 
на посредствено равнище. 
Те атакуваха еднообраз-
но и проиграваха не едно 
голово положение поради 
мудност. 

Съдийската тройка от 
Пловдив ръководи обек-
тивно и не позволи твър-
дата игра да премине гра-
ницата на позволеното. П. 
Герчев“

18.8.1963 г., „Берое“ 
Ст. З. – „Ч. море“ 0:1 (0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 99, 
19.8.1963 г.: „Играта за-
почна привидно спокой-
но. Черноморци подсили-
ха защитата си и набезите 
им напред бяха по-редки. 
Беройци заложиха на на-
падението. Това им донесе 
известен успех. В 9-та мин. 
Янчовски изпълни сполуч-

ливо ъглов удар. Топката 
се извиси зад вратата. За 
нея скочиха едновремен-
но Каменов и вратарят 
Иванов, който овладя топ-
ката, но при приземяване-
то се създаде съмнително 
положение за гол. Това 
предизвика остри реак-
ции както от състезатели-
те, така и от публиката и 
даде сериозно отражение 
върху играта. В 16-та мин. 
Дудунов използва раз-
редяване в защитата на 
„Берое“ и пусна топката в 
коридор на Н. Димитров – 
и ето единствения гол на 
срещата.

През втората част по-
сполучливо действаха 
гостите. Напред Генов, 
Дудунов и Н. Димитров, 
който днес игра много 
добре, ставаха все по-
опасни. Нападението 
на домакините посте-
пенно избледня, пора-
ди контузия Янчовски 
напусна. Несигурен бе и 
Каменов, а умора личе-
ше у Димитров. Защитата 
на „Берое“ започна да 
отстъпва. Черноморци 
използваха това положе-
ние и наложиха по-бърза 
комбинативна игра, на 
която домакините не ус-
пяха да противодействат. 
Единствен неуморим от 
тях бе Белчев, но и на него 
не се отдаде да направи 
нещо. М. Бонев“

25.8.1963 г., „Ч. море“ 
– „Дунав“ Рс 0:2 (0:1),

В. „Нар. дело“, 
27.8.1963 г.: 
„Футболистите на „ЧМ“ 
започнаха добре първен-
ството, за това загубата от 
„Дунав“ Русе дойде малко 
неочаквано за хилядите 
зрители, изпълнили ста-
диона във Варна. 

Течеше 2-та мин., гос-

Иван Моканов се завръща 
като треньор на „Черно море“

С получаване на 
званието „Заслужил 

майстор на спорта“ 
(з.м.с.) по случай 

50-годишнината 
на клуба, Георги Ди-
митров – Червения 
става единствени-

ят футболист на 
„Ч. море“, удостоен 

с най-високото 
спортно звание в 
социалистическа 

България.
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11.8.1963 г., Стоян Йорданов и П. Панайотов – Гацо от ЦДНА на преден план, от „Ч. море“: 
Ив. Иванов, Я. Атанасов, Ив. Василев, Н. Димитров, Ст. Янев и Д. Боснов

1963тите придобиха право на 
ъглов удар. Флоров (Д-7) 
беше в изгодна позиция 
и от близо отбеляза - 0:1. 
Домакините се посмути-
ха, но скоро преодоляха 
първоначалния натиск на 
русенци и от своя страна 
започнаха да застрашават 
вратата на Иванов (Д-1). В 
8-та мин. Г. Димитров (9) 
нападна отляво, но от из-
годно положение би висо-
ко. Последваха нови атаки, 
обаче топката се обработ-
ваше бавно. … Отбраната 
на „ЧМ“ бе учудващо слаба 
и несигурна и често се огъ-
ваше, а нападателите, про-
тивно на свойствената им 
бърза и устремна игра се 
придвижваха бавно по те-
рена и не водеха борба за 
първа топка. А за удари във 
вратата да не говорим, за-

щото бяха твърде малко. 
Дори хубавата възмож-
ност за гол в 30-та мин. 
бе отново пропусната от 
Димитров. Кога ще бъде 
ликвидирана тази посто-
янна слабост в отбора на 
„Ч. море“?

Футболистите на 
„Дунав“ превъзхождаха 
… надиграха своя про-
тивник. Русенци отлично 
владееха играта в цен-
търа на игрището, систе-
матично печелеха първа 
топка и държаха играта 
в свои ръце. … Не бяха 
редки случаите, когато те 
оставаха сами срещу вра-
таря и само неумението 
им да реализират спаси 
домакините от по-ката-
строфална загуба. …

Второто полувреме 
също започна с натиск 
на „Дунав“. При една 

контраатака в 50-та мин. 
Йорданов майсторски на-
предна от центъра и пода-
де на свободния Малинов, 
който покачи на 2:0. Това 
разстрои играта на вар-
ненци, отбраната стана 
още по-несигурна и про-
пуските зачестиха. 

Изправени пред за-
губа, футболистите на 
„ЧМ“ хвърлиха всичко в 
настъпление. В атаките се 
включиха и защитниците 
Боснов и Василев, но на-
празно. …“

7.9.1963 г., „Ч. море“ – 
„Славия“ 0:1 (0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
108, 9.9.1963 г.: „Играта 
през първото полувреме 
беше равна, дори с пове-
че голови положения за 
„Ч. море“. А след почив-

26.7.1963 г. Земетре-
сение в Скопие, над 
1000 убити и над 
4000 ранени.

***
30.8.1963 г. на изло-
жението в Берлин 
„Филипс“ представя 
първият касетен 
магнетофон.
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ката домакините имаха и 
подчертано надмощие. 
Въпреки това, славистите 
отпътуваха от Варна като 
победители. „Белите“ по-
бързо боравеха с топката, 
нападателите, макар и в 
намален състав, действаха 
на широк периметър, по-
даваха си точно и отправи-
ха повече удари към вра-
тата. В същото време раз-
умно изградената двойно 
ешелонирана отбрана 
посрещаше своевременно 
противниковите напада-
тели. Домакините пък на-
падаха шаблонно и мудно. 

В 33-та мин. Г. 
Димитров изпълни дузпа, 
но Жежов спаси. Отлично 
игра Иванов, който па-
рира с вещина далечни 
удари на Василев, Мишев 

и Кръстев. В 43-та мин. 
Мишев открадна една топ-
ка от Атанасов и умело я 
препрати на Василев по-
край Иванов – 0:1. 

Вторите 45 минути се 
изнизаха мъчително за 
черноморските нападате-
ли, които напразно тър-
сеха пролука в сгъстената 
отбрана на гостите, а и за 
самите слависти, които се 
мъчеха да запазят аванса 
си. П. Герчев“

15.9.1963 г., „Спартак“ 
Пловдив – „Ч. море“ 0:0,

В. „Нар. спорт“, 
бр. 108, 16.9.1963 г.: 
„Домакините изградиха 
играта си с къси подава-
ния, без да се разчита на 
крилата. Липсваше буд-
ната мисъл на терена, 
не се забелязваше дири-

гентът, организаторът. 
Отбранителната линия в 
повечето случаи бе лес-
но преодолима, а като 
най-слаб пункт се очерта 
Иванов. 

Единствен млади-
ят Мазнев представля-
ваше сигурна единица. 
Варненци бяха по-добри-
ят отбор. Чувстваше се 
точно взаимодействие 
между отделните линии 
и само недостатъчната 
стръв на нападателите 
към гола бе причина ре-
зултата да остане нулев. 
Ст. Ерамян“

22.9.1963 г., „Ч. море“ 
– „Марек“ Ст. Д. 1:1 (0:0), 

В. „Нар дело“, 24.9. 
1963 г.: „В неделя чер-
номорци трябваше да се 

АСК „Черно море“ 1963-64 г., прави от ляво надясно: Оник Мардикян (предс. футболна секция), Вл. Грозданов, 
Сим. Нинов, Я. Атанасов. Ив. Василев, Ст. Янев, Ив. Моканов (ст.тр.), Л. Атанасов, Ст. Богомилов, П. Дудунов, 

Аб. Билялов, Трендафил Василев, Дим. Боснов и Конст. Савов, клекнали: Здр. Митев, Андр. Стоянов, Г. Димитров, 
Тод. Димитров, Н. Димитров, Ст. Георгиев – Тянко, Сим. Николов, Ст. Генов и Мих. Табаков

1963
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примирят с равен резултат. 
Защо не извоюваха пъл-
на победа? А те играха с 
енергия, бореха се за пър-
ва топка, разтягаха играта 
по крилата и през по-голя-
мата част от срещата има-
ха чувствителен превес. 
Отбраната игра стабилно и 
добре подкрепяше нападе-
нието.

Основната причина се 
крие в нерезултатността 
на нападението. Атаките 
се провеждаха не лошо, 
но щом стигнеха пред вра-
тата на гостите, устремът 
на нападателите спадаше, 
съобразителността и ос-
троумието им да внесат 
объркване в противнико-
вата отбрана отслабваше. 
Забелязваше се стремеж 
у всеки да се освободи от 
топката, макар и с нето-
чен пас, което проваляше 
крайната фаза на атаката. 
Демонстрирано беше и не-
умението на нападателите 
да стрелят точно от всяко 
положение. През първите 
15 мин. натискът на черно-
морци беше много силен 
и бяха създадени редица 
изгодни положения. В 6-та 
мин. Г. Димитров премина 
Славов (М-1), но би встра-
ни. Генов не владееше до-
бре центъра, който особе-
но се оголи след 30-та мин., 
когато Г. Димитров излезе 
и влезе Дудунов. 

След почивката тази 
празнина беше запълнена 
отчасти от Н. Димитров, 
който игра в центъра, но 
и сега нападателите про-
дължаваха да се суетят 
пред вратата на „Марек“. В 
49-та мин. Киров центрира 
и Генов изпрати топката в 
мрежата на гостите – 1:0. 
Откриването на резулта-
та активизира гостите и те 
направиха няколко опас-
ни слизания като разчита-

ха предимно на Спасов 
(9). Това тяхно очакване 
се оправда, в 79-та мин. 
Спасов се откъсна на-
пред, стреля и за изнена-
да на всички Иванов (ЧМ-
1), който беше в удобна 
позиция не реагира и 
остави топката да влезе в 
мрежата – 1:1.

Усилията на моряци-
те да променят резултата 
до края на мача останаха 
напразни. Течеше 88-та 
мин., когато при една 
атака на черноморци 
стана разбъркване пред 
вратата на гостите, вра-
тарят Пепелджийски се 
хвърли да улови топката, 
изпусна я, тя се отдалечи 
от него и един от домаки-
ните  я отклони в мрежа-
та, но съдията Фотев не-
правилно отмени гола и 
неоснователно присъди 
фал на играч на „Ч. море“. 
Това даде повод на някои 
запалянковци да се само-
забравят. Голяма група от 
тези безразсъдни зрите-
ли, предимно младежи 
обградиха входа на ста-
диона и до тъмно издава-
ха викове по адрес на ре-
фера. Това тяхно държа-
ние хвърли петно върху 
обективната и коректна 
публика на града. Нужно 
е дружествата да раз-
вият широка дейност за 
изкореняване на такива 
срамни прояви на своите 
членове, а тези които се 
покажат непоправими да 
не се допускат до стади-
она. В. Стоянов“

6.10.1963 г., „Спар-
так“ Плевен – „Ч. море“ 
3:1 (1:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 120, 7.10.1963 г.: 
„Черноморци изненада-
ха „Спартак“ Пл с едно 
познато на плевенчани 
оръжие. Впрочем вар-

ненци сами се убедиха в 
неефективността на из-
куствените засади. В 23-
та мин. пред вратата им 
бе изпълнен наказателен 
удар. Защитниците хукна-
ха към центъра с намере-
ние да оставят в засада на-
падателите на домакините. 
Един защитник обаче не 
предугади намерението 
на колегите си и Новачев 
технично отклони топката 
в мрежата. Тази история 
се повтори още веднъж в 
58-та мин. Този път Ченков 
изпревари защитата и от 
30 метра стреля остро – 
2:0. Чак сега гостите изо-
ставиха засадите и тръг-
наха да изравняват. В този 
си стремеж те нарушиха 
защитния си блок. Отзад 
виждахме вече само 1-2 
защитника. Натискът им се 
увенча с успех в 71-та мин. 
Упоритият Стоянов на-
прави сполучлив пробив 
вдясно, центрира и при-
тичалият Дудунов намали 
– 2:1. Черноморци обаче 
не можеха да сторят по-
вече. Спартаковци отново 
спечелиха игрово прос-
транство в средата на те-
рена и с дълги подавания 
в дълбочина разтегляха 
защитата им. В самия край 
на мача се прояви Боянов, 
който застигна една топ-
ка до крайната линия и 
съобразително я постави 
на главата на С. Върбанов 
– 3:1 за „Спартак“. Св. 
Обретенов“

13.10.1963 г., контр., „Ч. 
море“ – „Славия“ Сф 2:1,

Голм: Ив. Василев, Андр. 
Стоянов (ЧМ), Петров (Сл)

В. „Нар. дело“, 15.10. 
1963 г.: „В чест на 50-го-
дишнината на АСК „Ч. 
море“ на стадиона във 
Варна се състоя приятел-
ска среща между отборите 

1963

Квалификациите за 
второто Европей-
ско първенство по 
футбол се играят по 
познатата формула 
на елиминации на 
разменено гостува-
не до определяне на 
последните четири 
отбора, които 
ще се срещнат в 
полуфинали и финал 
в Испания през юни 
1964 г. България 
отстранява Пор-
тугалия в предва-
рителния кръг (3:1, 
1:3) с 1:0 в допълни-
телен трети мач, 
игран в Рим с гол на 
Аспарухов в 87-та 
мин. На 1/8 финал 
съперник е отборът 
на Франция, който е 
елиминирал  Англия 
в предварителния 
кръг . След победа 
с 1:0 в София на 
29.9.1963 г., България 
отпада от борбата 
след загуба с 1:3 в Па-
риж, месец по-късно.
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на АСК „Ч. море“ и „Славия“ 
София. Варненските фут-
болисти превъзхождаха 
и победиха с 2:1. Головете 
отбелязаха Василев и 
Стоянов за „Ч. море“ и 
Петров за „Славия“. 

20.10.1963 г., „Ч. море“ 
– „Ген. Заимов“ Сливен 
0:0,

В. „Нар. спорт“, 
бр. 126, 21.10.1963 г.: 
„Пресилено ще е да при-
числим този мач дори към 
посредствените. Той бе на-
право слаб и по своята ди-
намичност и по майстор-
ство. Силният страничен 
вятър действително пре-
чеше до известна степен, 
но в никакъв случай не 
можем да бъдем доволни 
от футболисти в групата на 
майсторите, които вместо 
да демонстрират качест-
вен футбол се надпревар-
ват да правят изкуствени 

20.10.1963 г., Никола Димитров (11) се опитва да пробие с глава бетона на „Млада гвардия“ Сливен. 
На снимката са още Стефан Янев (10), Андрей Стоянов и Абил Билялов (на заден план)

засади и с това да залича-
ват и малкото проблясъци 
на хубава и съдържателна 
игра.

Първите 45 минути 
все пак бяха поносими. 
Но през второто полувре-
ме беше действително 
мъчение да се гледа как 
десетина в куп се мятат на 
ляво и дясно, за да отнесат 
една точка от чужд терен 
и безпомощността на дру-
ги десет, които отчаяно се 
опитват да пробият живия 
обръч. П. Герчев“

2.11.1963 г., „Левски“ 
Сф – „Ч. море“ 1:0 (0:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 132, 4.11.1963 г.: 
„Варненските футболисти 
започнаха мача с плътно, 
на моменти дори твърдо 
покриване на софийските 
нападатели. От своя стра-
на „сините“ почти през 
цялото първо полувреме 
не положиха усилия да на-

мерят противодействие, 
не можаха да използват 
едно от най-ценните си 
качества – бързината, за 
да откриват чрез контра-
атаки така необходимите 
пролуки в противнико-
вата защита. В тази част 
варненци имаха леко 
превъзходство, изразено 
в рационални действия 
на защитата и постоянно 
поддържана връзка при 
изнасяне на топката. Но 
тяхната слабост бе не-
умението да използват 
създадените голови по-
ложения. Н. Димитров ос-
тана два пъти сам срещу 
вратаря Михайлов и не 
съумя да провре топката 
към мрежата.

Раздвижването на 
„Левски“ започна няколко 
минути преди почивката, 
но Аспарухов от чисто по-
ложение в наказателно-
то поле изпрати топката 

1963
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над гредата. А когато през 
второто полувреме заигра 
Йорданов, атаките на „си-
ньото“ нападение се ожи-
виха още повече. 

67-та минута може да 
бъде отбелязана с едно 
положение, което принад-
лежи към класиката на фут-
бола. Неговите герои бяха 
трима: съдията Бечиров 
и нападателите Абаджиев 
и Аспарухов. При опит 
да бъде фаулиран в зона-
та на централната линия, 
Абаджиев бързо се стаби-
лизира и овладя топката. 
Бечиров разумно зачете 
авантажа. Скоро Абаджиев 
остави зад гърба си своя 
опекун, стигна крайната 
линия и центрира пред 
вратата, Аспарухов плон-
жира и заби неспасяемо с 
глава в мрежата – 1:0. Анг. 
Иванов“

10.11.1963 г., „Ч. море“ 
– „Ботев“ Пд 3:1 (1:0),

В. „Нар. дело“, 
12.11.1963 г.: „В неделната 
среща черноморци зарад-
ваха своите привърженици 
като заслужено извоюваха 
убедителна победа. 

Отначало гостите нало-
жиха бързо темпо и с къси 
и точни пасове разиграва-
ха топката предимно в по-
лето на домакините. Сигнал 
за атака даде Белчев в 3-та 
мин. като стреля силно, но 
вратаря Нинов (ЧМ-1) реа-
гира навреме. Ненов умно 
разпределяше играта на 
широк фронт, но отбраната 
на „ЧМ“ играеше борбено и 
парираше устрема на гос-
тите. След 10-та мин. чер-
номорци се организираха 
и започнаха да отговарят 
със сполучливи контраата-
ки. В 14-та мин., притиснати 
от черноморци в отбрана-
та на „Ботев“ настъпи сму-
щение и Чакъров (Б-3) от-

кри резултата с автогол. 
Ботевци продължиха да 
правят остри слизания 
към вратата на домаки-
ните, където се проявиха 
Ненов и Белчев. Но вра-
тарят Нинов имаше до-
бри прояви и спаси две 
опасни положения в 15-
та и 36-та мин. Моряците, 
окуражени от първия гол 
заиграха по-маневрено и 
борбено и в края на по-
лувремето взеха инициа-
тивата в свои ръце. 

След почивката до-
макините продължиха 
да упражняват натиск, 

но търсеха пробива пре-
димно по центъра, къде-
то трудно можеше да се 
осъществи. Н. Димитров 
и Богомилов не се раз-
бираха добре, проигра-
ха изгодни положения, 
прибързано се освобож-
даваха от топката, като 
я адресирваха към не 
добре пласирал се свой 
съиграч. Придвижването 
на предната линия ста-
ваше бавно, понякога с 
излишно разиграване на 
топката, а често неточни-
те пасове ликвидирваха 
атаката. 

В 70-та мин. Н. 
Димитров беше спънат 
непозволено в нак. поле 
и Василев (2) реализира 
11-метровия нак. удар – 
2:0. Седем минути по-къс-
но ботевци чрез Белчев 
намалиха на 2:1. В 82-та 
мин. дойде преломът, ко-
гато при една атака Н. 
Димитров с отмерен и 
силен удар повиши на 
3:1. Ако не бяха някои 
пропуски на Г. Димитров, 
Богомилов, Н. Димитров 
щяхме да бъдем свидете-
ли на още голове. Може би 
улеснени от това, че боте-

вци след 70-та мин. играха 
с един играч по-малко, у 
тях се появиха признаци 
на умора, но след третия 
гол бяхме свидетели на 
прекрасна ансамблова 
игра на черноморци, къ-
дето демонстрираха до-
бра техника и умение да 
нападат на широк фронт. 
В. Стоянов“

17.11.1963 г., „Спар-
так“ Вн – „Ч. море“ 0:2 
(0:0),

В. „Нар. дело“, 19.11. 
1963 г.: „Предварителните 
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22.11.1963 г., пре-
зидента на САЩ 
Джон Ф. Кенеди е 
застрелян в Далас, 
Тексас от бившият 
морски пехотинец 
Лий Харви Осуалд, 
който пък е застре-
лян в полицейското 
управление от Джак 

Руби. Конспиратив-
ните теории около 
тези убийства 
имат поддръжници 
до днешен ден. След 
смъртта на Кенеди 
президентския пост 
е поет от Линдън 
Джонсън.
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прогнози на хилядите 
привърженици на фут-
бола в повечето случаи 
предвиждаха победа на 
„Спартак“. Основание за 
това бяха подобрената 
игра и резултатност на 
спартаковци и отегчава-
щата безрезултатност на 
нападателите на „ЧМ“, в 
състава на който при това 
нямаше да участват Киров 
и вратарят Иванов. 

Началото бе на чер-
номорци, те започнаха 
по-уверено и с високо са-
мочувствие установиха 
чувствително територи-
ално и техническо надмо-
щие, което до 15-та мин. 
се изрази в няколко умели 
флангови атаки към вра-
тата на „Спартак“ и 6 по-
следователни корнера … 
обаче безплодни.

Спартаковци правеха 
усилия да се организират 
и преодолеят натиска, но 
нещо не вървеше. Те иг-
раха някак плахо, сковано. 
Стараеха се най-вече да 
отнемат топката и рушат 
играта на черноморци, а 
забравяха творческото по-
дхранване. На практика се 
чувстваше липса на ясна 
постановка в играта на по-
лузащитниците им, пора-
ди което връзката между 
нападение и отбрана не 
бе добра. Нападателите 
и често играещият назад 
Петко Петков умело мане-
врираха и търсеха пролу-
ка към вратата на Нинов, 
но атаките им бяха бледи 
поради това, че не се под-
крепяха активно изотзад, 
така както правеха черно-
морци.

В играта на черномор-
ци днес имаше по-добра 
идейност, дължаща се на 
зрелостта на полузащит-
ниците Билялов и Янев, 
на защитниците Василев 

1963
и Боснов и особено на Г. 
Димитров. Те много уме-
ло подхранваха и с голяма 
съгласуваност помежду 
си умело се включваха в 
атаките на нападатели-
те Атанасов, Г. Димитров, 
Богомилов и Н. Димитров 
и внасяха разбъркване в 
защитата на „Спартак“. И 
сега обаче хубавите атаки 
завършваха лошо и безре-
зултатно. 

Към 25-та мин. спар-
таковци се бяха вече по-
окопитили и на свой ред 
проведоха няколко атаки. 
При една от тях Филипов 
триково прехвърли към 
Божидаров, който в бър-
зо движение стреля, вра-
тарят Нинов изтърва, нов 
удар …, но топката срещ-
на тялото на един от стру-
палите се черноморци и 
бе избита в тъч.

Второто полувреме за-
почна с бърза игра и леко 
надмощие на „Спартак“. 
На мястото на контузения 
Максимов беше влязъл 
Калугеров. Това подсили 
нападението им, което до 
20-та мин. създаде големи 
тревоги на „Ч. море“. В от-
браната им обаче се чувст-
ваше някаква празнота. 

В 67-та мин. Богомилов 
бе заменен от Ст. Георгиев. 
Дебютът на този млад със-
тезател се оказа сполуч-
лив и полезен. С фината си 
техника и големият усет и 
умение в подаванията по 
време и място, Георгиев 
пое конструкторските за-
дачи на Г. Димитров, който 
пък се изнесе на по-пред-
на линия. С това се пре-
дизвика разбъркване в 
отбраната на „Спартак“. В 
73-та мин. Ст. Георгиев хи-
тро прехвърли топката в 
коридор на стартиралия 
към вратата Н. Димитров. 
Последният обаче се 
сблъска с Бис. Димитров 

(Сп) и топката бе избита 
вдясно. След кратка ком-
бинация Любен Атанасов 
подаде към втурналия се 
напред защитник Иван 
Василев, който с отмерен 
удар постигна 1:0 за своя 
отбор. В 77-ма и 78-ма ми-
нута две разумни подава-
ния на Ст. Георгиев през 
Кирчев към врязлия се Г. 
Димитров, а после и към 
Н. Димитров едва не за-
вършиха с гол. в 80-та мин. 
Генов пое вдясно към от-
крилия се Л. Атанасов, но 
вместо да му подаде, от-
плесна топката в обратна 
посока към Г. Димитров, 
който пое и заби втори 
гол за своя отбор. 

Спартаковци не се 
отчаяха, а се впуснаха в 
по-смели акции, но въ-
одушевените от резулта-
та черноморци самоот-
вержено бранеха вратата 
си и умело контраата-
куваха. В 83-та мин. Бис. 
Димитров от наказателен 
удар прехвърли топката 
към Николов, който се 
отскубна, приближи вра-
тата, прехвърли вратаря 
Нинов, но последният 
пъргаво отскочи назад и 
успя да спаси опасното за 
гол положение. 

В последните минути 
армейците отново уста-
новиха явно надмощие, 
но промяна на резултата 
не бе постигната.

Черноморци завою-
ваха много ценна и на-
временна победа. Тя бе 
резултат на по-добрата 
им психическа устойчи-
вост и по-добре постро-
ената игра. Спартаковци 
загубиха поради недоо-
ценяване на противника 
и най-вече поради непра-
вилната игра на полуза-
щитата. 

Много добро впе-

В квалификациите 
за Олимпийските 

игри в Токио през 
1964 г. България ели-
минира Албания (1:0, 

1:0) в предварител-
ния кръг. На мача 
в София, игран на 

16.6.1963 г. пълни 90 
минути с №11 играе 

Никола Димитров. 
След служебна побе-
да над Люксембург в 

първия кръг, Бълга-
рия е елиминирана 

от участие в игрите 
след две загуби от 

Румъния (1:2, 0:1) във 
втория кръг.

16.6.1963 г., ст. В. 
Левски, София, Нико-

ла Димитров с екипа 
на олимпийския нац. 

отбор.
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17.11.1963 г., двете остриета на „Черно море“, Н. Димитров (вляво) и Ст. Богомилов са надскочили вратаря на 
„Спартак“ Конст. Любенов пред погледите на съотборниците му Ил. Кирчев и В. Максимов

17.11.1963 г., Сим. Нинов лови топката с наказателното поле, в защита са още (от ляво надясно) 
Ив. Василев, Ст. Богомилов, Ст. Янев, Я. Атанасов и Аб. Билялов
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чатление направи 
спортсменското дър-
жание на състезатели-
те … Ил. Апостолов – 
Оптячката“ 

Ив. Моканов: 
„Стремежът ни беше да 
завладеем центъра на иг-
рището и затова постави-
хме там Генов, който успя 
да се справи с тази задача. 
Освен това решителна се 
оказа борбата за първа 
топка, която спечелихме. 
За разлика от други ма-
чове, когато сами услож-
нявахме действията си в 
наказателното поле, този 
път завършващите удари 
бяха повече. Нападението 
игра маневрено на широк 
фронт, а защитата опро-
стено, без рискове и успя 
да запази вратата си суха.“ 
(в. „Нар. спорт“, 18.11.1963 
г.)

24.11.1963 г., „Ч. море“ 
– „Локомотив“ ГО 3:0 
(1:0),

В. „Нар. дело“, 26.11. 
1963 г.: „… Мачът започна 
без разузнаване. Течеше 
втората минута и брани-
телят Ив. Василев (2) се 
втурна напред, подаде 
удобно пред вратата на 
„Локомотив“, А. Стоянов (7) 
би силно, вратарят Ванчев 
не можа да задържи топ-
ката и тя се озова в мрежа-
та – 1:0 за „Ч. море“. 

Тактическият замисъл 
на двата отбора пролича 
още в първите минути. „Ч. 
море“ атакуваше на широк 
фронт, с решителни дейст-
вия по фланговете. Гостите 
от Г. Оряховица загубиха 
борбата в средата на тере-
на и разчитаха предимно 
на дълги прехвърляния, 
но редицата им контраа-
таки гаснеха още в подстъ-
пите към наказателното 
поле на домакините. 

След първоначалния 
натиск темпото спадна, иг-
рата стана бледа и безин-
тересна. Много вълнения 
предизвика играта през 
второто полувреме. Дълго 
ще се помни от любителите 
на футбола 48-та мин. Една 
атака на „Ч. море“ завърши 
с ъглов удар. Ст. Георгиев 
(ЧМ-10) беше с гръб към 
вратата на „Локомотив“, 
но с прекрасен удар „а ла 
Пиола“ посрещна топката 
и отбеляза рядко красив 
гол. Заслужено младият 
футболист спечели въз-
торжените аплодисменти 
на присъстващите – 2:0. 

Играта продължи с 
подчертано надмощие на 
„Ч. море“. Пред отбора на 
домакините се откриха 
нови възможности за гол, 
но Н. Димитров (11) напра-
ви непростими пропуски. 
Локомотивци се втурна-
ха напред за отбелязване 
на почетен гол и опасно 
разредиха отбраната си. 
Осем минути преди края 
Г. Димитров (9) проби 
устремно по центъра и със 
силен, точен удар покачи 
на 3:0. С тази своя акция 
заслужилият майстор на 
спорта възхити зрителите 
и напомни за най-добрите 
си години на футболния 
терен. Сигурно игра и вра-
таря Нинов, ефикасно и 
полезно беше включване-
то на Ив. Василев в помощ 
на нападението. 

Отборът на „Ч. море“ 
спечели третата си поред-
на и внушителна победа. 
Черноморци показаха, 
че са изживели кризата и 
са в настъпление. … Ив. 
Колев“ 

Стоян Георгиев – 
Тянко: „Помня отлично 
този гол. Андрей вдигна 
от корнер, значи топката 
е летяла около 30 метра 
към мен и аз направо от 

въздуха я пратих в мре-
жата от около 20 метра. 
Бях с гръб към вратата 
и паднах на врата си. Не 
видях как точно топката 
влезе в мрежата, но дори 
и противниковите футбо-
листи дойдоха да ме поз-
дравят, начело с вратаря 
им. И до днешен ден ще 
се намери някой стар за-
палянко да ми напомни 
този гол. Някои го опре-
делят като най-красивия, 
вкаран на ст. „Ю. Гагарин“. 
А задни ножици тренирах 
от дете. Що пружини съм 
изпочупил по леглата при 
баба ми. Ритах кълбата ѝ 
от прежда. Това ми беше 
любимото изпълнение…“

30.11.1963 г., „Спар-
так“ София – „Ч. море“ 
1:3 (0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
144, 2.12.1963 г.: „Успех 
за варненци, особено 
през втората част, кога-
то от средата на тере-
на се изстрелваха една 
след друга удобни топки, 
а бързите Н. Димитров 
и Стоянов ги настигаха, 
за да застрашат Иванов. 
Колко пъти голът висеше 
на косъм!

„Спартак“ имаше само 
едно много удобно го-
лово положение (още в 
първата минута), което 
ако беше реализирано 
можеше да причини из-
вестен психологически 
ефект. Изобщо, в нападе-
нието на „Спартак“ няма-
ше ярки фигури, които 
да осъществят сами голо-
вите ситуации. Трябваше 
Жечев да отиде напред, 
за да бъде вписан няка-
къв актив за домакините. 
Всъщност, Жечев като че 
ли беше единственият 
играч на „Спартак“, който 
бе зареден с дух за борба, 

1963

Силен сезон изиграва 
юношата на клуба 

Стоян Георгиев 
Стоянов – Тянко. 

Няколко запомнящи 
се с красотата на 

изпълнението голо-
ве и отлични включ-
вания в нападение с 

множество асис-
тенции превръщат 

Тянко в откритието 
на сезона.
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дори това избиваше на мо-
менти в опасно остра игра. 
Другите бяха учудващо 
инертни и безволеви. Цв. 
Георгиев“

8.12.1963 г., „Ч. море“ – 
„Локомотив“ Пд 1:1 (0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
147, 9.12.1963 г.: „Мачът 
бе лишен от особена стой-
ност. Гостите изградили 
плътен обръч пред своята 
врата като че ли поставиха 
до 81-та мин. непробива-
ема стена. Те разчитаха на 
контраатаките на своите 
бързи и пробивни напада-
тели. При една от тях в 34-та 
мин. Кънчев отбеляза лек 
гол. Нападенията на черно-
морци бяха накъсани и не-
точни. Топката се изнасяше 
с мъка напред, дори когато 
за това помагаше вятъра. 
Това, което пък премина-
ваше през обръча локомо-
тивци, необезпокояваният 
от никого Бояджиев обира-
ше с лекота. Черноморци 

делегираха към него на-
падател едва в последни-
те минути. Тогава падна 
изравнителния гол на Ст. 
Георгиев, който успя да 
прекара топката между 
трима състезатели. П. 
Герчев“

Ст. Георгиев 
– Тянко: „През 
този сезон на-
правих доста 
силни мачове. 
Помня и гола, 
който вкарах 
на „Локомотив“. 
Поех топката от 
въздуха, прех-
върлих защитни-
ка на границата 
на наказателното 
поле, заобиколих 
го и от воле забих 
топката в мрежа-
та.“

14.12.1963 г., 
„ Л о к о м о - т и в “ 
Сф – „Ч. море“ 
4:2 (4:2),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 150, 16.12.1963 г.: 
„Първото полувреме бе 
пълно с възклицания и ръ-
копляскания. Под светли-
ната на рефлекторите на 
ст. „В. Левски“ се разигра 

1963

9.12.1963 г., ст. Ю. Гагарин, „Ч. море“ от ляво надясно: Г. Димитров, Сим. Нинов, Я. Атанасов, Ив. Василев, 
Н. Димитров, Ст. Янев, Ст. Георгиев – Тянко, Д. Боснов, Ст. Генов, Аб. Билялов и Андр. Стоянов
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един удивителен спортен 
спектакъл. На снега, в ле-
ката мъгла се движеха фи-
гурите на 22 футболисти и 
една значително послуш-
на топка. Видяха се много 
хубави технични изпъл-
нения, устремни атаки и 

най-важното – шест гола! 
„Локомотив“ имаше пре-
възходство в развитието 
на играта и заслужи пред-
нината от два гола, но до 
крайния резултат се стиг-
на през интересни пери-
петии. Хлъзгавия терен 
даваше преимущество на 
нападателите. Удадеше ли 
се финт, защитника беше 
тутакси елиминиран до 
края на дадена акция.

Още в самото начало 
Г. Димитров опита да из-
ползва условията – нанесе 
удар от около 30 метра. 
Топката улучи горния ляв 
ъгъл на вратата. Изглежда, 
че Деянов при особена-
та светлина на лампите 
и мъглата не видя добре 
къде отива топката – 1:0 
за „Ч. море“. Играта ведна-
га се развихри на високи 

1964
обороти. Домакините дик-
туваха и скоро излязоха 
напред в резултата. Но 
черноморци изравниха 
пак – Деянов не можа да 
задържи една топка, кога-
то излезе да я посрещне 
към границата на наказа-
телното поле и Георгиев 

улучи незащитената 
врата. После видя-
хме да се проявяват 
и да бъдат аплоди-
рани Пенев и Коцев 
– един енергичен 
двигател в централ-
ната част на терена 
…

През второто 
полувреме умората 
се отрази не толкова 
върху динамичния, 
напрегнат характер 
на играта, колкото 
върху резултатнос-
тта. Това, което бе 
записано на таблото 
през първото полу-
време остана като 
краен резултат – 4:2 
за „Локомотив“.

9.2.1964 г., Варна, 
Колодрума, контр., „Ч. 
море“ – „Добруджа“ Тх 2:0 
(1:0),

Голм.: Ст. Богомилов - 
2

В. „Нар. дело“, 10. 
2.1964 г.: „Вчера на 
Колодрума във Варна се 
проведе първата контрол-
на футболна среща. Играха 
отборите на „Черно море“ 
и „Добруджа“ Толбухин.

Двата отбора, които се 
готвят системно за пролет-
ния полусезон показаха 
добра игра. Черноморци 
бяха по-резултатни и по-
бедиха с 2:0, на полувре-
мето 1:0. Головете отбеля-
за Богомилов.“

12.2.1964 г., Варна, 
Колодрума, „Ч. море“ – 
„Ватев“ Белослав 5:0 (2:0),

Голм.: Н. Димитров – 
3, Здр. Митев – 2  (в. „Нар. 
спорт“, бр. 18, 13.2.1964 г.)

***
В. „Нар. дело“, 14.2. 

1964 г.: „Във Варна се на-
мира на 10 дневна подго-
товка футболният отбор 
на „Динамо“ от гр. Питещ, 
участник в „А“ дивизия 
на Румъния. Отборът е 
съставен от млади със-
тезатели – средна въз-
раст 21 г. Между играчи-
те личат полузащитника 
Барбо от „Б“ нац. отбор на 
Румъния, Стойнеску, Вадя, 
Николеску и Матаке от 
младежкия отбор.

В есенния кръг от-
бора се класира на 8-мо 
място в „А“ дивизия. 
Състезателите имат добра 
физическа подготовка, с 
лекота се придвижват от 
отбрана в нападение и 
обратно. Водач на отбо-
ра е Д. Константинеску, а 
треньори – Маргареску и 
Саке.

Вчера отбора на гос-
тите има контролна сре-
ща срещу „Добруджа“ в 
Толбухин, където спечели 
с резултат 1:0. 

На 17 т.м., понеделник 
на игрище Колодрума ще 
се състои първата между-
народна футболна среща 
за 1964 г. между отборите 
на „Динамо“ Питещ и АСК 
„Ч. море“.

17.2.1964 г., Варна, 
Колодрума, „Ч. море“ 
– „Динамо“ Питещ 1:1 
(0:1),

Голм.: 0:1 Йонеску 37‘, 
1:1 Г. Димитров 85‘

„Ч. море“: Сим. Нинов, 
Трендафил Василев, Д. 
Боснов, Аб. Билялов, Я. 
Атанасов, Ст. Янев, Андр. 
Стоянов, Л. Атанасов, Н. 
Димитров, Ст. Георгиев, 

Dinamo Pitești, осн. 
6.8.1953 г., започва 

участието си от 
най-долното ниво 

на румънския фут-
бол, през сезон 1963-
64 е новак в Лига 1 и 
заема 10-то място 

в крайното класира-
не. През следващия 

сезон „Динамо“ 
достига до финал за 
купата на Румъния, 

където е победен от 
„Щиинца“ Клуж.
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Сим. Николов (Г. Димитров), 
тр. Ив. Моканов

„Dinamo” Pitești: 
Constantin Matache, Paul 
Valcan, Stelian Ilie, Victor 
Corneanu, Gheorghe Radu, 
Ion Barbu, Mircea Stoenescu, 
Alexandru Constantinescu, 
Constantin Ionescu, 
Gheroghe Cacoveanu, 
Constantin Dumitrescu, тр. 
Vintilă Mărdărescu.

В. „Нар. дело“, 
19.2.1964 г.: „В понедел-
ник се състоя първата за 
сезона международна фут-
болна среща. Деветдесетте 
минути преминаха при 
бърза, динамична игра. 
Румънските футболисти, 
които бяха на тренировка 
в нашия град демонстри-
раха по-добра техника, ма-
невреност, по-добър усет 
за заемане на изгодна по-
зиция по време на атака и 

17.2.1964 г., Колодрума, „Динамо“ Питещ (в по-тъмен екип) и „Черно море“ от ляво надясно: Д. Боснов (кап.), Сим. Нинов, 
Я. Атансов, Н. Димитров, Ст. Янев, Тр. Василев, Ст. Георгиев, Сим. Николов, Л. Атанасов, Аб. Билялов и Андр. Стоянов

в отбрана. 
Като първа среща 

и смяната на играчи от 
отбора на „Ч. море“ по 
време на срещата не поз-
волиха да се определи 
какво подобрение е вне-
сено в играта на отбора. 
Но това, което видяхме 
в тази среща не зарад-
ва. Нападението прояви 
същите слабости, които 
не веднъж са посочва-
ни през есенния сезон, а 
отбраната се оказа доста 
нестабилна.

Головете бяха отбе-
лязани в 37 мин. Йонеску 
(9), който умело пре-
мина Боснов (3) и от Г. 
Димитров в 85-та мин. 
след разбъркване пред 
вратата на гостите. В. 
Стоянов“

***
21.2.1964 г., Варна, 

Колодрума, контр., „Ч. 
море“ – „Добруджа“ Тх 4:0 
(1:0),

Голм.: Л. Атанасов, 
Андр. Стоянов, Н. 
Димитров, Здр. Митев 
(в. „Нар. спорт“, бр. 22, 
22.2.1964 г.)

27.2.1964 г., Колодрума, 
контр., „Ч. море“ – 
„Спартак“ Варна 1:0,

В. „Нар. дело“, 
28.2.1964 г.: „Състоялата 
се вчера контролна фут-
болна среща между вар-
ненските „Черно море“ и 
„Спартак“ завърши с ре-
зултат 1:0 за „Черно море.“

***
(Мачовете 

се играят на 
разменено гос-
туване, отбо-
рите от „А“ 

1964

През 1967 г. „Динамо“ 
Питещ е преимену-
ван на „Арджеш“, с 
което име  спечелва 
две шампионски 
титли на Румъния 
през 1972 и 1979 г. 
През 2009 г. клубът 
е изпратен в Лига 
2 след скандал с 
подкупване на съдии, 
а през 2013 обявява 
фалит. През 2017 г. 
Община гр. Питещ 
купува марката 
„Арджеш“ и възражда 
клуба.
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27.2.1964 г., 
Колодрума, „Черно 
море“ (в сини фла-
нелки) от ляво на-

дясно: Д. Боснов, Сим. 
Нинов, Я. Атанасов, 

Н. Димитров, Ст. 
Янев, Вл. Грозданов, 

Ст. Георгиев – Тянко, 
Л. Атанасов, Ст. 

Генов, Аб. Билялов и 
Андр. Стоянов

1964

РФГ се включват в турни-
ра от 1/16 финалите)

1/16 финал КСА:
24.2.1964 г., Варна, 

Колодрума, „Ч. море“ – 
„Геоложка база“ 4:1 (1:0),

Голм.: 1:0 Димитров 
(автг), 2:0 Н. Димитров 
55‘, 2:1 Чаушев 65‘, 3:1 Л. 
Атанасов 74‘, 3:1 Сп. Киров 
83‘

В. „Нар. дело“, 26.2. 
1964 г.: „… Теренът бе ка-
лен и тежък за игра и това 
попречи на отборите да 
покажат пълните си въз-

можности. „Ч. море“ нало-
жи продължително надмо-
щие, но през първото по-
лувреме успя да отбележи 
само един гол. Бранителят 
Димитров (ГБ-2) сам вкара 
топката в собствената си 
врата.

След почивката отбра-
ната на „Геоложка база“ 
не можа да устои на ата-
ките на бързите черно-
морци и пропусна още 
три гола, отбелязани от 
Н. Димитров, Атанасов и 
Киров. Единствения гол 
за „Геоложка база“ постиг-

на централния нападател 
Чаушев. С краен резултат 
4:1 първата среща бе спе-
челена от „Ч. море“.

3.3.1964 г., Варна, 
Колодрума, „Геоложка 
база“ – „Ч. море“ 0:5 
(0:1),

Голм.: 0:1 Ст. Георгиев 
7‘, 0:2 Ив. Василев 51‘, 0:3 
Андр. Стоянов 60‘, 0:4 Н. 
Димитров 63‘, 0:5 Андр. 
Стоянов 75‘

В. „Нар. спорт“, бр. 
27, 5.3.1964 г.: „От Варна 

1.2.1964 г. „Бийтълс“ 
скача на първо мяс-

то в американските 
класации с „I want to 

hold your hand“, с кое-
то започва Британ-

ската музикална 
инвазия в САЩ. През 

април, пет техни 
хита окупират 

първите пет места 
в класациите.
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ни съобщават, че футболи-
стите на Геоложка база са 
издържали достойно пър-
вото полувреме, макар че 
са получили гол още в 7-та 
мин. И този път черномор-
ци за преминали второто 
полувреме във възходяща 
градация – до 5:0.“

„Черно море“ се класи-
ра за 1/8 финалите с общ 
резултат 9:1.

16-те отбора са раз-
делени в 4 групи. Играе се 
на разменено гостуване и 

победителите от двете 
срещи в групата се сре-
щат на ¼ финал.

1/8 финал КСА:
3.6.1964 г., София, ст. 

В. Левски, „Локомотив“ 
Сф – „Ч. море“ 2:3 (1:0),

Голм.: 1:0 В. Василев 
35‘, 1:1 Н. Димитров 
75‘, 1:2 Г. Димитров 76‘, 
2:2 Дебърски 85‘, 2:3 Г. 
Димитров 90‘

„Локомотив“ Сф: 
Лалов, Чачевски, Ив. 
Димитров, Т. Велев, Мл. 
Пенев, Д. Драгомиров, 
Цв. Милев, Ив. Коцев, 

Хр. Лазаров, В. Василев, 
Дебърски

„Ч. море“: Сим. Нинов, 
Ив. Василев, Я. Атанасов, 
Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Сим. Николов, Андр. 
Стоянов, Г. Димитров, Ст. 
Богомилов, Н. Димитров

В. „Нар. спорт“, бр. 
65, 4.6.1964 г.: „В състеза-
нието липсваше настър-
вението характерно за 
турнирните битки. В со-
фийския отбор имаше ре-
дица играчи от резервния 
състав. Той явно искаше 

1964

29.1.-9.2.1964 г. 
в Инсбрук се про-
веждат деветите 
Зимни олимпийски 
игри.
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да пази сили за предсто-
ящите му игри в групата на 
майсторите. В 35-та мин. В. 
Василев отбеляза интере-
сен гол с глава (почти от 
крайната линия той улучи 
опразнената врата). Този 
резултат дълго време ос-
тана непокътнат, но в по-
следните 15 минути пре-
търпя сериозни промени – 
1:1 в 75 мин. (Н. Димитров), 
1:2 76‘ (Г. Димитров), 2:2 
85‘ (Дебърски), 2:3 90‘ (Г. 
Димитров).

24.6.1964 г., Варна, „Ч. 
море“ – „Локомотив“ Сф 
4:4,

Голм.: Г. Димитров – 2, 
Н. Димитров – 2 (за ЧМ), 
Котков – 2, Дебърски – 2 
(за Лок)

„Ч. море“: Сим. Нинов, 
Д. Боснов, Я. Атанасов, Вл. 
Грозданов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Сим. Николов, Андр. 
Стоянов, Г. Димитров, Ст. 
Богомилов, Н. Димитров 
(Ст. Генов)

„ Л о к о м о т и в “ 
Сф: Лалов, Пенев, Ив. 
Димитров, Т. Велев, Хр. 
Лазаров, Ив. Коцев, Цв. 
Милев, Ботев, Котков, 
Андонов (Драгомиров), 
Дебърски

„Ч. море“ се класира 
за ¼ финал с общ резултат 
7:6.

¼ финал КСА:
9.8.1964 г., Варна, 

„Ч. море“ – „Спартак“ 
Пловдив 3:0 (2:0), съдия: 
Й. Таков, 20 000 зр.

Голм.: 1:0 Ст. Богомилов 
4‘, 2:0 Ст. Георгиев 9‘, 3:0 
Андр. Стоянов 77‘

„Ч. море“: Сим. Нинов, 
П. Дудунов, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Сим. Николов, Андр. 
Стоянов, Г. Димитров (67‘ 
Здр. Митев), Ст. Георгиев, 
Ст. Богомилов

„Спартак“ Пд: Стой-
нов, Момин, Манолов, 
Ст. Мазнев, Димов, Ботев, 
Диев, Стойнов II, Дишков, 
Бенчев, Генов

В. „Нар. спорт“, бр. 96, 
10.8.1964 г.: „В един край-
но динамичен мач черно-
морци се наложиха убеди-
телно с 3:0. Още в първите 
минути на срещата те изя-
виха по-определено свои-
те намерения, като пре-
несоха играта в полето на 
противника си чрез крила-
та. В 4-та мин. Богомилов с 
глава отбеляза първия гол. 
Надмощието на домакини-
те се изрази във втори гол, 
отбелязан в 9-та мин. от 
Георгиев. До края на по-
лувремето играта запази 
характера си, като само 
на моменти спартаковци 
провеждаха успешни кон-
траатаки.

Вълнението на тере-
на и трибуните продължи 
и след почивката. За из-
вестно време гостите на-
пираха силно, но самопо-
жертвувателната игра на 
отбраната на „Ч. море“ не 
позволи да бъде проме-
нен резултатът. Към края 
на срещата това отново 
се отдаде на домакините. 
След пробив по крилото в 
77-та мин. Стоянов отбеля-
за трети гол за отбора си. 
Малко по-късно Георгиев 
прехвърли умело Стойнов, 
но притичалият навреме 
Ботев изби влизащата в 
опразнената врата топка. 
Така крайният съдийски 
сигнал прозвуча при ре-
зултат 3:0 за „Ч. море“. В. 
Върбанов“

12.8.1964 г., Пловдив, 
„Спартак“ Пд – „Ч. море“ 
3:1 (1:1), съдия: К. Динов,

Голм.: 1:0 Дишков 34‘, 
1:1 Н. Димитров 44‘ (дуз.), 
2:1 Дишков 56‘, 3:1 Диев 69‘

„Спартак“ Пд: Стой-

нов, Момин, Манолов, 
Мазнев, Димов, Ботев, Ц. 
Стойнов, Диев, Дишков, 
Бенчев (50‘ Лазаров), 
Генов

„Ч. море“: Сим. 
Нинов, П. Дудунов, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Аб. 
Билялов, Ст. Янев, Сим. 
Николов, Андр. Стоянов, Г. 
Димитров, Ст. Георгиев, Н. 
Димитров (74‘ Б. Стоянов)

В. „Нар. спорт“, бр. 
97, 13.8.1964 г.: „Един 
цял мач на домакините, в 
който какво ли не се слу-
чи! Вратата на Нинов бе 
обсипана с удари, на три 
пъти топката улучи стра-
ничния стълб, отказахме 
се да броим ъгловите уда-
ри. Единият отбор бе мо-
билизирал цялото си уме-
ние и сили, с неизтощима 
енергия търсеше пътя 
към гола. Голямо надмо-
щие, безбройни голови 
положения.

Решени на всич-
ко, спартаковци често 
се увличаха прекомер-
но и оголваха защита-
та си даже и в центъра. 
Черноморци играха па-
сивно и само от време на 
време контраатакуваха, 
предимно към страната 
на Мазнев. Спартаковецът 
първоначално бе несигу-
рен, но по-късно не даде 
възможност за пробиви 
от неговия район. Повече 
грешеше партньорът му 
отдясно – Момин. 

Веднъж Дишков бе 
фаулиран в наказател-
ното поле, но съдията не 
реагира. При второто на-
хлуване отдясно Дишков 
откри резултата. В 44-та 
мин. К. Динов реши, че 
Н. Димитров е фаулиран 
грубо в наказателното 
поле. Повтаряше се слу-
чаят с Дишков – този път в 
нак. поле на домакините. 

1964

7.2.1964 г. „Бийтъл-
мания“ в САЩ, след 
като рок групата 

каца на летище 
„Кенеди“ в Ню Йорк 

и два дена по-късно 
прави първото си 
представление по 

американската 
телевизия, наблюда-

вано от 73 милиона 
зрители.

***
8.4.1964 г. премиера 

на вторият Джеймс 
Бонд филм „От Русия 
в любов“ с Шон Конъ-
ри в главната роля.

***
16.4.1964 г. Под 

името „The Rolling 
stones“ излиза 

първият албум на 
едноименната рок 

група.

***
17.4.1964 г. „Форд“ 

представя модела 
си „Мустанг“, който 

до две години ще има 
1 милион продадени 

бройки, а до 2018 г. се 
превръща в най-дъл-

го произвежданият 
автомобилен модел.
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Сега съдията отсъди дузпа.
През втората част дома-

кините отново имаха дума-
та. И пак черноморци кон-
траатакуваха. Г. Димитров 
получи добра възможност 
да отбележи, засуети се 
и пропусна. Като логична 
последица Дишков и Диев 
реализираха още два гола. 
По-нататък гостите пред-
почитаха да разхождат 
топката по трибуните, а си-
лите на противниците им 
не стигнаха за нов гол. Ст. 
Ерамян“

С общ резултат 4:3 
„Черно море“ се класира 
на полуфинал

½ финал КСА:
19.8.1964 г., Варна, 

„Ч. море“ – „Ботев“ 
Пловдив 1:1 (1:0), съдия: 
А. Гиргинов, 15 000 зр.

Голм.: 1:0 Н. Димитров 
14‘, 1:1 Иванов 74‘

„Ч. море“: Сим. Нинов, 
П. Дудунов, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сим. Николов, Ст. 
Георгиев, Г. Димитров, Ст. 
Богомилов (64‘ Здр. Митев), 
Н. Димитров

„Ботев“ Пд: Найденов, 
В. Апостолов, Чакъров, 
Задума, Бачков, Стойнов, 
Дерменджиев, Ненов, 
Иванов, Атанасов, Попов

В. „Нар. спорт“, бр. 
100, 20.8.1964 г.: „В пър-
вата среща от полуфинала 
хубавото не беше много. 
То като че ли се изчерпа в 
първите 20 минути, когато 
черноморци подложиха 
на продължителна обсада 
вратата на гостите. Тогава 
и в атаките им имаше по-
вече острота и повече по-
ложения за гол, но само 
едно беше оползотворено. 
Топката се изнасяше опро-
стено, с пасове от дълбо-
чина, а добрата техника и 
острите стартове на напа-

1964
дателите правеха играта 
приятна за гледане. След 
хубавото подаване на 
Боснов, съобразителни-
ят Н. Димитров поведе 
топката, отскубна се от 
опеката на пловдивските 
защитници и стреля – 1:0. 
До края на полувремето 
се запази превеса на до-
макините, но нападате-
лите не можаха повече 
да пробият сгъстената 
отбрана на „Ботев“. 

Очакванията за по-
добра игра през второто 
полувреме не се опра-
вдаха. Гостите като че ли 
бяха доволни от мини-
малния резултат и про-
дължиха да се грижат 
повече за защитата си. 
Но не бяха забравили, че 
напред имат силни еди-
ници, които могат да от-
бележат гол. В 74-та мин. 
маневреният Иванов 
отбеляза изравнителния 
гол за отбора си. Така 
черноморци ще заминат 
за Пловдив без никакъв 
аванс. В. Върбанов“

26.8.1964 г., Пловдив, 
„Ботев“ Пд – „Ч. море“ 
3:1 (2:1), съдия: Й. Таков, 
23 000 зр.

Голм.: 1:0 Попов 18‘, 
2:0 Иванов 31‘ (псу), 2:1 
Сим. Николов 37‘, 3:1 
Грозданов 85‘ (автг.)

„Ботев“ Пд: 
Найденов, Задума. 
Чакъров. Апостолов, 
Събев (75‘ Николков), 
Стойнов, Дерменджиев, 
Иванов, Попов, Атанасов, 
Костадинов

„Ч. море“: Сим. 
Нинов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, 
Аб. Билялов, Ст. Янев, Сим. 
Николов, Андр. Стоянов 
(62‘ П. Дудунов), Г. 
Димитров, Ст. Богомилов, 
Н. Димитров

В. „Нар. спорт“, 

бр. 103, 27.8.1964 г.: 
„Първоначално „Ч. море“ 
се постара да изравни иг-
рата без много рискове. 
След спокойно обработ-
ване на топката диспече-
рът извеждаше крилата 
с прави точни пасове. Но 
едно оръжие, което цели 
да притъпи остротата на 
бързите нападения доне-
се неуспех. Наистина, от-
браната на гостите рядко 
се опитваше да прилага 
изкуствени засади, но в 
един момент защитни-
ците бавно подготвиха 
засада близо до центъра. 
Попов изскочи внезапно 
и по-нататък беше по-лес-
но – 1:0. До този момент 
„жълтите“ нападатели все 
не можеха да намерят общ 
език. Дерменджиев изне-
надваше с ходовете си и 
отбраната и партньора си 
Иванов, който в повече-
то случаи не успяваше да 
предугади намеренията 
му. И всичко тръгна гладко. 
„Тайнствените проходи“ 
бяха открити и да се изле-
зе в тила на черноморци 
не беше толкова трудно. 
От пряк удар Иванов из-
ненада вратаря по класи-
чески начин – 2:0. Тъкмо 
зрееше хубавата победа 
и Н. Димитров бързо цен-
трира, Николов връхлетя в 
наказателното поле и заби 
топката с глава – 2:1.

Почти през цялото вто-
ро полувреме гостите зае-
маха центъра на игрището 
и диктуваха едно темпо, 
което съвсем не беше по 
вкуса на темпераментните 
домакини. Пищно украсе-
ни комбинации, приятни 
за окото, но нерационал-
ни. В началото на мача 
Стоянов, Г. Димитров и 
техните колеги стреляха 
често от неудобни положе-
ния. Сега, когато се откри-

Симеон Петков 
Николов (26.8.1943 
г. – 22.2.1991 г.), 24 
мача/6 гола в „А“ 
РФГ. Родом от Само-
ков, пристига като 
матрос, отбиващ 
военната си служба. 
Монката играе като 
крило, много бърз, 
физически силен, 
преминаващ като 
„разбивач“ през 
противниковата 
защита. Като не-
достатък е описана 
прекалено соловата 
му игра, с малко ми-
съл за комбинации. 
Николов прави силен 
мач срещу ЦСКА в Со-
фия, когато вкарва и 
двата гола за изне-
надващата победа с 
2:1 на 3.10.1964 г. От 
следващият сезон 
Монката преминава 
в „Левски“, където не 
успява да развие за-
помняща се кариера.
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ваха повече възможности 
за стрелба, те се суетяха. 
Накрая „канарчетата“ от-
ново запяха своята песен. 
Дерменджиев бе изведен 
напред от намиращия се 
в добра форма Попов и 
пусна топката леко към 
вратата и Грозданов гър-
бом връхлетя във вратата 
заедно с нея. Ст. Ерамян“

„Ботев“ Пловдив се 
класира на финала за КСА 
с общ резултат 4:2.

***
7.3.1964 г., ЦСКА „Ч. 

зн.“ – „Ч. море“ 2:0 (2:0),
В. „Нар. спорт“, бр. 29, 

9.3.1964 г.:  „След няколко 
разменени нападения ар-
мейците установиха лек 
превес, но в действията 
на нападателите им липс-
ваше нерв. Те прекалява-
ха с воденето на топката 
и пред вратата на Нинов 
беше сравнително спо-
койно. Единствен Ранков 
на дясното крило бе по-
енергичен и опасен. И 
двата гола, с които дома-
кините изковаха ценна-
та си победа бяха негово 
дело. В 13-та мин. той из-

мъкна топката от краката 
на Грозданов, напредна 
към аутлинията и точно 
центрира към притичалия 
Цанев, който с лекота от-
кри резултата. Три минути 
преди почивката Ранков 
по същия начин открадна 
топката от пазача си, из-
никна на няколко метра 
пред вратата и отбеляза 
нов гол.

Със започване на вто-
рото полувреме варнен-
ци по-често напираха към 

Найденов, разиграваха 
добре топката в среда-
та на терена, но ставаха 
съвършено безпомощни 
пред наказателното поле. 
Усилията им бяха съсредо-
точени предимно вдясно, 
към най-опасния им напа-
дател – Стоянов. Но него-
вия устрем често го извеж-
даше в засада и така не мо-
жаха да бъдат използвани 
няколко добре подадени 
към него топки. Въпреки 
повишените си грижи за 
защитата домакините про-
дължиха да нападат по-
опасно, с повече мисъл 
от своите противници, но 
черноморци успяха да се 

справят с всички затруд-
нения. Ив. Жечев“

15.3.1964 г., „Ч. море“ 
– „Берое“ Ст. Загора 2:0 
(0:0),

В. „Нар. дело“, 18.3. 
1964 г.: „… Цялата сре-
ща премина при упорита 
и борбена игра. С добра 
физическа подготовка, 
ловки и повратливи, гос-
тите воюваха за всяка топ-
ка и нападаха устремно. 
Постепенно черноморци 
преодоляха натиска на 
коравия си противник и 
на свой ред застрашава-
ха вратата на Найденов 
(Б-1). Но до края на пър-
вото полувреме домаки-
ните не успяха да нало-
жат своя стил, допуснаха 
доста грешки - неточни 
пасове, бавно боравене с 
топката, слаби и неточни 
удари. При един двубой 
централния защитник на 
„Берое“ Танев се контузи 
и напусна отбора си. Това 
значително отслаби за-
щитата на беройци.

Първите 10 мин. от 
второто полувреме отно-
во преминаха при натиск 
на гостите, но липсваха 
удари, а и отбраната на 
„ЧМ“, в която безпогреш-
но, с пълно отдаване на си-
лите играеше отличният 
Боснов (3) не допусна ма-
невреният Петър Жеков 
(Б-9) да застраши вратата 
на Нинов. Отлично де-
бютира в защитата мла-
дият П. Дудунов (ЧМ-4). 
Навременна и полезна 
бе смяната в 53-та мин. на 
Стоянов (ЧМ-7) с Киров. 
При един пробив отляво 
в 62-та мин. Георгиев (ЧМ-
10) хубаво подаде пред 
вратата, Найденов който 
бе много несигурен из-
пусна топката и Киров от-
близо откри – 1:0.

1964

На 9.9.1964 г., в 
повторение на 

финала за КСА от 
миналата година 

„Славия“ побеждава 
„Ботев“ Пловдив, 

този път с 3:2.

***
Носител на купата 
за спортсменство 

за трети път в 
последните четири 
години е АСК „Черно 

море“ Варна
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1964Голът разстрои фут-
болистите на „Берое“. Те 
разредиха отбраната и се 
хвърлиха напред в атака. 
Но ентусиазираните със-
тезатели на „ЧМ“ вече иг-
раеха по-бързо и по-смис-
лено. В 78-та мин. находчи-
вият бранител Ив. Василев 
(ЧМ-2) умно се включи в 
нападението и получавай-
ки топката от Г. Димитров, 
преодоля отбраната на 
„Берое“ и отбеляза красив 
гол – 2:0. … И. Колев“

24.3.1964 г., „Дунав“ 
Русе – „Ч. море“ 2:2 (1:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 36, 
26.3.1964 г.: „Зад записа-
ното в протокола 2:2 (1:1) 
стоят 90 минути пълни с 
динамика и напрежение. 
Въпреки, че не успяха да 
неутрализират конструк-
торските действия на змс Г. 
Димитров, дунавци имаха 
надмощие през по-голяма-
та част от мача и създадоха 
повече голови положения, 
но проиграха много от тях, 

а и не можаха да съхра-
нят до края, извоюваната 
в 78-та мин. преднина. 
При това никой не може 
да вини гостите в затво-
рена игра. Те намериха 
най-подходящия так-
тически прийом, за да 
превърнат в реална сила 
превъзходството си във 
физическата подготовка 
и особено в бързината: 
маневрен защитен блок 
и спринтови атаки от 
добра проба, а в крайна 
сметка – игра с не малко 
достойнства. Дунавци да-
доха предимство на ком-
бинативната игра и флан-
говите нападения. 20-хи-
лядната публика остана в 
общи линии доволна. 

Може само да се съ-
жалява, че на този иначе 
светъл фон се открои не-
задоволителното пред-
ставяне на 23-тия на те-
рена – съдията Ат. Динев, 
който не оценяваше 
добре острите схватки. 
Той можеше и трябваше 
да предотврати напри-

мер своеобразия „футбо-
лен нокаут“ на Г. Георгиев 
(Боснов го извади от игра 
с недопустима грубост) 
с повече осторожност и 
принципност.

Головете: в 29-та мин. 
Г. Димитров изпълни вели-
колепен свободен удар от 
20 метра, 6 мин. по-късно 
Минчев бе грубо подко-
сен в полето пред Нинов и 
Флоров реализира дузпа-
та, в 78-та мин. Йорданов 
покачи резултата с ефек-
тен гол, 7 мин преди края 
след кратко, но бурно 
меле Н. Димитров изравни 
– 2:2. Л. Гинев“

28.3.1964 г., „Славия“ 
Сф – „Ч. море“ 1:1 (0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
38, 30.3.1964 г.: „Славия 
встъпи в борбата без 
най-силния си напада-
тел – Василев. Но негови-
ят заместник Кръстев се 
постара да запълни тази 
празнота. В 19-та мин. той 
организира настъпление, 

24.3.1964 г., Гр. стадион, Русе, от ляво надясно („Дунав“): Л. Малинов, Ив. Георгиев, П. Колев, П. Флоров, 
П. Пенев, Д. Андонов, Г. Георгиев, Ив. Мирчев, П. Олимпиев, Н. Йорданов, Митко Чуков (пом.), 

Ат. Динев (гл. съдия), К. Каменов (пом.), Г. Димитров, Сим Нинов, Ив. Василев, Н. Димитров, Ст. Янев, 
Ст. Георгиев, Вл. Грозданов, Д. Боснов, Ст. Генов, Аб. Билялов и Сим. Николов  

22.4.1964 г. отваря 
врати световни-
ят панаир в Ню 
Йорк, в чест на 300 
годишнината от 
завземането на Ню 
Амстердам от бри-
танските войски и 
преименуването му 
на Ню Йорк. Павили-
оните с екзотични 
произведения, 
изкуство и храни 
остават отворени 
в продължение на 
една година.

***
1.5.1964 г. унгар-
ският емигрант в 
САЩ Янош (Джон) 
Кемени и Томас Курц 
създават първа-
та компютърна 
програма, написана 
на създаденият от 
тях програмен език 
- BASIC
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което продължи през 
Величков, а Гугалов стреля 
силно и Нинов ловко спа-
си. В 30-та мин. Кръстев 
изпревари излезлия вра-
тар и под ъгъл би добре, 
но там на голлинията вече 
се намираше Грозданов. 
Така гостите хладнокръв-
но посрещаха и отбиваха 
ударите на противника. А 
разкриеше ли се възмож-
ност за контраофанзива, 
незабавно препращаха 
топката към бързите си 
крила. И ето най-голямото 
разочарование за дома-
кините. При една въздуш-

28.3.1964 г., Н. Димитров опитва удар с глава над капитана 
на „Славия“ Дим. Ларгов, наблюдаван от Сим. Николов (вляво)

на схватка със защитата 
Пашоолов необмислено 
напусна вратата си и Н. 
Димитров с глава отклони 
топката в мрежата – 1:0 за 
„Ч. море“. 

След почивката на те-
рена се появи Василев. 
Имахме впечатление, че 
той е могъл да бъде из-
ползван от началото на 
мача, но друго ни учуди 
повече. Треньорът по-
жертва Кръстев, който 
за 45 мин. доказа, че не 
заслужава незавидната 
си участ на скамейката, а 
остави неприкосновени 
други, очевидно в слаба 

форма. От дузпа Василев 
изравни, но до обрат не 
се стигна. Черноморци 
атакуваха опасно и в 89-та 
мин Пашоолов с послед-
ни усилия спаси удар на 
Сим. Николов. 

Във втората част „Ч. 
море“ демонстрира от-
лична физическа под-
готвеност, разумна по-
стройка и бодрост на духа 
и потвърди, че е по-дос-
тоен за победата. Но от 
нея най-вече го отдалечи 
съдийското решение за 
дузпата. Д. Цанев се оказа 
слаб там, където наскоро 

1964
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се провалиха и други него-
ви колеги – при нарушени-
ята в наказателното поле. 
Той отсъди дузпа за едно 
деяние, в което нямаше ни-
какъв умисъл. А когато този 
елемент беше на лице при 
непозволено атакуване на 
Г. Димитров, той не произ-
несе най-тежкото наказа-
ние. Д. Попдимитров“

5.4.1964 г., „Ч. море“ 
– „Спартак“ Пловдив 1:0 
(0:0),

В. „Нар. дело“, 6.4. 
1964 г.: „Гостите излязоха 
на терена със задача още в 
първите минути да открият 
резултата и разстроят иг-
рата на домакините. Те за-
почнаха бързо, маневрено 
и с точни пасове, до 20-та 
мин. напираха силно пред 
вратата на Нинов. Диев, 
който менеше мястото си, 
трябваше да прави проби-
ви по крилото и в центъра, 
но Грозданов игра самоот-
вержено и му обърка смет-
ките. Усилията на Дишков 
и Душев се разбиваха в 
стабилната отбрана на „Ч. 
море“, където Билялов и 
Янев умело маневрираха 
и навреме подпомагаха 
защитата и нападението. 
Генов, който игра като вто-
ри централен нападател не 
беше винаги на мястото си 
и улесняваше гостите да 
владеят центъра. Към 30-
та мин. острите акции на 
спартаковци бяха притъпе-
ни. Черноморци започнаха 
организирани нападения 
и застрашиха вратата на 
„Спартак“. Но при атака 
прекалено много се тър-
сеше Г. Димитров, дори 
и в моменти когато беше 
в неизгодно положение. 
Неточните пасове прова-
лиха някои от акциите им. 

След почивката дома-
кините заиграха по-бор-

бено и нападателно. 
Изтеглянето на Стоянов 
назад и изнасянето на Г. 
Димитров на предна ли-
ния даде възможност на 
черноморци да атакуват 
остро и на широк фронт. 
В 50-та мин. Н. Димитров 
напредна по странична-
та линия и прехвърли на 
Генов, а той на Николов, 
който остана непокрит и 
с отмерен удар заби топ-
ката в левия ъгъл – 1:0 за 
„Ч. море“. Пет минути по-
късно Н. Димитров по-
лучи удобна топка пред 
вратата, но не можа да 
реализира.

Спартаковци хвърли-
ха сили да изравнят. Диев 
положи много енергия 
да направи пробив в 
центъра, но Я. Атанасов 
се оказа в добра форма. 
Натискът на гостите про-
дължи, но безрезултатно 
– атаките им се разбива-
ха в самоотвержената от-
брана на „Ч. море“. … В. 
Стоянов“

10.4.1964 г., „Марек“ 
Ст. Дим. – „Ч. море“ 2:1 
(2:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
43, 11.4.1964 г.: „Едва ли 
черноморци са очаквали 
буреносния облак, който 
надвисна над тях в про-
дължение само на две 
минути. Спокойното тем-
по, с което заиграха двата 
отбора не предвещаваше 
нищо. Искрата бе запале-
на от Манов. Устремен 
пробив от дясно и удар 
– Нинов отбива топката 
и тя рекушира от греда-
та, Георгиев я посреща 
от въздуха, но нечие тяло 
прегражда пътя ѝ към 
голлинията. Спасов слага 
край на динамичния мо-
мент – най-после топка-
та е укротена в мрежата. 
„Марек“ не спира нати-

ска. В 8-та мин. Костадинов 
извежда Спасов встрани 
от вратата. Страхотен удар 
на Спасов и топката се 
забива в противополож-
ния ъгъл. Великолепен 
гол! По-нататък всичко 
избледня. Черноморци 
чрез Г. Димитров успоко-
иха играта си, но повече 
не можаха да постигнат, 
защото по пътя към вра-
тата на „Марек“ срещаха 
един здрав стълб – Куков. 
Осигурили добър аванс, 
домакините не бързаха, 
уверено разиграваха топ-
ката в средата на терена 
и пак изненадващо пред-
приемаха контраатаки. 

В края на срещата 
гостите хвърлиха всич-
ки сили напред и в 88-та 
мин. постигнаха успех. Г. 
Димитров изпълни добре 
наказателен удар и заели-
ят изгодна позиция Янев с 
глава отбеляза гол – 2:1. … 
Б. Джорджев“

19.4.1964 г., „Ч. море“ 
– „Спартак“ Плевен 2:1 
(0:0),

В. „Нар. дело“, 20.4. 
1964 г.: „Вчерашната сре-
ща не премина на високо 
техническо равнище, но 
предизвика много вълне-
ния и трепет сред хиляди-
те привърженици на вар-
ненския отбор.

След едно мудно нача-
ло от 3-4 минути, в което 
противниците се нагаж-
даха към мокрия хлъзгав 
терен. , черноморци по-
степенно установиха те-
риториално надмощие, 
завършек на което бяха 
два силни, но неточни 
удари на Г. Димитров и Ст. 
Богомилов.

Плевенчани играеха 
предпазливо и някак спо-
койно  задържаха темпо-
то. Те прилагаха варианта 

1964



356

4-2-4 с изтеглено дясно 
крило. Това затрудняваше 
играта на левия защитник 
на „Ч. море“ Грозданов и 
налагаше полузащитника 
Янев да играе на по-задна 
линия. Но за това пък ля-
вото крило Н. Димитров 
и свръзката до него Ст. 
Богомилов сполучливо се 
връщаха назад, сменяха 
местата си и прехвърляха 
пред вратата доста удоб-
ни топки. Редица изгод-
ни положения обаче не 
бяха оползотворени било 
поради неточна стрелба, 
било поради отличната 
игра на плевенския вратар 
Стоянов. 

Надмощието на черно-
морци се очерта особено 
през второто полувреме. 
Сега полузащитниците 
Янев и Билялов по-правил-
но разпределяха играта 
по двете крила и по-добре 
подхранваха нападатели-
те. В 60-та мин. при една 
изненадваща контраатака 
на плевенчани, топката бе 
поета от Здравков, който 
умело подаде в дълбочина 
на стартиралия Върбанов 
и последния откри 0:1. 

След няколко минут-
но смущение черноморци 
отново се организираха и 
заиграха още по-настой-
чиво. Гостите подсилиха 
отбраната и много наряд-
ко контраатакуваха. 

В 69-та мин. пред вра-
тата на „Спартак“ бе от-
съден наказателен удар. 
Г. Димитров вместо да 
стреля подаде леко към 
Богомилов, последва 
удар, топката се отклони 
от стената на „Спартак“ и 
се спря в мрежата – 1:1. 
След това няколко изгод-
ни положения бяха лесно 
проиграни от домакини-
те. Едва в последните ми-
нути, когато всички вече 

смятаха, че срещата ще за-
върши наравно, натискът 
на варненци се изрази в 
нов гол. Н. Димитров из-
прати с глава във вратата 
на „Спартак“ изпратената 
му от Богомилов топка 
– 2:1. Ил. Апостолов – 
Оптячката“

24.4.1964 г., с. Вълчи 
дол, „Вихър“ В. дол – „Ч. 
море“ 2:11

***
В. „Нар. дело“, 26.4. 

1964 г.: „Вчера със само-
лет във Варна пристигна 
известният чехословаш-
ки футболен отбор ЧКД 
„Спарта“ Прага, който 
днес от 17.30 на стадиона 
ще има приятелска среща 
с отбора на АСК „Черно 
море“. 

Състезателите на ЧКД 
„Спарта“ играят модерен и 
техничен футбол. Средната 
им възраст е 26 години. 
Сега отборът заема 7-мо 
място в таблицата на стра-
ната. Трима състезатели 
участват в олимпийския 
отбор на ЧССР и един в на-
ционалния отбор. В отбо-
ра изпъкват с добрата си 
игра Хоушка (1), Мотъл (7), 
Пиша, Кнеборт, Тричка и 
др.  (бел. името „Спарта“ 
е дадено погрешно, отна-
ся се за друг прaжки клуб 
„Бохемианс“)

26.4.1964 г., Варна, 
ст. Ю. Гагарин, 17.30, „Ч. 
море“ – ЧКД Прага 2:0 
(0:0),

Голм.: 1:0 Г. Димитров 
48‘, 2:0 Тричка 52‘ (автг.)

„Ч. море“: Сим. Нинов, 
Ив. Василев, Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Андр. Стоянов, Г. 
Димитров, Ст. Геoргиев, Н. 
Димитров

TJ ČKD Praha: André 
Houška, Pavel Trčka, Václav 
Janovsky, Miroslav Pohluněk, 

Vladimir Kos, František 
Jarolimek, František Mottl, 
Milan Kratochvil, František 
Knebort, Josef Piša, Ladislav 
Hubálek

В. „Нар. дело“, 27.4. 
1964 г.: „Резултатът не 
може да не удовлетворя-
ва победителите от вче-
рашната международна 
приятелска среща. Ако 
домакините бяха малко 
по-настойчиви, можеха 
да завършат още няколко 
хубаво проведени атаки с 
гол. Разбира се, приятел-
ския характер на срещата, 
както винаги при подобни 
случаи се отразява и на 
активността на състезате-
лите. 

В това отношение се 
оказа по-удачна гарниту-
рата през второто полу-
време, в която Ст. Стоянов 
(бел. Стоян Георгиев) и 
Андр. Стоянов, съвместно 
с Н. Димитров се предста-
виха в добра светлина. 

Гостите оставиха до-
бро впечатление що се 
отнася до владеенето на 
топката и нейното бързо 
изнасяне от дълбочина. 
Напред обаче се чувст-
ваше несигурност и муд-
ност. Ударите бяха много 
малко, за да се изпита бо-
еспособността на Нинов. 
Разбира се, заслуга за това 
има и защитата на моря-
ците, която игра сигурно и 
спокойно. 

От гостите изпъкнаха с 
по-добрата си игра врата-
рят Хоушка, Хубалек (11), 
Кнеборт (9) и Пиша (10).

Головете отбелязаха 
Г. Димитров в 48-та мин. 
след прекрасно подава-
не от Ст. Георгиев (Тянко) 
и 4 мин. по-късно след 
удар покрай вратата на 
Хоушка, Трчка (2) отбеляза 
автогол. Г. Григоров“

***

1964

TJ ČKD Praha, 
осн. през 1905 г. 

като AFK Vršovice, 
през 1927 г., преди 

турне в Австралия 
името се променя 

на Bohemians AFK 
Vršovice и в послед-
ствие претърпява 

множество промени, 
като в периода 1953-

62 г. то е Spartak 
Praha Stalingrad 

(вероятната при-
чина, отборът да 

бъде представен във 
Варна като „Спар-

та“ Прага, който 
пък по това време 
носи името „Спар-

так“ Соколово). От 
следващата 1965 г. 

името се променя 
отново от TJ ČKD на 
Bohemians ČKD. През 

този сезон TJ ČKD 
заема 10-то място в 
крайното класиране 

на ЧССР. Отборът 
постига успехи 

едва през 1982-83 г., 
когато печели шам-

пионската титла 
на ЧССР и достига до 

полуфинал за купа-
та на УЕФА. От 1993 
г. клубът е оплетен 

във финансови и 
правни проблеми.
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7.5.1964 г., „Млада 
гвардия“ Сливен – „Ч. 
море“ 0:1 (0:1),

В. „Нар. спорт“, бр. 
54. 9.5.1964 г.: „Варненци 
играха първото полувре-
ме с вятъра и това се ока-
за от голямо значение за 
тях. Много добре се спра-
ви със задачите си Янев, 
който действаше в сре-
дата на терена. После Г. 
Димитров разпределяше 
топките пред сливенската 
врата. Отзад защитниците, 
и най-вече Тодоров (бел. 
Ив. Василев) успокояваха 
играта. Все пак в 6-та мин. 
Василев получи топка в 
коридор, напредна, но 
бе блокиран и ударът му 
улучи вратаря Нинов. В 
15 мин. Каменов би силно 
покрай страничния стълб. 
При едно разбъркване 
близо пред вратата на „Мл. 
гвардия“ Г. Димитров от-
беляза единствения гол 
– 1:0 за „Ч. море“. Напълно 
заслужен успех! Той бе по-
добрият отбор. Този път 
главното оръжие на мла-
догвардейците – бойкостта 
и самоотвержеността не се 
чувстваше. Това може да се 
обясни с умората, настъпи-
ла от гостуването в Полша. 
Съдията Й. Таков бе малко 
подвижен. Ст. Шопов“

11.5.1964 г., „Ч. море“ – 
„Левски“ Сф 3:2 (0:2),

В. „Нар. дело“, 
13.5.1964 г.: „Над 30  000 
зрители станаха свидете-
ли на един наистина шам-
пионски двубой, в който 
два напълно равностойни 
противника изнесоха фут-
болен спектакъл от висока 
класа. Двете единадесе-
торки изявиха себе си от-
към най-хубавата светлина 
в по едно полувреме. 

Първите 45 минути 
бяха за футболистите на 

„Левски“. Два непрости-
ми пропуска на черно-
морските нападатели в 
началните минути позво-
лиха на гостите да пове-
дат резултата още в 5-та 
мин. след хубав гол на 
Йорданов. Овладели сре-
дата на терена чрез дей-
ните Абаджиев, Илиев, 
Аспарухов и Йорданов, 
а на моменти и Костов, 
сините създадоха доста 
критични положения за 
защитата на моряците, в 
която не всичко върве-
ше добре. Използвайки 
умело маневреността 
на крилата и разумната 
игра на централните на-
падатели Аспарухов и 
Йорданов, гостите про-
ведоха редица остроум-
ни атаки, в които изпъкна 
и по-високата им техни-
ка. Плод на по-добрата 
игра на „сините“ бе и вто-
рият им гол, отбелязан от 
Соколов, за който отново 
главна заслуга имаше 
Йорданов. 

Гостите обаче много 
рано сметнаха, че са ре-
шили срещата в своя пол-
за. Високият дух, с който 
моряците започнаха 
вторите 45 мин. и разум-
ната смяна на Генов със 
Ст. Стоянов (бел. Стоян 
Георгиев – Тянко) дове-
доха до обрат в играта. 
Инициативата премина 
изцяло в ръцете на дома-
кините, които засилиха 
редиците на нападение-
то си. Крайната защита на 
„Левски“, с изключение 
на Вуцов, стана лесно 
преодолима, а в среда-
та на терена топката все 
по-често беше прите-
жание на домакините. Г. 
Димитров, Н. Димитров 
и Андр. Стоянов атакува-
ха неудържимо по целия 
фронт на нападението и 
тогава видяхме високата 

класа на черноморци.
Надмощието става-

ше все по-очебийно, за 
да завърши с първия гол 
в 56-та мин., реализиран 
от Ив. Василев, след явен 
11-метров удар. В 60-та и 
77-та минути две образцо-
ви флангови атаки на змс 
Г. Димитров позволиха на 
Н. Димитров да надиграе 
вратаря на „сините“ с гла-
ва и да доведе резултата 
до 3:2 в полза на своя от-
бор. 13 минути на силен 
натиск от футболистите на 
„Левски“ бяха ликвидира-
ни мъжествено от черно-
морци. Те се бориха вдъ-
хновено и заслужено бяха 
поздравени от хилядната 
публика за голямата по-
беда, постигната с добра 
игра и тактически зрялост, 
и то срещу един силен 
противник. Н. Григоров“

В. „Нар. спорт“, бр. 
56, 14.5.1964 г.: „… През 
първото полувреме, и 
по-специално в начални-
те десетина минути „си-
ните“ бяха в стихията си. 
Атака след атака … и два 
гола след центриране на 
Соколов – резултатен удар 
с глава на Йорданов; след 
удар на Соколов топката е 
отклонена с крак от Янев 
(ЧМ) – 0:2. Веднага черно-
морци отвръщат с щурм, 
но техния напор не е до-
бре организиран, а и гос-
тите се защитават добре, 
убиват темпото. Но като че 
ли още от тези моменти те 
вече мислят как да задър-
жат преимуществото си, 
отколкото да го разширят.

След почивката черно-
морци се хвърлиха с голя-
мо настървение в борбата. 
Г. Димитров играе блес-
тящо и заедно с технич-
ния Ст. Георгиев създават 
удобни положения за щур-
моваците Н. Димитров, 

1964

24.5.1964 г., на На-
ционалния стадион 
в Лима, Перу настъп-
ва най-голямата 
футболна трагедия. 
По време на мач от 
квалификациите 
за Олимпийските 
игри в Токио между 
Перу и Аржентина 
пред 53 000 зрители, 
съдията отменя гол 
в полза на дома-
кините 6 минути 
преди края на мача, 
при резултат 1:0 за 
Аржентина. Послед-
валото навлизане 
на терена е отблъс-
нато със сълзотво-
рен газ от страна 
на полицията. При 
настъпилата пани-
ка и струпване пред 
изходите, смъртта 
си намират 326 
души (официална-
та бройка според 
някои е по-малка от 
действителната), 
а 500 са ранените. 
Броят на загинали-
те в това нещастие 
надвишава сумарно 
следващите шест 
от тази тъжна 
класация.
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Стоянов и Николов. В 55-
та мин. Василев от дузпа 
намали на 1:2, а по-късно 
една сцена се повтаря 
два пъти и носи нови два 
гола за домакините – Г. 
Димитров центрира отдяс-
но и брат му с глава вкар-
ва топката в мрежата. Това 
е страшен удар за гостите. 
Той отнема спокойствие-
то дори на такъв опитен 
играч като Илиев, който в 
87-та мин. остава сам пред 
черноморската врата, но 
бие покрай дирека.“

Ив. Василев: „През 

11.5.1964 г., капитаните Г. Димитров – Червения (ЧМ), Хр. Илиев – Патрата (Л) и съдията П. Джонев преди започване 
на мача. Различават се още Ив. Вуцов (Л) и Ив. Василев, С. Нинов, Ст. Янев, Ст. Генов и Д. Боснов (ЧМ)

11.5.1964 г., „Ч. море“ в по-близък план от ляво надясно: Г. Димитров, Сим. Нинов, Я. Атанасов, Ив. Василев, 
Н. Димитров, Ст. Янев, Д. Боснов, (Грозданов и Генов закрити), Сим. Николов и Андр. Стоянов

първото полувреме ни 
смачкаха. Прибрахме се с 
наведени глави в събле-
калнята. Червения отиде 
нещо да се измие в ба-
нята и се върна още по-
червен. Кукуша го беше 
подразнил нещо на тере-
на. „Какво ще ми играете 
срещу Геоложка база и 
Вълчи дол, бе. Хайде иг-
райте сега пред 40  000 
да ви видя.“ Излязохме и 
играхме много по-моти-
вирано. Мислехме за тези 
40  000, които ни гледат. 
Аз вкарах първия гол от 
дузпа. Червения оставяше 

душата си на терена. От 
него станаха другите два 
гола. Тянко също се вклю-
чи много силно. Този мача 
се помни дълго, защото да 
обърнеш „Левски“ от 0:2 
не беше обикновена ра-
бота. Те имаха много сил-
ни футболисти тогава, не 
като сега: Гунди, Патрата, 
Теко Абаджиев, Жоро 
Соколов, Кукуша. Не знам 
дали други отбори са има-
ли подобен успех.“

Стоян Георгиев – 
Тянко: „Не знам какво е 
станало в съблекалнята, 

1964
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защото Мокана ме пра-
ти да загрявам. Вика ми: 
„Влизаш и обръщаш мача.“ 
Мисля си, какво да обръ-
щам, те ни убиха от бой. Но 
играта ми тръгна. Дадох 
много пасове. И при двата 
гола изведох Червения по 
крилото. Това беше един 
от силните ми мачове.“

16.5.1964 г., „Ботев“ 
Пловдив – „Ч. море“ 1:0 
(0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 58, 
18.5.1964 г.: „Последен 
с наведена глава един 
футболист бавно напус-
ка терена … Едно негово 
неточно движение, една 
грешка в миг погреба на-
деждите на целия отбор, 
след като успешния край 
бе вече съвсем близо. 
„Исках леко да подам топ-
ката на Нинов – с нескри-
та мъка обясни Грозданов 
и изведнъж я видях да се 
търкулва край него в мре-
жата. …“.

Действията в този мач 
се развиха при неприят-
ния декор на непрестанен 
дъжд и наводнен разка-
лян терен. Но и при така-
ва отежнена обстановка 
играта имаше своите до-
стойнства. Това се отнася 
преди всичко за високо-
то темпо, поддържано от 
двата състава и добрите 
технически изпълнения, 
въпреки капризите на 
мократа топка.“

24.5.1964 г., „Ч. море“ 
– „Спартак“ Варна 1:1 
(1:0),

В. „Нар. дело“, 25.5. 
1964 г.: „Вчерашната сре-
ща се проведе при слож-
на обстановка, но само за 
спартаковци. Последното 
място във временното 
класиране, което взема 
отборът сложи подчертан 

отпечатък върху играта 
на състезателите му.

След 20 минути на 
взаимно проучване, при 
една атака Сим. Николов 
(ЧМ-7) отбеляза ефектен 
гол с глава и „Ч. море“ 
поведе с 1:0. В отбора на 
спартаковци се почув-

ства смущение, което до 
края на полувремето не 
бе преодоляно.  Грижата 
за запазване на собст-
вената игра ги лиши 
от едно бойко нападе-
ние и на всичко отгоре 
Стефанов (11) получи 
контузия, която го изка-
ра от игра.

През вторите 45 мин. 
моряците заиграха още 
по-активно и задържа-
ха сполучливо топката 
в средата на терена и 
резките им атаки обър-
кваха защитата на спар-
таковци. Там единствен 
Вълчанов прояви спо-
койствие и сигурност и 
ликвидира някои кри-

тични положения пред 
вратата си. В последните 
15 мин. се почувства из-
вестен натиск пред Нинов 
и на свой ред защитата на 
черноморци се прояви. 
Все пак едно нападение 
на Хр. Николов (Сп-8) до-
веде до изравняване на 

резултата – 1:1, който съ-
дията К. Динов фиксира 
след изтичане на 90 мин.

Спечелената точка от 
спартаковци не бе дос-
татъчна да ги измъкне 
от последното място, а в 
следващите кръгове им 
предстоят още по-тежки 
срещи, докато моряците 
спокойно се устремяват 
към почетно място в пър-
вата половина на табли-
цата. Н. Григоров“

7.6.1964 г., „Локомо-
тив“ Г. Оряховица – „Ч. 
море“ 1:1 (1:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
67, 8.6.1964 г.: „Когато 

1964

От 17 до 21.6.1964 
г. в Испания се изи-
грават полуфина-
лите и финалът на 
второто Европей-
ско първенство по 
футбол, организира-
но от УЕФА. Дома-
кините от Испания 
печелят титлата 
на Европейски шам-
пион, след като по-
беждават  Унгария 
с 2:1 (след продъл-
жения) на полуфи-
нала и предишният 
носител на титла-
та – СССР, също с 2:1 
на финала. Унгария 
побеждава Дания с 
3:1 в „малкия“ финал.
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1964 имаш териториален пре-
вес, създаваш достатъчно 
голови ситуации и всич-
ко свършва до тук – това 
се наказва. Така беше и 
в тази среща. Особено 
през първото полувре-
ме не остана нападател 
на домакините, който да 
не пропусна 100% поло-
жение в решителния мо-
мент. 

В 44-та мин. след сво-
боден удар Блъсков по-
срещна добре и откри 
– 1:0. През второто полу-
време гостите се активи-
зираха, включиха допъл-
нителни сили и поставиха 
защитата на „Локомотив“ 
в критични положения. 
Така в 76-та мин. пропуск 
на Върбанов бе използ-
ван от Н. Димитров, който 
постигна равновесието – 
1:1. Ал. Чантаров“

14.6.1964 г., „Ч. море“ 
– „Спартак“ Сф 3:0 (0:0),

В. „Нар. спорт“, бр. 
70, 15.6.1964 г.: „До по-
чивката и двата отбора 
изпробваха най-силните 
си оръжия – устремни 
набези на бързите си на-
падатели, но те въпреки 
изгодните положения не 
можаха да надделеят над 
отбраните и вратите оста-
наха сухи. 

След почивката гости-
те решиха, че е по-добре 
да пазят своя тил (равния 
резултат беше добре до-
шъл за тях). Разчитайки 
само на случайни кон-
траатаки те опразниха 
центъра на терена. Тук 
Г. Димитров и Билялов 
действаха безпрепятстве-
но и умело свързваха иг-
рата. На най-активните 
– Н. Димитров и Стоянов 
не остана нищо друго, 
освен да реализират три 
от създадените положе-

ния в 56, 73 и 86-та мин. 
Софийските спартаковци 
явно изживяваха криза, 
тъй като наложеното от 
черноморци темпо не бе 
по силите им. П. Герчев“

21.6.1964 г., „Локомо-
тив“ Пловдив – „Ч. 
море“ 1:0 (0:0),

В. „Нар. спорт“, 
бр. 75, 22.6.1964 г.: 
„Наблюдавахме сравни-
телно чиста и открита 
игра. През първата част 
като че ли се извършваше 
някаква подготвителна 
работа за останалите 45 
минути. Малко на брой 
добре изработени и за-
вършени атаки, повече 
безуспешни опити на 
двете нападения. За това 
разбира се, дял имаха и 
двете отбрани. С влиза-
нето на Манолов домаки-
ните възприеха правилна 
тактическа постройка. 
Андонов игра в подчер-
тано атакуващ стил, една 
хубава негова проява до-
несе и единствения гол …

Гостите, както винаги 
достоен противник, от-
ново оставиха добри впе-
чатления с техничната си, 
приятна за окото игра. Но 
този път като че ли „стари-
ят“ Димитров не разкри 
напълно организаторски-
те си способности. Така 
двете пробивни флангови 
единици – Н. Димитров 
и Стоянов не получава-
ха навреме отправените 
топки. В останалите ли-
нии отборът игра в добро 
темпо. Ст. Ерамян“

27.6.1964 г., „Ч. море“ 
– „Локомотив“ Сф 0:1 
(0:0),

В. „Нар. дело“, 28.6. 
1964 г.: „Вчера на стади-
она се състоя последната 
среща за 1963-64 г.

Преди срещата пред-

ставител на БФФ връчи 
купата по спортсмен-
ството на отбора на „Ч. 
море“. С другарската си 
и коректна игра варнен-
ските футболисти пе-
челят за трети път този 
ценен трофей. Това е го-
ляма награда за добрите 
футболисти на „Ч. море“, 
които винаги са се от-
насяли с уважение към 
своя противник, играли 
са честно и спортсмен-
ски, независимо от раз-
воя на двубоя и са раз-
кривали пред зрителите 
красотата на футбола. 

Новият републи-
кански първенец 
„Локомотив“ бе поз-
дравен от отбора на „Ч. 
море“ и на състезате-
лите му бяха поднесени 
подаръци. Тези хубави 
прояви бяха посрещнати 
с аплодисменти от зрите-
лите.

Срещата започна 
с оспорвана борба, но 
първото полувреме за-
върши без да бъде отбе-
лязан гол.

След почивката 
черноморци се впус-
наха в остри атаки. 
Нападателите Андр. 
Стоянов, Н. Димитров, 
Ст. Богомилов, подпо-
магани активно от змс Г. 
Димитров, често се озо-
ваваха пред вратата на 
Деянов, но неточните им 
удари не им позволиха 
да открият резултата. 
В 57-та мин. обаче, при 
едно разбъркване пред 
вратата на „Ч. море“, ло-
комотивецът Милев с то-
чен удар изпрати топката 
във вратата на Нинов – 
0:1.

До края на срещата 
играта продължи с раз-
менени нападения към 
двете врати, но резулта-
тът остана непроменен.“

На финала за КЕШ, 
игран във Виена на 

27.5.1964 г. „Интер“ 
Милано побеждава 

„Реал“ Мадрид с 3:1. 
Аржентинския тре-
ньор Херера налага 

нов стил, наречен 
„катеначио“ (5-3-2), 
който подсилва за-

щитата с още един 
играч, наречен „либе-

ро“, чиято задача е 
да обира свободните 
топки и да подпома-
га защитните функ-

ции на съиграчите 
си. Самият Херера 

опровергава крити-
ците си, че система-

та му е прекалено 
дефанзивна с факта, 

че централният му 
защитник Факети е 

вкарал повече голове 
от който и да е друг 

на този пост за 
това време и хвърля 
вината върху тези, 

които са копира-
ли системата му 

грешно.

***
Носител на КНК 

става „Спортинг“ 
Лисабон, който 
побеждава МТК 

Будапеща с 1:0 след 
преиграване (3:3 в 

първия мач).
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Юношеският отбор на „Черно море“ през 1963-64 г., прави от ляво надясно: Иван Ламбов, Димитър Алексиев,
 Михаил Табаков, Михаил Атанасов, Вълчо Иванов, Пенчо, Веселин Иванов, Стефан Богомилов 

и Дим. Димитров – Клечо (тр.), клекнали: Стефан Рачев, Пешо, Мартин Иванов, Кирил Димов, Илия Петров, 
Георги Калчев и Арто (доставена и разчетена от Мартин Иванов)

Абил Билялов, Спас Киров, Стефан Янев и Петър Дудунов
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Статистика  „Ч. море“ в  „A“ РФГ 1963-64 г.
11.8.1963 г., 1 кр., Варна, ст. Ю. Гагарин, 
„Ч. море“ – ЦДНА 0:0, съдия: Т. 
Бечиров, 30 000 зр.
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Сп. Киров, Андр. Стоянов (53‘Ст. 
Богомилов), Г. Димитров, Ст. Генов, Н. 
Димитров
ЦДНА: Стоян Йорданов, Д. Ангелов, 
Т. Колев, Б. Гаганелов, Пан. Панайотов 
(68‘ Н. Ковачев), Пант. Димитров, Ив. 
Ранков, Н. Цанев, Стоичко Пешев, Д. 
Якимов, Ив. Колев

18.8.1963 г., 2 кр., Ст. Загора, Градски 
ст., „Берое“ – „Ч. море“ 0:1 (0:1), съдия: 
Стоян Чомаков
„Берое“: Ив. Христов, Б. Станоев, 
Нойко Горов, П. Васев, Хр. Тодоров, Хр. 
Панчев, Я. Димитров, Евг. Янчовски, 
Евден Каменов, Стан. Николов (52‘Хр. 
Петров), Г. Белчев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Сп. Киров, Ст. Генов, Г. Димитров, 
П. Дудунов, Н. Димитров
Голм.: 0:1 Н. Димитров 16‘

25.8.1963 г., 3 кр., Варна, ст. Ю. Гагарин, 
„Ч. море“ – „Дунав“ Рс 0:2 (0:1), съдия: 
Цв. Цветков
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Сп. Киров, Ст. Генов (30‘Андр. 
Стоянов), Г. Димитров, П. Дудунов, Н. 
Димитров
„Дунав“ Рс: Ив. Иванов, Добри Добчев, 
Ив. Минчев, Д. Василев, Г. Димов, П. 
Пенев, П. Флоров, Ив. Георгиев, Н. 
Йорданов, В. Разсолков, Л. Малинов
Голм.: 0:1 Флоров 2‘, 0:2 Малинов 50‘

7.9.1963 г., 4 кр., Варна, ст. Ю. Гагарин, 
„Ч. море“ – „Славия“ Сф 0:1 (0:1), съ-
дия: Конст. Динов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сим. Николов (46‘Андр. 
Стоянов), Г. Димитров, Н. Димитров, Ст. 
Богомилов, Сп. Киров
„Славия“: Й. Жежов, Ал. Шаламанов, 
П. Величков, П. Панагонов, Ив. 
Давидов, Д. Ларгов, Мих. Мишев, Ем. 
Манолов, Ант. Кръстев, Ал. Василев, Г. 
Гугалов
Голм.: 0:1 Василев 43‘
Пропусната дузпа: Г. Димитров (ЧМ) 
33‘

15.9.1963 г., 5 кр., Пловдив, „Спартак“ 
Пд – „Ч. море“ 0:0, съдия: Д. Руменчев
„Спартак“ Пд: Й. Станков, Ив. Иванов, 
Ат. Манолов, Тобия Момин, Д. Димов, 
Стоян Мазнев, Т. Диев, Цоньо Стойнов 
(80‘Бож. Митков), Д. Генов, Хр. Дишков, 
М. Душев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Д. Боснов, Сп. Киров, Ст. Генов, Г. 
Димитров, Ст. Янев, Н. Димитров

22.9.1963 г., 6 кр., Варна, ст. Ю. Гагарин, 
„Ч. море“ – „Марек“ Ст. Д. 1:1 (0:0), 
съдия: Ганчо Фотев
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Д. Боснов, Сп. Киров, Ст. Генов, Г. 
Димитров (37‘П. Дудунов), Ст. Янев, Н. 
Димитров 
„Марек“ Ст. Д.: Славов (47‘Ив. 
Пепелджийски), Ив. Михов, Д. Куков, 
Ив. Шуманов, Г. Стоянов, К. Ангелов, 
Н. Николов, Сашо Костадинов, Трайчо 
Спасов, Г. Георгиев, Мет. Цветков

Голм.: 1:0 Ст. Генов 49‘, 1:1 Спасов 

70‘

6.10.1963 г., 7 кр., Плевен, ст. Сл. 
Алексиев, „Спартак“ Пл. – „Ч. море“ 
3:1 (1:0), съдия: Ив. Тодоров
„Спартак“ Пл.: Н. Стоянов, Али 
Ахмедов, Пъшо Димитров, Мат. 
Върбанов, Здр. Ченков, Н. Кутов, Б. 
Новачев (60‘Д. Борисов), П. Боянов, 
Сашо Върбанов, Г. Лазаров, П. Костов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, Д. 
Боснов, Сим. Николов (65‘П. Дудунов), 
Ст. Генов, Андр. Стоянов, Ст. Янев, Н. 
Димитров
Голм.: 1:0 Новачев 23‘, 2:0 Ченков 58‘, 
2:1 П. Дудунов 71‘, 3:1 Върбанов 87‘

20.10.1963 г., 8 кр., Варна, „Ч. море“ – 
„Ген. Заимов“ Сливен 0:0, съдия: Бочо 
Цаков
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Д. Боснов, Сп. Киров, Андр. Стоянов, 
Г. Димитров, Ст. Янев, Н. Димитров 
(75‘Сим. Николов)
„Ген. Заимов“: Госп. Симеонов, 
Николов, Александров I, Георгиев, 
Борисов, Б. Алексиев, Ненков, Ив. 
Атанасов, П. Каменов (72‘Александров 
II), Ив. Василев, П. Сотиров

2.11.1963 г., 9 кр., София, ст. В. Левски, 
„Левски“ Сф – „Ч. море“ 1:0 (0:0), съ-
дия: Т. Бечиров
„Левски“ Сф: Бис. Михайлов, Ив. 
Манолов, Теньо Ботев, Ив. Здравков, Г. 
Златков, Ив. Вуцов, Ст. Абаджиев, Ал. 
Борисов (51‘Д. Йорданов), Г. Аспарухов, 
Хр. Илиев, Ал. Костов
„Ч. море“: Ив. Иванов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Вл. Грозданов, 
Ст. Янев, Сп. Киров, Аб. Билялов, Г. 
Димитров, Ст. Богомилов (76‘Андр. 
Стоянов), Н. Димитров 
Голм.: 1:0 Аспарухов 67‘

10.11.1963 г., 10 кр., Варна, „Ч. море“ 
– „Ботев“ Пд 3:1 (1:0),  съдия: Конст. 
Динов
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Сп. Киров (54‘Андр. Стоянов), Л. 
Атанасов, Г. Димитров, Ст. Богомилов, 
Н. Димитров 
„Ботев“ Пд: Мих. Карушков, Райно 
Панайотов, Г. Чакъров, Вид. Апостолов, 
Ив. Занев (62‘Ив. Сотиров), Райко 
Стойнов, Ив. Задума, Бож. Атанасов, 
Добри Ненов, Сим. Събев, Добрин 
Белчев
Голм.: 1:0 Чакъров (автг) 14‘, 2:0 Ив. 
Василев (дуз.) 70‘, 2:1 Белчев 77‘, 3:1 Н. 
Димитров 82‘

17.11.1963 г., 11 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Спартак“ Вн – „Ч. море“ 0:2 
(0:0), съдия: Анг. Гергинов
„Спартак“ Вн: Конст. Любенов, 
Бис. Димитров, Ил. Кирчев, Минас 
Ованезов, Бл. Янев, В. Максимов 
(46‘Гер. Калугеров), Ив. Божидаров, 
Хр. Николов, Т. Атанасов, Ив. Филипов, 
Петко Петков
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Л. Атанасов, Ст. Генов, Г. 
Димитров, Ст. Богомилов (65‘Ст. 
Георгиев), Н. Димитров 
Голм.: 0:1 Ив. Василев 75‘, 0:2 Г. 
Димитров 80‘

24.11.1963 г., 12 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Локомотив“ ГО 
3:0 (1:0), съдия: Ал. Гайдаров

„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Андр. Стоянов, Л. Атанасов, 
Г. Димитров, Ст. Георгиев, Н. Димитров 
„Локомотив“ ГО: Бойчо Ванчев, Ив. 
Стоянов, Зарко Георгиев, Кост. Иванов, 
Хр. Паскалев, Ат. Богданов, Т. Маринов, 
П. Симов, Ил. Божилов, Йотов, Ив. 
Мариновски (59‘Божин Божинов)
Голм.: 1:0 Андр. Стоянов 9‘, 2:0 Ст. 
Георгиев 47‘, 3:0 Г. Димитров 82‘

30.11.1963 г., 13 кр., София, ст. Раковски, 
„Спартак“ Сф – „Ч. море“ 1:3 (0:1), съ-
дия: Тома Симеонов
„Спартак“ Сф: Д. Иванов, Милко 
Гайдарски, Доб. Жечев, Хр. Миленков, 
В. Конов, Св. Игнатов, Ив. Тодоров, Г. 
Филчев, В. Митков, Д. Желязков, Анг. 
Паноров (46‘Ас. Милушев)
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Андр. Стоянов, Л. Атанасов 
(18‘Ст. Георгиев), Г. Димитров, Ст. 
Генов, Н. Димитров 
Голм.: 0:1 Г. Димитров 38‘, 0:2 Андр. 
Стоянов 68‘, 1:2 Жечев 73‘, 1:3 Андр. 
Стоянов 79‘

8.12.1963 г., 14 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Локомотив“ Пд 
1:1 (0:1), съдия: Конст. Делиминков
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Андр. Стоянов, Ст. Генов (60‘Ст. 
Богомилов), Г. Димитров, Ст. Георгиев, 
Н. Димитров 
„Локомотив“ Пд: Станчо Бончев 
(3‘Лукчо Луков), Ил. Бекяров, Ив. 
Бояджиев, Ив. Манолов, Ив. Делев 
(80‘Митко Чобанов), Стратко Младенов, 
Д. Грънчаров, Хр. Андонов, Ив. Кънчев, 
Сп. Илиев, П. Колев
Голм.: 0:1 Кънчев 34‘, 1:1 Ст. Георгиев 
81‘

14.12.1963 г., 15 кр., София, ст. В. 
Левски, „Локомотив“ Сф – „Ч. море“ 
4:2 (4:2), съдия: П. Николов
„Локомотив“ Сф: Ив. Деянов, В. 
Методиев, Ив. Димитров, Ап. Чачевски, 
Мл. Пенев, Ив. Коцев, Цв. Милев, Ботьо 
Ботев, В. Василев (85‘Г. Панов), Г. 
Манолов, Сп. Дебърски
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Вл. Грозданов, Ст. 
Янев, Андр. Стоянов (60‘Сим. Николов), 
Аб. Билялов, Г. Димитров, Ст. Георгиев, 
Сп. Киров
Голм.: 0:1 Г. Димитров 2‘, 1:1 Ботев 23‘, 
2:1 Манолов 24‘, 2:2 Ст. Георгиев 34‘, 4:2 
Дебърски 37‘, 44‘

7.3.1964 г., 16 кр., София, ст. Н. армия, 
ЦСКА „Ч. знаме“ – „Ч. море“ 2:0 (2:0), 
съдия: П. Джонев, 30 000 зр.
ЦСКА Ч. зн.: Г. Найденов, Хр. 
Маринчев, Б. Гаганелов, Ат. Пецовски, 
Б. Станков, Пант. Димитров, Ив. Ранков, 
Н. Цанев, Д. Якимов, Стоичко Пешев, 
Ив. Колев
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Андр. Стоянов, Л. Атанасов 
(80‘Сп. Киров), Г. Димитров, Ст. 
Георгиев, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Цанев 13‘, 2:0 Ранков 42‘

16.3.1964 г., 17 кр., Варна, „Ч. море“ – 
„Берое“ Ст. З. 2:0 (0:0), съдия: Конст. 
Динов
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, Д. 
Боснов, П. Дудунов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Андр. Стоянов (53‘Сп. Киров), Л. 
Атанасов, Г. Димитров, Ст. Георгиев, Н. 

Димитров
„Берое“ Ст. З.: Хр. Найденов, 
Ив. Панайотов, Ив. Танев (46‘Д. Т. 
Димитров), В. Марков, Хр. Тодоров, Хр. 
Панчев, В. Иванов, Евг. Янчовски, П. 
Жеков, Г. Белчев, Г. Астърджиев
Голм.: 1:0 Сп. Киров 62‘, 2:0 Ив. 
Василев 78‘

24.3.1964 г., 18 кр., Русе, Градски ст., 
„Дунав“ Рс – „Ч. море“ 2:2 (1:1), съдия: 
Ат. Динев, 20 000 зр.
„Дунав“ Рс: Петко Олимпиев, Д. 
Андонов, Ив. Минчев, П. Пенев, Ив. 
Георгиев, Г. Георгиев, Л. Малинов, П. 
Флоров, Н. Йорданов, П. Колев (71‘Г. 
Димов), Ремзи Нуриев
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, 
Д. Боснов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сим. Николов, Ст. Генов, 
Г. Димитров, Ст. Георгиев (70‘Ст. 
Богомилов), Н. Димитров
Голм.: 0:1 Г. Димитров 29‘ (псу), 1:1 
Флоров 35‘ (дуз.), 2:1 Йорданов 78‘, 2:2 
Н. Димитров 83‘

28.3.1964 г., 19 кр., София, ст. Н. армия, 
„Славия“ Сф – „Ч. море“ 1:1 (0:1), съ-
дия: Д. Цанев
„Славия“: Ст. Пашоолов, Ал. 
Шаламанов, Д. Костов, П. Панагонов, 
Ив. Давидов, Д. Ларгов, Мих. Мишев, 
Ант. Кръстев (46‘Ал. Василев), П. 
Величков, Г. Харалампиев, Г. Гугалов
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев 
(89‘П. Дудунов), Д. Боснов, Вл. 
Грозданов, Аб. Билялов, Ст. Янев, Сим. 
Николов, Ст. Генов, Г. Димитров, Ст. 
Георгиев, Н. Димитров
Голм.: 0:1 Н. Димитров 41‘, 1:1 Василев 
70‘ (дуз.)

5.4.1964 г., 20 кр., Варна, „Ч. море“ 
– „Спартак“ Пд 1:0 (0:0), съдия: П. 
Николов
„Ч. море“: Сим. Нинов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сим. Николов, Ст. Генов, Г. 
Димитров, Ст. Георгиев, Н. Димитров
„Спартак“ Пд: Й. Станков, Ив. Иванов, 
Ат. Манолов, Тобия Момин, Д. Димов, 
Г. Ботев, Т. Диев, Цоньо Стойнов, Хр. 
Дишков, Г. Лазаров (80‘Г. Статев), Мих. 
Душев
Голм.: 1:0 Сим. Николов 51‘

10.4.1964 г., 21 кр., Ст. Димитров, 
„Марек“ – „Ч. море“ 2:1 (2:0), съдия: 
Митко Чуков
„Марек“: Ив. Пепелджийски, Ив. 
Михов, Д. Куков, Ив. Шуманов, Г. 
Стоянов (64‘Г. Богданов), К. Ангелов, 
Сашо Костадинов, Бож. Манов, Трайчо 
Спасов, Виктор Начев, Г. Георгиев
„Ч. море“: Сим. Нинов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сим. Николов, Л. Атанасов, Г. 
Димитров, Ст. Георгиев (46‘Здр. Митев), 
Н. Димитров
Голм.: 2:0 Спасов 6‘, 8‘, 2:1 Ст. Янев 88‘

19.4.1964 г., 22 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Спартак“ Плевен 
2:1 (0:0), съдия: Стоян Чомаков
„Ч. море“: Сим. Нинов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сим. Николов, Ст. Генов (68‘П. 
Дудунов), Г. Димитров, Ст. Богомилов, 
Н. Димитров
„Спартак“ Пл: Н. Стоянов, Али 
Ахмедов, Пъшо Димитров, Ив. Въчев, 
Здр. Ченков, Н. Кутов, Б. Новачев, П. 
Боянов, Сашо Върбанов, Г. Лазаров, 
Стоян Здравков
Голм.: 0:1 Върбанов 59‘, 1:1 Пъшо 
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1963-64 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. ЛокСф 1:3 1:1 3:1 5:2 4:2 4:0 2:1 2:0 2:0 1:1 2:0 5:3 2:2 5:1 2:0

2. ЛевСф 1:1 2:2 0:1 3:2 1:0 3:1 5:2 3:0 1:1 2:1 0:0 4:2 4:2 2:0 2:0

3. Слав 1:0 3:4 4:2 0:1 1:1 1:3 2:2 0:0 0:0 3:1 1:0 2:0 2:1 3:1 4:1

4. СпПд 0:0 2:2 3:1 4:1 0:0 2:1 0:2 1:0 3:1 0:1 2:2 2:0 4:1 2:1 2:1

5. Дунав 0:1 0:0 2:1 1:0 2:2 3:2 1:0 2:0 1:1 1:0 2:0 2:1 0:0 1:0 3:1

6. ЧМ 0:1 3:2 0:1 1:0 0:2 3:1 1:1 1:1 2:1 0:0 3:0 0:0 2:0 1:1 3:0

7. БотПд 0:0 1:0 1:0 2:2 2:0 1:0 3:2 3:1 1:0 2:0 5:1 1:2 0:0 4:2 2:1

8. ЛокПд 1:1 1:2 0:1 2:2 2:1 1:0 1:0 1:0 0:0 3:1 2:1 0:0 0:0 2:1 2:1

9. Марек 0:1 1:1 3:1 0:1 0:0 2:1 5:0 1:0 1:0 1:0 4:2 1:1 0:1 6:0 5:1

10. СпПл 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 3:1 6:0 1:0 2:1 1:0 0:1 2:2 2:0 1:2 2:1

11. ЦСКА 2:3 1:2 2:3 1:0 3:0 2:0 4:0 3:1 2:3 4:0 0:0 7:0 4:0 4:2 4:0

12. СпСф 0:1 1:2 2:4 3:2 2:0 1:3 1:0 0:0 0:0 2:0 1:4 1:0 0:0 1:1 2:0

13. МлГв 0:1 0:0 0:2 1:1 3:0 0:1 1:1 0:0 1:3 2:0 3:1 0:0 2:1 0:1 2:0

14. Берое 4:0 1:0 0:0 0:1 0:0 0:1 1:2 1:2 2:0 2:3 5:4 1:0 0:1 0:1 1:0

15. СпВн 0:1 1:0 1:1 0:1 2:1 0:2 3:2 4:0 1:0 2:2 2:1 1:4 1:2 1:1 1:1

16. ЛокГО 2:1 1:2 2:1 1:1 0:0 1:1 5:2 3:2 1:0 2:1 1:0 0:0 1:0 0:1 1:0

„Ч. море“ Вн,1963-64 г.,“А“ РФГ м. г.

Димитър Боснов 30

Стефан Янев 30 1

Георги Димитров - Червения 29 6

Никола Димитров 29 9

Абил Билялов 29

Янко Атанасов 26

Иван Василев 25 4

Симеон Нинов 21

Андрей Стоянов 20 5

Владимир Грозданов 19

Стоян Георгиев 17 3

Стефан Генов 15 1

Симеон Николов 15 2

Спас Киров 12 1

Стефан Богомилов 12

Иван Иванов 9

Петър Дудунов 8 1

Любен Атанасов 7

Здравко Митев 1

 крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.

1. Локомотив София 30 18 8 4 53:28 44

2. Левски София 30 16 9 5 53:32 41

3. Славия София 30 13 9 8 46:36 35

4. Спартак Пловдив 30 13 8 9 42:34 34

5. Дунав Русе 30 12 8 10 31:35 32

6. Черно море Варна 30 11 9 10 35:30 31

7. Ботев Пловдив 30 13 4 13 43:54 30

8. Локомотив Пловдив 30 10 9 11 33:38 29

9. Марек Станке Димитров 30 11 6 13 39:32 28

10. Спартак Плевен 30 9 10 11 31:33 28

11. ЦСКА „Червено 
знаме“ София 30 12 3 15 58:40 27

12. Спартак София 30 8 9 13 28:40 25

13. Млада Гвардия Сливен 30 8 9 13 29:41 25

14. Берое Стара Загора 30 8 8 14 28:38 24

15. Спартак Варна 30 9 6 15 34:52 24

16. Локомотив Горна 
Оряховица 30 9 5 16 29:49 23

Димитров (автг) 67‘, 2:1 Н. Димитров 88‘

7.5.1964 г., 23 кр., Сливен, „Млада 
гвардия“ – „Ч. море“ 0:1 (0:1), съдия: 
Й. Таков
„Мл. гвардия“: Г. Генчев, Ст. Димитров 
І, Ог. Илиев, Георгиев, Ненков, Д. 
Златарев (60‘Пенко Ляев), Б. Алексиев, 
П. Сотиров, П. Каменов, Ив. Василев, 
Ст. Димитров ІІ
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Вл. Грозданов, 
Ст. Янев, Сим. Николов, Аб. Билялов, Г. 
Димитров, Андр. Стоянов, Н. Димитров
Голм.: 0:1 Г. Димитров 42‘

11.5.1964 г., 24 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Левски“ Сф 3:2 
(0:2), съдия: П. Джонев, 33 000 зр.
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Вл. Грозданов, Ст. 
Янев, Сим. Николов, Ст. Генов (46‘Ст. 
Георгиев), Г. Димитров, Андр. Стоянов, 
Н. Димитров
„Левски“ Сф: Ал. Божилов, Ив. 
Манолов, Ив. Вуцов, Малин Иванов, 
Кост. Радев, Хр. Илиев, Ст. Абаджиев, 
Г. Соколов, Г. Аспарухов, Д. Йорданов, 
Ал. Костов
Голм.: 0:1 Йорданов 5‘, 0:2 Соколов 
11‘, 1:2 Ив. Василев (дуз.) 55‘, 3:2 Н. 
Димитров 60‘, 76‘

16.5.1964 г., 25 кр., Пловдив, ст. Хр. 
Ботев, „Ботев“ Пд – „Ч. море“ 1:0 (0:0), 
съдия: Анг. Гергинов, 10 000 зр.
„Ботев“ Пд: Мих. Карушков, Вид. 
Апостолов, Сим. Събев, Ив. Задума, 
Бож. Атанасов, Райко Стойнов, Дин. 
Дерменджиев, Д. Крушев, Добри Ненов, 
Ив. Бачков, Г. Попов
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Вл. Грозданов, Ст. 
Янев, Сим. Николов, Аб. Билялов (53‘Ст. 
Георгиев), Г. Димитров, Андр. Стоянов, 
Н. Димитров
Голм.: 1:0 Вл. Грозданов (автг.) 80‘

24.5.1964 г., 26 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Спартак“ Вн 1:1 
(1:0), съдия: Конст. Динов, 25 000 зр.
„Ч. море“: Сим. Нинов, Д. Боснов, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Сим. Николов, Андр. Стоянов, 
Г. Димитров, Ст. Георгиев, Н. Димитров
„Спартак“ Вн: Хр. Вълчанов, Бис. 
Димитров, Ил. Кирчев, В. Ненов, В. 
Максимов, Н. Живков, Ив. Божидаров, 
Хр. Николов, Петко Петков, Бл. Янев, Ст. 
Стефанов (38‘Минас Ованезов)
Голм.: 1:0 Сим. Николов 33‘, 1:1 Хр. 
Николов 82‘

7.6.1964 г., 27 кр., Г. Оряховица, ст. Д. 
Дюлгеров, „Локомотив“ ГО – „Ч. море“ 
1:1 (1:0), съдия: Я. Янков, 20 000 зр. 
„Локомотив“ ГО: Бойчо Ванчев, Ив. 
Върбанов, Зарко Георгиев, Желязко 
Колев, Й. Ценов, Ив. Атанасов, Т. 
Маринов (57‘Петър Симов), Марин 
Кушев, Добри Блъсков, Божин Божинов, 
Ил. Божилов
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, 
Я. Атанасов, Д. Боснов, Вл. Грозданов, 
Ст. Янев, Сим. Николов, Аб. Билялов, 
Г. Димитров, Ст. Богомилов (57‘Ст. 
Георгиев), Н. Димитров
Голм.: 1:0 Блъсков 44‘, 1:1 Н. Димитров 
76‘

14.6.1964 г., 28 кр., Варна, ст. Ю. 
Гагарин, „Ч. море“ – „Спартак“ Сф 3:0 
(0:0), съдия: Тома Симеонов, 25 000 зр.
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев, Я. 
Атанасов, Д. Боснов, Аб. Билялов, Ст. 
Янев, Сим. Николов (57‘Ст. Богомилов), 
Андр. Стоянов, Г. Димитров, Ст. 
Георгиев, Н. Димитров
„Спартак“ Сф: Д. Иванов (45‘Й. 
Йосифов), Мил. Гайдарски, Доб. Жечев, 
Стоян Китов, Св. Игнатов, В. Конов, 
Ив. Тодоров, Г. Филчев, В. Митков, Ас. 

Милушев, Анг. Паноров
Голм.: 1:0 Андр. Стоянов 56‘, 2:0 Н. 
Димитров 73‘, 3:0 Андр. Стоянов 86‘

21.6.1964 г., 29 кр., Пловдив, ст. 9 IX, 
„Локомотив“ Пд – „Ч. море“ 1:0 (0:0), 
съдия: Г. Христов, 15 000 зр.
„Локомотив“ Пд: Станчо Бончев, 
Ил. Бекяров, Г. Мицин, Ив. Бояджиев, 
Стратко Младенов, Я. Джоглев, Хр. 
Андонов, Д. Грънчаров, Ив. Кънчев, Сп. 
Илиев (58‘Ив. Манолов), П. Колев
„Ч. море“: Сим. Нинов, Д. Боснов,, Я. 
Атанасов, Вл. Грозданов, Аб. Билялов, 
Ст. Янев, Андр. Стоянов, Ст. Георгиев 
(40‘Ст. Генов), Г. Димитров, Ст. 
Богомилов, Н. Димитров
Голм.: 1:0 Хр. Андонов 60‘

27.6.1964 г., 30 кр., Варна, ст. Ю. Гагарин, 
„Ч. море“ – „Локомотив“ Сф 0:1 (0:0), 
съдия: П. Джонев, 15 000 зр.
„Ч. море“: Сим. Нинов, Ив. Василев 
(46‘П. Дудунов), Я. Атанасов, Д. 
Боснов, Вл. Грозданов, Ст. Янев, Андр. 
Стоянов, Аб. Билялов, Г. Димитров, Ст. 
Богомилов, Н. Димитров
„Локомотив“ Сф: Ив. Деянов, Д. Пенев, 
Ив. Димитров, Т. Велев, Хр. Лазаров, Ив. 
Коцев, Цв. Милев, Ботьо Ботев (72‘Д. 
Драгомиров), Н. Котков, В. Методиев, 
Спиро Дебърски
Голм.: 0:1 Милев 56‘
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Стефан Георгиев
Янев

(р. 3.4.1939 г.)
Позиция: полузащитник

„Ч. море“: 1959-68 г.
„А“ РФГ: 228 мача/17 гола

„Б“ РФГ: 22/2

Роден и израснал на ул. „Анг. Кънчев“, от където 
започва крайният квартал на Варна „Пясъка“. Съседа 
му и приятел Димчо Димитров разказва: „Всички 
в махалата бяхме от „Спартак“. Имахме си клуб, къ-
дето се събирахме да говорим за мачове, там има-
ше и маси за тенис, за игра на „моникс“ и билярд. 
Изведнъж Стефан вика „Аз съм от ТВП.“ Абе как ще си 
от ТВП, всички тук сме от „Спартак“. „Не, от ТВП съм“. 
И така го изтървахме.“

„Роден съм Стефан 
Гаруфалов. Когато тръгнах 
на училище, на учителка-
та не ѝ хареса името ми. 
Пита ме как се казва дядо 
ми, казах ѝ - Янко и така 
ме записаха Янев. Един 
път на разходка с родите-
лите ми минахме покрай 
Колодрума. Беше цяло 
пътешествие тогава това 
разстояние от Пясъка до 
Морската градина. Имаше 
мач и влязохме за малко. 
Трябва да съм бил 11-12 
годишен. Плениха ме еки-
пите на ВМС тогава и за-
мечтах някога да облека 
този екип. 

Играехме футбол в 
махалата. До училище 
„Априлов“ имаше иг-
рище, където се играеше футбол буквално по 24 
часа в денонощието. Майките ни носеха намазани 
филии, които ядяхме в движение, докато играем. 
Който излезеше от игрището, отстъпваше мястото 
си на някой друг и не се знаеше кога ще може да се 
включи отново. Там идваха Кафето и Клечо да си из-
бират футболисти.  Така попаднахме с най-добрият 
ми приятел от детството - Чоко (Христо Николов) в 
юношеския отбор на „Локомотив“ при Клечо. После 
„Локомотив“ мина към ККЗ и стана „Корабостроител“, 
а след това се преименува на „Черно море“. Така 
през 1957 г. играхме на финалите за републикан-
ско юношеско първенство и станахме втори след 
„Левски“. Първата година от казармата си изкарах 
в София. Пазехме някакви самолети, а аз играех за 
„Родни криле“, които предната година имаха отбор в 
Софийската „Б“ РФГ, но „Б“ групите бяха намалени от 

шест на две и тогава с „Родни криле“ играехме в 

окръжната група. През втората година се върнах във 
Варна. „Черно море“ се беше обединил с АСК „Ботев“ 
в АСК „Черно море“ и във флота тогава се служеше 
4 години. Имаше закон, според който сираци не мо-
жеха да служат 4 години и дослужих втората си го-
дина в „Спартак“. Там дебютирах в „А“ група, играх 
всичко в два мача за „Спартак“. Като се уволних се 
върнах в „Черно море“, който беше изпаднал в „Б“ 
група, а Чоко, който по принцип също трябваше да 
се върне остана в „Спартак“. Харесало му там, отна-
сяли се добре с него. Пуснаха ме като свръзка и още 
в първия си мач срещу „Академик“ София вкарах два 
гола. Бихме с 4:0. През зимната пауза Иван Коцев – 
Братчика се върна в София и аз заиграх на неговото 
място с №6. Тогава нямах вече много възможности 
да излизам в стрелкови позиции, но все пак вкарах 

няколко решителни гола.
От нападателите, 

най-добро взаимодейс-
вие имах със Стефан 
Богомилов. Викаха ни 
Голямото и Малкото Чече. 
Пускал съм му много топ-
ки с външен фалц от дъл-
бочина, които падаха на 
по-добрият му ляв крак. 
Имаме и един спорен гол, 
който е записан на негово 
име. На един мач в Русе 
Богомилов стреля и топ-
ката се отби от гредата, 
аз си подложих главата и 
вкарах гол. Защитника на 
„Дунав“ Разсолков в стре-
межа си да изчисти топка-
та ме ритна в лицето. Текна 
кръв от носа и от устната 
ми и трябваше да ме сме-
нят. И до сега имам белег. 

Журналистите не видели какво става питат нашия 
водач кой е вкарал гола. Той също не видял много 
добре отговаря: „Нашият голмайстор е Богомилов“. 
Така писаха гола, който ми донесе белег на лицето на 
Малкото Чече. (бел. от уважение към официалната 
статистика и към двамата футболисти, в наша-
та книга този гол е записан на двамата)

Имам и един мач за „Б“ отбора на България, кой-
то се води неофициален, защото е срещу клубен 
отбор – „Миньор“ Перник. Тогава такива мачове не 
бяха рядкост.“

Аргир Страков: „Смел в единоборствата и много 
полезен футболист. Без да блести като звезда на те-
рена, вършеше най-много работа.“

Приеха ме да уча във ВИНС. Тогава в отбора 
бяхме седем висшисти. Комбинирах футбола с уче-
нието като съотборниците ми. Започнах да пиша 
дописки за футболни мачове още като футболист в 
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младежкия вестник „Полет“ и понеже не вървеше да 
се пиша Янев, защото бях участник в мачовете, се пи-
шех Гаруфалов. С този „псевдоним“, който всъщност 
е рожденото ми име съм писал и в други вестници. 
Прекъснах малко неочаквано футболната си кари-
ера. Откри се място в радио Варна, което не исках 
да изпусна. Футбола беше до време, можеше да по-
играя още година-две, но мечтаех и за кариера като 
журналист. Последния си мач изиграх срещу „Берое“ 
през декември 1968 г., но ми направиха официално-
то изпращане през лятото на 1969 г. Мокана се опита 
да ме убеди да остана във футбола като треньор, но 
нямах влечение към тази професия, въпреки че съм 
помагал с каквото мога на треньорите. Обикалях 
много по футболните терени и наблюдавах много 
футболисти в качеството си на журналист. За един 
актуален случай си спомням, когато Илиан Илиев 
беше забравен за големия футбол, го забелязах да 
играе за отбора на Морското училище, където си от-
биваше службата като матрос. Обадих се на Божил 
Колев, който беше старши треньор тогава и му казах, 
че наш юноша си пилее таланта във Военното пър-
венство (имаше и такова тогава). След това знаем до 
къде стигна Илиан.

Като журналист никога не съм проявявал клуб-
ни пристрастия, даже най-много съм критикувал 
„Черно море“. Такава беше етиката тогава, но за съ-
жаление това се промени в последните десетилетия. 
Повечето журналисти са пишещи запалянковци, 

което е зле за професията и за медиите, които пред-
ставляват.“

Стефан Янев е един от съоснователите на теле-
визионен център „Варна“. Като телевизионен комен-
татор за БНТ е командирован на четири Световни 
първенства (1982, 1986, 1990 и 1994). Коментира 
и СП’98 от Франция по първото частно българско 
радио – „Ком“. Журналистическата му кариера е из-
пълнена с професионализъм и стремеж към усъвър-
шенстване. Така зрителите на СП’82 чуха, името на 
любимеца на публиката от бразилския национален 
отбор – Сокрàтес, наречен с нечуваното до тогава в 
България име Сóкратиш. Докато се чудехме „какви 
сега ги приказва Чечето“, се оказа, че Стефан Янев се 
е консултирал с бразилските си колеги как точно се 
произнася името на звездата им. 

Янев е автор на многобройни статии във вестни-
ците „Нар. дело“, „Полет“, „Нар. спорт“, „Старт“, както и 
на 17 книги на футболна тематика и участва активно 
в написването на поредицата ни „110 г. ПФК „Черно 
море“. През 2008 г. книгата „Футболна Варна 2“, в съ-
авторство с Димчо Димитров и Иван Карабаджаков 
получава първа награда в националния конкурс за 
спортна публицистика, организиран от Съюза на 
българските писатели и Съюза на българските жур-
налисти. Стефан Янев е печелил първа награда от 
национални конкурси за спортен разказ, носител е 
на орден „Кирил и Методий“ II-ра степен и е удостоен 
със „Златното перо“ и почетен знак от СБЖ.
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7.8.1966 г., Шефийлд, ст. Хилсброу, Янко Атанасов и Стефан Янев

11.5.1969 г., сбогуване с футбола и с бившия треньор Илия Апостолов - Оптячката
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1983 г. Стефан Янев и сър Боби Чарлтън при гостуването на „Манчестър Юнайтед“ 
за мача им срещу ЖСК „Спартак“ във Варна

1984 г., Говорител на БНТ за мача ЖСК „Спартак“ - „Тракия“ Пловдив
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