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„Беше 1909 година. 
Доста отдавна нали?...“ 

С тези думи, в извънредно издание от декември 
1942 г., съвременникът на събитията и бивш пред-
седател на УТД „Река Тича“ Александър Бегажев за-
почва своята историческа справка върху случило-
то се в дружеството под заглавието „Как се създаде 
и израстна "Тича“.

1909 г. е още по-далечна днес, което даде пред-
поставките и мотивацията за издаването на тази 
книга. През лятото на 2019 г. се навършват 110 го-
дини от основаването на дружество „Спортъ“ – Ва-
рна, което няколко месеца по-късно се преименува 
на Футболистично дружество „Спортист“, опреде-
ляйки приоритетния си спорт. Чрез обединението 
си с УТСД „Река Тича“ на 24 май 1914 г., футболното 
дружество е и първият предшественик на днешния 
ПФК „Черно море“, който след събитията от лятото 
на 1985 г. води самостоятелен живот, извън рамката 
на многофункционалното физкултурно дружество, 
чието начало може да се отбележи на 3 март 1913 г. 

Първоначалната идея беше да направим книга, 
която да се приближава към английското понятие 
„scrap book” или книга – албум, съставена от нале-
пени изрезки от печатни издания и снимки. Лошото 
качество на голяма част от изрезките доведе до не-
обходимостта текстовете в тях да се препишат. Като 
източник сме използвали предимно софийската 
преса, която в никакъв случай не може да се обви-
ни в пристрастие към варненския футбол. За дълги 
периоди, тя е и единственият източник. Варненска-
та спортна преса излиза епизодично и в дълги про-
междутъци от време футболните събития остават 
недостатъчно отразени в нея. Много малко от тек-
стовете в тази книга са от нас, авторите, и когато ги 
има, те са обобщения върху събитията, събрани в 
обзорите, които са направени след всяко десетиле-
тие. Авторска е статистиката, където и когато беше 
възможно такава да се направи. В периода 1921 
– 1945 г. книгата покрива историята на два клуба - 
„Тича“ и „Владислав“, които след разцепление и обе-
динение в началото и края на този период, макар 
и като различни организации, представляват неот-
менима част от миналото на ПФК „Черно море“.

Книгата е плод не само на труда на двамата ав-
тори, но и на мрежа от сътрудници с най-различни 
клубни предпочитания, разпръснати по територия-
та на България. Нашата цел е тя да отрази цялост-
ната история на футболния клуб, а не „фенско“ из-
дание, помпещо местен патриотизъм. Наблягането 
на славната част от историята е тенденция в писа-
нето на много футболни книги. Това сме се опитали 
да избегнем тук. Понятието „слава“ е разтегливо и 
трезво погледнато, за 110 години български фут-
бол, само около 3 или 4 от тях могат да се опреде-

лят като славни. Във всяка история има периоди на 
възход, падение и посредственост. Не по-различен 
е случаят с тази на ПФК „Черно море“ – Варна. 

Събитията са представени по хронологичен 
ред, така, както са написани в източниците. На 
тези, чиито труд, познания и съвети допринесоха 
за окончателното оформление и съдържание на 
този сборник отделяме специално място с визитки. 
Хората, обработили по-голямата част от снимките 
са  Анатолий Йорданов от Стражица и Станислав 
Николов от Плевен. Тази обработка започна преди 
около 4 години с първата оцветена снимка на шам-
пиона „Владислав“ от русенеца Николай Даскалов. 
Помощ оказа и внучката на Егон Терцета, Барбара 
която е професионален фотограф и живее в САЩ . 
Компютърният дизайн на екипите изработи Генади 
Алексиев от Габрово. Ангажиран беше също Ангел 
Ангелов от Пловдив, който по наша молба напра-
ви няколко посещения до местната библиотека. От 
Варна, искрена и неоценима помощ получихме от 
човека, написал най-много книги на футболна тема-
тика. Освен редовният контакт със Стефан Янев и 
даденият от него carte blanche да използваме всич-
ки издадени от него материали, той ни преотстъпи 
личният си албум, който представлява историята 
на клуба в снимки през периода 1959 - 1969 г. Ще-
дро отвориха албумите си и бившите футболисти 
Стефан Богомилов, Иван Василев, Стоян Георгиев, 
Мартин Иванов, Аргир Страков. В употреба влязоха 
и спомените и познанията на юношата на СК „Вла-
дислав“ и футболист на „Тича-Владислав“ Димитър 
Видинлиев, който на 28 април навърши 89 години. 
Най-голямото ни „откритие“ беше 96 годишният 
футболист на „Владислав“ д-р Ламбро Наумов Ди-
митров, който от своят дом в Уест Палм Бийч, Фло-
рида ни даде ценна информация от неговото време 
в клуба и най-вече, как е върнал официалният зе-
лен цвят на отбора през 1964 г., с екип, изработен 
по поръчка в Чикаго, защото (по негови думи) тога-
ва „Владислав“ се казваше „Черно море“. Влязохме в 
контакт и със семействата на бившите футболисти 
Борис Ставрев (дъщеря - Кинка), Егон Терцета (вну-
ци – Паоло и Барбара), Йордан Кирчев - Дучето (син 
– Христо), Архангел Стойнов - Ранко (син – Владо), 
Георги (Джон) Мишков (племеник д-р Марио Мил-
ков), Иван Моканов (съпруга Лиляна и син Сашо), 
Гарабед Гарабедов - Гальо (внук – Стефан), Стефан 
Колимов (правнучка – Поля), д-р Кирчо Ангелов 
(внуци – Радослав Янев и Кирил Ангелов), Димитър 
Страков (племеник - Аргир), д-р Кирил Тенекеджи-
ев (снаха – д-р Мачева и внук Васил), Иван Гочев 
– Мизерията (син Георги), Георги и Никола Дими-



2

трови - Червените (Георги – син на Никола), Симеон 
Нинов (син Християн), Ина Димитрова (внучка на 
д-р Цветан Димитров). Липсващите статистически 
данни бяха допълнени от Димчо Димитров, Нико-
лай Райков, Здравко Гюров, Теодор Борисов и Пе-
тър Сотиров. Някои материали взаимствахме от 
сайта на Спортна библиотека. От редовите запалян-
ковци помощ с познания и лични колекции оказаха 
Велико Димитров, Кирил Киров, Радослав Авлави-
дов, Станислав Стоянов, Христофор Христов, Илко 
Петров, Мартин Иванов от София. Списъкът е дъ-
лъг, извиняваме се към тези, които сме пропуснали. 
Искрени и дълбоки благодарности изказваме и към 
персонала на Държавен архив – Варна, Държавна 
библиотека - Пловдив и г-н Петър Тодоров от изда-
телство „Морски свят“, който с познанията си върху 
историята на Варна, оказа безценна помощ при ху-
дожествено–историческото оформление на книга-
та.

Към всяка година сме дали историческа справ-
ка с важни събития от България, Европа и света. 

Сметнахме това за необходимо, защото футболът е 
тяхно отражение и не може да се разглежда откъс-
нато. Неприемливо е да се преекспонират футбол-
ни събития от отдавна минали времена и да се пра-
вят заключения с критерии от днешна дата.  Духът 
на времето е определящият фактор. 

Поради значителния обем, който се събра при 
отразяване на събитията, се наложи да разделим 
сборника на части. Първата част обхваща пери-
ода 1909 – 1937 г. Решихме да спрем на това мяс-
то, поради първата съществена реорганизация 
на футболното първенство, настъпила тогава със 
създаването на Националната футболна дизивия. 
За периодите в следващите части ще определяме 
според обема и важността на събитията. Работим 
върху тях с пълна сила.

110 години непрекъсната футболна дейност. 
През войни и превратности на времето, през на-
ложените реорганизации от различните власти, 
футболният клуб продължава своето съществуване 
днес под името ПФК „Черно море“ Варна. 

От авторите
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Предговор
Футболът в модерния му вид се създава през 

втората половина на ХІХ век. Предпоставките, колко-
то и различни в различните краища на Европа, носят 
не малко общи черти. В родината на играта - Англия, 
футболът се заражда в съществуващите вече клубо-
ве по ръгби и крикет. Бърз преглед на историята на 
12-те клуба основали Футболната лига в Англия по-
казава, че 8 от тях водят началото си от там. Първите 
им футболисти са всъщност състезатели по крикет, 
които са търсели спорт и физически занимания през 
зимния сезон, защото подгизналите и наводнени те-
рени не са подходящи за игра на крикет, където от-
делни правила при дъжд  (the rain rules) се прилагат 
и до днешен ден. Футболните активности на състеза-
телите по крикет са били насърчавани от клубовете, 
защото освен занимание и физически упражнения 
за членовете им през зимните месеци, те са носили 
и допълнителни приходи в касите на клубовете. Ор-
ганизирали са се приятелски мачове на терените за 
крикет, като в някои случаи едно полувреме е проти-
чало по правилата на ръгби, а другото по правилата 
на футбол. Така - до постепенното утвърждаване на 
футбола чрез образуването на Футболната лига през 
1888 г., когато се провежда и първото футболно пър-
венство на острова, съставено от 12 отбора. 

Футболът в Германия търси корените си в пери-
ода на Германските революции (1848 - 1849 г.). Тези 
революции започват като либерално антимонархич-
но движение в разпокъсаните Германски херцогства 
и освен републиканизъм и пангерманизъм, поставят 
за цел по-добри условия за живот и работа. В тази 
революционна обстановка възникват първите гим-
настически сдружения (turnvereinen), които посте-
пенно въвеждат футбола, наред с други спортове в 
активностите на своите членове. Тук паралел може 
да се направи с възникналите в зората на ХХ век юн-
ашки сдружения в България. 

Подобен е и случаят в Италия. Освен основани-
те от англичани или по английски образец крикет-
ръгби-футбол клубове, се въвежда и гимнастика. По 
думите на историка Марко д‘Аванцо: „По това време 
в Италия футболът е част от гимнастиката. Трудно е 
да се определи кой първи е въвел играта в Италия. 
„Дженова“, „Удинезе“, „Фанфула“ Лоди, „Торинезе“ ФК 
си оспорват палмата на първенството без никой да 
има абсолютно доказателство, че е играл футбол 
преди другите.“ 

Играта се разпространява бързо по света чрез 
моряци и емигранти, предимно британци. Така тя 
достига и до Бразилия, където под ръководството 
на шотландеца Томас Донахю се провежда първият 
футболен мач в Бангу (Рио де Жанейро) през април 
1894 г., само един месец преди това да се случи у нас. 

Революционни промени в културния и духовен 
живот през ХІХ век настъпват и в България, но поради 
историческите особености у нас, фокусът им е върху 
национална идентичност, самоопределение, осво-
бождение и обединение на Българските територии. 
При тези обстоятелства, изграждането на спортна и 
физическа култура остават на заден план. България 

ще изчака до 1894 г., когато тогавашният министър 
на Народното просвещение Георги Живков (бивш 
учител във Варна и директор на Варненската деви-
ческа гимназия), решава да въведе физкултурата 
като предмет на преподаване в Българските учили-
ща. След едно посещение в Швейцария през 1893 г., 
той остава очарован от тамошните методи на обуче-
ние и поканва 10 швейцарски физкултурни педаго-
зи, разпределени в различни училища в България. 
Така във Варненската мъжка гимназия (ВМГ) присти-
га учителя Жорж де Режибюс. На 14 май 1894 г., под 
негово ръководство в двора на гимназията, се про-
вежда първия документиран футболен мач (ритни 
топ). Този мач е описван от няколко участници: Пе-
тър Бакалов, Васил Табаков и един от основателите 
на УТД „Река Тича“ Йордан Тодоров (в последствие 
директор на гимназията). В него е участвал и бъде-
щият функционер на БКП и министър-председател 
на НРБ, Васил Коларов. (бел. сградата на ВМГ „Цар 
Фердинанд I“ днес е художествена галерия, а двора й 
е двор на училище „Св. св. Кирил и Методий“).

Чуждоземните емисари на футболната игра не 
пропускат и България. Моряци от различни екипа-
жи ритат топка по затревените площи в близост до 
пристанището, а децата ги гледат и се учат. По това 
време Варна е условно разделена на махали, според 
етническия състав на населението им. В най-голяма 
близост до пристанището е гръцката махала – по 
крайбрежната част до където сега се намира Шиш-
ковата градинка, българската махала се е намирала 
в непосредствена близост до гръцката, около черк-
вите Св. арх. Михаил и Св. Никола, турската зад днеш-
ната „Валентина“ надолу към гарата, арменска около 
черквата Св. Саркис на ул. „Хан Аспарух“, еврейска 
около синагогата на ул. „Тича“, а с прииждането на 
български бежанци през следващите десетилетия и 
по време на войните, градът се разраства на север 
и на запад. Първият футболен клуб в града, за който 
има сведения е „Атлас“, основан от деца в гръцката 
махала през 1907 г. В разговор с д-р Иван Божков, 
един от футболистите на „Атлас“, Полихрон Мавро-
диев споменава, че на тази улица („Саидова“, сега „Ст. 
Стамболов“) се е играл футбол много преди това. 

Организирането на младежите в спортни сдру-
жения е въпрос на време и повечето се образуват на 
етническа основа. Освен „гърчеещият“ се „Атлас“, се 
появяват арменска чета, турски отбор, а с пристига-
нето на макендонски бежанци по-късно се създава и 
македонско сдружение „Гоце Делчев“ с представите-
лен футболен отбор. Всичко това отразява разпокъ-
сания демографски пейзаж на варненското населе-
ние. Обединителен фактор в тази разпокъсаност са 
учебните заведения и в частност Варненската мъжка 
гимназия, където ученици от всички етноси влизат в 
контакт, завързват приятелства и споделят взаимни 
интереси. Там освен българи учат и гърци (Ставри 
Флорев), арменци (братя Киркорови), евреи (Давид 
Леви)... В тази обстановка се появяват предпоставки-
те за създаване на общо-варненско футболно дру-
жество.
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Georges de Regibus (14.08.1867 г. - 7.11.1927 г.), учител 
по физкултура във Варненската мъжка гимназия 
през периода 13.05.1894 - 12.07.1896 г. Под негово 
ръководство, в двора на гимназията се провежда 
първият регистриран футболен мач в България.

През май 1894 г. в София пристигат десет швейцарски учители по гимнастика.
Прави от ляво надясно: инж. Рамю, Жак Фардел, Луи Айер, Даниел Бланшу и д-р Алфред Один;
 седнали: Шарл Дюванел, Виктор Роберти, Шарл Шампо, Алоиз Бюнтер и Жорж де Режибюс;

легнали: Огюст Веркер и Емил Кюпфер
Забележка: инж. Рамю и д-р Алфред Один са швейцарци,  

но не са от групата  на учителите по физкултура. 
Рамю е управител на Софийската Борисова градина, 

а д-р Один е професор по френски език в Софийското висше училище.
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Варненската Държавна мъжка гимназия е построена по проект на австрийския арх. Фридрих Грюнангер и 
издигната (1884 – 1885) от уста Генчо Кънев. В двора на гимназията (14 май 1894 г.) е изигран и описан от 

ученици и съвременници първият футболен мач в България, под ръководството на швейцарския учител по 
физкултура Жорж де Режибюс. Учениците от гимназията  със своята дейност се превръщат  в двигателен 

център на спорта и футбола в града. Дворът, който в почти непроменен вид, днес служи като двор на ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ може да се определи като първото футболно игрище в България.

1909 - 1920
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От въвеждането 
на футболната игра в Бълга-
рия, чрез учителя Жорж де 
Режибюс до началото на ор-
ганизиран клубен футбол у 
нас изминават над 10 години.

Бавно но сигурно, играта 
печели сърцата на младежи-
те. Първите спортни сдру-
жения във Варна са Ловно 
дружество „Сокол“, основано 
през май 1889 г., Гимнасти-
ческо дружество „Черномор-
ски юнак“ основано на 28 ок-
томври 1898 г., а на 7 април 
1902 г. се създава Черномор-
ско колоездачно дружество. 
Първият общ юнашки събор 
във Варна се състои на 9, 10, 
и 11 април 1900 г. и между 
многото спортни мероприя-
тия се играе и футболен мач 
(ритни топ) между юнашките 
дружини от Габрово и Сви-
щов. Александър Радосла-
вов,  ученик от ВМГ в по-
следните години на ХІХ век и 
секретар в Министерството 
на Народното просвещение 
през 1930-те, в спомените си 
от ученическите си години, 
говори за Варна като град, 
в който „на всяка крачка се 
слушаше турски и гръцки 
език. Ако не знаете един от 
двата езика, надали бихте 
могъл да се нахраните или 
да си купите нещо... Тогава 
започнаха да се формират 
ученолюбиви и родолюбиви 
организации, които спомог-
наха да се развие нацио-
налното българско чувство. 
Тури се основа на юнашката 
организация, която изигра 
голяма роля в повдигането 
на българския дух у вар-
ненското гражданство...“ 
Конкретно продължение на 
казаното от Радославов е 
появата на Футболистично 
дружество „Спортист“ през 
1909 г. Може би не случайно, 
основателите му са деца на 
поборници. Стефан Тончев е 
син на опълченеца Тончо Ви-
танов Стисков, а бащата на 

Стефан Данчев, Иваница е 
сподвижник на Христо Бо-
тев, заселил се във Варна 
след Освобождението и 
достигнал до длъжност на 
заместник-кмет. В пери-
ода след Освобождението, 
Варна става притегателно 
място за много българи, 
повечето от които прис-
тигат от земите останали 
извън границите на Кня-
жество България. Тези 
заселници внасят нова 
жизненост и креативност, 
пренесени от другите ра-
йони на България и са в 
основата на закъснялото 
Българско възраждане във 
Варна. В тази връзка на 
утвърждаване на българ-
ския елемент се основава 
Футболистично дружество 
„Спортист“, като антаго-
нист на съществуващия 
вече спортен клуб „Атлас“. 
Основателите на „Атлас“ са 
варненски младежи - етни-
чески гърци, част от които 
са колежани в Цариград. 
Фактите са потвърдени в 
спомените на Александър 
Бегажев, филолог, прево-
дач, журналист и един от 
създателите на Морската 
градина във Варна: „По 
това време във Варна се 
играеше футбол. Мястото, 
където се намира Аквари-
ума беше обширна поляна. 
Почти всеки ден надвечер, 
а в празник още от сутрин-
та, когато нямаше учебни 
занятия, тук се събираха 
десетина-петнадесет мом-
чета на възраст 14-15 го-
дини. Те играеха футбол 
с топки, доставени от Ца-
риград. През летата 1909 
- 1913 идваха от Роберт 
колеж в Цариград техни 
по-големи братя или близ-
ки. Те запознаваха младите 
футболисти с тънкостите и 
правилата на играта“. Тъй 
като „Атлас“ съществува 
от 1907 г., вероятен е бил 
стремежът на всички мла-
ди футболисти да се ин-
тегрират в редиците му и 

според А.Ф. Крокев, някои 
българчета са се записа-
ли за негови членове. Не 
са ясни причините поради 
които учениците българи са 
напуснали „Атлас“.  В споме-
ните си д-р Иван Кр. Мирски 
казва: „Играта им беше ху-
бава и привличаше, но ние 
нямахме място там“. Така са 
създадени предпоставките 
за сформирането на ново 
спортно дружество, което 
още от самото начало опре-
деля приоритетния си спорт 
с името Футболистично дру-
жество „Спортист“ („Спорт“). 
Членовете му са практи-
кували и лекоатлетически 
дисциплини, като хвърляне 
на диск и копие, скачане и 
бягане, по подобие на съ-
ществуващата вече юнаш-
ка организация. Игрището 
се е намирало в Морската 
градина, където по-късно 
е построена сградата на 
Аквариума. Там са играли 
и футболистите на „Атлас“, 
които са организирали сре-
щи с тимове на моряци от 
кораби акостирали във Вар-
ненското пристанище. Още 
от самото си създаване ФД 
„Спортист“ не е ексклузивно 

1909

Български сту-
денти в универси-
тета в Констан-
тинопол през 
1909 г. формират 
футболен клуб 
“13”, наименуван 
така на името на 
тринадесетте му 
члена. В края на 
академичната го-
дина студентите 
се връщат в София 
и Варна
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български клуб. Между пър-
вите му членове личат име-
ната на братята Арам и Кир-
кор Киркорови, а по-късно 
след обединението със СК 
„Тича“ членове стават и Да-
вид Леви, руският емигрант 
Иван Булгаков и италиане-
цът Егон Терцета. (В послед-
ствие, след разцеплението 
Терцета и Булгаков преми-
нават в СК „Владислав“ и са 
част от шампионският отбор 
през 1925 и 1926 г.). Поглед-
нато през призмата на то-
гавашното време и имайки 
впредвид Ориенталското 
неразбиране и осъждане 
на различното, създаването 
на нов вид спортна органи-
зация е поставено пред се-
риозно изпитание. Учител-
ското съсловие и широката 
общественост е гледала на 
футбола като на поредната 
мода, която ще мине и за-
мине като всички останали 
моди преди тази. Преобла-
давало е  негативното отно-
шение към „приумицата“ да 
се съблечеш по бельо и пред 
очите на непознати да го-
ниш една топка. В потвърж-
дение на това идват думите 
на д-р Иван Кр. Мирски, син 
на Кръстю Мирски - извес-
тен интелектуалец, адвокат, 
кмет на Варна от 1888 до 
1890 г. Д-р Ив. Мирски е един 
от видните деятели на вар-
ненското спортно движение 
в неговите първи години. По 
повод на 50-годишния юби-
лей на АСК „Черно море“ той 
си спомня: „В тази наша дей-
ност нямахме съдействие от 
никъде. Пресата, властите и 
обществеността гледаха на 
нас с апатия, а често и с не-
приязън“.

За младежкия ентуси-
азъм и постоянство в пре-
следването на футболната 
идея пише Александър Бе-
гажев : „Любовта към топка-
та надделя и се оказа този 
катализатор, който през 
лятото на 1909 г. доведе до 

образуването на един вид 
дружество, което нареко-
ха „Спорт“. Направиха си и 
печат с надпис Дружество 
„Спорт“ Варна“. По всяка 
вероятност в началото, ос-
нователите Стефан Тончев 
и Стефан Иваница Данчев 
са били повлияни от вече 
съществуващото юнашко 
сдружение и за това са били 
застъпени и ред лекоатле-
тически дисциплини, про-
диктувани основно от на-
мерението новата спортна 
организация да има в дей-
ността си включени спорто-
ве, които да я легитимират 
пред обществото. След като 
го постигат няколко месеца 
по-късно, те вмъкват името 
Футболистично, показвайки 
ясно основното занимание 
на членовете си.

Голяма част от докумен-
тацията на първите клубо-
ве, образували основата 
на днешният ПФК “Черно 
море“ е изчезнала. Точна 
дата за учредителното съ-
брание на ФД „Спортист“ 
не може да се намери от 
до сега наличните спомени 
и документи. Тя може да се 
определи някъде през лято-
то на 1909 г., след завърш-
ването на академичната 
година, когато колежаните 
от Цариград, между които 
и Стефан Иваницов Данчев 
(да не се бърка с футболи-
ста на „Владислав“ и бъдещ 
известен футболен съдия 
Стефан Димитров Данчев – 
Шпетко) са се връщали във 
ваканция по родните места. 
От бележка-квитанция, от-
крита в наскоро  възстанове-
ния архив на д-р Иван Бож-
ков, написана от/за новопос-
тъпил член на ФД „Спортист“ 
става ясно, че дружеството 
е имало за председател Сте-
фан Данчев и касиер Стефан 
Тончев. Спортистите са пла-
щали членски внос от 1 лев 
към касата на клуба и е има-
ло отчетност.

В книгата си „120 години 
битки за футболна Варна“ 

журналиста Стефан Янев 
отново повдига въпроса: 
Защо ПФК „Черно море“ и 
всички наследници преди 
него приемат за своя рож-
денна година 1913, когато 
се появява ученическото 
туристическо дружество 
„Тича“, а не 1909 – годината 
на раждането на Футболи-
стично дружество „Спор-
тист“? До сега не е наме-
рен отговора на въпроса: 
по какви причини първият 
футболен клуб от генеа-
логията на днешният ПФК 
„Черно море“ е незачетен? 
„Небрежността към истина-
та вероятно е от липсата на 
чувство за историзъм“, про-
дължава Янев „Кой е допус-
кал, че един ден футболът 
ще бъде с такива мащаби и 
че ще стане социално-ико-
номически двигател в све-
та, та стриктно да следи и 
изучава биографията му? А 
може би и от толерантност 
и доверчивост, че след като 
вече „Тича“ е сред призна-
тите футболни клубове у 
нас, няма да има съмнение 
и ревност към този истори-
чески факт. Не е изключено 
„Спортист“ с готовност да 
е приел по-организира-
ния ентусиазъм на съуче-
ниците си, тъй като клуба 
е притежавал утвърден и 
отпечатан устав. „Органи-
зационно Тича беше непов-
торим. Нямаше такъв друг 
клуб у нас. Имахме хиляди 
организирани членове, 
които редовно си плащаха 
членския внос.“ – твърди 
Стефан Попов, секретар на 
„Тича“ от 1934 до 1945 г. 
Но това организационно 
предимство не дава друго 
предимство на „тичанци“ и 
не може да заличи четири 
години исторически аванс 
на „Спортист“. ...Опрощава-
нето на този грях може да 
стане само, ако днешното 
поколение „моряци“ узако-
ни истината за потеклото 
на своя клуб. То е длъжно 
да го направи!“

1909

През 1909 г., в 
пълна секретност 

през Босфора до 
Варна са транс-

портирани части-
те на последните 

три български 
миноносци (общо 

6) с което е поста-
вено началото на 

Българския боен 
флот

На 5.02.1909 г. 
Русия, а след нея 

и Великиките 
сили признават 

независимостта 
на България. 

През 1909 г. Варна 
посрещнала пър-

вите си органи-
зирани туристи - 

около 200 френски 
гости, идват от 

Марсилия с кораб 
за круиз из Черно 

море.
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1909

Александър Георгиев 
Бегажев (1.08.1898 
г., Г. Джумая (дн. 
Благоевград) – 1970 
г., Варна). Запалва се 
по спортната идея 
и членува в УТД „Река 
Тича“ като ученик 
във ВМГ. Под текста 
върху историята на 
СК „Тича“ и връзката 
му с Футболно дру-
жество „Спортист“, 
на което той е бил 
свидетел, Бегажев се 
подписва като „бивш 
председател на 
„Тича“. Общи събра-
ния на дружеството, 
на които ръковод-
ството е пред-
ставяло отчет за 
дейността по време 
на мандата си, пос-
ледван от избори за 
ново ръководство се 
провеждали два пъти 
в годината. Очевид-
но, текучеството на 
ръководители между 
учениците в тези 
начални години на 
дружеството е било 
голямо и протоколи 
от събранията не 
са запазени. Можем 
да предположим, че 
мандата на Бегажев 
като председател на 
„Тича“ е бил в периода 
между 1914 и 1916 г. 
Този текст е публи-
куван в юбилеен под-
листник от създа-
ването на СК „Тича“ 
и във в. „Спортъ“, бр. 
2091, 5.02.1943 г.
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1910

1910 г. в подготовка 
на балканските 

войни цар Ферди-
нанд е в Петербург, 

където организи-
рат тържествена 
царска церемония 

за посрещането 
му. Създадени са 

предпоставки за 
освобождаване на 

последните оста-
нали под османска 

власт български 
земи в Тракия и 

Македония

Първата “спортна 
зала” в България е 
Юнашкият салон 

във Варна, постро-
ен през 1910 г. за 
нуждите на вар-

ненското гимнас-
тическо дружество 

“Черноморски юнак”.

Футболистично дружество „Спортист“ - Варна, прави от ляво надясно: Арам Киркоров, 
Тодор Филипов, Сергей Калянджиев – Джоцата (вратар), Киркор Киркоров, Ставри Флорев, 
г-н Гюндеров (учител), Емануил Фишфишев – Манол, Георги Киселов (син на ген. Пантелей 

Киселов) и Стефан Тончев, в средата: Стефан Ив. Данчев, Добри Добрев и Боян Попов, 
отпред: Никола Ницов и Стефан Гирканов – Стьопа (архив д-р Иван Божков, подарена и 

разчетена от Ст. Гирканов през 1959 г.)

Неизбежно идва 

и сблъсъкът между „Атлас“ 
и „Спортист“. Според всички 
писали до сега върху тази 
тема, „Спортист“ побежда-
ва „Атлас“ с 1-0 през 1910 г. 
в един единствен мач, след 
което „Атлас“ престава да 
съществува. В спомените си 
Георги Балабанов (Джуро) 
отбелязва: „След победата 
над „Атлас“ около батко-
вците във футболистичното 
дружество се събират деца, 
запленени от омаята на 
новата игра“. Това са група 
юноши (деца министран-
ти), които помагат на све-
щенниците от черквите „Св. 
Никола“ и „Арх. Михаил“. 
Сред тях са Боян Бянов, Бо-
рис Тончев, Стоян и Христо 
Кръчмарови и Иван Мир-
ски. Младежите усвояват 
правилата на играта чрез 
своя кумир Стефан Тончев. 

Последният съчетава две 
функции, на теоретик и иг-
раещ треньор. Спомените 
на Джуро продължават: 
„След училищните занятия 
шиехме или лепяхме вечно 
издишалата или разпорена 
топка и я надувахме с един-
ствената помпа на друже-
ство „Спортист“. В спомени-
те си Ставри Флорев говори 
и за създаването на друга 
група през 1911 г., която е 
започнала да играе футбол, 
а игрището се е изместило 
към тенис кортовете. Фут-
болистите на „Спортист“ са 
ученици от ВМГ и техните 
учители са се запознали с 
играта лично от Режибюс 
(на длъжност във ВМГ от 13 
май 1894 до 12.07.1896 г.). 

Клубното помещение 
на ФД „Спортист“ се е нами-
рало в къщата на Тончеви 
на ул. „Саидова“ № 31 (днес 
ул. „Ст. Стамболов“) където 
сега се простира паркинга 
на хотел „Одесос“. Улицата 
е описвана като родина на 

организирания футбол във 
Варна от футболиста на „Ат-
лас“ Полихрон Мавродиев, 
който в разговор с д-р Иван 
Божков споделя, че на тази 
улица се е играл футбол и 
преди 1907 г., а Димитър 
Ницов, поет и дългогоди-
шен участник в ръковод-
ството на „Тича“ разказва 
в спомените си: „Футболът 
във Варна е роден на ул. 
„Саидова“, която още се 
водеше с турското име 
„Дере махлеси“. Тази улица 
със схлупените си къщур-
ки беше дълбока като дол 
и когато валяха проливни 
дъждове по нея се изтичаха 
големи води като на река, 
които минаваха под моста 
и се вливаха в морето, а 
ние момчетата вървяхме 
на кокили по водата като 
щъркели. Къщата ни беше в 
непосредствено съседство 
с тази на Стефан Тончев и 
Борис Орфански, който ми 
беше и млечен брат.... (един 
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ден), четейки у дома чух от 
улицата голяма глъчка на 
деца, изкочих и се присъеди-
них към необикновено шест-
вие. Носеше се една футболна 
топка, надута, на която ясно 
личаха буквите АТА (по-късно 
разбрах, че това е фирмата, 
от където е изписана топката 
- АТА Тюмнер, Лондон) с една 

помпа и игла за прекарване 
на връвта. Това е начало-
то на футбола във Варна и 
България, като топката се 
биеше само на височина от 
крак на крак. По-късно за-
почнаха да се слагат дрехи 
вместо кама.  Към 1913 г. се 
преместихме в горната част 
на градината, където се за-
биха колове, а по-късно се 

прехвърлихме да играем на 
колодрума“. В някои отноше-
ния, описанието на родната 
улица все още отговаря и в 
днешния си вид. Схлупените 
къщи са направили място на 
обширен паркинг към при-
лежащия хотел „Одесос“, но 
дерето си е там от другата 
страна на бул. „Приморски“ 

1910

Полихрон Мавро-
диев – футболист 
на “Атлас”, баща 
на футболиста от 
“Черно море” от 
50-те години на мин. 
век Веселин Полихро-
нов – курсант от 
ВВМУ и след това 
офицер от ВМС и 
адютант на адм. Ив. 
Добрев.

Първото славян-
ско дружество във 
Варна е създаде-
но на 22.03.1910 
година. Избрано е 
деветчленно бюро, 
като председател е 
видният варненски 
общественик Иван 
Церов, а секретар 
– археологът Карел 
Шкорпил

Първият паметник 
в Алеята на Възраж-
дането в Морската 
градина е памет-
никът на Христо 
Ботев основният 
камък е положен на 
18.05.1910
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Клубното помеще-
ние на ФД „Спор-

тист“
се е намирало в къ-

щата на Тончеви
на ул. „Саидова“ 

№ 31 (днес ул. „Ст. 
Стамболов“)

„Футболът във Варна е роден на ул. „Саидова“

и стига до Калните бани на 
Южния плаж, на един хвър-
лей място от споменатото 
вече игрище около днеш-
ната сграда на Аквариума. 
По спомени на Георги Ба-
лабанов, в къщата с номер 
31 е било мястото, където 

футболистите са съхраня-
вали инвентара, необходим 
за провеждане на срещите. 
Пособията са били особе-
но ценни в навечерието 
на Първата световна вой-
на, когато набавянето им е 
било изключително трудно. 
За председател на друже-

ството е избран ученикът 
от Цариградския лицей 
Стефан Иваница Данчев, 
за секретар Боян Попов и 
за домакин Стефан Тончев. 
Като добър познавач на 
футболната игра, Стефан 
Данчев е участвал и като 
съдия.

1910
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1911

27.07.1911 г. тър-
жествено е от-
крит бюста-па-
метник на Христо 
Ботев в Морската 
градина във Варна. 
На следващата 
година на същата 
дата срещу него 
застава Апосто-
ла на Свободата 
Васил Левски. След 
войните тради-
цията се възобно-
вява.

***
През 1911 г. на 
борда на крайцера 
“Надежда” започва 
да работи пър-
вата българска 
радиостанция, а 
през 1912 г. , тя 
влиза в редовна 
експлоатация и  
на север от Варна, 
до с. Франга.

Стефан Данчев

Никола Дим. Ницов 
(18.05.1898 - 1972)

ФД „Спортист“/„Тича“
1909 -18: нападател

В спомените на неговия 

племенник Ничко Ницов:
- Чичо ми владееше 10-

12 езика свободно и раз-
бираше още 5-6. Съдбата 
му е много интересна и е 
свързана не само с пред-

седателството му в „Тича“ и 
превеждането на футбол-
ния правилник. Изглежда, 
футбола е в кръвта на моя 

Стефан Иваницов 
Данчев

ФД „Спортист“/“Тича“ 
1909 - 1919

Позиция: нападател

Син на Иваница Дан-
чев - поборник от четата 
на Христо Ботев, заселил 
се във Варна след Осво-
бождението, общински 
съветник, достигнал до 
длъжност зам. кмет. Сте-
фан Данчев е съосновател 
и първи председател на 
ФД „Спортист“ през лято-
то на 1909 г. Като ученик 
в Цариградския Роберт 
колеж, той  започва актив-
но да играе футбол. Една 
група от колежаните е 
заминала за София и е ос-
новала „ФК 13“. По същото 
време Стефан Данчев се 
прибира във Варна и за-
едно с другарите си от ма-
халата основава Футболи-
стично дружество „Спор-

тист“, на което става пър-
ви председател. Стефан 
Гирканов, съотборник на 
Данчев, го описва като 
дребен на ръст, пълни-
чък, леко прегърбен, най-
добрия играч на терена, 

бърз и подвижен, умеещ 
да излъже противника с 
многобройни трикове, 
които е усвоил и се е от-
личавал със силен удар. 
По характер избухлив, 
сприхав, „кибритлия“, 

което се е отразявало на 
играта му. Като добър по-
знавач на играта, Стефан 
Данчев е реферирал ма-
чове, за което е бил канен 
и в София. Водил е трени-
ровките на футболистите, 
но от думите на Гирканов 
се разбира, че те са пред-
почитали Стефан Тончев 
като техен треньор. През 
1920 г. Данчев се пре-
мества в Ямбол, където 
е съосновател на СК „Ел-
вира“. На 22.12.1929 г. е 
избран за председател 
на БОСО, през 1930-те е 
работил в „Главстрой“, Со-
фия. В партидната книга 
на „Тича“ Данчев е запи-
сан като пенсиониран 
адвокат, живеещ в Ямбол. 
(бел. да не се бърка със 
Стефан Димитров Дан-
чев – Шпетко, род. 1907 
г., футболист на „Вла-
дислав“ и по-късно фут-
болен съдия)
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Никола Ницов

род, защото баща ми, Ди-
митър също се е опитвал да 
играе, но старите варненци 
го помнят като автор на те-
кста за химна на „Тича“. Пом-
ня поне един стих от този 
химн: “Здрав дух в здраво 
тяло да калим, на България 
да го подарим“. Чичо ми ус-
пява да завърши висше ико-
номическо образование във 
Варна. Бил е личен приятел 
на Георги Димитров и Васил 
Коларов, участвал е в завзе-
мането на властта от Варнен-
ската комуна. Назначават го 
за началник на пожарната 
команда. Това е била въоръ-
жената сила на Варненската 
комуна, прикрита, защото не 
е имала друга възможност. 
Това е описано в алманаха на 
Варненската комуна, и чичо 
ми е в него.  След разгрома 
на комуната е бил пребит от 
бой, съживявали са го в овчи 
кожи. Като комунист, никъде 
не му дават работа. Прибират 
го братя Илчеви, при тях ра-
боти като счетоводител. Един 

ден идва проверяващ от аме-
риканска фирма, търси го-

ворещ английски, чрез вест-
ници дали обява, не могат 
да намерят човек, владеещ 
техническата терминология. 
В това време влиза чичо ми и 
халосва, без да иска америка-
неца с вратата. В разправията 
чичо ми отговаря на англий-
ски и.... преминава на работа 
в компанията. Около 1925 г. 
беше представител на аме-
риканската фирма Harrison 
company international във 
Варна. Там завършва кур-
сове за машинен инже-
нер. Това беше търговска 
компания. По-късно стана 
представител на фирмата за 
Балканския полуостров със 
седалище в Букурещ. След 
9.09.1944 г. Георги Димитров 
го извиква и го прави личен 
преводач. Скоро го праща в 
САЩ във фирмата, в която 
е работил да купи трактори 
и камиони. Посрещнали го 
като свой, но му отказали 
покупката. „Това са страте-
гически машини, утре от тях 
може да направите танкове“. 
Отива във Вашингтон. Там 
също не се съгласяват, но 
той започва да ги убеждава, 
че в сравнение със съвет-
ските трактори и камиони, 
техните ще бъдат неоцени-
ма реклама на продукцията 
на фирмата. Не успял да ги 
излъже. Чичо ми е участвал 
като преводач в преговори 
между фирмата и една съ-
ветска делегация за закупу-
ването на американски трак-
тори и камиони. Сключва се 
сделка за закупуване на 25 
000 машини, при условие 
фирмата да построи завод за 
трактори в Царицин (Волго-
град). Отишли 2000 специа-
листи от американска стра-
на, но много бързо останали 
150 човека. Руснаците каза-
ли, че те са достатъчни.  Един 
ден го извикали в Областния 
комитет, казали му че знаят 
кой е, проверили, разбрали 
че е комунист, виждат и че 
е специалист и му предло-
жили да стане директор на 
строежа на завода. Отказал, 

обяснил че семейството му 
е в България, а и трудности-
те са много. Завърнал се в 
България. По-късно Георги 
Димитров го изпраща в Русе 
да помага в строителството 
на един завод. Живееше в 
Русе. Почина на 74 години. 
Дойде на честването на 50 
годишнината на „Тича“. Беше 
му дадена една от четирите 
златни значки (от „Футбол-
на Варна“, Стефан Янев и 
сътр., 1988 г.).

***
На 14 април 1911 г. ру-

сенските туристи от друже-
ство „Геолог” (предимно уче-
ници от Мъжката държавна 
гимназия в Русе) разпращат 
писма до Варна, Разград, 
Шумен, Сливен и др. във 
връзка с основаването на 
„Юношко туристко друже-
ство”. На самото основава-
не няколко дни по-късно 
се явяват само русенци и 
представител на видинско-
то д-во „Надежда” (което по 
сведения на Петър Христов 
се основава през ноември 
1910 г.). На събранието при-
състват и Васил Кулев, пред-
ставител на неоснованото 
др-во в гр. Самоков и Борис 
Максимов, представител на 
необразуваното др-во във 
Варна. Те посочват причини-
те защо още не са основали 
клоновете в Самоков и Ва-
рна „липса на разбиране от 
училищното настоятелство” . 

През юли 1911 г. в Русе 
констатират, че писмата не 
дават очакваните резулта-
ти и делегират подходящи 
хора, които да се заемат с 
основаването на клонове в 
ЮТС България. За Варна е из-
бран Борис Максимов. 

На 30 ноември 1911 г. на 
извънредно общо събрание, 
основаното още на 28 април 
1908 г. др-во „Геолог” се пре-
именува в юношко туристко 
дружество „Дунав”, което за-
едно с клоновете (все още 
неосновани) в Самоков и 
Варна образуват „Юношки 
туристки съюз България”.

1911
Младите фут-

болисти от ФД 
„Спортист“ 

редовно играят 
мачове с отбори 

от чуждоземни  
корабни екипажи. 

Футболът все 
още не се приема 

от гражданство-
то и не липсват 

оплаквания от 
възмутени лица 
към полицията, 
поради появата 
на разсъблечени 

мъже в Морската 
градина.
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1912

Наред с футболната ак-
тивност на учениците от ВМГ, 
скорост започва да набира ту-
ристическото движение. Об-
щото между двете дейности 
е, че те се развиват в същата 

На 26.03.1912 г. 
кметът на Варна 

Иван Церов полага 
основния камък за 

театрална сграда 
на пл. „Независи-
мост“ по проект 

на арх. Никола 
Лазаров.

На 14.04.1912 след 
сблъсък с гигант-

ски айсберг в Се-
верния Атлантик 

потъва “Титаник”

Първата балкан-
ска война започва 

на 26.09.1912 г. и 
продължава до 17. 

05.1913 г.

На 7 срещу 
8.11.1912 г. крайце-

рът „Дръзки“ под 
командването на 

кап. І ранг Дими-
тър Добрев тор-

пилира гордостта 
на османската 

флота - „Хамидие“ 
и ликвидира мор-
ската заплаха за 
Варна и България 
от страна на Ос-

манската империя

гимназия и част от футболи-
стите също са и запалени ту-
ристи. Ентусиасти от цялата 
страна вече са организирали 
своят Юношки туристки съюз. 
Назрява момента за образу-

ване на дружество и във ВМГ. 
На 31 март 1912 г. избраното 
вече Централно настоятел-
ство на ЮТС в България, се-
далище Русе дава на Борис 

Излет до местноста Побити камъни под ръководството на учителя Йордан Тодоров

Футболистично дружество “Спортист”
Отляво надясно: Арам Киркоров, Сергей Калянджиев и Киркор Киркоров; в средата: 

Тодор Филипов, Ставри Флорев и Манол Фишфишев; отпред: Стефан Данчев,
Боян Попов, Никола Ницов, Добри Добрев и Стефан Тончев
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Войните (1912 – 
1913; 1915 – 1918) 
спъват развитие-
то на Държавната 
мъжката гимназия 
“Фердинанд І” и 
се отразяват 
отрицателно върху 
образователния 
процес. На първо 
място, трудности-
те произтичат от 
мобилизацията на 
преподавателския 
състав. На второ 
място е превръща-
нето през 1912 – 
1913 г. на сградата 
в казарма, военна 
болница или поме-
щение за настаня-
ване на бежанци. 
Същата ситуация 
се повтаря и през 
1915 г., когато Бъл-
гария се включва в 
Първата световна 
война. Занятията 
се водят нередовно, 
и то в различни 
помещения.
След толкова теж-
ки и непосилни воен-
ни години едва през 
1920/1921 г. учеб-
ните занимания 
се възстановяват, 
макар че отново се 
провеждат в чужди 
сгради. Оказва се, че 
зданието на Мъж-
ката гимназия е в 
плачевно състояние 
и се нуждае от сери-
озен ремонт. Едва 
през януари 1929 
г. става възможно 
учениците да се 
върнат в собстве-
ното си училище.

Максимов препоръка-молба 
за г-н Стоянов – училищен ле-
кар в Мъжката държавна гим-
назия в гр. Варна, като горещ 
привърженик и разпространи-
тел на туризма в България да 
съдейства пред училищните 
власти, за да може Борис Мак-
симов да учреди въпросното 
дружество.

На 18 април 1912 г. ЦН на 
ЮТС в Русе благодари на Бо-
рис Максимов от Варна за по-
лаганите усилия за създаване 
на клон в гр. Варна, праща му 
Устава на русенския клон „Ду-
нав” и препоръчва за име на 
д-вото във Варна „да си избере 
име на някоя хубава местност 
във варненско”. Туристически 
излети вече се организират 
под ръководството на учи-
телят, а по-късно и директор 
на ВМГ Йордан Тодоров. Той, 
като ученик на Жорж де Ре-
жибюс и участник в първият 
футболен мач, организиран 

от швейцареца не 
е чужд за спортни-
те страсти на мла-
дежите. Симпатии 
към младите ту-
ристи и спортисти 
изпитва и чешкият 
археолог Карел 
Шкорпил, който по 
това време също е 
учител в гимнази-
ята. Подкрепата на 
тези хора се оказва 
решителна, за да 
се убеди консерва-
тивният Учителски 
съвет в ползата от 
организирането на 
туристическо дру-
жество в гимнази-
ята.

На 13 август 1912 г. на 
Конференция на ЦН на ЮТС 
в България, седалище Русе, 
присъства и варненския де-
легат Борис Максимов, кой-
то изразява несъгласие с 25 
процентното отчисление от 

членския внос на варненско-
то дружество да отива в ЦН. 
Предлага 15 % от членският 
внос. По предложение на Хел-
мут Бронкс се приема 20% 
от членския внос от всички 
клонове (включително и вар-
ненският) да се внася в ЮТС в 
България, седалище Русе .

Портрет на Карел Шкорпил - учител 
по немски език и геометрия, в Мъжката 

гимназия. Худ. Бронка Гюрова, 1938

1912

В своята вече 110 годишна 
история, клубът е домакинствал 
на шест игрища в района на 
Варна. 1. Мястото, където сега 
се издига сградата на Аквари-
ума. Там се изиграва първото 
варненско дерби през 1910 г., 
„Спортист“ - „Атлас“ 1:0. 2. През 
1914 г. игрището се премества 
към днешните тенис кортове в 
Морската градина. 3. Военното 
игрище пред казармите на 8-ми 

Къде е било първото игрище в историята на клуба

приморски полк, където се е 
играело предимно срещу во-
енни отбори, вкл. мача срещу 
21-ви Померански полк, отра-
зен в пресата. 4. Колодрума. 
Поради реквизираните за во-
енни цели велосипеди, футбо-
листите „окупират“ пустеещото 
съоръжение през 1915 г. След 
етапни подобрения по наклона 
и размерите на терена, както 
и по трибуните, игрището на 

Колодрума се използва до 1966 
г., след което отстъпва място на 
Двореца на културтата и спорта. 
5. Игрище „Тича“ е подготвено 
през 1935 - 1936 г. на мястото, 
където сега се издига зала „Вла-
дислав“. Освен „Тича“, то е носило 
още имената „Тича-Владислав“ и 
„Черно море“. 6. Стадион „Юрий 
Гагарин“, открит официално на 
23.06.1957 г., а последният изи-
гран там мач е на 9.10.1993 г.
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На 8 януари 1913 г. 
ЦН на ЮТС дава указание на 
Борис Максимов и останали-
те членове Георги К. Желев, 
Стефан Столаров да не чакат 
учебните занятия, за да осно-
ват клона във Варна. Дават 
им за пример гр. Самоков, 
където на 21 декември 1912 
г. вече е основан клона „Цар 
Иван Шишман” (по-късно 
преименувано на „Сила”). 
Дава им се пълномощно да 
действат от името на ЦН на 
ЮТС в България, седалище гр. 
Русе.

Уставът на дружеството е 
одобрен от Училищния съвет 
на 24 юни 1913 г. и отпечатан 
на 28 май 1914 г. Така УТД 
„Река Тича“ се сдобива с одо-
брен и отпечатан устав. Как-
то се вижда, първоначално 
целта и заниманията на дру-
жеството са чисто туристи-
чески. Кратко след това, към 
туризъм се прибавя и спорт 
и към излетите, игри. 

Част от футболистите на 
ФД „Спортист“ също са чле-
нували в туристическото дру-

жество. Стефан Тончев е оп-
исван като един от основате-
лите  на УТД „река Тича“ и как-
то се вижда от снимките през 
следващите десетелития, 
неговият портрет  се изважда 
на показ в празнични за клу-
ба дни. В книгата си „Един век 
„Черно море“, издадена през 
2013 г., журналиста Петър 
Герчев пише че Учителския 
съвет именува дружеството 
Спортно-туристическо, за да 
могат и спортистите да полз-
ват намалението от 50 % по 
БДЖ при пътуванията си. 
Бонус, отреден за туристите 
с решение на правителство-
то. Тук възниква въпроса, 
съществувал ли е футболен 
отбор в УТД „Река Тича“. От-
говор намираме в спомените 
на Георги Балабанов, (участ-
ник във футболния отбор 
на „Тича“ от 1913 до 1923 г.): 
„Отначало започнахме с гру-
па юноши, служители в двете 
съседни църкви.. Боян Бянов, 
Борис Тончев, Недялко Ми-
хайлов, братята Стоян и Хрис-
то Кръчмарови .. да играем 
по начин, копиран от наблю-
дение и по правилата, усвое-
ни чрез Стефан Тончев. Скоро 

1913

26.03.1913 г. 
(Денят на Тракия) 

завършва с превзе-
мането на Одрин-
ската крепост от 

Втора Българска 
армия. Решителна 

победа, довела до 
края на Балканска-

та война.

16.06.1913 г. Нача-
лото на Междусъ-
юзническата, или 
Втората Балкан-

ска война 

На 28 юли 1913 г. 
България е прину-
дена да отстъпи 

Южна Добруджа на 
Румъния 

се сдобихме и с футболна 
топка, изпратена от по-го-
лемия ми брат от гр. Русе, 
доставена чрез Дунавски 
параход... По-късно за до-
макин избрахме Борис Тон-
чев и нашата топка попадна 
при тази на д-во „Спортист“, 
чийто домакин беше Стефан 
Тончев. След училищни за-
нятия ние бяхме постоянно 
за известно време у тях и 
вътре или на стъпалата пред 
тяхната къща шиехме или 
лепяхме вечно разпорената 
или някъде накъсана или 
издишаща топка и после я 
надувахме с единствената 
помпа на дружество „Спор-
тист“ и си служехме с техния 
passe lacet.“ 

На 3 март 1913 г. Борис 
Максимов, Георги К. Желев, 
Стефан Столаров и други 
ученици от Варненската 
държавна мъжка гимназия 
основават Юношко туристко 
др-во „Галата” с председател 
Георги Желев, клон на ЮТС.

На 18 май 1913 г. Юнош-
ко туристко др-во „Галата” 
се преименува в „Река Тича” 
по предложение на Карел 
Шкорпил.

Членове на УТСД „Река Тича“ на излет, водени от учителя
Йордан Тодоров и председателя Георги Желев
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Съдебна регистрация

1913
Сп. "Млад турист", кн.4, 

юни 1913 г.: "Отчет. Варнен-
ския клон "Галата" от Юност. 
Турист съюз (за времето от 
3 март до 18 май 1913 год.) 
Учредителното събрание 
на 3 март т.г., на което се 
основа Варненския клон на 
ЮТС избра настоятелство в 
състав: предс. Георги Же-
лев, секретар Б. Максимов, 
касиер Н. Русев, домакин 
Л. Беркович и съветници 
- ревизори Ст. Столаров и 
Ил. Марков. Промяна в със-
тава му не е ставало освен 
в домакинската длъжност, 
която се зае от Рад. Нико-
лов. Мандата на това насто-
ятелство бе 3 месеца, който 
вече изтича. При основава-
не на дружеството имаше 
14 члена, записаха се нови 
25, а по нередовност се 
отстраниха 2 - така че сега 
има 36 редовни членове и 
един спомагателен. Събра-
ния се състояха: 5 настоя-
телствени и 3 общи, всички 
председателствани лично 
от председателя. В архивът 
са постъпила 10 входящи и 
15 изходящи писма и др. В 
употребление са: протокол-
на, касова, излетна, инвен-
тарна и копирна книги.

Излети се състояха: на 
25 март до село Галата и 
фара на черноморския бряг.

На 12 април до Гебедже 
- Кръстта - стъкл. фабри-
ка..."

***
Сп. „Млад турист“, кн. 4, 

април 1914 г.: „Варненско-
то д-во р. „Тича“ е уредило 
през Великденската вакан-
ция многодневен излет из 
Шуменско и околностите 
му. Д-вото дава гласност 
на скръбната вест, че един 
от основателите на д-вото 
и бивш домакин на клона 
„Галата“ от Ю.Т.С., Радослав 
Николов е намерил вечния 
сън в хладните обятия на 
морето, не далеч от град 
Смирна. Другар ни беше до 
скоро, ревностен моряк и 
по една нещастна случка 
падна от мачтата на един 
кораб в морето. Вечна му 
памет.“

***
Сп. „Млад турист“, кн. 7-8, 

септ.-окт. 1914 г.: „Варненско 
д-во „Тича“. Новото дру-
жествено настоятелство 
е в състав: предс. Кънчо 
Стойчев, секр. Ив. Мирски, 
касиер К. Кирчев, домакин 
М. Джумалиев, съветници 
Добри Добрев и Т. Стоянов“.

***
Сп. "Млад турист", кн.1-4, 

ян-юни 1916 г.: "Варненското 
д-во "река Тича" на общо-
то си обикновено събра-
ние на 13 февруари 1916 
г., старото настоятелство, 
след като даде отчет за 
дейността си от 27 февру-

ари 1914 г. до горната дата 
подаде оставка. На негово 
място се избра ново в със-
тав: предс. Иван Кр. Мир-
ски, подпредс. секретар 
Петър Кандиларов, касиер 
Христо Попов, съветници 
Никола Савов и Никола Ни-
цов и домакин Боян Бянов. 
Ревизорите остават същи-
те. На 30/1 се свика отново 
общо събрание, на което 
ревизорите докладваха за 
своите ревизии пред старо-
то настоятелство, което се 
обвинява в недобосъвест-
но изпълняване на делата. 
Излети, д-вото се намира в 
невъзможност да устрои, 
въпреки силното желание 
да се правят такива. Причи-
ните са известни на всички, 
така че дейност-
та на д-вото се 
ограничава във 
вътрешно орга-
низиране, уреж-
дане, библиоте-
ка, устройване 
беседи и всяка 
седмица - фут-
болни игри. Дру-
жеството ни в 
състезание със 
с ъщес твуващи-
те тук футболни 
клубове и гер-
мански дружини, 
спечели вече няколко мача. 
Съобщава Ив. Кр. Мирски"

На 18 май 1913 г. 
Юношко туристко 
др-во „Галата” се 
преименува в „Река 
Тича” по предло-
жение на Карел 
Шкорпил. 
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Георги Сотиров
Балабанов (Джуро)

(1898 – 1975)
СК „Тича“ 1913 - 23

Позиция: нападател

Един от основателите на 
УТД „Река Тича“, Балабанов 
посвещава на футбола по-
вече от десет години. Запом-
нен като смел и мислещ на-
падател, добър познавач на 
футболната игра, отличаващ 
се със спортменското си по-
ведение както към съотбор-
ници, така и към противни-
ци. След завършването на 
футболната си кариера, той 
става един от първите съдии 
във Варна и страната. Ка-
чествата му на високо прин-
ципен и безпристрастен съ-
дия, в онези времена не са се 
харесвали от мнозина. Кога-
то са правени първите опити 
за изграждане на реферския 
институт в страната на здра-
ви организационни основи 
и принципи в създадената 
вече БНСФ, Балабанов е из-
бран в началния състав на 
футболната реферска коле-
гия с председател Никола 
Досев, секретар Иван Батан-
джиев и членове съветници 
Фридрих Клюд, Георги Гри-
горов – Фурланата (всички 
от София) и Георги Балаба-
нов от Варна, като единствен 
представител на провинция-

та в тази първа институция. 
Като дългогодишен ръково-
дител в СК „Тича“, Балабанов 
е запомнен с енергията и 
усилията си в създаването на 
стройна организация и изда-
ване на литература. Още със 
създаването на Северобъл-
гарската спортна лига, на 
нейния първи конгрес (1921 
г.), Балабанов поставя иска-
нето на спортната младеж, 
държавата да подкрепя във 
всяко отношение нуждите от 
спортна екипировка, съоръ-
жения и игрища. По-късно, 
след създаването на БНСФ 
(1923 г.), това разбиране на 
Балабанов е залегнато в нас-
тояването пред тогавашния 
министър на финансите за 
внасянето на законопроект 
в Народното събрание за 
освобождаването от мита, 
такси и берии доставката на 
спортни артикули от чужби-

на, защото у нас такива все 
още не са се произвежда-
ли. Така още в началото на 
1925 г., при БНСФ се създава 
първият спортен магазин 
с главна цел да доставя на 
клубовете в страната при 
сравнително евтини па-
зарни цени необходимите 
спортни уреди и материа-
ли. Това първо стопанско 
спортно предприятие, кое-
то се е предвиждало да се 
развие като спортна коо-
перация е било поверено 
именно на Георги Балаба-
нов, наложил се със своята 
кооперативна и банкова 
дейност. Но за съжаление, 
недостатъчната сериозност 
на клубовете в страната са 
успели да осигурят само 
деветмесечен живот на 
този магазин. Балабанов е 
запомнен и с дейността си 
при построяването на иг-
рище „Тича“ през 1935-36 г. 
Енергичен и харизматичен, 
обикалящ обществените 
дейци и вдъхновяващ с дей-
носта си младите за успеха 
на голямото дело – футбо-
листите да имат свое игри-
ще. След 9/9/1944 г., Георги 
Балабанов продължава да 
поддържа тесни връзки с 
ръководствата на обедине-
ното дружество, както и об-
ществената си дейност като 
председател на рибарското 
сдружение „Нептун“.

Георги Балабанов

1913

Свидетелства за зрелост, издадени от Народна държавна
мъжка гимназия: Стефан Тончев (1915), Иван Мирски (1917) и Ставри Флорев (1915)

17.05.1913 г. в 
Лондон е подписан 
Мирният договор 
между Балкански-

те съюзници и 
Османската им-

перия. Султанът 
отстъпва всички 

територии на 
запад от линията 

Мидия – Енос и 
Егейските остро-

ви.
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Футболния тим на УТСД „Река Тича“, от ляво надясно: рефер, Цочо Недков, Добри Добрев, Стефан Тончев, 
Манол Фишфишев, Марин Джумалиев, Ставри Флорев, Никола Ницов. Давид Леви, „Доктора“, 

Боян Бянов и Иван Кр. Мирски

1914

28 юли 1914 г. в 
отговор на успеш-
ното покушение 
срещу австрийския 
престолонаслед-
ник Фердинанд, 
Австро-Унгария 
обявява война на 
Сърбия. В следва-
щите няколко дни 
се задейства ефек-
тът на доминото, 
по силата на съюз-
ническите спора-
зумения. Започва 
Първата световна 
война.

Под предложение 
на Стефан Тончев, на 24 май 
се извършва обединение на 
УТД „Река Тича“ и ФД „Спор-
тист“ в УТСД „Камчия“, но на 
18 май името „Тича“ е въз-
становено поради вече съ-
ществуващата регистрация 
и утвърден устав. По тази 
причина за дата на основа-
ване на дружеството се при-
ема тази на УТД „река Тича“, 3 
март 1913 г., което обаче не 
е случаят при болшинството 
от дружествата в страната. 
По този въпрос, с журна-
листа Петър Герчев говори 
един от първите футболисти 
и основател на ФД „Спор-
тист“ и УТД „река Тича“, а по-
късно и един от учредители-
те на БНСФ Ставри Флорев: 
„Оспорвам с факти твърде-
нието, че не „Тича“, а „Футбол 
клуб“ е първия в България. 
За основаване на спортен 
клуб обективно следва да се 
приеме онзи момент, в кой-
то това е станало по официа-
лен, публичен начин, в точно 

определени дата и място, 
при ръководено учреди-
телно събрание, с избрано 
ръководство от записани 
членове, които плащат 
членски внос и с утвърден 
и евентуално отпечатан 
устав. Всички тези изиск-
вания при „Тича“ са спа-
зени. Добре посетеното 
учредително събрание се 
е състояло на 3.03.1913 г., 
избрано е първо ръковод-
ство с председател Георги 
Желев, а приетия устав е 
одобрен от Учителския съ-
вет на ВМГ на 24.06.1913 г. 
и е отпечатан в печатница-
та Явашев-Бозуков (Варна) 
през май 1914 г. Непра-
вилно соченият за пър-
ви „Футбол клуб“ е имал 
учредително събрание на 
6.10.1913 г., а другия стар 
столичен клуб „Славия“ 
– на 10.04.1913 г. От со-
фийските клубове първи 
„Славия“ и „Левски“ отпе-
чатват своите устави едва 
през 1919 г.“ Тук е мястото 
да се каже, че при отпа-
дането на тези критерии 
при болшинството (не се 

наемам да броя колко) клу-
бове в страната, СК „Тича“ 
също не може да бъде об-
вързан с тях. Началото на 
футбола в днешният ПФК 
„Черно море“ е през лятото 
на 1909 г. с основаването 
на Футболистично друже-
ство „Спортист“. От тогава 
до днешен ден, през всички 
трансформации, характер-
ни за българският спортен и 
политически живот, футбо-
лът в клуба не е преставал 
да съществува по никаква 
причина. Флорев продъл-
жава: „Влиянието на „Тича“ в 
страната бе извънредно го-
лямо. Като отзвук на негова-
та разностранна, спортно-
културна и организационна 
деятелност в национален 
мащаб и като израз на при-
знателност към пионерска-
та дейност на варненския 
клуб, много дружества за 
физкултура и спорт в стра-
ната се представят с негово-
то име. „Тича“ има в София, 
Пловдив, Горна Джумая, 
Русе, Пазарджик, Карлово, 
Видин, Елена, Мездра, Нова 
Загора и други градове.“
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Устав на УТСД „Река Тича“

Свидетелства за зрелост, издадени от Народна държавна мъжка гимназия:
Никола Ницов (1917), Милан Столаров (1918), Александър Бегажев (1917),

Георги Желев (1915), Добри Добрев, Борис Максимов (1915) - ДА Варна.

Първият устав на 
УТД "Тича", изда-
ден във Варна на 
28 май 1914 г. На 

последната стра-
ница от устава са 
записани допълне-

ния, одобрени от 
учителския съвет, 

в които се чете: 
"След думата ту-

ризъм да се чете 
и спорт а след 

излети и игри." 
Обединението с 
ФД "Спортист" 

няколко дена по-
рано, превръща 
и по документи 

туристическото 
дружество

във спортно-
туристическо
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1914

Варненската 
спортна общест-

веност е приела 
датата 15.08.1914 

г. като начало на 
плувния спорт в 

града. Тогава инж. 
Георги Бърнев, Ва-

сил Кърджиев и д-р 
Дерменджиев пре-

плуват варненския 
залив от Варна до 

нос Галата.

Ставри Иванов
Флорев - Тапито 

(20.11.1896-1985)
ФД „Спортист“/ „Тича“

1909 - 17: център халфбек

Основател и футболист 
на ФД „Спортист“, а след 
обединението и на УТСД 
„Река Тича“, играе като бек 
и център халфбек. Като по-
вечето от своите съотбор-

Ръководството на УТСД „Река Тича“ в Морската градина през май 1914 г,, от ляво на-
дясно: Иван Кр. Мирски - председател, Никола Савов - секретар, Атанас Герчев -

домакин, Кирил Кирчев - касиер и Теохари Лефтеров

Ставри Флорев

ници – съученици, 
Флорев завършва 
класическия от-
дел на ВМГ. Той се 
отдава на общест-
вена дейност и 
един от делегати-
те, основатели на 
БНСФ през 1923 г. 
Премества се да 
живее в София. По 
време на бомбар-
дировките през 
1944 г., къщата му 
е разрушена което 
унищожава и част 
от архивни снимки 
и документи, свър-

зани с историята на 
СК „Тича“. Сестра му 
Флора е омъжена за 
нападателя на „Вла-
дислав“ от 1920-те 
Кр. Петров и е осно-
вателка на женския 
баскетбол в града.

***
Както се вижда от 

дописката на Иван Мир-
ски за списанието “Млад 
турист” и през 1914 г. 
излетите и футболни-
те занимания продъл-
жават. За първи път и 
местната преса отделя 
внимание на футболи-
стите. Клубът получава 
терен на който могат 
да се провеждат трени-
ровки и мачове, макар 
и с ограничението да 
не извършват каквито 
и да е строителни дей-
ности по него. Сигурен 
сигнал, че обществото 
постепенно започва да 
приема увлечението 
на младите ентусиасти 
и дори им създава по-
удобни за дейноста им 
условия.
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1915

От снимка с дата 
30.04. 1915 г. и надпис на 
гърба "мача срещу арме-
нците", можем да направим 
заключение, че мачове през 
тази година не са липсвали. 
Такива е имало срещу мест-
ни, варненски отбори, като 
споменатият арменски, така 
и срещу тимове от стацио-
нираните във Варна съюзни-
чески войски. Такъв е мачът 
срещу 21-ви Померански 
полк, игран на 6 декември. 
Самият мач е описан от Геор-
ги Балабанов с едно изрече-
ние: „С по-добра техничност, 
тичанци устояват на футбол-
ните набези на по-здравите 
и груби германски играчи“. 
Крайният резултат е равен, 
4-4. Стефан Тончев завършва 
гимназията през тази година 
и постъпва в школата за за-
пасни офицери и това е един 
от последните му мачове. 
В отбора са влезли по-мла-
дите Борис Тончев и Георги 
Балабанов (не е участвал в 
този мач). Това е единстве-
ният период от няколко ме-
сеца, в който двамата братя 
Тончеви са играли рамо до 
рамо в отбора на УТСД "Река 
Тича“. Тази футболна сре-
ща е от особена важност, не 

толкова заради резултата 
или класата на противника, 
а за това, че местната преса 
най-после решава да отрази 
футболно събитие, макар и 
само с няколко изречения.  
Безспорно, мачове срещу 
чуждестранни формации 
са играни и преди, но тук за 
първи път прочитаме за та-
къв и в местен вестник. Въз-
можно е причината за това 
да е факта, че вестника се 
издава на немски и българ-
ски, поради внушителното 
присъствие на Померански-
ят полк във Варна, но ако си 
припомним думите на Мир-
ски: "Голяма радост беше ако 
успеем с лични връзки, най-
вече със словослагателите, 
да вмъкнем в хрониката на 
някой местен вестник някол-
ко реда за наше постижение", 
разбираме значението на 
този пробив в дебелата сте-
на от обществена и медийна 
апатия към делото на футбо-
листите.

За футболните усло-
вия по време на войната 
четем още от спомените 
на  Иван Мирски: ”За игра 
се използва полето от гор-
ната страна на казармите. В 
предварително направени 
ями се забиват колове, от-
горе вратите се огранича-

ват с въжета. След играта, 
всичко това се демонтира“. 
Понеже през войната вело-
сипедите на колоездачите 
са реквизирани, Колодрума 
става ново привлекател-
но място за футболистите. 
„Ние се присламчихме там 
и си направихме футболно 
игрище, понеже спортното 
съоръжение е построено 
за други цели“. Ако може да 
се извлече нещо позитивно 
от разрухата и мизерията 
причинени от войната, това 
е "присламчването" на фут-
болистите към Колодрума, 
който ще остане техен дом 
до 1966 г. Той е собственост 
на колоездачното друже-
ство, но пустее при липсата 
на велосипедите, реквизи-
рани за военни цели.

Също през 1915 г. ти-
чанци, водени от Стефан 
Тончев предприемат излет 
до Бургас, за да играят сре-
щу отбор от града. Това е 
първият им мач извън Ва-
рна и първият междуград-
ски мач в страната, за който 
има сведения до сега. По 
това време в Бургас работи 
като печатар по-големия 
брат от семейство Тончеви, 
Васил. Той приема в своя 
дом младите футболни ту-
ристи. 

1.9.1915г. България 
обявява война на 

Сърбия, с което 
влиза в Първата 
световна война. 

Така влизайки във 
война със Сърбия, 

България влиза 
във война и с Русия 

и съюзниците й 
от Антантата, 

което е неизбежна 
последица от коа-

лиционния харак-
тер на Първата 
световна война.

14.10.1915 г. Варна 
е подложена на 

бомбардировка от 
ескадра на руския 

имперски флот: 
Обстрелването на 

града продължава 
един час и седем 

минути. На място 
загиват девет 
души - петима 

мъже, едно момче 
на 12 г. и три жени. 

Ранени са 24-ма 
мирни граждани.

1915 и 1916 г. 
в Османската 

империя е извър-
шен Арменският 
геноцид, наричан 
още Арменският 

холокост - насил-
ствената масова 

депортация и 
убийства на над 
милион арменци 

от младотурски-
те власти.

Тренировка на футболистите на "Тича" на военното игрище през пролетта на 1915 г.
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1915

УТСД "Река Тича", 6.12.1915 
г., срещу 21-ви Померански 
полк. Прави отляво в бяло: 
Давид Леви, Стефан Тончев, 
Марин Джумалиев (отзад в 
черно, вратар), Боян Бянов 
и Никола Ницов. Клекнали: 
Иван Мирски (в тъмни дре-
хи), Киркор Киркоров, Ставри 
Флорев и Манол Фишфишев. 
Отпред: Борис Тончев Орфан-
ски (в черно)
и Цочо Недков. Снимката
е разпозната и подарена
от Георги С. Балабанов
на 18.03.1959 г.
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1915

30.04.1915 г.
УТСД "Река Тича". 

Прави отляво: 
Ставри Флорев,

Марин 
Джумалиев и 

Емануил (Манол) 
Фишфишев.

В средата: Добри 
Добрев, Стефан 

Тончев Витанов и 
"Доктора".

Отпред: Никола 
Ницов, Давид 

Леви, Иван Кр. 
Мирски, Боян 
Бянов и Цочо

Г.  Недков



27



28

1916

Докато мачовете 

на футболният отбор на УТСД 
„Река Тича“ срещу военните 
отбори продължават и през 
1916 г., друго важно събитие 
заслужава нашето внимание. 

На 3 април – Цветница, 
ученици от квартала до Мор-
ската градина провеждат 
излет до Гюндюза (Боровец), 
където играят и футбол. В 
тази група участват 12-15 го-
дишните младежи Георги Ант. 
Георгиев, Владимир Мар-
ков, Коста Заимов, Кръстьо 
Петров, Исак и Карло Мизра-
хи, Евстати и Емил Даверови, 
Тенчо Ников, Иван Фесчиев, 
Трендафил Трендафилов, 
Леон Овадиев, Панчо и Геор-
ги Георгиеви, Симанто Челе-
биев и др. На връщане те спи-
рат за кратък отдих на една 
поляна над кв. Аспарухово. 
След като са обходили вече 
няколко пъти околностите на 
града, учениците решават да 
посетят и други по-далечни 
места, като Плиска, Преслав, 
Патлейна и други забележи-
телни обекти. Пътуването 
по БДЖ обаче не е евтино и 

спонтанно възниква идея-
та да основат туристическо 
дружество, като членове на 
което да могат да пътуват с 
50 % намаление. Избира се 
и временно ръководство с 
председател Георги Ант. Ге-
оргиев, секретар Коста Заи-
мов и касиер Иван Фесчиев. 
Приема се името Спортно 
туристическо дружество 
„Напред“, с което се вижда 
че освен туризъм, младежи-
те се занимават със спорт 
и футбол. Идеята за друже-
ството се одобрява и от оста-
налите младежи в квартала, 
а временното ръководство 
се допълва още с домакин 
– Иван Паничерски и спо-
магателен член – Кръстьо 
Петров. Започва интензивна 
организационна и спортна 
дейност.  Определя се ра-
йона на дружеството, който 
обхваща голяма част от кв. 
Приморски (Гръцката маха-
ла). Събира се членски внос 
от 20 ст. месечно за набира-
не на средства за закупуване 
на спортен инвентар. Трени-
ровките на футболистите се 
провеждат със закупена от 
чужди моряци топка в неза-
строената тогава площ меж-
ду Икономическия универ-

ситет и ресторант „Димят“, 
под ръководството на тре-
ньора Александър Георгиев. 
Спортният екип се състои от 
къси панталони, обикновена 
риза и обувки с дълги чора-
пи, който се запазва до 1919 
г. 

На 6 ноември скръб-
на вест от Добруджанския 
фронт разтърства футболи-
стите и познатите на Стефан 
Тончев, Младият офицер 
умира от коремен тиф близо 
до село Златия, Добричко.

***
Бащата на Стефан, Тончо 

Витанов Стисков заминава 
като млад при чичо си в град 
Тулча, северна Добруджа, 
купува си оръжие и се запис-
ва в Легията на Раковски в 
Белград. През Освободител-
ната война той е на Шипка, 
където е тежко ранен и е 
отведен на лечение в Пол-
тава. При избухването на 
Сръбско-българската война, 
Тончо е в първите редици 
като доброволец и е награ-
ден със златна чаша от Цар 
Освободител. Тончо Витанов 
се заселва във Варна, където 
му се раждат четири сина 
(Васил, Атанас, Стефан и Бо-
рис) и една дъщеря.

На 1.04.1916 г. в 
България се въвеж-

да Григорианския 
календар.

На 25.05.1916 г. в 
пристанището 
на двореца Евк-

синоград с тайна 
церемония е вди-

гнат българският 
военноморски флаг 

на подводна лодка 
УБ-18. Подводни-
цата е получена 

от съюзническия 
германски флот и 

вече е участвала в 
сражения за защи-
та на българския 

бряг

23 април 1916 г. Футболният тим на УТСД. „Река Тича“ срещу германски военен отбор. Прави отляво с врато-
връзки и без тиранти: Борис Тончев - Орфански, Цочо Недков, Георги Вълчев, Стефан Данчев и Давид Леви (без 
вратовръзка) отпред: Иван Кр. Мирски, Арам Киркоров, Боян Бянов, Манол Фишфишев (с вратовръзка и ти-

ранти) и пред него Никола Ницов. (разчетена и подарена от Георги С. Балабанов на 18 март 1959 г.)
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Стефан Тончев
(14.03.1896 – 6.11.1916)
ФД „Спортист“/„Тича“ 
1909 - 16: нападател
Роден и израснал  във 

Варна на ул. „Саидова“, Сте-
фан завършва класическия 
отдел на ВМГ през 1915 г., 
след което постъпва в шко-
лата за запасни офицери. 
През лятото на 1916 г. е из-
пратен на Добруджанския 
фронт, където се разболява 
от коремен тиф и умира на 
6 ноември, същата година. 
Гробът му е търсен от брат 
му Борис и приятелят му Ге-
орги Балабанов, но не е от-
крит. Ролята на този 20 годи-
шен младеж в историята на 
днешния ПФК „Черно море“ 
и българския футбол е като 
основоположник на един от 
първите футболни клубо-
ве в България и като автор 
на първата футболна книга 
у нас, „Футбола, правила и 
наставления“, издадена 3 го-
дини след смъртта му от СК 
„Тича“. Буден ум, владеещ ня-

колко езика, Тончев разгова-
ря с моряци от чуждестран-
ни кораби и се информира 
от техни вестници и книги. 
Чрез него, българския чита-
тел за първи път научава за 
възникването и развитието 

на футбола в Европейски-
те страни, за „Мадрид“ и 
„Барселона“. По същество, 
тази малка книжка е един 
от първите наръчници за 
спортистите, практикува-
щи играта футбол. За съ-
вършения играч, Тончев 
пише: „ Той е този, който 
може да изпраща каквато 
и да е топка, да напредва 
с топката като залъгва и 
изиграва всички срещ-
нати противници.“ Три са 
главните качества, които 

трябва да притежава всеки 
играч: блокиране, дрибли-
ране и целенасочено ри-
тане. А главният принцип 
е: „Да запази колкото се 
може по-дълго топката в 

своята партия“. Цялата игра 
се състои в отнемане топ-
ката от противника и след 
това получената топка да я 
дриблираш, да я пасираш, 
да я шутираш, според това 
кое от тези действия ще 
бъде най-полезно в случая“. 
По-нататък Тончев разглеж-
да значението и длъжнос-
тите на всички играчи по 
време на игра. Схващанията 
на Стефан Тончев, написани 
преди повече от 100 години 
звучат съвременно и сега. 
Съотборника му Стефан Гир-
канов го описва като „... до-
бър и коректен. Повече той 
ни тренираше отколкото 
Стефан Данчев. Взискателен 
към играчите и строгичък 
при тренировките. Играеше 
нападател. Спокоен играч 
с отмерен и силен удар...“ 
Тончев е запомнен като от-
личен техник, който не само 
е боравил добре с топката, 
но е предавал уменията си 
на по-младите, въвеждай-
ки тренировъчен процес. 
За младежите той е кумир. 
Това обяснява появата на СК 
„Стефан Тончев“, клон на СК 
„Победа“ в северната част 
на Варна през 20-те години 
на миналия век. Във възпо-
менание на неговият кратък 
живот и като доказателство, 
че делото му не е забра-
вено, преподавателят от 
Машинното училище и ос-
новател на СК „Диана“ Крум 
Кънчев публикува следни-
те редове: „..неговият ма-
лък клуб „Спортист“ стана 
известният „Тича“, който 
заедно с клоновете си „Гра-
нит“, „Надежда“ и „Шипка“ 
наброява около 200 члена. 
Той щеше да види в родния 
си град Варна приморски 
клуб „Победа“ с клоновете 
си „Сокол“...“Стефан Тончев“ 
и „Атлетик“ с около 200 чле-
на... Стефи щеше да се радва 
на тяхната английска игра“.

На 1.09.1916 г., 
Царство България 
обявява война на 
Румъния. Българ-
ските и осман-
ските войски раз-
громяват подкре-
пяната от руски 
и сръбски сили 
румънска армия в 
Добруджа. Впослед-
ствие български 
и османски части 
преминават Ду-
нав и съвместно с 
войските на оста-
налите съюзници 
превземат румън-
ската столица 
Букурещ

На 20.09.1916 г.: 
Иван Вазов е номи-
ниран за Нобелова 
награда

1916

Тончо Витанов Стисков -
баща на Стефан

Деспина Тончева - май-
ка на Стефан, почина-

ла на 16.10.1950 г. на 88 
годишна възраст

Стефан Тончев
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Писмо от Стефан Тончев до майка му
(на гърба на картичката)

Картичка от ротата на Стефан,
той е втори на втори ред

Основателите на СК „Напред“
Коста Заимов, Георги Ант. Георгиев

и Кръстьо Петров

Стефан (вдясно) като школник с брат си Васил
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На 16 април, за 
първи път отбор от друг 
град пристига за футболен 
мач във Варна. Гостите са 
от дружеството „Спорт“ Шу-
мен (някъде записан и като 
„Слава“). Иван Мирски гово-
ри за този мач в спомените 
си: „На това игрище (б.р. 
Колодрума) организирахме 
с много труд първия меж-
дуградски мач - с вход, сре-
щу Шуменския клуб „Слава“. 
Тогава в Колодрума нямаше 
пейки. Не помня кой и как 
ни разреши да се използ-
ват столовете от ресторант 
„Грозд“ (след това „Димят“), 
но помня, че всички които 
след пладне трябваше да 
играем, пренесохме на гръб 
стотици столове от ресто-
ранта за удобството на гос-
тите“. На мача са поканени 
официални лица, начело с 
кмета, свири духова музика 
преди срещата, пуснати са 

входни билети. Всичко това 
се прави, за да може варнен-
ското гражданство да види с 
очите си как се практикува 
футболната игра и да се спе-
чели благоразположението 
му.  „Река Тича“ печели мача 
с 2-0.  Мирски продължава 
спомените относно трудно-
стите: „Най-трудно бе въпро-
сът с топките. Обикновено 
се снабдявахме от чуждите 
параходи. Положението оба-
че се влоши през Първата 
световна война. Параходи 
не идваха. Тогава във Варна 
имаше германски войскови 
части. Ние често се намес-
вахме в тяхната игра, докато 
уж случайно някой от нас 
ритнеше топката в шубрака, 
от където после я измъквах-
ме с голям труд“.

В стремежа си да запоз-
наят своите съграждани с 
футбола, младежите органи-
зират клубове на футболни 
симпатизанти, предимно 
сред девойките от Девиче-
ската гимназия. Използвали 

са и факта, че сред тях има и 
представител на семейство-
то на бившия кмет Кръстьо 
Мирски.

През декември 1917 
г. по инициатива на пред-
седателя на СТД „Напред“ 
Георги Ант. Георгиев се про-
вежда общо събрание с цел 
дружеството да се преобра-
зува в спортен клуб и да се 
разшири районът му. Общо-
то събрание решава също 
да промени името на дру-
жеството на „Развитие“ и се 
приема нов устав. Новият 
устав се представя пред Ок-
ръжно управление – Варна, 
за утвърждаване и легали-
зиране на клуба. След ме-
сец обаче уставът е върнат 
неодобрен. Необходимо е 
името на клуба отново да 
се промени, защото в града 
вече имало дружество със 
същото име с утвърден ус-
тав – Спортно туристическо 
образователно дружество 
„Развитие“ при Търговската 
гимназия. 

1917

1917 г. се свързва 
с т.нар. Велика 
октомврийска 
социалистическа 
революция. Това е 
периодът на Първа-
та световна война. 
Войната носи ги-
белта на четири 
големи империи – 
Османската, Руска-
та, Австро-унгар-
ската и Германска-
та и на картата на 
Европа се появяват 
девет независими 
държави

На 12.09.1917 г. в 
двореца Евксино-
град след продължи-
телно боледуване 
издъхва царица 
Елеонора, съпруга 
на цар Фердинанд I

През 1917 г. в кино 
“Одеон” в столица-
та е прожектиран 
за първи път филма 
“Любовта е лудост”. 
Сценарист, режи-
сьор и в главната 
роля Васил Гендов. 
Филмът дава име-
то на Варненския 
кино фестивал

До войника Коста Со-
тиров

Аеропланно училище, 
аеродрум „Божурище“, Со-
фия  27.04.1917 г,

Драги Коста,
Пращам ти тази сним-

ка, която представя един 
момент от мача ни с Шу-
менците. Само аз и Цоца-
та сме излязли от нашите, 
понеже снимката е снета 
на момент. В неделя имаме 
друг мач с тукашните арме-
нци и който мач вярвам да 
снемат на много картички. 
Вярвам афиша да си по-
лучил изпратен до теб от 
дружеството. (не се чете) 
Георги

Можем да отгатнем, 
че писмото е от Георги Ба-
лабанов, отбелязал се на 
снимката с Азъ. А “Цоцата”, 
вероятно е Цочо Недков.
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Георги Великов
Станчев – Гурко
(29.09.1904, Провадия – 

неизв.)
СК „Гранит“/“Развитие“/

“Владислав“: 1918 – 1924 г.
Позиция: десен 

инсайд
„Роден съм в 

Провадия, къде-
то завърших 2-ри 
прогимназиален 
клас. През 1912 
г. се преселихме 
във Варна, в собст-
вена къща на ул. 
„Драгоман“ № 46. Във Ва-
рна завърших 6-ти клас, 
след което се прехвърлих 
в Търговската гимназия, 
която завърших през 1924 
г.

Като ученик от 5-ти 
клас, през 1917 г. посетих 
за първи път Колодрума, 
където се играеше фут-
болен мач между „Тича“ 
и един английски военен 
тим. Играта ме обхвана 

изцяло и още на следва-
щия ден, побързах да се 
запиша в близкия спортен 
клуб „Аполон“, игрище-

то на който се 
намираше на 
празното мяс-
то, където сега 
е построено 
Съветското кон-
сулство. 

И г р а е х м е 
всеки свободен 

час. Играта ми хареса и за-
това не пропусках свобод-
ното си време да тренирам 
на игрището. Сприятелих 
се с някои играчи от „Раз-
витие“ и те ме поканиха 
да отида да играя при тях. 
Съгласих се и още първия 
мач ми отредиха поста 
десен инсайд (сега № 8). 
Средствата ни за спортни 
пособия бяха нищожни, 
играехме с обикновени-
те си обуща. Имахме само 

една топка, която се къса-
ше и всеки ден трябваше 
да я кърпим. 

Към клуба започнаха 
да прииждат масово нови 
членове и по броя им зад-
минахме членовете на 
„Тича“. Виждайки този на-
предък, “тичанци” ни при-
влякоха като клон с обе-
щания, че ще ни помагат. 
А както се получи, вместо 
да ни помагат, те приби-
раха и нашите играчи при 
тях. Решихме да ги напус-
нем и преименувахме но-
вия си клуб „Гранит“. (бел. 
след като напуска „Тича“, 
новият клуб се преиме-
нува „Владислав“. Като 
„Гранит“, клубът все още е 
клон на „Тича“).

На 1.05.1921 г. се съ-
брахме 20-30 играчи и 
симпатизанти на клуба и 
след дълги разисквания, 

Мили Добренце,
изпълвам обеща-

нието си да се 
обадя. Ето ме вече 

настанен и обзаве-
ден чудесно в едно 

турско селце близо 
до Гюмюрджина. 
Имам книги, взех 

си китара да имам 
на разположение. .. 
Върша туй, което 

ми диктува настро-
ението.

Един ден съм свобо-
ден, войнишкият ...... 

Ницов."
Последният ред не 

се чете добре.

Картичка, изобразяваща, деца играещи футбол, изпратена 
от Никола Ницов до съотборника му от ФД "Спортист" и 

"Тича" Добри Добрев.
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по предложение на тога-
вашния ни председател Ге-
орги Георгиев решихме да 
се наречем „Владислав“. 

По това време в „Тича“ 
имаше разложение и ние 
се възползвахме. Аз, като 
съученик на Борис Став-
рев, решихме да отидем на 
неговото лозе (бел. лозето 
на Борис Ставрев се нами-
ра на мястото, където беше 
построен ст. „Юрий Гага-
рин“), където имаше една 
сламена колиба и с нашия 
близък приятел Андрей 
Иванов (Дядката) преско-
чихме вечерта до колибата 
и стигнахме до споразуме-
ние те да дойдат да игра-
ят при нас, още в първия 

мач срещу „Тича“. Валеше 
дъжд, теренът беше раз-
калян, играта беше мно-
го нервна и се стигна до 
сбивания между играчи 
и публиката, която бро-
еше около 3000 души. 
Получи се истинска вой-
на между доскорошните 
съмишленици от двата 
отбора, но понеже тогава 
нямаше жълти и червени 
картони, всичко утихна 
и играта продължи. Не 
си спомням какъв беше 
резултата, за това можем 
да попитаме Кръстьо 
Петров.

Искам да кажа с ня-
колко думи какво изпи-
тание беше за всички 
владиславци, когато 

В годините 1917, 
1918  голяма част 
от футболистите 
са мобилизирани. 
Никола Ницов е вече 
в донаборна възраст 
и както разбираме 
от картичката, 
изпратена до 
приятеля му, и 
съотборник от 
"Спортист"/"Тича", 
Добри Добрев, той е 
изпратен да служи 
в района около 
Гюмюрджина. (Добри 
Добрев по това 
време служи във 
флота)

1917
трябваше да играем сре-
щу един белогвардейски 
професионален тим от ви-
сока класа – „Галиполи“. За 
наше нещастие в събота 
вечер падна сняг и натру-
па около метър. В неделя 
сутринта, играчи и съмиш-
леници започнахме да по-
чистваме снега, за да може 
до обяд игрището да е го-
тово за игра. След обяд, в 
3 часа, макар и изтощени 
от положения труд преди 
обяд, претърпяхме пора-
жение с 10:1, но ние бяхме 
деца пред тях. Въпреки 
това, първият гол бе отбе-
лязан от Кръстьо Петров.“ 
(Автобиография на Георги 
Великов Станчев, Държа-
вен архив, Варна)

София, 17.12.1981 г.

Уважаеми др. Свраков,

Получих писмото Ви и благодаря за внима-
нието. 

Исканите от Вас сведения предполагат пре-
ди всичко достоверност. По принцип говоря и 
пиша за неща, които зная с положителност, а 
това значи че трябва да туря в ред мислите си 
– нещо, което не е лесно за моята метусалемска 
възраст – навърших 85 години! Колкото се отна-
ся до документи и снимки от „Тича“, за съжале-
ние не ми е останало нищо, защото през 1944 г. 
жилището ни пострада много тежко от бомбар-
дировките и в него изгоряха много неща, вкл. и 
снимки и др. от „Тича“. 

Ще Ви пиша по-късно, след като се помъча 
да си спомня някои работи. Бързам, обаче, да 
Ви кажа предварително, че всичко, което ще Ви 
пиша, ще се отнася до с.к. „Тича“.

С това писмо изпълнявам само конвенцио-
налната етика на кореспондирането и полвзай-
ки случая, желая да изкажа още веднъж своите 
благополжелания за новата 1982 г.

С уважение
Ставри Флорев 

(подписан)
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Годината в споме-
ните на Иван Найденов. „В 
началото играех във втория 

тим на „Тича“. През 1918-та ме 
взеха в първия тим. Трени-
рахме на колодрума. Той си 
беше едно малко колодрумче 
с едно малко игрище за фут-
бол. Беше на колоездачите. 
Таман да започнем трениров-
ката и те дойдат та ни изпъ-
дят. И топки нямахме много. 
Като дойде нея година един 
английски отбор, топките ги 
носеха на букет, като детски 

1918

На 3.03.1918 г. 
Русия капитулира 

пред Централни-
те сили, част от 

които е и Царство 
България и излиза 
от войната като 

подписва Брест-
Литовския мирен 

договор

На 15.09.1918 г. 
Българската вой-
ска допуска пора-

жение (пробив) при 
Добро поле, което 
означава капиту-

лация и излизане 
от войната. Това 

става повод за 
Владайското въс-

тание.

балони. Много бяха, по 10 
имаха. Понеже колодрумът 
беше мъничък, а долната 
врата беше до шосето и те 
като ритнат топката, тя пада-
ше в Морската градина. Там 
чакаха наши хора, дежурни 
имахме, вземаха топката и 
бягаха. Англичаните не тър-
сеха топките си. Така се снаб-
дихме нея година, иначе от 
къде да намериш топки. 

Иван Найденов

Иван Найденов -
Найденката

(15.10.1902 – неизв.)
СК „Владислав“/ „Тича“ 

1918 - 27: десен инсайд
България „Б“ 2 мача

Найденов е един от ос-
нователите на „Гранит“/ “Вла-
дислав“, като през това време 
играе и за „Тича“, на който СК 
„Гранит“ е колективен член. В 
периода 1922-1927 г, е играч 
на „Тича“, когато печели купата 
в Букурещ. „ Никакво търже-
ство нямаше“, спомня си Най-
денов. „Хората тогава малко 
се интересуваха от футбола. А 
носехме първата спортна купа, 
спечелена за България. Няма-
ше посрещачи, те и на коло-
друма малко хора идваха да ни 
гледат. Ние сме се събличали 

по екип в нашия клуб с госту-
ващия отбор и сме обикаляли 
из Морската градина като цир-
каджии да привлечем публика 
за мача. Така беше едно вре-
ме. Много ни се играеше, ама 
условия никакви. Толкова ни 
се играеше с брат ми Михаил, 
че вечер ставахме да гледаме 
по няколко пъти небето, дали 
няма да завали дъжд. Защото 
завали ли дъжд, на колодру-
ма беше кал до шията. Топката 
ставаше най-малко 2 килогра-
ма. Ако пък се случеше да я 
удариш на каишката, там дето 
се вързваше топката... загуб-
вал съм съзнание... но нищо 
не можеше да ме откаже от 
футбола. През 1928 г. ме взеха 
в „Шипченски сокол“. 

Ръководството на 
УТСД "Река Тича" 

от ляво надясно: 
Петър Кандиларов, 

Никола Ницов, 
Драгни Кандиларов, 
Боян Бянов, Христо 

Попов, Никола 
Савов, Кирил Кирчев 

и Иван Кр, Мирски 
(председател)
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През есента на 1992 г. Иван Найде-
нов е посетен в дома си в местността 
Евксиноград от софийският журналист 
Силвестър Милчев. 

Задачата е трудна, температурата 
е зимна, къщите са необозначени и г-н 
Милчев е принуден да  надвиква  лая на 
кучетата, за да разпита съседите къде жи-
вее именитият нападател. Намира го по 
тъмно в малката му вила. сгушен до запа-
лената печка. Разговорът им е подробно отразен в книгата 
„Футболната романтика на България“. Отговорът на въпроса 
- кога и защо се е разделил с първия си клуб (бел. първият 
клуб на Найденката е всъщност клона на „Тича“ – „Гранит“, 
който от 1921 г. носи името „Владислав“. Найденов носи зе-
лената фланелка с детелината до 1923 г., след което преми-
нава в „Тича“):

„През 1928 г. Тогава не беше така лесно да си намери 
човек работа. Мъчно и трудно беше дори. От „Шипченски 
сокол“ ми помогнаха да бъда приет на служба в полиция-
та. И до сега съм благодарен... Момчетата от „Тича“ не се 
обидиха, разбираха ми положението. След една година 
бях съкратен, но веднага ме назначиха в общината като 
брояч на парите в касата. Следобедът ги внасях в банката.“

Няколко месеца по-късно, Силвестър Милчев полу-
чава неочаквано писмо с подател Иван Найденов. Целият 
текст от писмото публикуваме нередактиран, с разреше-
нието на г-н Милчев:

10.03.1993 г.
гр. Варна, к-с „Св. Константин“

Уважаеми г-н Милчев,

Отдавна получих прат-
ката с в. „Спорт“ с публи-
кацията за мен и спорта 
(футбола), който все още, 
макар и на моята възраст 
ме вълнува. Радвам се ко-
гато нашата млада смяна 
постига големи успехи и 
ме боли, когато губим. Но... 
винаги е важно правилото: 
„В спорта, загубата е още 
по-голям стремеж и стръв 
за следваща победа.“ Така, 
че като гледам футболни 
мачове (разбира се, по 
телевизията), ме връщат 
в онова време на нашата 
младост с вълненията, с ра-
достните сълзи на победа-
та и отчаянието, краткото 
отчаяние по загубите. Мно-
го се радвам, че статията 
сте озаглавили „Младини, 
младини“. Това е най-хуба-
вият отрязък от времето на 
всеки човек. 

Г-н Милчев, струва ми 
се, че са малко спортни-
те журналисти, които об-
ръщат поглед назад във 
времето, и си спомнят и 
намират добра дума за 

нас ветераните. Защото, 
връщайки се назад във 
времето, съвременни-
те спортисти ще видят 
едно спортно поколение, 
дръзновено и бойко, но 
лишено от добра спортна 
база. Гледайки зелените, 
меки футболни игрища, 
споменът неминуемо ме 
връща към стадионите с 
твърда покривка, окър-
вавени, наранени колене 
от контузии, на които 
чак толкова не се обръ-
ща внимание. Виждам 
и избелелите ни екипи, 
изгубили отличителния 
си цвят и шарки, но с 
повече хъс и желание 
у момчетата за победа. 
Но...  това са повече спо-
мени. Щастлив съм, че на 
деветдесет и първата си 
година все още паметта 
ми не ми изневерява и 
помня много подробнос-
ти (малки и големи) за 
това щастливо време на 
младостта си. Не съм заб-
равил нито един от съот-
борниците си, помня и 
много епизоди и случки, 
малки и големи, които са 

ни съпътствали по време 
на тренировки и на значи-
ми и незначими спортни 
събития. Това ме крепи. 

Сложно нещо е това 
футболът и другите спор-
тове, и практикуващите ги 
наверно така до дълбока 
старост не могат да забра-
вят онези мигове, които 
дават на човека криле, 
или пък го водят до отча-
яние, но за кратко ... и пак 
и пак – желанието за нови 
успехи, победи... а това ми-
сля, че носи името - труд и 
воля за доказване, за по-
беда... И когато има хора, 
които умишлено искат 
да зачернкнат някои от 
успехите на българския 
футбол, когато забравя, 
че преди тях млади хора 
са поставяли основите, 
това ме наскърбява. 

Г-н Милчев, при нашия 
разговор аз ви изредих, 
говорих за нашите загуби 
и победи. Когато ви разка-
зах за купата – сребърната 
купа, която сп. клуб „Тича“ 
спечели в мачове срещу 
румънските „Трикольор“ и 

Иван Найденов 
през 1980-те.
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„Ювентус“ (бел. „Спортул 
Студентеск“) 1925 г., съща-
та бе съхранявана в клуба 
на „Тича“ години наред. 
След 9.09.1944 г. тя пре-
минава в сегашния „Чер-
но море“. Тайно през тези 
години, ние ветераните се 
събирахме и спомените ни 
крепяха. С болка по-късно 
узнахме, че нашата сре-
бърна светиня „черномор-
ци“ превърнали в обик-
новен пепелник... Какво 
светотатство!.. С какво 
сърце позволи това ръ-
ководството ни? А някой 
по-далновиден спортен 
деятел взел, че си присво-
ил една от най-красивите 
части на купата – нейни-
ят капак. Това аз забравих 
да ви кажа при срещата 
ни. Дано някой добросъ-
вестен спортен деятел се 
е заинтересувал от горе 
казаното. 

На вас желая здраве 
и успехи в работата ви! 
На нашият футбол – сияй-
ни върхове! За да стоплят 
сърцата ни. Още веднъж 

благодаря за вниманието. 
Иван Найденов

гр. Варна, к-с „Св. Кон-
стантин“, ул. 20, № 63

Има нещо пророческо 
в пожеланията на Найден-
ката. Само година и по-
ловина по-късно нашия 
футбол неочаквано дос-
тига сияйния си връх на 
Световното първенство в 
САЩ. 

Всички черноморци 
очакват да се сбъдне и 
другото му пожелание. 
Сребърната светиня да 
намери своето място в 
клубен музей, където да 
бъде на показ, като знак 
на уважение към истори-
ята на клуба и ветераните 
му. Обезпокояващ е фа-
ктът, че до този момент 
купата е в пълна неиз-
вестност. Проверки при 
антикварите за сега не са 
донесли яснота за место-
положението й. Остава ни 
да се успокояваме с чер-
ния хумор на един от тях: 
„Нали знаеш, че накрая 
всичко идва при нас.“

1.04.1934 г., Иван Найденов (вторият клекнал) с екипа 
на България "Б" преди мача срещу Югославия. Това е 
последната му година като футболист.
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Иван Кръстев Мирски 
(2.03.1898  – 14.09.1970)
СК „Тича“ 1914 - 19
Позиция: нападател
Иван Мирски е осмото 

дете на кмета Кръстьо Мир-
ски и съпругата му Стефания. 
Роден и израстнал във Варна, 
Иван завършва класическия 
отдел на Варненската мъжка 
гимназия. Като гимназист, той 
се запалва по футбола и заед-
но със съучениците си Боян 
Бянов, Георги Балабанов и 
Цочо Недков става активен 
член на футболния отбор 
на УТСД „Река Тича“. Мирски 
участва в един от емблема-
тичните мачове на „Тича“ 
през лятото на 1919 г., когато 
„Левски“ – София, е победен 
във Варна с 4-1 при първата 
им среща в историята на два-
та отбора. През 1921 г. Иван 
Мирски е един от основате-
лите на Северно-българска-
та спортна лига, в която той 
заема ръководни длъжности 
и е председател на Сговора 
на варненските спортни ор-
ганизации. През декември 
1923 г. той е един от делега-

тите основоположници на 
БНСФ. След като завършва 
гимназията, Мирски се за-
писва във Военното учи-
лище в София, служи и две 
години във Варна. След 
това завършва топограф-
ски курсове в София и ге-
одезическа школа към Во-
енния географски институт. 
Като отличник на випуска 
е изпратен във Флоренция 
(Италия), където с държав-
на стипендия получава ви-
сше образование по геоде-
зия и защитава докторат по 
математика. В България се 
връща през 1930 г., постъп-

ва във Военния географски 
институт и става началник на 
Картографския отдел в него. 
През 1952 - 1953 г. препода-
ва в Софийския университет. 
Пенсионира се като полко-
вник. Всички тогавашни кар-
ти на България са правени 
под негово ръководство. 
Иван Мирски е автор на кни-
гите „Топография за всички“, 
1938 г. и „Топографски на-
ръчник“, 1945 г.. Съпругата 
му - Симка Пенева, е родена 
в Горна Оряховица на 8 май 
1907 г., починала на 29 юни 
1988 г. в София. Тя завършва 
история на изкуството във 
Флоренция. Имат две деца 
- Стефания и Кръстю. Има 
информация, че като предсе-
дател на Дома на Народната 
армия, Иван Мирски създава  
армейския клуб на ЦДНА – 
София, 1949 г. Има голяма ве-
роятност тази информация 
да е неточна. От софийския 
журналист Силвестър Мил-
чев научаваме, че тук става 
въпрос за негов съ-именник, 
полк. Иван Мирски от софий-
ското село Петърч. 

Иван Мирски

Марин Йорданов
Джумалиев - Джумата 

(2.02.1896 – 15.8.1957)
СК „Тича“ 1913 - 18
Позиция: вратар 
Един от основателите на 

УТСД „Тича“, завършва ВМГ 
през 1915 г., играе като вра-
тар. След 1920 г. е играл и във 
Враца, където се разболява 
от пневмония и прекратява 
футболните занимания. През 
1925 - 1926 г. Джумата е в 
управлението на СК „Тича“. 
До 1928 г. работи във ветери-
нарния отдел към общината, 
а след това води градския 
протокол. Марин Джумалиев 
е кръстник на футболиста на 
„Тича“ и „Владислав“ Борис 
Ставрев Томов. Умира във Ва-
рна и е погребан в Централ-
ните гробища. Марин Джумалиев

Тричленна комисия за определяне
на тимовете 1916 - 1923 г. в състав

Георги Балабанов, Боян Бянов и Борис Тончев

На 27.09.1918 г. е 
обявена Радомир-
ската република. 
Български войници 
отказват да вою-
ват, вдигат бунт 
и се оттеглят, 
като в своя про-
тест достигат 
до столицата. 
Бунтът е поту-
шен. Цар Ферди-
нанд I абдикира на 
3.10.1918 в полза 
на сина си.

На 11.11.1918 г. 
Първата световна 
война завършва 
с катастрофа за 
България

1918



38

Отзад:  Стоян 
Златев, Арматей 
(?), Илия Антонов, 
Никола Люцканов 
и Борис Тончев 
- Орфански. В 
средата: Никола 
Антонов, Алекси 
Алексиев - Папàта 
и Никола Ницов
Отпред: Георги 
Константинов, 
Янко Икономов и 
Христо Кръчмаров

Александър Георгиев 
Бегажев

(1.08.1898, Горна Джумая (дн. 
Благоевград) – 1970, Варна)

Подобно на съучениците 
си от ВМГ Бянов, Балабанов, 
Ницов и Борис Тончев, Бега-
жев е въвлечен в спортно-
туристическото движение 
и през този период е пред-
седател на УТСД  „Тича“, а в 
последствие и почетен член 

на клуба. Баща му е комита 
в Македония. Александър 
учи стенография и завършва 
бълг. филология и право в 
СУ. Владее немски, френски, 
английски, руски и италиан-
ски език, защитава и докто-
рат по философия. Той рабо-
ти като журналист за вест-
ниците „Варненски новини“, 
„Варненска поща“ и „Черно 
море“, зам.-гл. редактор и гл. 
редактор на в-к „Варненска 

поща“. Бегажев пише 
художествена и теа-
трална критика, пре-
вежда Юго и Дикенс 
и издава заедно с кап. 
Паспалеев сп. „Морски 
сговор“. След отказа 
му да отпечата (1940) 
растера на богинята 
на победата Нике в 
чест на германското 
оръжие е уволнен от 
в-к „Варненски нови-
ни“. През 1944 г. Бега-
жев превежда новини 
от Радио Москва за 
“Бюлетин на Отеч. 

фронт” (от 4.10.1944 в-к “На-
родно дело”). Арестуван и 
откаран (1949) в Дирекци-
ята на милицията в София 
по обвинения в англо-аме-
рикански шпионаж заради 
излезлия в Лондон негов 
превод на мемоарите на 
Паспалеев. След година Бе-
гажев е изпратен в трудово-
изправителното общежитие 
в Белене. Връща се у дома 
през 1953 г.

1918
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1919

31.12.1919 г. обя-
вена е Варнен-
ската комуна 
начело с Дими-
тър Кондов. Не-
гови помощници 
в кметството 
са Станко Кал-
чев, Жечо Ди-
киджиев и д-р 
Никола Дими-
тров. Комуната 
просъществува 
до 23.05.1921.

Годините се харак-
теризират със стремежа на 
варненската спортна младеж 
да овладее тънкостите на 
футболната игра. Училищата 
са затворени и в тях са наста-
нени окупационните войски 
(главно англичани и фран-
цузи). Те съставят войниш-
ки, сержантски и офицерски 
отбори, които се състезават 
помежду си по кастов модел, 
офицери срещу офицери, 
войници срещу войници ... 
Варненските футболисти ги 
наблюдават, играят с тях и 
изучават играта. Известният 
по-късно колоездач, а тогава 
и футболист от СК „Река Тича“ 
Атанас Георгиев – Танашото 
споделя: „По цял ден прекар-
вахме на игрище Колодрума, 
където наблюдавахме игра-
та на пришълците – военни, 
овладявахме я и се чувства-
хме вече мъже“. Алекси Алек-
сиев, двукратен шампион с 
„Владислав“ от 1925 и 1926 

г., разказва за оня незабра-
вим футболен мач между 
най-добрите футболисти 
от Варна, събрани като от-
бор на „Тича“ и футболисти 
от английските окупацион-
ни войски: „На игрище Ко-
лодрума беше истинско 
Вавилонско стълпотворе-
ние. Пристигнала с конски 
и магарешки каруци, цяла 
Варна беше дошла да гле-
да неповторимото зрели-
ще. Тъпани, зурли, кавали, 
гайди и какви ли не още 
музикални инструменти 
се надпреварваха да вди-
гат шум. Подпомогнати от 
англичанина Арматей в от-
браната, ние направихме 
равен мач с англичаните 
– 4 - 4, а във втория мач, 
без Ариматей ги победих-
ме.“ През септември 1919 
г. СК „Развитие“ провежда 
редица футболни срещи. 
За отбелязване е първата 
футболна среща срещу от-
бора на Варненската тър-
говска гимназия. Преди 
началото на срещата двата 

отбора се договарят да я на-
правят по-интересна, като 
всеки играч депозира при 
рефера 2 лева, с уговорката 
след края на мача общата 
сума от 44 лева да се пре-
даде на отбора победитвл. 
СК „Развитие“ побеждава с 
1 - 0 и сумата влиза в касата 
на клуба. Следват два мача 

срещу „Червения тим“. Пър-
вия завършва 0 - 0, а втория 
със загуба 0 - 3. 

Годината е характерна и 
с първите срещи на тичанци 
с утвърдените столични клу-
бове „Славия“ и „Левски“. Пи-
онерите на българския клу-
бен футбол са чували един 
за друг, но никога са нямали 
честта да премерят сили на 
футболното игрище. След ко-
респонденция с писма и теле-

грами, клубовете стигат до 
споразумение да се срещ-
нат за по един мач през ля-
тото във Варна, след което 
„Тича“ ще отпътува за Со-
фия, за да върне визитата. 
Пръв във Варна пристига 
отборът на „Левски“, а две 
седмици по-късно този на 
„Славия“, който в 6-годиш-

ното си съществуване все 
още не е изпитал разочаро-
ванието на загубата. За този 
мач, най-подробни сведения 
са запазени от самите слави-
сти. Тяхната интерпретация 
върху събитията около този 
мач е публикувана в книгата 
им „Един век футбол в бяло“, 
издадена през 2013 г.

Колодрума, 3.08.1919 г.

СК  „Река Тича“ –
ССК „Левски“ София

4 - 1
В книгата „С Левски по 

дългия път през времето“, 
автора Стефан Нойков пише 
за този мач история, разка-
зана му от участника с еки-
па на „Левски“ София, д-р 
Петър Стоянович: „Обляк-
охме ние сините фланелки 

и нашият естет Цеко Генев 
предложи да сложим и 
вратовръзки, за да бъдем 

по-елегантни. Сложихме ги 
и първия ни мач с тях беше 
естествено срещу „Славия“ 
през 1919 г. Само че на тази 
история скоро й дойде кра-
ят. Това стана през същата 
1919 г. в мача ни с „Тича“. 
Беше непоносим пек. Оно-
ва корито, каквото беше 
старият варненски коло-
друм се беше превърнало 
в истинска сауна, едва не 
слънчасахме. Тичахме като 

От софийския вест-
ник „Пряпорец“ (бр. 167, 
30.08.1919 г.) научаваме че 
софийският спортен клуб 
„Левски“ ще отпътува на 
другият ден за Варна през 
Русе, където ще се със-
тезава на 3 август с при-
морският футболен клуб 
„Тича“.
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1919
1919. Започва 

Парижката 
конференция за 

изработване 
на договорите 

с държавите, 
победени в Пър-
вата световна 

война. Сред тях е 
и смазващият за 

България Ньой-
ски договор.

СК "Тича" - СК "Левски" - София, Колодрума Варна, 3 август 1919 г.
Прави от ляво надясно: Никола Ницов (председател), Ариматей,

Христо Кръчмаров, Георги Константинов, Илия Антонов, Боян Бянов
и неразпознат. Преден ред: Никола Антонов, Кирчо Ангелов - вратар,

Иван Кр. Мирски, Борис Тончев - Орфански и Никола Люцканов

побъркани, а вратовръзки-
те ни задушаваха, не може-
хме да дишаме. Хвърлихме 
ги щом влязохме в събле-
калнята след първото полу-
време и повече не ги сло-
жихме.“ На друго място в 
книгата си (стр. 30), Стефан 
Нойков пише : „Сега сме в 
лятото на 1919 г., когато към 
примамливия но негосто-
приемен за футболистите 
черноморски бряг потег-
ля отборът на „Левски“. За 
спортна Варна това е съ-
битие, което предизвиква 
изключителен интерес, 

старият градски колодрум, 
на който „сините“ играят с 
„Тича“ буквално е претъп-
кан и за бурна радост на 
зрителите мача завършва 
4-1 за тичанци, (това е ма-
чът, за който стана дума в 
историята с вратовръзките 
на „сините“). Във Варна иг-
рае и „Славия“, но не успя-
ва да защити реномето на 
столичния футбол – губи 
от „Тича“ с 0 - 3. На възму-
тените си почитатели в Со-
фия, играчите на „Левски“ 
и „Славия“ ще обясняват 
после тези чувствителни 
загуби във Варна с голя-

мата жега и продължител-
ното къпане в морето, в 
това вероятно има нещо 
вярно. През есента на съ-
щата 1919 г. „Тича“ (както 
е прието) връща визитата 
на софиянци, побеждава 
„Славия“ с 1 - 0 и дава 1 - 1 
с „Левски““. (бел. Няма друг 
източник, който да спо-
менава за мач „Левски“ – 
„Тича“ 1 - 1, игран в София 
през 1919 г. Всеизвестната 
информация е, че този мач 
не се е състоял поради 
демонстрации срещу под-
готвящият се Ньойски до-
говор).

Колодрума, 16.08.1919 г.

СК  „Река Тича“ –
СК „Славия“ София

3 - 0

В алманаха на „белите“ 
четем следното: След трите 

победи в официалните ма-
чове в София стана ясно, че 
за „белите“ в столицата няма 
техен равностоен съперник 
и от клуба отправят взор на-
вън. За това важно събитие 
разказва тогавашният играч 
Георги Григоров – Фурла-

ната: “През 1919 г. Славия 
представляваше солидна 
организация, а неговият 
представителен футболен 
отбор след победите си над 
другите столични състави 
се смяташе от любителите 

***
24.12.1919 г. каца 
първият транс-

портен само-
лет по линията 

София - Варна, 
носещ пощенски 

пратки (тази 
линия е под-

държана само 
за един месец). 
Едва през 1947 

г. между Варна и 
София е откри-

та постоянна 
въздушна линия.
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на спорта в София за неофи-
циален първенец на страна-
та. Наистина, знаехме че във 
Варна съществува футболен 
клуб „Река Тича“, чувахме още 
че от време на време отборът 
му играел с моряци от чужди 
параходи, но това никак не 
смущаваше самоувереността 
ни на „първенец“. Ние, сла-
вистите пожелахме да пре-
мерим сили с този непознат 
за нас тим. След дълги пре-
говори с писма и телеграми 
най-сетне бе постигнато спо-
разумение първата среща да 
стане във Варна на 16 юли, а 
втората в София през септем-
ври. Въпреки самочувствие-
то ни ние не пренебрегнахме 
тренировките и ги приклю-
чихме едва в навечерието на 
заминаването. Никога няма 
да забравя това първо „тур-
не“. На гарата дойдоха да ни 
изпратят много членове на 
клуба, а други бяха решили 
да ни придружат и присъст-
ват на това първо по рода си 
спортно събитие у нас. Във 
Варна никой не ни посрещна. 

Отседнахме да нощуваме 
в гимнастическия салон 
на Търговската гимназия. 
Повечето от нас си легнах-
ме гладни, защото водачът 
ни не беше при нас и не се 
беше погрижил за храна. 
Нощта прекарахме лошо, 
защото нямахме елемен-
тарни удобства за спане. 
Нямахме нито легла, нито 
завивки. Закуската и обядът 
не можаха да изкупят нощ-
ните несгоди. Едва в 16.30 
часа облечени за игра, но с 
понижен дух, нашият неха-
ен водач ни заведе на игри-
щето. Тук разочарованието 
ни се усили. От днешно 
гледище, това трудно мо-
жеше да се нарече игрище. 
Посред колодрумната пис-
та се гушеше маломерно 
тясно пространство, обрас-
ло с анемична, пожълтяла 
вече трева. На четирите 
краища, от които трябваше 
да се бият ъгловите удари, 
наклонът беше толкова го-
лям, че топката трябваше 
да се подпира с камък, за 
да не се изтъркаля надолу 
по аутлинията. Наистина, 

и ние не играехме на иде-
ален терен в София, но все 
пак нашето игрище имаше 
необходимите размери и 
беше добре изравнено. Още 
в първата минута стана ясно, 
че „Тича“ съвсем не е ма-
хленско клубче и че нейните 
играчи не бива да се под-
ценяват. В нашите редове 
настъпи объркване от нео-
чаквания устрем на тичанци 
и изненадващата своеобраз-
ност на терена. Крилата ни, 
с които в София най-добре 
работехме бяха просто па-
рализирани и не можеха да 
си намерят място. Варненци 
използваха нашето смуще-
ние и при едно разбъркване 
откриха резултата. Посте-
пенно започнахме да се съв-
земаме. Направи ни странно 
впечатление, че един от на-
падателите на „Тича“ далеч 
превъзхождаше не само нас, 
но и партньорите си. В по-
следствие разбрахме, че е 
офицер в един от английски-
те военни кораби, намиращи 
се във варненското приста-
нище. Името му е Ариматей 

През март 1919 г. във 
Варна излиза и първата 
българска футболна книга 
– “Футболът : Правилник 
и наставления”. Тя е дело 
на комитета при спортен 
клуб “Река Тича” и е отпе-
чатана в печатница “Зора”. 
Книгата съдържа два раз-
дела. Първият е посветен 
на правилника на футбола 
в превод на Никола Ни-
цов, председател на клуба. 
Вторият раздел е написан 
от Стефан Тончев – пръв 
организатор и вдъхнови-

тел на “Тича”. В рамките 
на 21 страници авторът 
дава малко известна до 
тогава информация за 
футболната игра – поя-
ва, развитие, принципи 
и разпространение. Сте-
фан Тончев заминава на 
Добруджанския фронт, 
откъдето не се връща. 
Преди това той предава 
ръкописа на приятеля си 
Никола Ницов, който го 
запазва и включва към 
издадения през 1919 г. 
правилник.

Във Варна е издадена 
първата българска

футболна книга

1919

27.11.1919 г. во-
дачът на БЗНС и 
министър-пред-
седател на Бъл-
гария Ал. Стам-
болийски подпис-
ва унизителния 
Ньойския дого-
вор. Наложените 
клаузи отнемат 
нови терито-
рии – Беломорска 
Тракия, Западни-
те покрайнини и 
района около гр. 
Струмица.
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1919

28.09.1919 г.,
игр. „Славия“, София

СК „Славия – СК 
„Река Тича“ - Варна 

0 - 1, 
(голмайстор Никола 

Люцканов, 45 мин.)

В спомените си гол-
майстора от този мач Ни-
кола Люцканов споделя: 
„За този мач си спомням, 
че пътувахме с пътниче-
ски влак, нали гледахме 
да е по-евтиничко. Прис-
тигнахме по обяд, а след 
обед трябваше да играем. 
Уморени, изгладнели, има-
ше една гостилница в Со-
фия, в която хляба даваха 

без пари, и към обяд – в 
гостилницата. Поръчахме 
си само супи и изядохме 
много хляб. На излизане, 
стопанинът, изглежда раз-
бран човек ни каза: „Хей 
момчета, от такива кли-
енти като вас ще фалирам 
за няколко дни“. Ние се 
посмутихме, че нашата хи-
трина беше разкрита, но 
бяхме сити и след малко се 
излежавахме край терена 
на „Славия“. Това ни беше 
почивката след нощното 
пътуване до мача. Но пак 
победихме..“ („Футбол-
на Варна“, Стефан Янев и 
сътр., 1988 г.)

Повече информация 

28.09.1919 г. прави 
от ляво: Георги 

Константинов, 
Кирчо Ангелов, 

Христо 
Кръчмаров и 

Никола Ницов 
(предс.) в 

средата: Никола 
Антонов, Стефан 

Иваницов Данчев 
и Боян Бянов 

отпред: Никола 
Люцканов, Цочо 

Недков, Илия 
Антонов, Георги 

Балабанов и Борис 
Тончев - Орфански

и е бил професионален фут-
болист. В началото на второто 
полувреме значително подо-
брихме играта си, но лошият 
ни шанс попречи да реализи-
раме голове. Варненци бързо 
се съвзеха и отново получиха 
надмощие. Отбраната ни не 
можа да издържи на напора 

и резултата стана 2 - 0. В по-
следните минути отбелязаха 
и трети гол, за който виновен 
беше нашият голкипър. Така 
завърши първото ни госту-
ване в провинцията, което 
беше и първото междуград-
ско футболно състезание (за 
„Славия“). В този мач „Славия“ 
претърпя първото пораже-
ние след основаването й.“

От гледна точка на 
тичанци, може би най-по-
казателен е любопитният 
и препредаван с поколе-
ния факт, че на вратаря на 
„Тича“,  Кирчо Ангелов му 
станало толкова скучно от 
бездействие, че поискал 
един стол от публиката, 
запалил си лулата и седнал 
да чете вестник. 
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за този мач намираме в сла-
висткия алманах „100 годи-
ни футбол в бяло“

„На игрище Славия се 
състоя първият по рода си 
междуградски футболен 
мач между първите тимове 
на „Славия“ и „Тича“, който 
произведе сензация в сто-
лицата. Първият халфтайм, 
през който „Славия“ имаше 
западната врата беше ръ-
ководен от председателя 
на „Тича“, който с пристраст-
ното си свирене възмути 
цялата публика. Същият си 
позволи даже да продъл-
жи по личното си усмотре-
ние, съвсем безпричинно 
халфтайма с няколко ми-
нути, през което време за 
пръв път на форуардите на 
„Тича“ се удаде да бият в на-
шата врата.  Топката беше 
подадена с шут от дясното 
крило, подета от десния 
им инсайд и със слаб удар 
я вкара в нашата врата. 
Голкипърът ни, вместо да 
направи всички усилия да 
улови топката, я остави сво-
бодно да влезе във врата-
та и започна да ръкомаха, 
твърдейки че имало поло-
жение на офсайт. Вторият 
халфтайм беше ръководен 
от Сава Киров, председател 
на „Футбол клуб“. Сега игра-
чите на „Славия“ заиграха 
с още по-голяма енергия 
и дух. Играта се беше пре-
несла изцяло на вратата на 
„Тича“, чиито почти всички 
играчи се бяха оттеглили 
в отбрана. Шутовете във 
вратата следваха един след 
друг, но нито един от тях не 
можа да бъде реализиран 
в гол, Те или биваха бити в 
ръцете на голкипъра, или 
близко навън от диреци-
те или в самите диреци, от 
които се отбиваха. Изглеж-
даше, като че ли в този 
момент щастието беше на-
пуснало „Славия“, защото 

въпреки отличната игра 
на нашия тим, който във 
всичко превъзхождаше 
този на „Тича“, нещо което 
се признаваше от цялата 
публика и от компетентни 
във футбола лица, побе-
дата изнесе „Тича“ с 1 - 0. 
Никога до сега първият 
ни тим не е излизал с така-
ва жива и самоотвержена 
игра, както днес. Връзката 
между форуардите беше 
неразривна, а дефансът 

просто не допускаше топ-
ката да стигне до нашата 
врата. Самият тим на „Тича“ 
не можа да развие онази 
игра, с която той излезе 
във Варна. Сега почти всич-
ки играчи бяха ангажирани 
да пазят вратата си и да от-
биват непрекъснатите ата-
ки на „Славия“, Това ясно 
личи от съпоставянето 
на аутите, които направи 
„Тича“ през време на мача 

1919

Прави отляво надясно: Никола Люцканов, Никола Стойчев - Колеца, Георги Балабанов, 
Саркиз Магърдичян - Чачето, Никола Луканов и Никола Ницов (председател).

В средата: Христо Кръчмаров, Боян Бянов и Борис Ставрев - Хайгъра.
Отпред: Стоян Златев - Камиона, Павел Иванов и Иван Найденов
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1919
бяха 36, само срещу 4 на 
„Славия“. Все пак, въпреки 
подчертаното надмощие 
на „Славия“, случайността 
ощастливи „Тича“.  През 

време на този мач се раз-
ви един нежелателен и 
печален инцидент, който 
до голяма степен разва-
ли доброто впечатление 
на публиката. Към края на 
втория халфтайм, няколко 
минути преди да изтече 
определеното за игра вре-
ме, председателя на „Тича“ 
схващайки застрашител-
ното положение на своя 
тим, влезе в игрището и 
започна да настоява пред 
рефера да прекрати игра-
та. Възмутени от тази не-
позволена постъпка, някои 
лица от публиката пожела-
ха да се разправят с бой с 
дръзкия председател на сп. 
кл. „Тича“, Разбира се, това 
не беше допуснато. Играта 
беше преустановена вре-
менно, докато случаят се 
изясни, след което тя беше 
наново подновена и про-
дължена с още 5 минути, 
поради загубеното време.“

Вторият заплануван 
мач срещу „Левски“ не се 

провежда, поради орга-
низирани демонстрации в 
София. 

***
1919 г. ще се запомни 

и с трансформирането на 
дружеството от УТСД в 
граждански спортен клуб. 
Това се налага, защото го-
ляма част от членовете са 
завършили гимназията, 
но желаят да продължат 
членството си в друже-
ството. Изготвя се нов ус-
тав на Спортен клуб „Тича“, 
който е приет на общото 
събрание на 21.01.1919 г. и 
отпечатан през 1920 г. Спо-
ред него, член на клуба 
може да бъде всяко лице, 
нелишено от граждански 
и политически права.

Списание „Млад ту-
рист“ в януарския брой от 
1920 г. обявява отчислява-
нето на УТСД „Река Тича“ 
от Юношкият туристиче-
ски съюз, поради превръ-
щането му в спортен клуб. 

отбора си от гимназията, който вече 
носи името „Река Тича“. Кирчо оста-
ва известен в историята на клуба не 
само с лулата си, с която е заставал 
под рамката на вратата, но и с пър-
вият значим успех на СК „Река Тича“ в 
България. След изиграните три мача 
срещу софийските „Славия“ и „Лев-
ски“ през 1919 г. с Кирчо Ангелов на 
вратата, тичанци постигат 3 победи с 

обща голова разлика 8 - 1. 
През 1930-те и 40-те годи-
ни на миналия век, почет-
ният член на СК „Тича“ д-р 
Кирчо Ангелов е околий-
ски лекар на Варненска 
околия и придобива втора 
специалност, рентгеноло-
гия. По време на Народна-
та република, д-р Ангелов 

работи като пулмолог в Окръжна 
болница – Варна, до пенсиониране-
то си. Умира на 75 години в дома си 
на ул. „Прага“ № 4. Внукът му, носещ 
неговото име, е коремен хирург в 
УМБАЛ „Света Марина“. 

Кирчо Ангелов
Киряков

(9.03.1893 – 30.10.1968)
Позиция: вратар (1909 - 1919)

Кирчо умишлено променя годи-
ната на раждането си за да се пред-
стави с две години по-голям и да 
го запишат доброволец на фронта, 
където е раняван и е 
носил шрапнел в глава-
та си. Роден във Варна, 
Кирчо Ангелов започва 
да играе футбол във ФД 
„Спортист“  и след като 
завършва класичес-
кия отдел на Мъжката 
гимназия, заминава да 
учи медицина в София. 
Поради високия си ръст и здрави-
те си ръце, Кирчо е посъветван от 
професора си по хирургия да спе-
циализира в операционна дейност, 
но избира вътрешните болести. При 
завръщането си във Варна, д-р Кирчо 
Ангелов отново застава на вратата на 

Свидетелство за зрелост на 
Кирчо Ангелов, издадено от 
Народната държавна мъжка 

гимназия във Варна (1914)
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1920

Едно от събитията 
през 1920 г., оставили своят 
отпечатък до днешен ден е 
свързан със СК „Развитие“, 
който на свиканото общо 
събрание на 1ви август, 
извършва заплануваната 
промяна на името си на СК 
„Гранит“. През април дру-
жеството се сдобива с нов 
екип, който боядисва в зе-
лено, в чест на героите от 
Априлското въстание. Този 
цвят комбиниран с бяло 
става официален за него и 
се запазва през годините 
след отделянето на клуба 
като СК „Владислав“ една 
година по-късно. В опреде-

лени периоди зелено-бя-
лото се комбинира с чер-
но. Това са цветовете, кои-
то са се наложили като 
официални и на приемни-
ка на традициите и исто-
рията на СК „Владислав“, 
ПФК „Черно море“. С този 
нов екип СК „Развитие“ се 
среща в няколко мача с 
„Червеният тим“. Има ин-
формация от контра ре-
ванша между двата отбо-
ра, състоял се на 11 април 
и завършил 1 - 0 за „зеле-
ните“. Съдия на срещата е 
бил Никола Люцканов. По 
това време СК „Развитие“  
е клон на СК „Тича“. Мо-
тивите зад преминаване-
то под крилото на „Тича“ 
са, че последния е вече 

утвърдено, официално ре-
гистрирано спортно дру-
жество и ако „Гранит“ стане 
негов клон, тимът ще може 
да ползва намаление при 
пътуване  по БДЖ, игрище 
Колодрума и по-богатата 
материална база на „Тича“.

*** 
След отпечатването 

на първата футболна кни-
га у нас през 1919 г., на СК 
„Тича“ може да се отдаде 
заслуженото и за издава-
нето на първото спортно 
списание в България. По 
думите на Иван Мирски: 
„През 1920 г. с цената на 
много труд и жертви отпе-
чатахме три броя на наше-
то списание „Тича“. Големи 

14.05.1920 г. (след 
решение на ХХV се-
сия на Варненската 
търговско-индус-
триална камара) се 
поставя началото 
на българското 
висше икономиче-
ско образование. 
Институциализи-
рането на първото 
българско Висше 
търговско училище 
е осъществено на 
28.09.1920 г. със 
заповед на тога-
вашния министър 
на търговията, 
промишлеността 
и труда. Така се 
създава вторият 
български универ-
ситет

11.04.1920 г. СК „Развитие“ („Гранит“) Варна. Прави отляво надясно: Кръстьо 
Петров, Никола Люцканов (реф.), Георги Ант. Георгиев, Иван Найденов, Владимир 

Марков и Вахан Саркизов. В средата: Борис Димитров, Иван Маринов и Теохари (Божидар) 
Бянов. Отпред: Найден Найденов, Михаил Николов и Киркор Месичиян
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заслуги за излизането му 
имаха Недялко Михайлов 
и Асен Върбанов, който 
като словослагател-само-
деец е работил заедно с 
Недялко до излизането 
на първия брой всяка ве-
чер до 11 часа“. Първият 
брой излиза през юни. 
Oще в уводната статия към 

първото издание, 
озаглавена „Нашата 
задача“, Мирски въз-
хвалява усилията на 
новаторите утвърди-
ли спорта, „който си 
проби път в нас с та-
кава бързина, каква-
то никоя друга идея 
не е имала“. Мирски 
не пести критиките 
си към „крепителите 
на старото... нашето 
„интелигентно и про-
светено общество“, 
което е отритнало 
тези идеи. Целите и 
задачите на списа-
нието са формули-
рани ясно: „То ще бъде ваш 
идеен защитник, драгово-
лен изразител на желания-
та и стремежите на всички 
спортни и туристически 
дружества, ще ратува за 
тясното им сближение и 
интимно съревнование, 
ангажира се да запознае 
обществото с мотивите, 
които карат българската 
младеж да се сдружава в 
името на спорта и туризма 

и да спечели неговото съ-
чувствие, ще се мъчи да 
изкорени идейния и орга-
низационен антагонизъм 
между организациите, 
който за жалост е в своя 
разгар и много пакости на 
тях.“ В следващият брой 
от месец юли, редакцион-
ния колектив на списание 
„Тича“ апелира от първата 
страница за „Обединение 
(лига) на спортните орга-
низации“. 

20.11.1920 г. (4.12. по 
стар стил) руска-

тя яхта “Колхида” 
(„Пернач”) претър-

пява корабокру-
шение на скалите 

пред Черни нос при 
загадъчни обстоя-

телства.

1920 във Варна 
започва издаване-

то на списаниие 
„Варненски театър 

и музика“ (или 
“Театър и музи-

ка”), издавано от 
Варненската бла-

готворителна опе-
ретно-драматична 
дружба. Списанието 

е двуседмично. Из-
дадени са общо 15 

броя

1920

Футболният отбор на СК „Тича“ преди един от мачовете му срещу руснаците. Прави от ляво 
надясно:  Никола Ницов (председател), Никола Люцканов, Никола Стойчев - Колеца,

Георги Балабанов - Джуро, Иван Найденов - Найденката и Борис Тончев - Орфански. Среден ред:  
Стоян Златев - Камиона, Борис Ставрев Томов - Хайгъра и Саркиз Магърдичян - Чачето преден 

ред:  Христо Кръчмаров, Павел Иванов (Янчев) и Константин Сираков - Кущи
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хРонИКа

Книжка 1
Юни 1920 г.: „На 4 ап-

рил, по случай откриването 
на сезона се състоя голя-
мо футболно състезание 
в игрището на Колодрума 
между 1-вия тим на Спорт-
ния клуб „Р. Тича“ и тим на 
много добри руски играчи. 
При небивало стечение 
на отбрана публика, след 
упорита и динамична игра, 
следена с голям интерес от 
хилядите зрители, „Тича“ за-
служено взема победата с 4 
гола срещу 1. 

* * *
На 7 април, футболен 

мач-реванш между 2-рия 
тим на Спортния клуб 
„Тича“ и 1-ви тим на Варнен-
ското спортно д-во „Сокол“, 
в който тичанци победиха с 
3 гола срещу 0. 

* * *
На 11 април, футболен 

мач контра-реванш между 
1-ви тим на д-во „Развитие“ 

– клон от С. К. „река Тича“ 
и Варненското Спортно 
д-во „Червен тим“. Побе-
дител: „Развитие“ с 1 гол 
срещу 0. Направи отлич-
но впечатление красива-
та и ловка игра на малки-
те спортисти и от двете 
страни. 

* * *
На 12 април, футбол 

мач – реванш между тим 
„Р. Тича“ и руски тим. 
Извънредно интересна 
игра, ловкост и самооб-
ладание се проявиха и от 
двете страни. Руския тим 
бе бит с 2 гола.

* * *
На 2 май, последно 

футболно състезание 
между 1-ви тим на „р. 
Тича“ и руски тим. Този 
път, играта бе крайно ин-
тересна, упорита и горе-
ща. Въпреки всичко, по-
бедата взе пак  „Р. Тича“ с 2 
гола срещу 0. Отличиха се 

от руската страна: център 
форвайта Прокопов, де-
сния халфбек и десния бек 
Коля Рашеев. От българска 
страна: левия краен фор-
вайт, левия инсайт, десния 
краен форвайт, бековете и 
особено гол-кипера. 

* * *
На 6 май, контра – ре-

ванш между 2-ри тим на 
„Тича“ и 1-ви тим на „Со-
кол“, в който мач победата 
грабна пак „Тича“ с 1 гол 
срещу 0.

* * *
На 17 май, пристигна 

във Варненския залив и 
гостува до 20 с.м. грамад-
ния английски супер дред-
наут „Revenge” с екипаж 
повече от 1200 души. По 
този случай се устроиха 
футболни състезания меж-
ду 3 от най-силните тимове 
на дреднаута (а той има 11) 
и първите такива на спорт-

Първият случай на 
голяма емиграцион-
на вълна към наши-
те земи идва след 
разгрома на Бялата 
армия в Русия през 
1920 г. В България 
пристигат да 
търсят подслон и 
убежище над 35 хи-
ляди руски бежанци. 
Голяма част от тях 
се настаняват във 
Варна.

1920

През лятото се играят няколко мача срещу руски белогвардейски тим, описани в списание 
„Тича“.  От руския тим, (на снимката с раирана фланелка) с ръстта и играта си се отличава 
Николай Рашеев - Коля, който е привлечен в отбора на СК „Тича“ и играе до края на 1921 г. След 

това, името му се среща в състава на „Победа“ - Плевен. Рашеев също е отличен атлет и пече-
ли призови места в дисциплината 400 м гладко бягане  (кн.2 на сп. „Тича“ от юли 1920 г.).

В партидната книга на „Тича“ Рашеев е записан, като живеещ в Габрово 
* * *
След превръщането 
на Ученическото 
спортно-туристи-
ческо дружество 
"Тича" в спортен 
клуб през януари 
1919 г., за първи 
председател е из-
бран Цочо Калянджи-
ев, брат на вратаря 
на ФД "Спортист" 
Сергей и син на 
първият ректор и 
създател на Търгов-
ската академия във 
Варна Цани Калян-
джиев. Родът им е 
от Лясковец, а във 
Варна пристигат 
(1904) като изселни-
ци от САЩ. Сергей е 
записан в партид-
ната книга на "Тича" 
като живеещ в ГФР, 
зад което е изписана 
годината 1917. След-
ващият председа-
тел на СК "Тича" след 
Цочо Калянджиев е 
Никола Ницов.



48

ните клубове в града.

* * *
На 18 май в 4 часа след 

пладне се състезава 1-ви 
тим на Спортен клуб „Р. 
Тича“ и тимът от музикал-
ната команда от дреднау-
та, като играта се свърши 
в полза на първия с 2 гола, 
а англичаните не успяха да 
направят нито един гол. 

* * *
На 19 май в 6.30 след 

пладне, веднага след спи-
рането на дъжда се започ-
на най-важното състеза-
ние по футбол, между ко-
рабния тим на дреднаута и 
непълен 1-ви тим на „Тича“ 
с много интересни пасове 
от двете страни. Първия 
гол стана ненадейно и бе 
направен от англичаните, 
15 мин. след почването на 
играта. Втория гол направи 
„Тича“, 8 минути след това. 
Първия хафтайм завър-
ши без промяна. Втория 
хафтайм се биха шутове 
и от двете страни без ре-

зултат. Голкипъра на „Тича“ 
показа че е отличен, ловък 
и неустрашим защитник 
на своята врата, като отби 
повече от 10 шута, от които 
5 бяха извънредно опасни 
и ударени от близко раз-
стояние. Благодарение на 
съзнателното пристрастие 
на рефера (англичанин) 
състезанието свърши без 
натежаване победата на 
една от противните стра-
ни. Шансът на победата 
беше на страната на „Тича“. 
Нападателите и отбраните-
лите също играха отлично, 
макар и някои от тях да 
бяха от 2-рия тим. Англи-
чаните, не може и дума да 
става, играха възхитител-
но, но имаха достойни про-
тивници“.

* * *
Книжка 2

Юли 1920 г.: „На 31 май 
(Св. Дух), по случай празни-
ка на клуба, група членове 
на „Тича“ и клона му „Раз-
витие“ предприеха излет с 
маршрут: Варна – брегови-
те батареи – село Кестрич 

– манастир „Св. Троица“ 
(Аладжа манастир) – ма-
настир „Св. Константин“ 
– Евксиноград – Варна. Ки-
лометраж 36 километра. 
Излетници 15 души. Глава-
тарства халфбека от 1вия 
тим на „Тича“ Стоян Златев 
– Камиона. 

* * *
На 6 юни, се състояха 

в игрището на Колодру-
ма официални турнири – 
Швейцарски и футболни 
мачове между играчите на 
С.К. „р. Тича“ и клоновете 
му „Развитие“ и „Надеж-
да“. Първия Швейцарски 
мач бе между играчите от 
1-вия тим на „Развитие“, 
който завърши с 1 точка 
срещу 0. Точката е от кор-
нер. Втория Швейцарски 
мач бе между играчите 
от 2-рия тим на „Тича“. Ре-
зултат 5 (2 гола и 1 кор-
нер срещу 2 (2 корнера). 
Третият – между 1-ви тим 
на „Надежда“ свърши без 
натежаване победата на 
една от страните. Четвър-

1920

Април 1920 г. 
Момент от 
мача между

СК “Тича” и сборен 
белогвардейски 

тим. “Тича” в 
тъмни екипи.
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тият – между играчите от 
1-ви тим на „Тича“ с резул-
тат 2 (1 гол) точки срещу 1 
(1 корнер). Петият – меж-
ду най-добрите играчи на  
„Развитие“ и „Надежда“ 
свърши при резултат 1-1 
(от корнери). Швейцарски-
те мачове траеха по 10 ми-
нути. След това се състоя 
футболен мач между 1-ви 
и 2-ри тим на „Тича“, победи 
1-ви тим с 1-0. Неизгладимо 
впечатление направи лов-
ката, спокойна и без гру-
бости игра на футболистите 
от „Развитие“ и „Надежда“, 
на които се раздадоха 12 
награди, по 6 на клон. 

Бел. Швейцарските ма-
чове се играят с партии 
от по 6 души: 3 форварда, 1 
халфбек, 1 бек и гол-кипър. 
Един гол се счита за 2 точ-
ки, а един корнер за 1, обик-
новено, те се играят до 30 
минути. 

* * *
На 13 юни, 1-вия тим на 

Спортния клуб „Червения 
тим“ има официален мач с 
2-рия тим на „Тича“. Мача 
свърши с победа над „Чер-
вения тим“ с 6 гола на 0. Ре-
ферира подпредседателя 
на „Тича“, студента Б. Дана-
илов.

* * *
На 4 юли, 1-ви тим на 

„Тича“ в мач с 1-ви тим на 
„Победа“ биде победен с 
2 гола срещу 0. В тима на 
„Победа“ играха отличните 
играчи: център форвайта 
Прокопов и Марушевич – 
ляв бек, и двамата от прочу-
тия в Русия и държащ пър-
венството там Одески тим. . 
Първия хафтайм реферира 
Асен Диков - Бебо от со-
фийския С. клуб „Атлетик“, а 
вторият Борис Данаилов от 
„Тича“, готви се реванш. 

* * *
На 18 юли, послучай 

състезанието на 2-ри 
тим на „Тича“ с 1-ви тим 
на Провадийския СК „Ис-
кра“, биде устроен излет 
до града Провадия. При-
състваха повече от 40 
души от „Тича“ и клонове-
те „Развитие“, „Надежда“ и 
„Шипка“. 

* * *
На 23 юли, в 7.30 часа 

след пладне при голям 
наплив на отбрана пуб-
лика се състоя офици-
алното футболно състе-
зание между 1-те тимо-
ве на Военното у-ще и 
„Тича“. Такава красива, 
интересна, изпълнена с 
перипетии без озлобле-
ние игра, във Варна не 
се е гледала. Самообла-
дание, поразяваща лов-
кост и джентълменство 
се проявиха и от двете 
страни. Бурни аплодис-
менти награждаваха иг-
рачите. Спечели „Тича“ с 
5 гола срещу 2. От юнке-
рите се отличиха център 
форварда и инсайдите 
му, център халфбека и 

десния бек. От „Тича“ иг-
раха много добре център 
форварда и инсайдите му, 
център халфбека, бекове-
те и гол-кипъра. Рефери-
ра Н. Ницов – председате-
ля на „Тича“. 

1920
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* * *
Книжка 3

Aвгуст 1920 г.: „На 
15 август, футболен мач 
между 1-те тимове на Со-
фийския спортен „Футбол 
клуб“ и варненския „Тича“. 
Победата взема „Футбол 

клуб“ с 3 на 2. Силно впе-
чатление направи на Вар-
ненската публика грубата 
игра на „Футбол клуб“. Гот-
ви се реванш в София. На 
15 август, футболен мач 
между клоновете на „Тича“: 
„Шипка“ и „Гранит“ (бивш 
„Развитие“). Резултат 0 - 0.

* * *
На 22 август се състоя 

мач между клоновете на 
„Тича“ – „Надежда“ и „Гра-
нит“. Победиха вторите с 
3-0. 

* * *
На 29 август се състоя 

официален футболен ре-
ванш между 1-те тимове на 
„Тича“ и „Победа“. Победата 
грабна „Тича“ с 3-0. Сил-
но впечатление направи 
на всички, че през цялата 
игра, във вратата на „Тича“ 
се биха само два шута, и 
то в началото на първия 
хафтайм. 

* * *
На 12 септември, по-

пълнения тим на Примор-

ски спортен клуб „По-
беда“ с руските играчи 
Шевшенко и Гунджа има 
официален контра-ре-
ванш с „Тича“. И в този мач, 
въпреки че от „Тича“ игра 
център хафбека на 2-рия 
тим, победи „Тича“ с 2-1. И 
така първенството на фут-
бола във Варна напълно 
мина в „Тича“. И на двата 
мача реферира г. Алексан-
дър Георгиев. 

* * *
На 19 септември, офи-

циален футбол мач меж-
ду 1-вия тим на клона на 
Приморски спортен клуб 
„Победа“ – „Стефи Тон-
чев“ и 1-ви тим на клона 
на „Тича“ – „Надежда“. При 
една много интересна 
игра, победи „Надежда“ с 
10-1 . Реферира Н. Люцка-
нов.“

* * *
На 12 септември Сте-

фан Иваницов Данчев е 
поканен да реферира мач 
в София между местните 
„Атлетик“ и „Славия“.

Председателят 
на СК „Тича“ Н. 

Ницов наблюдава 
изпълнението

на дузпа от
Георги Балабанов

във вратата
на руснаците

1920
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Ако направим обобщение 
на събитията от първото десе-
тилетие от живота на клуба ще 
установим, че главната сцена, 
на която се създават и разви-
ват спортните организации са 
училищата, а главната роля се 
изпълнява от учениците. От 
първият футболен мач, изи-
гран в Мъжката гимназия под 
ръководството на Жорж де 
Режибюс са изминали над 10 
години. Швейцарският учител 
донася искрата на физкултура-
та и спорта, която се разпалва и 
разраства в буен огън. Ученици 
създават своето Футболистич-
но дружество „Спортист“ през 
1909 г. като антипод на същест-
вуващото вече в града гръцко 
д-во „Атлас“.  УТД „река Тича“ е 
създадено четири години по-
късно от младежи от същата 
гимназия. Трудностите са мно-
го и различни и се изразяват 
най-вече в консерватизма на 
патриархалното общество, не-
възприемащо новостите и мла-
дежките копнежи по футбола и 
спорта, както и нежеланието на 
учителският съвет да подкрепя 
и подпомага ученическа орга-
низация. За осъществяването ѝ 
се изисква намесата и ходатайс-
твото на уважавани учители 
като Карел Шкорпил и Йордан 
Тодоров. 

Началните години от създа-
ването на футболния клуб пре-
минават и през няколко войни, 

проточили се през по-голяма-
та част от десетилетието. Уче-
ниците, които са в донаборна 
възраст и все още не подлежат 
на военна служба виждат учи-
лищата си затворени за дълги 
периоди. През 1912-13 г. сгра-
дата на Мъжката гимназия е 
превърната в лазарет за ране-
ни войници и офицери, пора-
ди което учебни занятия не се 
водят или се водят откъслечно 
в други сгради. През години-
те на Първата световна война 
в класните  стаи квартируват 
военни. Първоначално това са 
съюзниците германци, които 
след края на войната са заме-
нени с окупаторите французи и 
англичани. Учениците използ-
ват това време за футболни ма-
чове и туризъм. От текста в сп. 
„Млад турист“ разбираме, че 
гимназистите Георги Желев и 
Борис Максимов са били в кон-
такт с управлението на Юноше-
ския туристически съюз в Русе 
още от 1911 г. Под влиянието 
на Ю.Т.С. те се организират в 
Ученическо Туристическо дру-
жество „Галата“ (от 18 май 1913 
преименувано в „река Тича“) 
към Държавната Мъжка гим-
назия „цар Фердинанд I“, учре-
дено на 3 март 1913 г.  с първи 
председател Георги К. Желев. 
Датата не е избрана случайно. 
Това е първият (закъснял) уче-
бен ден на учебната 1912-13 
година. Учениците са практику-
вали своята спортно-туристи-
ческа дейност още от 1912 г., но 
не са могли да регистрират дру-
жеството преди гимназията да 
отвори вратите си за нормален 
учебен процес. 

По това време футболистите 
вече са имали своята организа-
ция, а някои от тях също са били 
и запалени туристи. Стефан Тон-

чев организира поход от 250 
км (в двете посоки) до Бургас, 
където гимназистите отсядат 
в дома на брат му, а на следва-
щият ден играят футболен мач 
срещу бургаски тим. Както раз-
бираме от първата книжка на 
списание „Тича“ (юни 1920 г.), 
основателят на ФД „Спортист“ 
Стефан Тончев намира същест-
вуването на две организации 
със сходна цел в една гимназия 
за нецелесъобразно, което по-
казва, че спорта и футбола вече 
са били въведени и в Учениче-
ското туристическо дружество. 
По тази причина, Тончев насто-
ява за обединението му с фут-
болното дружество „Спортист“. 
Това се осъществява на 24 май 
1914 г. Отпечатания устав доба-
вя: „където пише туризъм, да се 
чете и спорт“. Туристическите 
дружества използват и нама-
ление от 50% при пътувания 
по БДЖ, от което след обеди-
нението си с УТД ще могат да се 
ползват и футболистите. Може 
би не на последно място е фа-
кта, че Стефан Тончев, Борис 
Максимов и Георги К. Желев са 
съученици от класическият от-
дел на гимназията, випуск 1915 
г., както показват зрелостните 
им свидетелства, запазени в ар-
хива на варненската 1-ва езико-
ва гимназия. 

Преминали през „мочурища 
от трудности“, описани от Мир-
ски и Балабанов, младите фут-
болисти успяват да наложат иг-
рата в нормите на патриархал-
ното общество, което започва 
да свиква с факта, че футбола не 
е просто следващата мода, а е 
пристигнал тук за да остане за-
винаги. Успяхме да проследим 
разрастването на играта, прес-
кочила училищният двор и об-
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хванала цялото гражданство с 
прерастването на ученическото 
дружество в спортен клуб през 
1919 г. С обявеното отчисление 
от Ю.Т.С. отпадат таксите, които 
дружеството плаща на Турис-
тическия съюз и се открива 
възможност за привличане на 
нови членове, плащащи член-
ски внос, който е основният из-
точник на приходи в касата на 
клуба. 

Географското положение на 
Варна като пристанищен град и 
място където са стационирани 
съюзнически войскови части 
по време на войните спомагат 
за допира и обмяната на инфор-
мация с представители на стра-
ните от Европа и света. Чрез ре-
довно организираните мачове 
срещу чуждоземни екипажи и 
войскови подразделения, фут-
болистите натрупват безценен 
опит. Така ученика Стефан Тон-
чев написва първата футболна 
книга у нас, показвайки удиви-
телни познания относно исто-
рията и същността на футбола. 
Обясненията на правилата и 
тактическата постройка на те-
рена са незаменим наръчник 
за всеки младеж, увлечен по 
играта. През 1920 г. СК „Тича“ 
започва да издава и първото в 
България спортно списание, из-
пълнено със статии за спорт и 
туризъм, правилата на играта и 
хронология на спортните и фут-
болни събития в дружеството, 
Варна и страната. 

В краят на десетилетието 
футболът прескача пределите 
на Варна и поглежда към дру-
гите градове в България. Игран 
е първият междуградски мач 
след поход до Бургас, а във Ва-
рна на гости идват футболисти-
те от шуменският „Сила“. През 

1919 г. се стига и до премерване 
на силите с утвърдените софий-
ски клубове „Славия“ и „Левски“, 
като и трите мача, два във Ва-
рна и един в София завършват с 
победи за „Тича“. Тук обръщаме 
внимание и на мистичният ан-
гличанин Ариматей. Мистичен, 
защото никой не знае кой точ-
но е бил този човек и даже дали 
това е точното му име. Дали не 
е бил някой Хари Матюз, „по-
българен“ на (х)Ари-Матей не е 
от особена важност. Споменат 
е в хрониките на „Славия“ като 
професионалист, изпъкващ с 
класата си над всички останали 
и се създава впечатление, че 
неговото присъствие в отбора 
на „Тича“ е решаващият фак-
тор за загубата на „Славия“. По-
умерен в преценката си за него 
е Алекси Алексиев, описващ 
други мачове: „с Ариматей на-
правихме равен, а без него по-
бедихме“. Освен това, англича-
нина не участва в мача в София, 
където „Славия“ отново губи от 
„Тича“. Тук остава съмнението, 
че хроникьора на „белите“ си е 
търсил виновници за загубите. 
Който и да е бил този Ариматей, 
той заслужава мястото си в тази 
книга, като човек разклатил 
психиката на софийските кон-
куренти. 

Победите над тези конку-
ренти показват, че „Тича“ раз-
полага с един от най-силните 
футболни отбори в страната и 
става пример за подражание 
сред младежта в цяла Бълга-
рия. Спортни клубове от места, 
намиращи се на стотици кило-
метри от местоположението на 
река Тича се кръщават с нейно-
то име. Факт, за който до сега не 
може да се намери аналог.  

Тук е особено важно да се 
подчертае, че футболният от-

бор продължава непрекъсната-
та си дейност от създаването си 
през 1909 г. през цялото десе-
тилетие, белязано с войни и ка-
тастрофи, в които клубът дава 
и своята първа свидна жертва. 
Нищо не е спряло устрема и ен-
тусиазма на младежите от ФД 
„Спортист“, прерастнало в УТСД 
и СК „Река Тича“ от упражня-
ването на любимият им спорт. 
Футболистите от клуба се анга-
жират и с обществено полезна 
дейност. Четем за организиране 
на мачове, приходите от които 
отиват за фондове  като „бедни 
ученици и ученички“, „сираци 
от войната“ и „освобождаване 
на българските военнопленни-
ци“. Тази благородна дейност не 
може да не е била забелязана 
от обществеността и е помог-
нала за утвърждаването и при-
емането на футболния отбор 
като нещо полезно и смислено. 

Въпреки че УТД-во „река 
Тича“ е имало футболен отбор, 
както разбираме от спомените 
на Георги Балабанов, истинско 
присъствие на футболната игра 
в дружеството се усеща само 
след присъединяването на 
ФД „Спортист“. Въпросът, кога 
днешният ПФК „Черно море“ 
трябва да отбележи своето на-
чало остава открит. Уважавани-
ят спортен деятел Ставри Фло-
рев поставя ясни и конкретни 
критерии по този въпрос, към 
които се придържат много мал-
ко клубове в България и ПФК 
„Черно море“ е един от тях. 89 
годишният Флорев умира през 
1985 г. Това е годината когато 
футболните клубове се отделят 
в самостоятелно съществуване 
извън спортните. Тогава (27 юни 
1985 г.) се създава и Български-
ят футболен съюз като отделен 
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управленчески орган. Крите-
риите на Флорев са може би 
най-актуални за мултифункцио-
налният спортен клуб „Тича“, а 
след това и АСК и ФСФД „Черно 
море“, с организацията на които 
Флорев е бил добре запознат. С 
отделянето на футболния клуб, 
за рождена година е редно да 
се вземе тази на първият пред-
шественик на футбола в друже-
ството и това е ФД „Спортист“ от 
1909 г., на който Ставри Флорев 
е един от основателите. Този въ-
прос е повдиган още през 80-те 
години на миналия век чрез ре-
дица публикации от Валентин 
Свраков и д-р Иван Божков. По 

тази тема пише и Стефан Янев в 
книгите си.  

Тук отваряме една скоба и 
вземаме за пример спортния 
клуб „Ф.К. 13“ от София. Осно-
ван от ученици от Цариград-
ския Роберт колеж през вакан-
ционния период на 1909 г., този 
клуб до края на самостоятел-
ното си съществуване винаги е 
отбелязвал и празнувал 1909 г., 
като година на своето основа-
ване, въпреки че официалното 
учредително събрание и регис-
трация датират от 6 октомври 
1913 г. Подобно, ако не еднак-
во е началото и на варненско-
то Футболистично дружество 
„Спортист“, което става „Тича“ 

(последните думи са на почет-
ният член на С.К. „Тича“ Крум 
Кънчев). 

Безспорно „черноморската“ 
общност може да се гордее и 
да бъде благодарна на хората, 
които са се погрижили клуба да 
оцелее през всички сътресения 
на трудния си път, за да оста-
не не по-малко автентичен от 
„най-автентичните“ в България, 
но този въпрос все още не е 
бил разглеждан с необходимо-
то внимание. Може би е време 
привържениците да прегледат 
добре историята на футболния 
клуб, който поддържат, за да 
определят вярната година на 
неговото начало.



54

Варна, 7.04.1924 г., манифестация открива спортния сезон в града

1921 - 1930



55

1921

Една от първите формации на СК „Владислав“, прави от ляво: Владимир Марков,
Егон Терцета, Борис Ставрев - Хайгъра, Иван Маринов - Марината

и Димитър Димитриев, в средата Кръстьо Петров. Oтпред: Павел Иванович, Мико 
Мешулам, Ангел Донсузов, Иван Найденов - Найденката и Андрей Иванов - Дядката

Спортният сезон 
започва с противоречия и 
скандал, последвани от раз-
цепление по време на го-
дишно-отчетното събрание 
на СК „Река Тича“ през април, 
когато двама от тричленната 
комисия – Стоян Кръчмаров 
и Стефан Фиков изразяват 
несъгласие с отчетния до-
клад. Към тях се присъединя-
ват и други ръководители на 
„Тича“ и тези на „Гранит“. Спо-
ровете обхващат и 
членската маса и 
настъпва истинско 
разцепление. Кло-
нът СК „Гранит“ се 
отделя като самос-
тоятелен клуб и на 
учредителното си 
събрание, проведе-
но на 1 май в една 
от стаите на учили-

ще „Кирил и Методий“ при-
ема името СК „Владислав“. 

Toва самостоятелно 
съществуване ще продъл-
жи до 18.02.1945 г., когато 
двата клуба се обединяват 
в Народно дружество за 
гимнастика и спорт „Тича-
Владислав“.  Основен повод 
за разцеплението е недо-
волството на „гранитци“ 
срещу определените от 
клуба-майка такси. Те са 
били задължени да внасят 
в касата на СК „Река Тича“ 50 
% от приходите от членския 

си внос и от организираните 
мероприятия с цел набира-
не на средства. Освен това, 
от „Тича“ са се домогвали до 
най-добрите им играчи. Не-
здравата атмосфера в клуба 
се допълва и с раздори меж-
ду самите „тичанци“. Между 
тях са Борис Ставрев, Любен 
Минев и Андрей Иванов. Те 
се отписват от СК „Р. Тича“ и се 
записват в клона й „Гранит“. 
За тези събития разказва Ге-
орги Станчев – Гурко: “През 
1920 г. между ръководството 
на СК „Тича“ и известна част 
от играчите му се появиха 
разногласия. Аз бях приятел 
на Борис Ставрев – Хайгъра. 
Една вечер той, аз и Андрей 
Иванов – Дядката спахме в 
колибата на лозето му и раз-
говаряхме продължително 
за крамолите в „Тича“. Тогава 
Хайгъра и Дядката решиха да 
се прехвърлят в нашия клуб 

На 12.03.1921 г. 
се открива пър-

вият театрален 
сезон с пиесата 

„Инстинктът“ от 
Анри Кестмекер. 
Спектаклите се 

играят в зала 
„Съединение“, сега 

сцена „Филиал“, 
тогава дървена 

пристройка към 
часовниковата 

кула.

***
На 1.04.1921 в Со-
фия започва да се 

отпечатва пър-
вият български 

спортен вестник 
„Спортен лист“. 

Вестникът излиза 
два пъти в месеца 
до януари 1923 г. и 
дава информация 
от спортни съби-
тия в страната и 

чужбина. 
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1921 „Гранит“ като привлякоха и 
други тичанци”. На общото 
събрание на СК „Владислав“ 
е избрано временно ръко-
водство с председател Стоян 
Кръчмаров, най-възрастни-
ят и опитен деятел на клуба, 
а за секретар е избран  Геор-
ги Антонов Георгиев - Гого, 
ползващ се с влияние и ав-
торитет сред младежите. Ен-
тусиазираното ръководство 
веднага започва интензивна 
дейност. Клубното помеще-
ние е наето и обзаведено в 
дома на бръснаря Гарабед 
Ованезов на ул. „Франгя“ 
(сега „Марин Дринов) 21. Къ-
щата се пада в карето, къде-
то сега се издига сградата на 
Община Варна. Там се изгот-
вя новия устав и се насрочва 
общо годишно събрание. То 
се провежда на 11.09, ко-
гато се приема новия устав 
и се взема решение той да 
бъде изпратен за одобре-
ние. Избира се постоянен 
управителен съвет в състав: 
председател – Стефан Фи-
ков, подпредседател Георги 
Ант. Георгиев, секретар Ан-
гел Георгиев, касиер Петър 
Шивачев, съветници Самуил 
Самуилов и Васил Марков, 
спортна комисия – Борис 
Ставрев, Любен Минев и 
Андрей Иванов. Избира се и 
контролна комисия с пред-

На 12 април 1921 г., 
СК „Тича“ съобща-
ва за обединение-

то си с Приморски 
спортен клуб „По-

беда“.  

Стефан Фиков Фиков
(1901 - 1970 г.)

Спортен деятел на с.к. 
„Тича“, Фиков е активен в 
културно-просветната дей-
ност с няколко публикации 
в първото спортно списание 
„Тича“. В статията си „Спор-
та в Англия“ (сп. „Тича“, кн 1, 
юни 1920 г.), Фиков прави 
задълбочен анализ на спор-
та в тази страна, оставяйки 
впечатление че е бил там и 
се е запознал от близо с този 
феномен, за който говори с 
почитание и уважение. Оп-
исвайки спорта в Англия, 
Фиков започва с телесно-
то развитие на рицарите в 
Средновековието, пренесе-
но чрез спорта в училищата, 
където се възпитава рицар-
ски и граждански характер. 
„Ако гледа човек как играе 
английската младеж, ще се 
почуди на тишината и реда, 
която тя пази.“ Фиков засяга 
и болната тема за игрищата: 
„Само в Лондон има 7634 иг-
рища, а града Брентфорд е 
похарчил за една година за 
уреждане на такива игрища 
6 700 000 лева.“ Във Варна, 
Фиков е един от инициа-
торите за разцеплението в 
„Тича“ и отделянето на СК 
„Владислав“, на който е из-
бран за първи председател и 
остава на този пост до 1924 г. 
Стефан Фиков е по образова-
ние финансист и е работил в 
управлението на митницата.

Проф. Георги Антонов 
Георгиев (Гого)

(29.12.1904 г. – 8.03.1973 г.)
СК „Владислав“ 1916 - 24

Позиция: нападател
Един от основателите на 

СК „Напред“ (в последствие 
преименуван на „Развитие“ 
и „Гранит“) и първи 
председател на клуба от 
3.04.1916 г. до 1.05.1921 
г., когато се отделя от СК 
„Тича“ и се преименува на 
СК „Владислав“. Гого спира 
да играе футбол в годината 
преди първата шампионска 
титла на „Владислав“, след 
което остава дълги години 
в управлението на клуба. 
През 50-те и 60-те година 
на миналия век, Георгиев е 
професор по икономика във 
ВИНС - Варна. По негова идея 
и под негово ръководство 
се създава футболния клуб 
„Академик“ - Варна, който 
през 1953 г. играе в „А“ РФГ.

Бръснарница 
"Владислав" на 

Гарабед Ованезов
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1921

През 1921 г. във 
Варна, вдясно от 
входа на Морска-

та градина, Общи-
ната построява 
Летен общински 

театър, в който 
са покрити само 

сцената и около-
връстните ложи. 

Тук през лятото е 
открит първият 

в България специа-
лен морски кино-

театър. 

седател Стоян Кръчмаров и 
членове Димитър Димитров 
и Иван Тодоров. На събра-
нието се съобщава и състава 
на футболния тим. В него вли-
зат: Ангел Донсузов (вратар), 
бекове Любен Минев и Иван 
Найденов, халфбекове Борис 
Ставрев и братята Генчо и 
Петър Христови (Димитро-
ви) и нападатели 
Георги Станчев 
- Гурко, Мико 
Мешулам, Кръс-
тьо Петров, Егон 
Терцета, Андрей 
Иванов. Към ос-
новния тим се 
прикрепват и 
играчите Дими-
тър Димитриев, 
Георги Ант. Ге-
оргиев – Гого, 
Георги Н. Георги-
ев - малкия Гого, 
Пейчо Кожуха-
ров, Павел Ива-
нович. Уставът е 
утвърден на 14 
декември със за-
повед №7749 на 
МВР и Народно-
то здраве).

Севернобългарска 
спортна лига (СБСЛ)

Безспорно най-зна-
чимото събитие през го-
дината, в което СК „Тича“ 
играе активна роля на ор-
ганизатор е създаването 
на Севернобългарската 
спортна лига (СБСЛ). Учре-
дителният конгрес се про-
вежда от 31 юли до 2 август 

в Плевен. Клубовете учре-
дители са 12 на брой: „Тича“ 
и „Диана“ от Варна, „Скобе-
лев“, „Атлетик“ и „Победа“ 
от Плевен, „Слава“ и „Викто-
рия“ от Търново, „Орел-19“ 
Оряхово, „Искър“ Провадия, 
„Орел“ Враца, „Преслава“ 
Шумен и „Ботев“ Разград. За 
председател и подпредсе-
дател са избрани братята 
Христо и Иван Кр. Мирски от 
СК „Тича“, а за седалище на 
Централното настоятелство 
е определен град Варна. 
На заседанието е одобрен 
изработеният от СК „Тича“ 
проектоустав на лигата, 
който е утвърден от Минис-
терството на Вътрешните 
работи и народното здраве 
на 7.11.1921 г. Както се виж-
да от самото начало, лигата 
обхваща 4 спортни области. 
В последствие се включват 
Русенска и Видинска, като 
през 1924 г. Враца, Видин и 
Плевен се отделят в Бдинска 
спортна лига, посочвайки 
дългите разстояния и раз-
ходите, свързани с тях като 
причина за отцепването им. 
Целта на Лигата е постигане 

В. „Спортен лист“,  бр. 3, 1.05.1921 г.

Спортен Клуб „Р. Тича“
във Варна

(Писмо)

Редакцията на първото българ-
ско спортно списание „Тича“ счита за 
свой приятен дълг да поздрави съз-
дателите на първия спортен вестник 
„Спортен лист“ и им пожелае успех 
във всички посоки.

Молим дайте гласност на след-
ното:

Преговорите за обединява-
нето на варненските спортни клу-
бове „Победа“ и „Тича“ в един клуб 
- Приморски спортен клуб „Тича“, са 
увенчани с успех. По този начин ня-
когашния първи тим на „Тича“, който 
преди две години се бе издигнал на 

доста завидна висота, ще бъде отново 
конституиран. През лятото се очакват 
големи състезания с всички клубове в 
България, на първо място със софий-
ските.

Голяма дейност проявяват в 
уреждане на състезания през настъ-
пилия сезон СТ Д-во „Развитие“ при 
Търговското у-ще, СК „Червеният тим“, 
„Сокол“, „Гранит“ и „Шипка“.

„Тича“ открива сезона на Велик-
ден с игри и надбягвания.

Варна, 12 април 1921 г.

I учредителен конгрес и събор на 
Северно-българската

спортна лига

Съгласно решенията на Разград-
ската предсъборна конференция на 
19 юни т. г., която бе свикана по ини-
циативата на Разградското спортно 

футболно д-во „Хр. Ботев“, в която 
взеха участие спортните клубове от 
Северна България:

„Ботев“ - Разград, „Тича“, „Диана“ 
и „Развитие“ - Варна, „Сава“ - Русе, 
„Преслава“ - Шумен, „Искър“ - Про-
вадия, „Слава“ - Търново, „Победа“, 
„Скобелев“ и „Атлетик“ - Плевен, 
„Орел“ - Оряхово, на 31 юли и 1 и 2 
август в гр. Плевен се състоя Пър-
вия учредителен конгрес и Събор 
на Северно-българската спортна 
лига. На конгреса беха представени: 
„Тича“ и „Диана“ - Варна, „Искър“ - 
Провадия, „Преслава“ - Шумен, „Бо-
тев“ - Разград, „Слава“ и „Виктория“ 
- Търново, „Орел“ - Враца. „Орел“ 
- Рахово, „Победа“, „Атлетик“ и „Ско-
белев“ - Плевен.

Конгресът се откри на 31 юли 10 
1/2 часа пр. пл. от председателя на 
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на единство чрез обедине-
ние на спортните клубове, 
които преследват целите 
на всестранно физическо 
развитие и възпитание на 
своите членове, популяри-
зиране и разпространение 
на спорта (предимно фут-
бола) в страната и съюзя-
ване с други спортни ор-
ганизации (лиги, съюзи и 
пр.).  Лигата съществува до 

18 август 1925 г., когато е 
разтурена поради изчерп-
ване на функцията й като 
обединителен орган след 
създаването на Българ-
ската национална спортна 
федерация (БНСФ) на 16 
декември 1923 г. През 4 
годишния си живот СБСЛ 
се опитва да приведе в 
действие една практична 
резолюция, приета на кон-
греса й:

1921
1. Да се задължат ок-

ръжните и общински съве-
ти и дирекцията на трудо-
вата и поземлена собстве-
ност да отпуснат места за 
игрища на спортните дру-
жества и средства за обза-
веждането им.

2. Да се освободят от 
данъци всички имоти на 
спортните дружества.

3. Държавните трудови 
работилници да изработ-
ват на ниски цени или без-

платно спорт-
ни уреди и по-
собия, а внася-
ните такива от 
странство да се 
освободят от 
мито.

4. Да се 
разреши на 
спортните ор-
ганизации да 
се ползват с 
50% намале-
ние по БДЖ 
при отиване 
на състезания, 
конгрес и пр.

конгресната комисия г-н Харал. Га-
рибов (председател на СК „Скобе-
лев“), след което се изказаха поз-
дравления от клубовете, ловното 
д-во в Плевен ЮТС (ЦН), журна-
листите в Плевен и пр. В следните 
заседания на 1 и 2 август се прие 
проектоустава на лигата, израбо-
тен от варненци и се конституира 
лигата.

Състояха се игри по предвари-
телно хвърлено жребие.

На 30 юли. Състезаваха се 
„Преслава“ - Шумен и „Диана“ - Ва-
рна. Реферерира тичанецът А. Вър-
банов. Резултат 0 : 0. (Играта трая 
от 6:20 до 7:35 ч. сл. пл„ и понеже 
се бе стъмнило отложи се продъл-
жението от 25 мин. да се играе на 1 
август пр. пл.)

На 31 юли от 9 до 10 и поло-
вина пр. пл. смесен тим (6 души 
от „Искър“ - Провадия, 2 души от 

„Ботев“ - Разград и 3 души от 

„Диана“ - Варна) срещу смесен тим 
(„Слава” - Търново и „Скобелев“).

От 6 до 7 1/3 сл. об. смесен тим 
„Скобелев“ и „Атлетик“ - Плевен сре-
щу „Орел“ - Враца, реферира тича-
нецът Никола Люцканов. Резултат 3 
: 0 в полза на врачанци. От врачанци 
играха много добре център халфбе-
ка, „Иована“, левите краен и вътре-
шен форварди и десния инсайд. Го-
ловете направиха: два от десния въ-
трешен форфарди и десния инсайд. 
От плевенци играха много добре: 
център форвардът, десният инсайд, 
гол кипъра и център халбекът.

На 1 август, от 7 до 8 1\2 часа пр. 
пл. Интересно състезание между 
„Тича“- Варна, и „Победа“ - Плевен. 
Реферира Кр. Кънчев от „Диана“ - 
Варна. Резултат 3 : 0 в полза на „ти-
чанци“. Пълна игра от последните не 
бе дадена, защото головете беха на-
правени във втория халфтайм и то в 
последните 20 минути. Играта трая 
всичко 1 час. „Победисти“ излезоха с 

чест от това състезание.
От 9 до 9,25 часа пр. пл. Про-

дължението на състезанието меж-
ду „Преслава“ – Шумен, и „Диана“ 
– Варна, не даде никакъв резултат 
(0 : 0) при реферството на А. Варба-
нов. Личеше постоянния, но безре-
зултатен напън на „дианци“.

От 6 до 7, 30 сл. об. Състезаваха 
се „Орел“ – Враца, и „Тича“ - Варна. 
Макар и да играеха втората си игра 
в един същи ден „тичанци“ дадоха 
великолепна игра в нападение и 
отбрана. Реферираха А. Върбанов 
и Карагйозов от „Преслава“ - Шу-
мен. Резултатът бе 3 : 0 в полза на 
„тичанци“, който резултат се дъл-
жи до голяма степен на гол кипъра 
на „врачанци“ (известния на вар-
ненските спортисти Тодор Вълков 
(Шопа) и бека на „Преслава“ - Вър-
бан. След играта двата клуба имаха 
общ банкет. „Орел“ даде пример на 
стегнатост в отбраната и самооб-
ладание в критическите моменти.

23.05.1921 г. с цар-
ски указ е разпус-

нат Варненският 
общински съвет. 

Окръжният упра-
вител назначава 
тричленна коми-

сия, която да упра-
влява общината 

до провеждането 
на нови избори 

и по този начин 
слага край на 

управлението на 
т. нар. Варненска 

комуна. Най-ва-
жното решение на 

комисията е обя-
вяването на Варна 

за курортен град 
и на 19.06.1921 г. 

става официално-
то откриване на 

“банския сезон”.
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Постепенно броят на 
клубовете в СБСЛ нараства 
до 39, а 30 остават извън 
нея, което означава, че ли-
гата обединява 52 % от клу-
бовете в Северна България. 
Тук е време да кажем, че 
колкото и позитивен да е 
този стремеж към организа-
ция на клубовете, няколко 
недостатъка се набиват в 
очи. Някои от тях рефлекти-
рат трудностите при създа-
ването на Софийска спортна 
лига (официално учредена 
на същата дата, 31 юли 1921 
г.), която в следствие на не-
доволство на някои от чле-
новете се разделя на две 
организации (на 17.09.1922 
г. пет клуба отцепници об-
разуват Софийски спортен 
съюз) с две паралелни пър-
венства. При СБСЛ се вижда, 
че голяма част от клубовете 
не са включени в нея. Пред-

седателят на СК „Вла-
дислав“ Стоян Кръчмаров 
напуска още предвари-
телната (предсъборна) 
конференция, състояла 
се в Разград на 19 юни, 
недоволен от размера на 
таксите, които клубовете 
са задължени да плащат 
в касата на лигата. Според 
устава на СБСЛ те са: 20 
% от месечните членски 
вноски, 15 % от чистия 
приход, добит от всички 
състезания и игри, 50 % от 
чистия приход, добит в го-
дишните турнири, 10 % от 
продажба или доставка на 
спортни артикули, значки, 
снимки, албуми, книги, 
списания. 

Друг недостатък на 
СБСЛ описва редактора 
на в. „Спортен лист“ Мил-
чо Добрев. В брой 9 на 
вестника от 3 август 1921 
г. той хвърля поглед върху 

спортните лиги в Англия и 
Шотландия и прави пара-
лел с българската реалност, 
обявявайки създаването на 
СБСЛ за „нелогично“. „При 
неорганизирани клубове, 
неорганизирани още град-
ски лиги, един такъв скок 
е несигурен. Това е твър-
де преждевременно. Нека 
първо се организираме в 
градовете си, където сме 
повече в състояние да се 
срещаме и обменяме ми-
сли. Нека най-напред си 
образуваме градски лиги, 
па тогава да правим север-
но български, южно бъл-
гарски и общо български 
спортни лиги. Това е пътя, 
по който трябва да изграж-
даме българското спортно 
дело“. Тези мисли са споде-
лени и от Иван Кр. Мирски в 
бр. 12 на „Спортен преглед“ 
от 1923 г., две години след 
създаването на СБСЛ. Като 

1921

4.09.1921 г., отборите на „Тича“ и „Диана“ (в бяло), прави от ляво надясно: 
Ив. Найденов, Б. Иванов, Йордан Костов – Заяков (Т), Ив. Коев – Джованята, Борис Тончев 

(Т), Христо Кръчмаров (Т), Н. Иванов – Николчо, ...манифактурист (Т), Никола Люцканов (Т), 
Коста Сираков – Кущи (Т), Стоян Златев (Т), Георги Балабанов (Т), Коля Рашеев (Т) 

и Боян Бянов (Т), отпред: Вес. Иванов, Станчо Ницов, Ник. Маринов – Беглю (вратар Д), 
Павел Иванов (вратар Т), Здр. Камбов, Вас. Йорданов, П. Генов и 

Дим. Загорски – Зигото (подарена от Крум Кънчев)

СК „Диана“ е основан 
на 18.5.1919 г. под 
името „Червеният 
тим“ от младежи, 
заразени от „чер-
вената идея“ на 
Октомврийската 
революция. Клубът 
не е печелил отли-
чия, но е един от 
основните, присъст-
ващи във варненския 
футбол. Вратарят 
Н. Маринов – Беглю е 
повикан за резерва в 
първата селекция на 
нац. отбора, Петър 
Генов заема отговор-
ни постове във ВОСО 
и е баща на фут-
болиста на „Черно 
море“ от 1950-те 
и 60-те Стефан 
Генов. Душко Кондов 
е син на “червения” 
кмет Димитър 
Кондов и заминава 
да учи в СССР. „Диана“ 
променя няколко 
пъти името си: „ДС 
28“ след обедине-
ние с варненската 
„Славия“, „Ботев“, 
„Варна“ и от 1938 г. 
пак „Диана“. В края 
на 1941 г. „Диана“ 
се обединява със СК 
„Тича“ (официално 
обявено на 23.01.1942 
г.) Така в „Тича“ пре-
минават „дианците“ 
Тодор (Тончо) Павлов 
и Панайот Желязков, 
които остават в 
тима, съответно до 
1951 и 1953 г.
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една равносметка на извър-
шеното и постигнатото от 
лигата и с поглед към съз-

даването на нова, общобъл-
гарска спортна лига, Мирски 
пише: „Докато основаването 

на Софийската спортна лига 
се извърши по един най-ес-
тествен и правилен за обра-
зуването на спортните лиги 

начин и за това даде ако не 
отлични, то поне задоволи-
телни резултати, то осно-
ваването на СБСЛ дойде да 
покаже, че основателите ѝ 
не са имали ясна представа 
за начина, по който трябва 
да се образуват подобни 
лиги и за това, тръгвайки от 
самото й създаване по един 
неестествен за развитието 
на спортните лиги път, тя не 
даде почти нищо същест-
вено на българския спорт“. 
Някакъв ред в поетапното 
развитие на организацията 
се внася със създаването на 
Черноморският спортен сго-
вор на 12 март 1923 г. по ини-
циатива на Стоян Кръчмаров 

от СК „Владислав“. За пред-
седател е избран Кръчма-
ров, а подпредседател 
Иван Кр. Мирски. В сговора 
влизат 5 варненски клуба и 
така се поставят основите 
за градско съревнование 
между тях с възможност 
за определяне на град-
ски първенец, две години 
след създаването на СБСЛ. 
По-добър ред се въвежда 
след учредяването на БНСФ 
(16.12.1923 г.) и разделяне-
то на България на Спортни 
области, една от които е 
Варненската, провела пър-
вото си първенство през 
сезон 1923/1924 г.

Друго любопитно съби-
тие от тази година е статута 
на Боян Бянов като играч 
на столичния „Левски“. След 
като завършва мъжката 
гимназия във Варна, Бянов 
се записва във военното 
училище в София през 1919 
г. и като юнкер е поканен 
от „Левски“ да се състезава 
с екипа на сините. Очевид-
но, Бянов не е прекъснал 
членството си в „Тича“ и 
практически е футболист на 
два отбора, което смущава 
съперниците на „Левски“ 
в софийското първенство. 
След запитване и при липса 
на централен орган, който 
да регулира трансферите 
на футболисти се стига до 
решение, Боян Бянов да по-
дпише декларация, че няма 
да се състезава с екипа на 
„Тича“ срещу столичните 
отбори.

В. „Спортен лист“, 
бр.17, 8.12.1921 г.:  „На 
15.10. се състоя футбол-
на среща между екипажа 
на английския търговски 
кораб „Емос“ със смесен 
тим от СК „Тича“ и клона 
му „Шипка“. Англичаните 
бяха с много красив спор-
тен екип, победата взе 
варненския тим с 5 - 2“.

1921
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СК „Владислав“ 
започва трудно своето 
самостоятелно съществу-
ване. Първите му изяви 
не предвещават с нищо 
шампионските вълнения 
и ролята на основен пре-
тендент за титлата, които 
предстоят в следващите 
15 години. Една от първи-
те срещи на владиславци 
е през март срещу СК „Га-
липоли“, клуб на руски 
емигранти белогвардейци, 
живеещи в Цариград. По 
спомени на съвременници, 
няколко дена преди този 
мач, заснеженият терен на 
игрище Колодрума е бил 
разчистван от самите със-
тезатели, начело с играещ-
ия треньор Борис Ставрев 
– Хайгъра, който е извоз-
вал снега с конската каруца 
на баща си. Мачът е завър-
шил с катастрофалния за 
„Владислав“ резултат 11 - 1. 

Като организация, СК 
„Владислав“ започва да на-
бира скорост и до 1923 г. 
наброява 400 активни чле-
нове (толкова има и „Тича“). 
За кратко време се карто-
текират повечето служите-
ли на митниците, корабни-
те агенции и пристанище-
то. Това са предприятия, в 
управлението на които е 
ангажиран председателя 
на клуба Стефан Фиков. С 
цел набиране на повече 
средства биват записани 
като благодетелни членове 
някои по-заможни, проя-
вяващи интерес към спор-
та жители на Варна, като 
секретаря на френското 
консулство Ернст Мург, 
италианския консул Анто-
нио Джакони, търговците 
Георги Золас, Капеларо, 
Авгериниди, братя Мешу-
лам, Кирил Тенчев, Коста 
Генов.

Британската 
империя достига 
най-голямата си 
експанзия, владее-
ща ¼ от терито-
рията и населе-
нието на Земята

* * *
На 8 май, 12 све-
щеника са осъ-
дени на смърт в 
Москва, заради 
протест срещу 
конфискацията на 
църковна собстве-
ност

В празнични случаи 
клубът е организирал 
вечеринки, карнавал-
ни увеселения с платен 
вход, томболи и наддава-
ния. За предаване на по-
голяма тържественост 
при мероприятията, към 
клуба е бил образуван и 
мъжки хор, ръководен 
от банковия чиновник 
Александър Блюмел (по-
късно председател на СК 
“Владислав“).  Клубът е 
получавал и непарични 
помощи от свои члено-
ве и симпатизанти. Сту-
дентът във Виена Мико 

Мешулам изпраща през 
Триест по италианския 
кораб „Абация“ футболен 
екип в зелено-бяло райе, а 
по-късно и екип от зелени 
фланелки с бели якички 
и бели маншети. Алекси 
Алексиев, футболист, те-
нисист и плувец към клу-
ба, а по-късно и треньор, 
играе в аматьорският Ви-
енски клуб „Аустрия“ през 
студентските си години. 
Той редовно изпраща 
седмичника „Винершпорт-
блат“, съдържащ актуална 
информация за проведе-
ни първенства по различ-

1922
Снимка на 
италианска-
та общност 
във Варна.
Горе в среда-
та: консулът 
Антонио 
Джакони,
долу в среда-
та: корабни-
ят агент
Егон Терцета -
двама от 
благодете-
лите на СК 
„Владислав“
(подарена от 
Паоло Бадети 
- Терцета)

В. „Варненска поща“, 
15.04.1922 г.: „Тичанци, 
с добрата си игра са 
повикани от СК „Сава“ 
– Русе, за да подсилят 
тима им за двата мача 
с „Трикольор“ – Буку-
рещ, и тима на Гюр-
гево. От играчите на 
„Тича“ вземат участие 
Г. Балабанов, Б. Тон-
чев, Н. Люцканов, Ст. 
Златев, Хр. Кръчмаров 
и П. Иванов, който по 

това време се състезава 
за колективния клон на 
„Тича“ СК „Шипка“ (бел. 
Павел Иванов играе 
като вратар). Резулта-
тите са загуба с 1 : 0 от 
„Трикольор“ и победа с 
1 : 0 за „Сава“. В румън-
ските тимове, упоме-
натите „Трикольор“ и 
„Унитет“ – Гюргево, са 
играли германци, швей-
царци, англичани и хо-
ландци.“

Банковият чиновник 
Александър Блюмел, 
благодетел, а по-
късно и председател 
на СК "Владислав". 
Блюмел е също един 
от учредителите 
на БНСФ.



62

* * *
На 9 септември, с 
превземането на 

Смирна/Измир от 
турските войски 

приключва 3-го-
дишната Гръцко-

Турска война.

* * *
На 28 октомври, 

Маршът към Рим 
довежда Бенито 

Мусолини и него-
вата партия на 
власт в Италия

1922

ни спортове. За всестран-
ната си дейност в полза на 
клуба, Алексиев е тачен от 
поколения владиславци, 
а през 1947 г. е избран за 
председател на спортното 
дружество ТВП (Тича-Вла-
дислав-Приморец), което 

12 години по-късно при-
ема името „Черно море“.  
Братята Михаил и Павел 
Иванович подаряват на 
клуба първите мрежи за 
футболни врати, израбо-
тени от тях. Дейността на 
клуба по това време за 

записване на членове, 
набиране на средства и 
организационно укрепва-
не е всеобхватна и между 
членовете цари дружеска 
атмосфера. Това са пред-
поставките за израстване-
то на шампионския отбор. 

Ернст Мург –

отговорник за спорта в 
СК „Владислав“ и пред-
седател на клуба в пери-
ода 1925 – 1929 г., секре-
тар на френския консул 
във Варна. Мург, извес-
тен със своята страст 
към спорта, прекарва 
по-голямата част от 
свободното си време в 
клубното помещение на 
„Владислав“, а след обяд 
е пръв на Колодрума за 
тренировката на фут-
болистите. Голяма част 
от разходите на клуба, 
французина заплаща 
от личната си сметка. 
Известен като строг и 
взискателен ръководи-

тел, той следи в навече-
рието преди всеки мач, 
дали футболистите се 
прибират навреме у дома 
си, а при гостувания на 
отбора разрешава изли-
зането през свободното 
време само сутрин, в гру-
па и под надзора на отго-
ворно лице. Според една 
препредавана случка, ве-
черта преди мач в София, 
от хотела се измъкват Ан-
дрей Иванов, Георги Н. 
Георгиев и Димитър Ди-
митриев. Точно в 21 часа 
Мург прави проверка 
по стаите, в които са на-
станени футболистите и 
констатира отсъствието 
на тримата. След като из-
чаква тяхното завръщане 

към 23 часа ги извик-
ва в стаята си и в при-
съствието на капитана 
Терцета им удря по две 
плесници. Привърза-
ността му към клуба и 
футбола е описана и 
с друга случка, когато 
преди един официален 
мач заплаща на ръко-
водството на „Тича“ за 
използването на техни-
те врати, което те пър-
воначално не са поз-
волявали. През 30-те 
години, Мург се измест-
ва в София и е свързан 
с ръководството на „АС 
23“. След това следите 
му се губят. (материа-
ли от в. „Варна експрес“, 
4.12.1993 г.)

Футболистите на "Владислав" през сезон 1922/1923 г. прави от ляво: Георги Станчев - 
Гурко, Кръстьо Петров, Мико Мешулам и Георги Ант. Георгиев - Гого  в средата:

Любен Минев - Хъша, Борис Ставрев - Хайгъра, Генчо Христов и Димитър Димитриев  
отпред: Андрей Иванов - Дядката и Ангел Донсузов

Ернст Мург
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СБСЛ открива спорт-
ния сезон на 16 април, 
първия ден на Великден. 
Организират се срещи 
между съседните клонове 
на лигата с манифестации, 
състезания и забави. Във 
Варна освен местните кло-
нове се включват и спорти-
стите от Шумен, Разград и 
Провадия. Те спират пред 
паметника на Левски в 

Морската градина, къ-
дето председателя на 
Лигата Христо Мирски 
говори за значението 
на празника. Сценари-
ят му включва уреж-
дане на спортни игри 
в 15 часа, а вечерта – 
спортна вечер с танци.

На 27 юни във Ва-
рна СК „Тича“ побеж-
дава с 1 - 0 софийския 
ОСК „Слава“.

През август со-
фийския „Левски“ гос-
тува във Варна. Спо-
ред ретроспективна 
статия върху история-

та на „Левски“ в сто-
личен вестник, след 
пристигането си иг-
рачите от София са 
се запътили веднага 

към плажа, където стоя-
ли дълго и на следващия 
ден , излязли на терена 
изтощени. „...Нападате-
лите, които почти всич-
ки са слаби и дребни, на 
другия ден на мача почти 
не могат да ходят. „Тича“ 
е огънала здраво гости-
те и се очаква страшно 
поражение над „Левски“. 

Играе се само в пеналте-
рията и само страшният 
шут на Симето прехвърля 
от време на време топката 
към центъра, дето напа-
дателите нямат сили да я 
подемат. „Тича“ е прити-
снала противника си през 
цялото ...(не се чете)... се 
сипят към вратата на Вер-
тер, който днес е герой и 
лови фантастични топки, 
бити му от няколко метра. 
Симето и Борисов също са 
в стихията си. Най-после 
вратата на „Левски“ е про-
бита и „Тича“ води с 1 - 0. 
Силният напор продъл-
жава и се очаква да почне 
трагедията. Вертер е за-
сипан от шутове, но е не-
узнаваем, всяка топка се 
лепи в ръцете му. Набли-
жава краят на полувре-
мето. Симето отбива едно 
нападение и със силен шут 
дава на Мърцо, който леко 
подкарва напред и още 
по-леко бие към вратата. 
За обща изненада отбе-
лязва гол. Резултатът е 
изравнен. През втората 
половина на мача „Лев-
ски“ се съвзема малко и 

* * *
На 1 ноември, 
Османската им-
перия се разпада 
след 600-годишно 
съществуване 

* * *
Сезон 1921 - 1922 г. 
под ръководство-
то на директор-
режисьора Стоян 
Бъчваров за 11 
месеца ентуси-
азираният екип 
на варненския 
театър поднася 
на зажаднелите за 
театър варненци 
45 постановки – 
рекорд в история-
та на варненския 
театър и до днес.

1.10.1922 тичанци на ст. "Славия", прави от ляво: Георги Балабанов,
Никола Антонов, Илия Антонов, Борис Тончев - Орфански и Йордан Заяков

среден ред: Стоян Златев - Камиона, Боян Бянов и Никола Люцканов отпред:
Борис Петров - Черното, Янко Николов и Кирил Денев - Миндела

Алексиев с екипа на "Аустрия", 
Виена

1922
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резултата не се променя. 
Левскарите ликуват. Ре-
зултатът напълно ги за-
доволява. На следващи-
ят ден „Левски“ се среща 
с „Владислав“. Футболен 
съдия е капитанът на 
един английски параход. 
При резултат 2-2 варнен-
ци нападат. Центърът 
бие отблизо силен шут. 
Вертер се хвърля и отби-
ва като пада на земята. 
Топката е пак у против-
ника, който се кани да 
бие. Симето изтичва на 
вратата и посреща топка-
та с гърдите, голът е спа-
сен, но публиката реве  и 
иска дузпа. Реферът обя-
вява, че няма дузпа. Вар-
ненци напущат играта, 
а вечерта строени като 
на митинг, минават през 
морската градина, пеят и 
викат силно, че „Левски“ 

бяга от играта...“.

Варненският вест-
ник „Спортна седмица“, 
1.01.1925 г. дава статис-
тика от мачовете между 
софийския „Левски“ и 
„Тича“/“Владислав“ с ня-
колко различия. Според 
написаното там, мача 
„Владислав“ – „Левски“ е 
завършил 1 - 1 (този ре-
зултат е записан и в ня-
колко други източници). 
Записан е мачът „Тича“ 
– „Левски“ 2 - 2  със за-
бележка: „игран във Ва-
рна (прекъснат мач при 
биене дузпа на „Левски“) 
рефер: П. Стоянович от 
„Левски“ (II хафтайм)“. 
Точната дата тук не е 
ясна. Разликите в източ-
ниците ни дава основа-
ние да мислим за въз-
можността левскарите 
да са разменили имената 

на съперниците 
си, срещу които 
са играли и това 
се потвърждава 
от друг варнен-
ски вестник. За 
мач между „Тича“ 
и „Левски“, игран 
на 20.08.1922 г., 
пише в. „Земе-
делски глас“, бр. 
2, 26.08.1922 г.: 
„Мачът за пър-
венството на фут-
бола в България, 
който се състоя 
на 20 того в гра-
да ни, между Со-
фийския спортен 
клуб „Левски“ и 
тукашния „Тича“ 
не даде резултат, 
понеже в края на 
втория хафтайм 
„Левски“ направи 
един очевиден и 
умишлен пеналти-
кик, който макар 
че бе забелязан 
от рефера (член 
на „Левски“), про-
теста на журито 
и цялата публика, 

* * *
На 16 декември из-
лиза брой 1 на спи-
санието „Спортен 
преглед“, двумесеч-

но издание, което 
в последствие се 

превръща в бюле-
тин на БНСФ

* * *
За краткото 
си 4 годишно 

съществуване 
Севернобългар-
ската спортна 

лига (СБСЛ) е 
имала трима 
избрани пред-

седатели: Иван 
Кр. Мирски, 

Георги Белев и 
Ангел Друмев. 
И тримата в 

различни пери-
оди са заема-
ли ръководни 

длъжности в СК 
"Тича".

Има недовол-
ни гласове от 

страна на други 
членове на 

СБСЛ, че "лига-
та гледа само 

варненските 
интереси".

играчите на „Левски“ не 
позволиха да се наложи 
единадесет метровия 
удар. Тичанци справед-
ливо настояваха да се 
бие дузпата, обаче „Лев-
ски“ напусна игрището 
при резултат 2 - 2.“ За 
мач между „Владислав“ 
и „Левски“ информация-
та е, че е завършил 1 - 1. 
Такъв мач има и през ля-
тото на 1923 г.

На 10 септември СК 
„Тича“ провежда общо 
годишно събрание, на 
което са избрани след-
ните ръководители: 
председател: Господин 
Ангелов – Ангелсон, бъ-
дещ кмет на Варна, по-
дпредседател: Георги 
Белев, издател, журна-
лист и деятел на СБСЛ, 
секретар: Фердинанд 
Николов, касиер: А. Хри-
стов, домакин: Христо 
Кръчмаров и съветници: 
Никола Ницов и Ставри 
Флорев. На същия ден 
СК „Диана“ побеждава 
„Владислав“ с 4 - 0 и има 
дописка за игран мач 
„Тича“ – „Владислав“ 6 - 0 
(2 - 0): „Навсякъде личе-
ше превъзходството на 
„Тича“. Играчите му бяха 
парализирали против-
ника си, без да му позво-
лят да бие шут във вра-
тата...“ Като референция 
към миналогодишното 
разцепление на клуба, 
дописника добавя: „Това 
беше последната спорт-
на дума на „Тича“ в поле-
то на честта“. 

1922

В. „Варненска поща“, 
28.09.1922 г.: СК „Юнион“ 
от Варна е приет за клон 
на СК „Тича“

На 30 септември е по-
местен репортаж за нова 
среща между „Тича“ и 
„Диана“, завършил 4 - 2 (2 
- 0): „при оживена игра от 
двете страни, надмощи-
ето на „Тича“ си личеше 
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Господин ангелов
Георгиев

(пр. Ангелсон)
(1865 – 3.04.1951)

е роден във Варна. 

Завършва Мъжка-
та гимназия, след кое-
то помага на баща си в 
търговската му дейност. 
Председател на СК. „Тича“ 
1922 - 1924 г. През 1924 г.  
заменен от инж. Иван Ран-
ков на председателският 
пост, но остава още дълго 
време в клуба. Предводи-
тел на футболистите по 
време на историческото 
турне в Букурещ, когато 
тичанци се завръщат с 
първият спортен трофей 
за България, извоюван 
в чужбина. Там Ангелов 
въвежда желязна дисци-
плина в отбора и отказва 
да играе финалния мач, 
докато сребърната купа 
не бъде донесена на ста-
диона. Явно се е готвела 
някаква измама, защото 
тя даже не била в близост, 
донесли я с кола от ня-
къде. Един път, когато се 
запознавал с някакъв г-н 
Исаксон (или нещо подоб-

но), Ангелов се здрависал 
и се представил „Ангел-
сон“. От тогава останал и 
прякора му. Занимава се 
преди всичко с благотво-
рителност. По политиче-
ски убеждения Ангелов 
е земеделец. След сва-
лянето на Варненската 
комуна през 1922 г. се 
създава тричленен съ-
вет, на който Господин 
Ангелов е председател, 
практически изпълняващ 
функциите на кмет. Три-
членката си поставя като 
първа задача: бързото 
снабдяване на бедното 
варненско гражданство 
с дърва за отопление, 
почистването на града и 
възможното намаление 
на цените на продуктите 

от първа необходимост, 
особено цената на типо-
вия хляб. Старите варнен-
ци го помнят като лич-
ност, вдъхваща респект, 
по характер - мълчалив и 
изключително търпелив 
и отзивчив човек, стар 
ерген, винаги с карамфил 
на ревера, който често си 
поспивал на многоброй-
ните заседания, които 
посещавал.. По негова 
инициатива се сформира 
граждански комитет от 
160 души, в който влизат 
културни дейци, учители, 
студенти, общественици. 
Комитетът основава “Об-
щограждански театрален 
фонд” при варненската 
община за окончателно 
завършване на сградата 
на театъра. Господин Ан-
гелов е радетел за раз-
витието на Варна като 
курортен град. Идеите му 
за привличане на чужди 
фирми при построяване-
то на морски бани, моде-
рен хотел и казино не се 
осъществяват. След 1944 
г. Ангелсон е изселен от 
новата власт и умира да-
леч от Варна.

* * *
В края на лятото 
на 1922 г. обеди-
нилите се в блок 
три партии – На-
родопрогресивна, 
Демократическа 
и Радикална, 
решават да про-
ведат мащабни 
антиправител-
ствени демон-
страции в Търно-
во, Пловдив и Со-
фия. Целта е да се 
покаже на света, 
че българският 
народ не желае 
управлението 
на земеделците. 
България е на 
ръба на граждан-
ска война. Селски 
банди бият и ре-
жат брадите на 
опозицията.

1922

през двата хафтайма.“
През тази година фут-

болния отбор на СК „Тича“ 
доминира във Варна и ос-
тава като най-авторитетен 
и предпочитан съперник 
на софийските клубове, 
решили да се докажат на 
национално ниво. „Славия“ 
печели софийското град-
ско първенство на ССЛ 
без загубена среща и по-
канва „Тича“ за мач, който 
се състои на 1 октомври. 
Славистите вземат реванш 
за двете си загуби от 1919 
г. и побеждават убедител-
но с 3 - 0. ...Публиката е във 
възторг и не спира да апло-
дира. „Ура“-та не стихват...“ 

описва летописната книга 
на „Славия“. „След играта, 
спортистите тичанци и 
слависти задружно мани-
фестираха с песни по бул. 
„Цар Освободител“ своята 
сплотеност и висок спор-
тен дух, аплодирани от 
гражданството. Вечерта в 
ресторант беше даден от 
„Славия“ банкет на вар-
ненските спортисти. В ин-
тимна обстановка и голяма 
задушевност, спортистите 
от двата клуба прекараха 
с песни“. След това славис-
тите се самоопределят за 
държавни първенци. По-
добен случай има и през 
следващата година, когато 
носителят на Чашата на 

СБСЛ „Тича“ е поканен от 
първенеца на ССС (отдел-
на организация от ССЛ) 
„Левски“ за един мач в Со-
фия, който завършва не-
решен 2 - 2. В. „Варненска 
поща“ обявява „Тича“ за 
държавен първенец, при-
лагайки логиката, че мачът 
е игран в София и щом е 
завършил наравно, гостът 
има предимство. Това пре-
дизвиква остра реакция 
от страна на „Левски“ и по-
казва че моментът е узрял 
за организиране на Дър-
жавно първенство, което 
да определи по официа-
лен начин и без съмнения 
кой е най-добрият отбор в 
България.
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Богата на фут-
болни прояви година, 
както на българския, така 
и на международния (ру-
мънски) терен. 

В. „Варненска поща“, 
6.01.1923 г. уведомява, 
че на вторият ден от Ко-
леда в Търново ще се със-
тои конгреса на СБСЛ под 
председателството на Ге-
орги Белев. 

„Спортен преглед“, 
бр. 8, 1923 г. съобща-
ва, че по инициатива 
на Стоян Кръчмаров  от 
СК „Владислав“ варнен-
ските спортни клубове 
„Владислав“, „Български 
сокол“, „Тича“, „Диана“, „На-
дежда“ и „Тигър“ след пет 
учредителни събрания 
обединяват своята дей-
ност във Варненски чер-
номорски спортен сговор 
ВЧСС, (бел. наричан още 
и Варненски спортен сго-
вор), който започна да 
функционира от 12 март 
1923 г. Сговорът насроч-
ва срещите по желание 
на спортните клубове на 
своите заседания чрез 
Управителен спортен ко-
митет. Същият е приел 

за член на сговора и Ар-
менската футболна чета. 
Още с образуването си, 
сговора обръща внима-
ние на наболели въпроси 
като прекъсването и не-
завършването на множе-
ство мачове поради недо-
волството на единият от-
бор от съдийско решение, 
независимо дали то е по 
буквата от правилника. 

В „Спортен преглед“, 
бр. 13, 1923 г., Подпред-
седателят на сговора 
Иван Кр. Мирски излиза 
с предложение за създа-
ване на тричленна арби-
тражна комисия, която да 
решава всички подобни 
спорове на място, за да 
се предотврати станалото 
ендемично прекратява-
не на мачовете. Смисъ-
лът на предложението си 
Мирски обяснява с два 
специфични фактора от 
българската реалност. 
1. Психологията на бъл-
гарина и 2. Авторитетът 
на българския рефер. По 
първия фактор Мирски 
споделя, че българинът 
не е склонен да се подчи-
ни на решенията на едно 
единствено лице, особено 
когато интересите му се 
„настъпват“. По въпроса за 

авторитета на реферите 
Мирски определя, че „той 
не е тъй голям, който би 
ни карал сляпо да се под-
чиним на решенията му. ... 
причините: липса на оп-
итност, проявена слабост, 
липса на тактичност.“. 
Арбитражната комисия, 
комплектувана от не-чле-
нове на състезаващите се 
тимове следи хода на иг-
рата, без да има право да 
я прекъсва при каквато и 
да е грешка, а си казва ду-
мата само когато възник-
не спор между рефера и 
един или двамата капита-
ни. „Арбитражната коми-
сия е тричленна и взема 
своите решения по вис-
шегласие още на самото 
игрище. Следователно, 
така воденото състезание 
дава винаги краен резул-
тат, който е неотменяем в 
никакъв случай и от ни-
кого.“ Предложението на 
Мирски не е прието и в 
известна степен осмяно. 
Изложената от него идея 
на Варненският спортен 
сговор е изпреварила 
времето с около един век. 
На Световното първен-
ство по футбол в Русия 
през 2018 г. официално 

На 30 март е осно-
ван Българският 

олимпийски коми-
тет (БОК) с цел 

изпращане на деле-
гация на Олимпий-

ските игри в Париж 
през 1924 г.

* * *
На 9 юни прави-
телството на 

БЗНС е свалено с 
военен преврат. 

Създадено е прави-
телство, включва-

що всички опози-
ционни партии, с 

изключение на БКП.

1923

Год. 1 бр. 1, гр. Варна, май 1923 г.

Б Ю Л Е Т И н
Издание на центр. наст. на С. 

Б. С. Лига
Сев. Българска Спортна Лига

Централно Настоятелство с 
№ 51.-V, 10 май 1923 год.

Окръжно.

До всички клонове на С. Б. С. 
Лига.

Съгласно чл. 83 от устава 
на Лигата предстоят редовни 
годишни турнири. Липсата, на 

специален правилник обвземащ 
материята, която урежда всички 
въпроси относно тяхната подго-
товка, извършване и пр., изклю-
чителните условия, при които са 
заставени волю неволя - Ц. Н. и 
клонове да работят, принуждават 
Ц. Н. да вземе известни мерки по 
техническото. приготовление (чл. 
86) на тазгодишните турнири, а 
именно:

1. Северна България се разде-
ля на 4 области:

І. - в която влизат Варна и Про-
вадия;

ІІ.- в която влизат Шумен, Раз-
град и Попово 

ІІІ.- в която влизат Търново, 

Лясковец и Трявна
ІV.- в която влизат Плевен, 

Враца и Оряхово
2. Клубовете от всяка област 

са длъжни да се състезават вся-
ка по веднаж помежду си (всяка 
поотделно), като имат предвид, 
че състезанията трябва да свър-
шат най-късно до 1 година вкл. 
С получаването на настоящото 
същите веднага влизат в писме-
ни отношения, целящи взаим-
ното им споразумение относно 
мястото, дата и пр. на мача. 

3. Всички клонове, най-къс-
но до 15 юни да представят спи-
сък с играчите от първия тим, 
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се въвежда „видео асис-
тент рефер“ или т.нар. ВАР 
технология, която е арби-
тражна комисия, стояща 
зад екрани с телевизионни 
повторения, използвана в 
помощ на съдията на тере-
на в трудни за отсдъжда-
не положения от играта.  
През същата година ВАР 
системата се въвежда в ня-
кои от водещите първен-
ства на континента, докато 
в българското първенство 
все още няма изгледи тя 
да бъде приложена. Що се 
отнася до опасенията за 
зачестилите прекъснати и 
недовършени мачове в на-
чалото на 20-те години от 
миналия век, последният 
такъв се случи не отдав-
на, на 12 декември 2015 г., 
когато „Литекс“ Ловеч на-
пусна терена на ст. „Георги 
Аспарухов“ в София. 

През април „Вла-
дислав“ приема поканата 
на „Левски“ за мач в София. 
Поради безпаричие, иг-
рачите пътуват в товарни 
вагони, а в София кварти-
руват в сградата на воен-
ното игрище, служеща за 
съблекалня на състезате-
лите. Към нещастията им 

ведно с резервите.

Варна
Откриването на спортния 

сезон на С. Б. С Лига стана тая 
година на 15 април, неделя, ве-
дно с откриването тоя на Вар-
ненския Спортен Сговор по-
ради което и отпразднуването 
му стана много тържествено. В 
11 часа сутринта тимовете на 
спортните клубове: „Б. Сокол“, 
„Владислав“, „Диана“, „Надежда“, 
„Тигър“, „Тича“ и „Черно море” и 
клоновете им: -„Атлант“ (на СК 
„Диана“), „Преслава” и „Юпитер“ 
(на СК „Владислав“) и „Юнион“ 

и „Шипка“ (на СК „Тича“) всички в 
спретнати форми и в стройни ре-
дове погеглиха от Мъжката гим-
назия из града с разни корнерни 
и др. флагове начело с музика. 
Множество членове и съчувстве-
ници на спорта придружаваха 
тая импозантна - за пръв път във 
Варна - спортна манифестация, 
която се пренесе в горната част 
на морската градина. Тук пред 
паметника на В. Левски се държа 
прочувствена реч от председате-
ля на СК „Тича“ Г. Ангелов - кой-
то и положи венец от името на 
спортистите. След него говори 
подпредседателя на - Варн. Спор-
тен сговор г. подпоручик Мирски. 

Думите на двамата оратори бяха 
бурно аплодирани. След това се 
закри манифестацията.

След обед при голямо стече-
ние на публика (повече от 8000 
души) се изпълниха всичките 
номера от предварително опо-
вестена програма

Предселател: Г. Белев, Се-
кретар:  Ф. Николов.

х р о н и к а
Варна

Спортните клубове “Тича” и 
“Шипка“ се обединиха на 15 ап-
рил в един клуб СК „Тича“. Клубът 
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се добавя и отлагането 
на мача с два дена, кои-
то играчите прекарват с 

оскъдните си средства. 
Причината за отлагането 
не е напълно ясна. Спо-
ред „Спортен преглед“, 

бр. 9, от 18/4/1923 г., 
на 8 април на игрище 
„Юнак“ играят „Славия“ 
и „Диана“ при хубаво 
време и добре напълнен 
стадион. 

През май започва 
да излиза „Бюлетин на 
С.Б.С.Л.“ под редакцията 
на председателя на ли-
гата Георги Белев. Бюле-
тинът покрива събития-
та в спортна Варна. 

Както се спомена-
ва в Бюлетина на СБСЛ, 
на 15 април „Тича“ се 
обединява с клона си 
СК „Шипка“. Новоиз-
браното ръководство 
е записано в „Спор-
тен преглед“, бр. 11, 
15.05.1923 г. както 
следва: председател 
Господин Ангелов - кмет 
на града, подпредсе-

1923

СК „Шипка“ прави отзад: рефер, Иван Райчев - Шебека, Александър Бояджиев - 
Бебо. неизв, Ибрахим Нихат - Хинко, неизв., Андрей Иванов – Дядката;

среден ред: неизв., Щерьо Савов и Никола Луканов; отпред:
Борис Петров - Черното, Янко Икономов и неизв.

брои повече от 450 –члена и 50 
членки. Има: клуб в центъра на 
града, игрище за тенис и бас-
кетбол, клон “Юнион“ с около 
40 члена, малки тимове: „Гранит” 
(120 души). „Слава“ (30 души) „На-
предък“ (22 души). Напоследък 
клубът се сдоби с химн и марш, 
който вече се разучава от клубо-
вия хор (30 души).

Състезания за първенство 
във Варна

От 22 април започнаха про-
грамираните състезания на клу-
бовете от Вар. Спортен Сговор с 
мач между ”Диана“ и ”Тигър“. Ре-
зултат в полза на “Диана“. Рефер: 

Ив. Кр. Мирски;

* * *
На 29 април „Тича“ и „Вла-

дислав‘‘ - резулгат 2 : 1 в полза на 
„Тича“. Рефер Ст. Кръчмаров. Ар-
битражната комисия е отбелязала 
два Penalty kick от фаул, несвире-
ни от рефера, което и сам той при-
знава.

* * *
На 6 май „Сокол“ – “Надежда“ 

не се довърши поради колоез-
дачните надбягвания. Насрочи се 
втори мач. Поради неявяване на 
“Надежда“ се разреши в полза на 
„Сокол“.

* * *
На 13 май от 10 – 11 ½  „Вла-

дислав” и „Тигър”. Резултат: 6 : 1 в 
полза на “Владислав”. Голът е на-
правен на “Владислав“ от Penalty 
кiск. Рефери: А. Върбанов и Ив 
Мирски.

* * *
На 13 май 5 – 6 ½ сл. обед: 

“Диана“ - „Сокол“ - Резултат 3 : 2 в 
полза на „Диана“. Рефер: Ал. Геор-
гиев. Сговора обаче е анулирал 
мача в заседанието си на 14. V. 
понеже в тима на „Диана“ е играл 
играч 2 пъти от името на „Шипка“. 
Насрочен е нов мач.

СК  „Шипка“

Основан 1920 г.
На 15 април 1923 г. обеди-

нен със СК „Тича“
Възстановен и приет за 

член на СБСЛ през май 1923 г.
На 31 януари 1924 г. обе-

динен със СК „Български со-

кол“ под името „Шипченски 
сокол“

Освен тримата ръководите-
ли, които след обединението с 
„Тича“ влизат в управлението 
на клуба, към „Тича“ преми-
нават също футболистите Бо-
рис Петров – Черното, Щерю 
Савов - Папагала, Александър 

Бояджиев - Бебо, Иван Райчев 
– Шебека, Никола Луканов и 
вратаря Павел Иванов. Лявото 
крило Ибрахим Нихат – Хинко 
преминава първоначално в 
„Шипченски сокол“ и година 
по-късно (през 1925 г.) заи-
грава в „Тича“, където остава 
до 1928 г. 
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датели Ив. Кр. Мирски 
– офицер, и Вл. Чакъров 
- студент Търг. Академия, 
секретар М. Мишков – ко-
респондент, домакин Д. 
Ницов – чиновник, касиер 
Тодор Живков – банков 
чиновник, съвети Петър 
Шамутков – офицер, Тео-
хари Топалов – чиновник 
и Тодор Бурилков – уче-

1923

ник, контролна комисия: 
Господин Баджаков – ко-
мисионер, Никола Ни-
цов – студент Търг. Ака-
демия, Теохари Бянов 
– ученик, спортна коми-
сия: Георги Балабанов – 
студент Търг. Академия, 
Иван Мирски – офицер 
и Асен Петров – студент 
Търг. Академия. Според 
председателя на „Шип-

ка“ Владимир Чакъров, 
стабилната организация 
на клуба им е бил при-
чината тичанци да искат 
това обединение, след 
което Чакъров, Методи 
Шишков и Асен Върбанов 
влизат в управлението на 
„Тича“. И тримата са сту-
денти от първият випуск 
на Търговската Академия 

* * *
На 24 май „Тигър“ – „Надеж-

да“ 4 :0, реферира Н. Люцканов
* * *
На 3 юни „Сокол“ – „Надежда“ 

4 : 2, реферира г-н Ст. Фиков
На 3 юни „Тича“ – „Диана“ 1 : 0, 

реферира Ал. Георгиев.

Първенството ще се опре-
дели по точки, след като всички 
клубове играят по два пъти по 
между си.

За председател на Варнен-
ския Спортен сговор, на мяс-
тото на подалия оставка Стоян 
Кръчмаров е избран Ив. Мирски 

– подпоручик от СК „Тича“, а за 
подпредседател на неговото 
място е избран Станчо Дими-
тров от „Владислав“. Съветник 
е Ст. Фиков от „Владислав“. 

Футболни мачове обикно-
вени* между:

а) Първите тимове - на 
„Антлант“ - клон на „Диана“ и 
„Диана“. Резултат 1 : 0 в полза 
на „Диана“; Реферира: Ал. Ге-
оргиев.

б) Малкият тим на “Вла-
дислав“ с І тим на „Преслава“ 
— клон на “Владислав”. Резул-
тат 1 : 0 в полза на малкия тим 
на “Владислав“. Реферира: Ст. 
Кръчмаров.

29 април 1923 г., СК "Владислав" прави от ляво: Георги Ант. Георгиев,
Георги Станчев - Гурко, Кръстьо Петров, Славчо Димитров

и Андрей Иванов – Дядката; в средата:
Егон Терцета, Борис Ставрев - Хайгъра и Генчо Христов; отпред: Любен Минев, 

Ангел Донсузов и Петър Христов - Тембела

В. „Северна поща“, 10.08. 
1923 г.: „Мач „Владислав“ - 
„Левски“. В неделя 12-того, 18 
часа вечерта, ще се състои в 
Колодрума мач между Вар-
ненския спортен клуб „Вла-
дислав“ и софийския такъв 
„Левски“. Както е известно на 
варненските граждани, „Лев-
ски“ е един от най-силните 
тимове в София, в последно 
време е издържал победа 
над Пражкия тим „Рус“ и като 
така мача ще бъде много ин-
тересен и заслужава да се по-
сети масово от гражданите.“

В. „Северна поща“, 
бр.27, 16.07.1923 
г.: „Вчера се състоя 
футболен мач 
между софийския 
СК „Атлетик“ и 
тукашния СК „Тича“. 
Резултата бе 2 : 1 в 
полза на  „Тича“. За 
същия мач пише в. 
„Мир“, 23.07.1923 г.: 
„Резултатът от мача 
„Атлетик“ – „Тича“ 
е 2 : 1 в полза на 
„Тича“. Този резул-
тат обаче е оставен 
да се ревизира от 
ВСС поради едно 
недоразумение 
станало при вкар-
ване втория гол на 
„Тича“.
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1923

(по-късно ВИНС Варна), 
работещи неуморно за 
укрепване структурите 
на клуба. Чакъров играе 
решаваща роля в изграж-
дането на игрище „Тича“, 
през 1935 г. и участва в 
управлението на Вар-
ненска спортна област. 
Като игра на съдбата, 85 

годишният Владимир Ча-
къров умира от инфаркт 
на ст. „Тича“ на 8.11.1987 г. 
преди започване на мача 
„Черно море“ – „Розова 
долина“.

На 29 април СК „Вла-
дислав“ играе срещу „Тича“ 
в мач, който завършва 2 - 1 
за тичанци. 

„Спортен преглед“ 

бр. 14, 31.07.1923 г.: „На 
8 юли  Варненският спор-
тен клуб „Тича“ е победил 
бургаският такъв „ Черно-
морец“ с 8 : 1 при мача им 
игран на 8 т.м. във Варна 

Снимка на двата от-
бора преди мача е публи-
кувана на пощенска кар-
тичка с лошо качество. На 
снимката се чете текст: „От 

29 април 1923 г., отборите на „Тича“ и „Владислав“ преди мача завършил 2-1 за „Тича“. Заден ред от ляво: 
Г. Георгиев, Л. Минев, Коста Сираков - Кущи, Александър Бояджиев - Бебо, Никола Люцканов, Борис Тончев - 

Орфански, Б. Ставрев, Г. Станчев, Щерю Савов, Е. Терцета, Иван Найденов, Иван Булгаков, неразпознат
и С. Димитров, в средата Кръстьо Петров; отпред: Г. Христов, А. Донсузов, Борис Петров, Янко Николов, 

Кирил Денев, А. Иванов и П. Христов

* * *
На 23 септември 
започва Септем-

врийското въста-
ние - неуспешен 

бунт, организиран 
от БКП (т.с.) под 

натиск от Комин-
терна, като опит 

за сваляне на режи-
ма на Демократи-

ческия сговор, ус-
тановен с Девето-

юнския преврат. 
Във въстанието 

се включват също 
леви земеделци и 

анархисти.
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где се взеха толкова сили 
и кой ни така привлича. 
Това са спортистите мили 
от спортен клуб „Тича“. По 
случай мача „Тича“ и „Чер-
номорец“, завършил с ре-
зултат 9 - 1“. На снимката се 
различават прави: рефера 
Стоян Кръчмаров, в тъм-
ни екипи следват Йордан 
Заяков, Никола Люцканов, 
Боян Бянов, Ангелсон, 
Иван Булгаков, Борис Тон-
чев и Кирил Денев, клек-
нал в средата Иван Найде-
нов, отпред: Стоян Златев, 
Борис Петров, вратаря 
Янко Николов и последния 
вдясно е неразпознат. Вар-
ненския спортен клуб „Вла-

дислав“ е взел решение 
наскоро да иде в Кюстен-
джа, за да се състезава с 
румънските спортисти 
на този град.“ 

От 2 до 5 август във 
Варна се провежда пър-
вият редовен конгрес на 
СБСЛ. Клубовете члено-
ве от града домакин са 
„Тича“, „Диана“, „Тигър“, 
„Атлант“, „Надежда“ и 
„Черно море“.  Провежда 
се финалният турнир за 
Чашата на СБСЛ, опре-
делящ първенеца на ли-
гата. На конгреса са по-
канени да присъстват и 
представители на всички 
клубове от Южна Бълга-
рия с цел образуване на 

Южнобългарска спортна 
лига по подобие на СБСЛ. 

Футболния турнир 
се провежда през тези 4 
дена и дава следните ре-
зултати: „Тича“ - „Искър“ 
Провадия 15 - 2, „Тича“ - 
„Надежда“ Варна 10 - 0, 
„Тича“ - „Дияна“ 4 - 1, „Ди-
яна“ - „Искър“ 6 - 0. Така 
Областен победител на 
Варненската област става 
„Тича“. Останалите мачове 
дават следните резултати: 
„Слава“ Търново - „Стрела“ 
Лясковец 5 - 0, „Победа“ 
Плевен - „Скобелев“ Пле-
вен 2 - 1. В полуфиналните 
мачове „Преслава“ Шумен 
- „Слава“ Търново 5 - 0 и 

1923
В. „Северна поща“, 
29.07.1923 г.: „Вар-
ненския спортен 
сговор, чиято цел е 
създаване другар-
ски обноски между 
спортните клубове 
в града ни и урегу-
лиране на спортната 
им дейност, в своето 
последно заседание 
е изключил еди-
нодушно от своята 
среда местния спор-
тен клуб „Владислав“ 
(един от най-силните 
спортни клубове) 
за противосговорна 
дейност. Същият 
по-рано бе наказан 
от Сговора с „От-
страняване“ за един 
месец от игрите за 
неспортни обноски 
към другите клонове, 
членове на Сговора. 
Последния в същото 
заседание е приел за 
свой клон и спортен 
клуб „Атлант“. Има 
желание у Сговора 
да се обяви след кон-
греса на С.Б.С.Лига 
за клон на послед-
ната. На 29 юли тази 
година, спортен 
клуб „Тича“ урежда 
голямо увеселение 
в приморската гра-
дина, на което сред 
многото развлечения 
ще има за първи път 
във Варна дарения 
на баскет-бол.“ 
На 29 юли гостува 
софийският „ФК 13“.

29 юли 1923 г. пре-
ди мача срещу „ФК 

13“; заден ред от 
ляво: Антъни Кен-
дъл - рефер, Дими-

тър Димитриев, 
Алекси Алексиев, 

Егон Терцета, 
Славчо Димитров, 

Генчо Христов и 
Ернст Мург; среден 

ред: Любен Минев, 
Борис Томов и 

Кръстьо Петров; 
отпред: Андрей 
Иванов, Здравко 

Янакиев и Петър 
Христов

Двата отбора „Тича“ и „Черноморец“ - Бургас преди мача
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„Тича“ - „Победа“ Плевен 9-1. На фи-
нала на 5 август се срещат двата не-
победени до сега тима „Тича“ и „Прес-
лава“. Мачът завършва 5 - 1 за „Тича“, 

* * *
На 24 юли е подпи-
сан Лозанският 
мирен договор, 
определящ грани-
ците на Турската 
република

която печели Злат-
ната чаша на Лигата, 
букет от Н.В. Царя и 
първенството на Се-
верна България. 

Също през ав-
густ се провежда 
конгрес и на Вар-
ненския спортен 
сговор, който изли-
за с решение да се 
преструктурира в 
областен спортен 
комитет, подве-
домствен на СБСЛ. 

В. „Северна 
поща“, 19.08. 1923 
г.: „Резултатът от 
вчерашния мач в 
Бургас между ту-
кашния спортен 
клуб „Тича“ и бурга-
ския такъв – „Чер-
номорец“ бе 0 - 0“. 
Сегашният клон на 
СК „Владислав“ – 
„Юпитер“ се е отце-
пил и е пожелал да 
влезе като клон на 
Варненския спор-
тен сговор.“

5.08.1923 г. финал за Златната чаша на СБСЛ („Тича“ в раиран екип), прави от ляво: 
Стоян Кръчмаров - рефер, Стоян Златев, Боян Бянов, Борис Тончев, Никола Люцка-
нов, Кирил Денев, Борис Петров и Александър Бояджиев, клекнали: Иван Булгаков, 

Коста Сираков - Кущи и Иван Найденов, отпред вдясно Янко Николов
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В. „Варненски ин-
валид“, бр. единствен, 
12.08.1923 г.:  „Съгласно 
новото изменение на устава 
на СБСЛ, последната се раз-
деля на 6 области, които ще 
се управляват от областни 
спортни комитети. Тези дни 
ще бъде конституирана Вар-
ненската област, в която ще 
се числят 7 спортни клуба.

***
Конгресът на СБСЛ. е 

дал мандат на своето цен-
трално настоятелство да 
влезе в преговори със Со-
фийската спортна лига, 
която е взела инициатива-

та за образуване на една 
общо Българска нацио-
нална спортна лига във 
връзка с изпращането на 
Български национален 
тим на осмата Олимпи-
ада, която ще се състои 
идущата година в Париж. 
Централното настоятел-
ство с писмо е уве-
домило вече Со-
фийската лига за 
горното решение.“ 

***
На 28 август 

СК „Тича“ – СК „На-
дежда“ 14 - 2.

На 24 август 

футболистите на „Вла-
дислав“ отпътуват за Кюс-
тенджа по покана на мест-
ния „Виктория“, където на 
26.08. постигат победа с 
2-0 на румънска земя, в 
мач който се явява първи 
за български футболен от-
бор, игран зад граница.

1923

26.08.1923 г.  Кюс-
тенджа, прави от 
ляво: Андрей Ива-
нов, Егон Терцета, 
Борис Ставрев, Лю-
бен Минев - Хъша, 
Ернст Мург - отг . и 
Димитър Димитри-
ев, в средата: Кръс-
тьо Петров, Алекси 
Алексиев и Генчо 
Христов, отпред: 
Георги Станчев, 
Здравко Янакиев,
Петър Христов и 
Славчо Димитров

СК. „Владислав“, сезон 1922 - 23 г. прави от ляво: Ал. Георги-
ев - рефер,  Георги Станчев - Гурко, Мико Мешулам, Кръстьо 
Петров, Иван Найденов и Андрей Иванов – Дядката; сре-
ден ред: Алекси Алексиев - Папàта, Егон Терцета и Борис 
Ставрев – Хайгъра; отпред: Любен Минев, Ангел Донсузов и 
Димитър Димитриев
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24.08.1923 г., Жп гара 
Варна, тимът на 

„Владислав“ преди 
да отпътува за 

Констанца (бълг. 
Кюстенджа), където 

ще срещне местния 
„Виктория“.

***
СК „Виктория“ 

Констанца е основан 
през 1913 г. и до 

края на войната е 
най-популярният 

клуб в черноморския 
град. „Виктория“ 

не е от водещите 
клубове в румънския 

футбол и е участник 
в румънската Втора 

дивизия („Б“) при 
основаването на по-
следната през сезон 

1934 - 1935. Клубът 
променя името си 

на АС (Асоциация 
спортива) през 1938 

г. като участник в 
Дивизия „Б“. Следвай-
ки примера на много 

други румънски клу-
бове АС Констанца 
се обединява с още 

няколко местни клу-
ба през 1946 г. под 

името „Десробиреа“. 
През 1949 г. „Десро-

биреа“ се обединява 
с „Портул“ (бивш 

СПМ Констанца, осн. 
1920 г.) под името 

„Локомотив“, който 
през 1958 г. е преиме-
нуван на „Фарул“, по-
настоящем играещ 

в Лига 2.

1923
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9.09.1923 г., отбора на "Владислав" преди мача срещу "Виктория" Кюстенджа,
от ляво: Димитър Димитриев, Левон Тахмизян, Алекси Алексиев, Егон Терцета, Борис 
Ставрев, Здравко Янакиев, Петър Христов, Славчо Димитров, Генчо Христов, Андрей 

Иванов, Кръстьо Петров, Антъни Кендъл - рефер и Ернст Мург - отг. спорт.

Румънците връщат 
визитата на 9 септември 
и отново са победени, 
този път с 4-0. В мача взе-
ма участие 15 годишният 
Левон Тахмизян. От пле-
менника му, известният 
футболист и треньор на 
ФК „Черно море“ Кеворк 
Тахмисян научаваме, че 
Левон е роден през 1908 г. 
и е починал от белодроб-
но заболяване още преди 
войната. Правилното из-
писване на името е със „з“ 
на мястото на „с“. Два дена 
по-късно „Виктория“ сре-
ща и „Тича“ в мач, който 
завърчва с още по-кате-
горичното 10-1 в полза на 
варненци. 

Погледнато с перс-
пектива върху следващи-
те 15 години, доминация-
та на „Тича“ на футболния 
терен във Варна при-
ключва тази година. От-
цепниците от „Владислав“ 
се превръщат в отбора, с 
който всички футболни 
сили в България трябва 
да се равняват. Изигра-
ните мачове през този 
период създават впечат-
ление за непостоянство, 
изразено в  поредици 
от загуби, понякога и с 
разгромни резултати в 
приятелските срещи, но 
в мачове от варненското 
и държавни първенства 
играчите на „Владислав“ 
винаги са успявали да съ-
берат необходимият ку-
раж и майсторство, което 
да ги превърне в основен 
конкурент за титлата при 
всяко тяхно участие. 

В. „Северна поща“, 
3.09.1923 г.: „Мача-ре-
ванш между „Тича“ и „Со-
кол“ се приключи при 
равни сили. Направи 
лошо впечатление при-
страстието на рефера г. 
М. Добрев и дивата, не-
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дисциплинирана игра на 
Соколци. При пръв удобен 
случай ще се повърнем.“ 
За същия мач в-к „Мир“, 
8/9/1923 г. пише следното: 
„На 2/9 в гр. Варна се със-
тоя мача между варненски-
те спортни клубове „Тича“ 
и „Сокол“. Този мач будеше 
голям интерес всред вар-
ненската спортна публика, 
защото се състезаваха два-
та най-силни клубове от Ва-
рна. (Според резултатите 
от лиговите игри от мина-
лия сезон.) Макар че на нас 
той не произведе никакво 
впечатление от гледището 

В. „Северна 
поща“, 24.09.1923 
г.: „Завчера клу-
бовете „Юнион“ 
и „Гранит“ на с.к. 
„Тича“ са имали 
събрание, на което 
са решили да се от-
делят и образуват 
нов спортен клуб 
„Приморец“. 

Отборите на „Тича“ и „Виктория“ преди мача им на 11.09.1923 г., „Тича“ 
(седнали) от ляво: Стоян Златев, Кирил Денев, Йордан Заяков, Никола 

Люцканов, Боян Бянов, Борис Тончев, Янко Николов, Борис Петров, Иван 
Найденов, Симон Косталян, Иван Булгаков и Асен Върбанов (рефер)
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Карикатурата се 
отнася за „швей-

царския мач“ между 
двата отбора, в 
който футболи-

стите на „Б. сокол“ 
са играли толкова 
грубо, че са конту-
зили всички играчи 
на „Тича“, без капи-

тана Боян Бянов.

на „красива игра“ с добро 
техническо изпълнение 
и ансамбъл на тимове-
те, ние се спираме върху 
него, за да обърнем вни-
мание на едно друго об-
стоятелство, което твърде 
много излага варненските 
спортисти – възпитанието 
и дисциплината у играчи-
те. За едно съответствие 
между тимовете на „Тича“ 
и „Сокол“ и дума не може 
да става. „Тича“ има срав-
нително много по-добър 
ансамбъл в тима и игра-
чите отделно са по-голе-
ми технически майстори. 
Следователно резултата 
от мача 2-2, съвсем не 
отговаря на силите. Той 
е по-скоро един спортен 
шанс за „Сокол“. Но оно-
ва голямо, което липсва у 
играчите на „Сокол“ не е 
неумението им да играят 
футбол, а липсата на най-
малкото спортно възпита-
ние. Това: сбиване между 
играчи, псувните, закани-
те на самото игрище са 
нещо обикновено. То дос-
тига и по далеч, със запла-
шване самия рефер на иг-
рата. Публиката също, ма-
кар че нея никой не може 
да ограничава и че тя има 
право да критикува по 
един или друг начин иг-
рата, но тя няма право да 
се меси в нея. А във Варна 
известни лица постоянно 
бягат по тъча на игрище-
то и заплашват с бастуни 
и други, рефера, играчите 
и пр. Случва се наистина 
в някои мачове на запад 
публиката да нахлува в 
игрището, за да линчува 
рефера, но той, послед-
ния бива винаги под за-
крилата на играчите от 
двата тима.Във Варна ста-
ва обратното, играчите 
подпомагат публиката в 

1923
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това направление. С това 
не искаме да повдигваме 
авторитета и намаляваме 
заслугите, които варнен-
ските спортисти имат за 
българското спортно дело, 
но желаем те, като едни от 
първите разпространите-
ли на спорта в България, да 
служат за пример по висо-
та на своя спортен морал. 
Защото нека се знае, че 
спорта не е само средство 
за физическо огъване, но 
един могъщ деятел за мо-
рално възпитание на хора-
та.“

“Спортен преглед“, 
бр. 26, 29.12.1923 г.: на 
9/12 на Колодрума „... мно-
гоочаквания мач между 
тимовете на Търговското 
у-ще и Мъжката гимна-
зия завърши с победа на 
Мъжката гимназия с 2 : 0. 
Резултатът е неочакван! В 
тима на Търговското у-ще 
личаха: Люцканов и Заяков 
от 1-ви тим на „Тича“, Кон-
стантинов от 1-ви тим на 
„Диана“, Ставрев и Христов 
от 1ви тим на „Владислав“, 
Ангел Донсузов от 1-ви 
тим на „Юпитер“ и др. В 
тоя на Мъжката гимназия 
фигурираха Денев от 1-ви 
тим на „Тича“, Бояджиев и 
Савов от 1-ви тим на „Шип-
ка“, Коста Петров от 1-ви 
тим на „Атлант“ и др. Игра-
та беше свързана и прави 
чест на Мъжката гимназия, 
че със сравнително по-сла-
би играчи, благодарение 
на по-живата си игра от 
тая на противника победи. 
Трябва да се отбележи, че 
и търговското у-ще разви 
добра игра, макар и с 10 
души играчи (един излезе 
от игра), обаче с мудността 
на левия краен, инсайди и 
халфбеците (с изключение 
на центъра) и десния бек, 
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играта бе компрометира-
на. Играха отлично цен-
тър форварда и център 
хафбека, и донякъде  ле-
вия бек и голкипъра. 

***
Едно скромно търже-

ство. На 9 декември. Вар-
ненският спортен клуб 
„Тича“ откри новонаетото 
помещение на ул. „Чакъ-
рова“ след водосвет, на 
който присъстваха освен 
управителните тела на 
клуба и множество чле-
нове и председателя на 
СБС лига и представите-
ли на клубовете на лига-
та. Говориха свещенника, 
председателя и подпре-
дседателя на клуба, след 
което се изпя дружно от 
множеството членове и 
членки марша на клуба и 
се направи обща снимка. 
В клуба е уредена читалня 
и бюфет. С това си начи-
нание СК „Тича“ ще зажи-
вее нов организационен 
живот, пълен с импулс за 
творчество.“ 

Клубното помеще-
ние се премества от ул. 
„Княз Борис“ в по-нова и 
обширна сграда на ъгъла 
на ул. „Чакърова“ и „27-ми 
юли“. Неизменен атрибут 
към всички клубни по-
мещения на СК „Тича“ е 
портретът на основателя 
на Футболно дружество 
„Спортист“ Стефан Тон-
чев, който се изважда на 
показ при всеки празни-
чен случай.
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„Тича”, дек. 1923. На снимката, в центъра се вижда председателят Господин Ангелов с бяла коса и мус-
таци, в дясно от него поручик Боян Бянов, Борис Петров, Петър Шамутков. В ляво от Ангелов се виждат 

Георги Белев, Ангел Друмев, Коста Попов и Иван Кр. Мирски, седнал с бомбе в ръка: Асен Върбанов

Българска нацио-
нална спортна фе-

дерация (БнСФ)

На 16 декември 1923 
г., неделя, в големия са-
лон на Военния клуб в 
София представители-
те на съществуващи-
те в Царство България 
спортни групировки 
учредяват Българската 
национална спортна фе-

дерация (БНСФ) с голям 
възторг и ентусиазъм. 
По този начин се осъ-
ществява дългогодишна-
та мечта за създаването 
на ръководен орган на 
българския спорт, кой-
то да обединява всички 
клубове, да регулира 
отношенията и състе-
занията между тях и да 
състави представителен 
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4.11.1923 г., отборите на "Тича" и "Левски" 
София преди мача им, определен от 
пресата като "държавно първенство", 
прави от ляво: Фридрих Клюд - рефер, 
Йордан Заяков, Симон Косталян, 
Боян Бянов, Никола Люцканов, Иван 
Найденов, Борис Петров, Димитър 
Стаматов, Кирил Денев, Борис Тончев, 
Иван Булгаков и Стоян Златев,

седнали ("Левски"): Цветан Генев, Симеон 
Янков, Гено Матеев, Димитър Дражев, 
Димитър Мутафчиев, Константин 
Мазников, Иван Радоев, Никифор Лозанов, 
Кирил Йовович, Никола Мутафчиев и 
Петър Иванов

4.11.1923 г., игр. „Левски“, София, отборите на „Тича“ (прави) и „Левски“ Сф (седнали) 
преди мача им, определен от пресата като „държавно първенство“.
Прави от ляво надясно: Фридрих Клюд – рефер, Йордан Костов – Заяков, Симон 
Косталян, Боян Бянов, Никола Люцканов, Иван Найденов - Найденката, Борис Петров 
- Черния, Димитър Стаматов, Кирил Денев - Миндила, Борис Тончев - Орфански, 
Иван Булгаков - Ваня, Стоян Златев – Камиона
Седнали (СК „Левски“ София): Цветан Генев, Симеон Янков, Гено Матеев, Димитър 
Дражев, Димитър Мутафчиев, Константин Мазников, Иван Радоев, Никифор 
Лозанов, Кирил Йовович, Никола Мутафчиев и Петър Иванов – Вертер 
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национален отбор, който 
да вземе участие на Олим-
пийските игри в Париж 
през следващата година. 
Делегатите, представящи 
СБСЛ на конгреса са Ге-
орги Белев, Иван Кр. Мир-
ски и Ставри Флорев и 
тримата от „Тича“. СК „Вла-
дислав“, който не е член на 
лигата също изпраща свой 
представител в лицето на 
Александър Блюмел. Една 
от големите цели на БНСФ 
е спечелването на интере-
са и подкрепата на прави-

телството за делото на по-
пуляризиране и развитие 
на спорта. Тази задача се 
оказава трудно изпълни-
ма. В бр. 26 на „Спортен 
преглед“ от 29.12.1923 
г. в статия подписана от 
Варненски спортен клуб 
„Тича“, авторът споделя 
разочарованието си от 
факта, че само десет дни 

1. Коста Попов, 2. 
Димитров, 3. Иван 

Димитриев, 4. ..., 
5. ..., 6. Леонидов, 7. 

Владимир Чакъров, 
8. Георги Данаилов, 
9. Станю Палазов, 

10. Трендафил 
Цанков, 11. Тодор 

Баев, 12. Борис 
Дичев, 13. Стойко 

Ковачев, 14. ..., 
15. Христофор 

Москов, 16. Стойко 
Пашов, 17. Борис 

Данаилов, 18. 
Господин Патаков, 
19. г-н Македонски 

– общинар, 20. 
Методи Шишков, 

21. Захари 
Данаилов, 22. ..., 23. 

Георги Янков.
Ръководството на 

СК „Тича“
в Морската 

градина

след създаването на ор-
ганизацията, министърът 
на финансите внася зако-
нопроект за забрана на 
вноса на артикули, които 
не са от първа необходи-
мост и по този начин от-
хвърля предложението на 
народният представител 
Христо Кр. Мирски за раз-
решаване вноса на спорт-
ни артикули. Организа-
ционно, БНСФ разрешава 
образуването на Бдинска 
спортна федерация и Ру-
сенски спортен съюз, като 
на практика отделя тези 
области от СБСЛ. Това на-
лага промяна в устава на 
последната и предизвик-
ва известна доза обър-
кване и недоволство сред 
ръководството й, тъй като 
част от клубовете във 
Видински, Врачански и 
Плевенски спортни обла-
сти все още са редовни 
членове на СБСЛ и ръ-
ководителите смятат, че 
въпроса за цялостта или 
разделянето на лигата е 
изцяло от компетенцията 
на самата лига. По пред-
ложение на БНСФ лигата 
променя името си на СБС 
федерация и функциони-
ра до 18.08.1925 г. когато 

е ликвидирана заедно с 
другите федерации по 
решение на БНСФ и на 
нейно място се създа-
ват Окръжна спортни 
области, една от които е 
Варненската, отговаряща 
само за варненски окръг. 
Спортните области про-
дължават своята дейност 
с организирани първен-
ства и излъчване на об-
ластни първенци, които 
помежду си в един тур-
нир, определят Държа-
вен първенец и носител 
на купата на Царя. Първо-
то Държавно първенство 
е насрочено да се прове-
де през следващата 1924 
г. Започва и селекцията и 
подготовката на нацио-
налният отбор по футбол, 
с който България ще на-
прави своят официален 
дебют на международ-
ната футболна сцена на 
летните Олимпийските 
игри в Париж през май 
1924 г. За първи треньор 
на националният отбор 
е избран 26 годишният 
халф на „Рапид“ - Виена, 
Леополд Нич. 

Започват дебати как 
и на какъв принцип да 
бъде съставен отбора.

1923
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Делегатите при учредяването на Б.Н.С.Ф., София, 16.12.1923 г., прави отляво: ротм. Стоянов (Пд), М. Атанасов 
(Кн), пор. Спасов (Кн), Александър Блюмел (Вн), Ставри Флорев (Вн), К. Кисьов (Сн), пор. Драмджиев (Кн) седнали: 
Ан. Перев (Рс), Георги Белев (Вн), отец Озон (Пд), Д. Иванов (Сф), Ал. Дякович (Сф) и Иван Кр. Мирски (Вн) легнали: 

П. Грозданов (Сф) и Кр. Стефков (Пд)
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29.05.1923 г., клубният празник Св. Дух, празнично украсено клубно помещение на ул. „Княз Борис“, в сградата 
където за дълъг период през втората половина на ХХ век се помещаваше „Спортмага“. Отпред на снимката 
Стоян Златев и Борис Петров (в бяла риза), вторият седнал зад тях: Иван Кр. Мирски, следват: Георги Белев, 

Владимир Чакъров и Методи Шишков, прав зад тях в средата: Ангел Друмев

Момент от мача "Владислав" - "Виктория", Колодрума, 9.09.1923 г.
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1924На общото съ-
брание на СК „Тича“ на 13 
януари стават следните 
промени в настоятелство-
то: за председател е из-
бран инж. Иван К. Ранков 
с подпредседател учителя 
Ангел Друмев, секретар 
– Кирил Байрактаров, ка-
сиер – Асен Върбанов, до-
макин – Никола Люцканов, 
съветници – г-ца Нара Яв-
атчиева, Коста Ив. Петров 
и Методи Шишков, кон-
тролна комисия – Тихомир 
Стоянов, Димитър Ичков и 
Теохари Бянов.

„Спортен преглед“, 
бр. 26, 30.01.1924 г. На-
родният представител г-н 
П. Г. Петрович се е записал 
член на СК „Тича“ и е по-
дарил сумата от 5000 лева 
за полза фонда „Игрище“. 
„Тичанци“ най-сърдечно 
благодарят г-ну Петрович 
за този дар и неговите при-
ветствени думи и изявле-
ния за подкрепа на спор-
та в Народното събрание. 
Нека се знае от държавата, 
че спорта трябва да се под-
крепя щедро и всячески 
подкровителствува. Г-н 
Христо Мирски, народен 
представител и също член 
на „Тича“ и г-н П. Г. Петро-
вич обещават да работят 
за снабдяване Варненски-
те спортисти с едно голямо 
модерно игрище, което да 
стане училище на физиче-
ска мощ и култура. Около 
Варна има доста държавни 
и общински места, удобни 
за хигиенически игрища. 
Вопиющата нужда тряб-
ва да се удовлетвори. Г-н 
Иван Явасчиев, мелничар, 
при записването си член 
на СК „Тича“ е внесъл су-
мата 500 лева за фонд „Иг-
рище“. „Тичанци“ изказват 
своите най-искрени благо-

дарности за това пожерт-
вование г-ну Явасчиеву.“

 „Спортен преглед“, 
бр. 33 от 10.03.1924 г.: 
„На 27 януарий Ангел 
Друмев реферира на 
тема „Вредни и полезни 
дамски физически уп-
ражнения и спорт“. Ре-
ферата предизвика ожи-
вени разисквания. На 24 
февруарий говори Асен 
Върбанов на тема „Орга-
низация на спорта у нас 
и в чужбина“. Станаха 
доста интересни деба-
ти. И двата реферата се 
състояха в клуба на СК 
„Тича“.  

„Спортен преглед“, 
бр. 35, 05.04.1924 г.: 
„Варненският обл. сп. ко-
митет при СБС федерация 
при заседанието си от 24 
того с протоколно реше-
ние №4, от извлечените 
резултати на изиграните 
миналогодишни лигови 
мачове разпредели на две 
дивизии по равно число и 
за двете страни спортните 
клубове както следва: I ди-
визия - Владислав, Диана, 
Тича, Шипченски сокол и 
Юпитер; II дивизия – Ат-
лант, Арзив, Надежда, Ти-
гър и Черно море. Същият 
реши да открие сезона 
най-тържествено на 7 ап-
рил, съвместно с колоез-
дачното дружество..“

***
Иван Бул-

гаков е поред-
ният играч на 
„Тича“ преми-
нал във „Вла-
дислав“.

***
През тази 

година се про-
вежда първо-
то първенство 
на Варненския 
спортен сговор 

Януари 1924 г. за-
почва да излиза сп. 
„Морски сговор” 
(печата се до 1940 
г.) - популярно илюс-
тровано списание, 
официален орган на 
Българския народен 
морски сговор

* * *
Варненецът Па-
найот Кенков, 
подпомогнат от 
приятели енту-
сиасти, основава 
Дружество на 
кинолюбителите - 
първият киноклуб в 
България

Ангел Друмев е учител от 
Варна, изпълнявал длъж-
ностите на председател 

на СБСЛ и подпредседател 
на С.К. „Тича“. След като е 

избран за подпредседател 
на БНСФ през 1925 - 1926 г., 
той се премества в София. 
Друмев е активен агита-
тор на физкултурата и 

спорта, редовен дописник в 
„Спортен преглед“ и „Спор-
тъ“, деятел от национален 
мащаб, високо уважаван за 
своята дейност. Чрез мно-

гобройните си публикации и 
реферати, Друмев поставя 
физкултурата и спорта на 
научна основа. Като главен 
секретар на БНСФ през 1934 
г., Ангел Друмев е ревностен 

защитник на идеята за 
въвеждане на професионали-
зъм във футбола в България 

по европейски образец (в. 
„Спортъ“, бр. 757, 4.05.1934 
г.), но тази идея не се осъ-

ществява.
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(подразделение на СБСФ), 
победителят от която до-
бива правото на участие 
в турнира, организиран 
от БНСФ за определяне 
на държавен първенец и 
носител на Царската купа. 
Точно класиране и таблица 
с резултати не е възможно 
да се даде с наличната до 
този момент информация. 
Има публикувани таблици 
и класирания на Варнен-
ското първенство в някои 
по-нови издания, но те ос-
тавят сериозни съмнения 
относно достоверността 
си. За да сме по-конкрет-

ни, мачът записан като 
„Тича“ – „Диана“ 4 - 6 на 
20.04.1924 г. е всъщност 
мач между сборни отбо-
ри и е описан по-долу. За-
писан е и мач „Тича“ – „Ш. 
сокол“ 2 - 1 на 27.04.1924 
г., но на тази дата е мача 
„Тича“ – „Трикольор“ Буку-
рещ. СК „Владислав“ е обя-
вен за областен първенец 
през първата седмица на 
септември и на 13-ти и 
14-ти от същия месец иг-
рае турнир в Габрово за 
определяне първенеца 
на СБСЛ (Ф). При това об-
стоятелство е много мал-
ко вероятно федеративни 

мачове да са играни след 
тези дати, а такива има 
записани в тези по-нови 
източници. 

В. „Спортъ“, 22.04. 
1924 г.: На 30 март се със-
тоя футболен мач между 
спортните клубове „Юпи-
тер“ и „Владислав“ под 
реферството на г. Терцета, 
член на СК „Владислав“. 
Резултатът бе 5 - 0 в полза 
на „владислависти“. 

„Спортен преглед“ 
бр. 38, 10.05.1924 г.: 
7 април е определен 
за празник на спортна 
Варна. Спортистите са 
приветствани с прочув-
ствено слово от В. Таба-
ков, завършило с думите 
„Спортисти, здравейте 
за светли бъдни дни“. На 
празника, който проти-
ча както предната годи-
на, най-същественото е, 
спортистите издигат иска-
ния за терени за игрища. 
Поради дъждовното вре-
ме футболните мачове се 
отлагат за 20 април. Про-
вежда се само колоездач-
ното състезание, в което 
Атанас Георгиев - Танашо, 
инсайд от футболния от-
бор на „Тича“ печели тре-

1924

* * *
На 21 януари умира 

В. И. Ленин

* * *
На 3 март е свален 

Абдулмесид II, по-
следният халиф на 

407-годишния Ото-
мански халифат, 
отваряйки пътя 
към нова рефор-

мирана република 
Турция с президент 

Кемал Ататюрк

* * *
На 4 май са откри-

ти летните Олим-
пийски игри в Париж 

с първо участие на 
български спорти-

сти на олимпийска-
та сцена

При откриване на спортния сезон, спортистите от варненските клубове
поставят своя иск за построяване на игрище
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то място. 
„Днес 20 април се със-

тояха отложените от 7 
април поради дъждовно 
време пеши надбягвания и 
футболни мачове... Вторият 
футболен мач будеше ви-
сок интерес поради обсто-
ятелството, че четирима 
играчи от „Тича“ – Бянов, 
Люцканов, Тончев и Денев 
отсъстваха (бел. четирима-
та са ангажирани със със-
тавянето и подготовката 
на националният отбор за 
Олимпийските игри в Па-
риж), а пък от сборния от-
бор на „Владислав“, „Шип. 
сокол“ и „Юпитер“ липсва-
ше само Борис Ставрев от 
„Владислав“ (бел. също с 
нац. отбора). Технически 
тима на „Владислав“, „Ш. 
сокол“ и „Юпитер“ беше по-
силен и всички предричаха 
пълно поражение за дру-
гия тим. Играта беше много 
жива с моменти и неочак-
ван финал: 6 - 4 в полза на 
другия тим -  „Диана“, „Тича“ 
и „Юпитер“. Голкипърът на 
„Ш. сокол“ въпреки всички 
очаквания излезе лош гол-
кипър. Нападението на по-
бедителя беше системно и 
с много красиви комбина-
ции. Халфбеците поддър-
жаха много добре своите 
нападения. Бековете игра-
ха вяло и много изпущаха. 

26.04.1924 г.,
инж. Иван Ранков, 

и Коста Генов (в 
средата в сиви бал-

тони) посрещат 
румънските гости 
на границата при 

гара Оброчище.
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Нападателите на победи-
теля сборен тим играха 
много бързо, буйно и без 
особенна пасировка. Ус-
пеха им се дължи на ло-
шата игра на противнико-
вите бекове. Халбеците и 
бековете играха добре, но 
бяха безсилни да се спра-
вят с тактиката на „Диана“, 
„Тича“ и „Юпитер“ и често 
се опитваха с брутална 
игра да парират играта на 
противниците си. Обаче 
напразно. Реферира Ив. 
Кр. Мирски, доста добре и 
безпристрастно“. 

На 26-28 април във 
Варна гостува силният 
отбор на „Трикульор“ от 
Букурещ, който е вице-
шампион на Букурещ за 
последната година и дву-
кратен вицешампион на 
Румъния за 1920 и 1921 г. 

Гостите са посрещна-
ти от делегация, състоя-
ща се от представителите 
на „Тича“, „Владислав“ и 
ВОСО на граничната гара 
Оброчище.

1924

Капитаните Боян Бянов 
и Костел Радулеску раз-
менят любезности преди 

започване на мача
между „Тича“ 
и „Трикульор“
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27.04.1924 г. От-
борите на „Тича“ 

и „Трикульор“ 
преди мача, 

„Тича“ седнали 
от ляво: Никола 
Луканов, Стоян 
Златев, Йордан 
Заяков, Кирил 

Денев, Иван 
Найденов, Боян 
Бянов, Димитър 

Стаматов, Ни-
кола Люцканов, 
Борис Тончев, 

Борис Петров и 
Александър Боя-

джиев.

На 21 май по път за 
Париж, Българският 
национален отбор 
изиграва първия си 
исторически мач. 
Във Виена, изведени 
от капитана си 
Боян Бянов, нацио-
налите губят от 
Австрия с 6 : 0

1924
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На 28 май нацио-
налният отбор по 
футбол изиграва 
единствения си мач 
на тези Олимпий-
ски игри. След добра 
игра българите 
губят с 1 : 0 от Ир-
ландия

* * *
Джордж Гершуин 
композира първия 
си значителен труд 
„Рапсодия в синьо“, а 
на 1 декември пър-
вият композиран 
от него мюзикъл 
„Lady be good“ е 
представен на 
сцената в Броудуей 
с Фред Астер в глав-
ната роля. 

1924
Веднага след основа-

ването на БНСФ през де-
кември 1923 г. се започва 
работа по сформирането 
на националният отбор за 
участие на Олимпийските 
игри в Париж 

Първият списък с про-
ектонационалите е с дата 
23 януари 1924 г. и включ-
ва имената на софийски и 
5 футболисти на „Тича“ и 
„Владислав“. 

Списъкът е съставен 
набързо и по аматьорски, 
като Киро (Денев) и Борис 
(Ставрев) са представени 
само с малките им имена. 
В последствие като резер-
вен вратар е прибавен и 
Николай Маринов – Беглю 
от „Диана“. До потеглянето 
за Париж през Виена на 13 
май, постепенно отпадат 
всички варненци освен 
Беглю и Боян Бянов. На 
първата известна публи-
кувана снимка на нацио-
налите фигурират Бянов и 
Борис Тончев – Орфански 
в жълто-черния екип на 
„Тича“, но Орфански бо-
ледува от белодробна ту-
беркулоза и отпада от спи-
съка. Той доживява едва 
още една година. Кирил 
Денев, който е от замож-

но семейство, 
пътува до Па-
риж на собст-
вени разноски 
като зрител. 
По път, нацио-
налите спират 
във Виена, къ-
дето на 21 май 
капитан Боян 
Бянов извежда 
нац. отбора в 
първият му ис-
торически мач 
срещу профе-
сионалистите 
от Австрия. От 
коментарът за 
мача, публику-
ван в бр. 41 на 
„Спортен пре-
глед“, може да 
се направи за-
ключение, че 
б ъ л г а р с к и те 
аматьори ряд-
ко са успявали 
да стигнат до 
топката и за-
губата със 6 : 0 
е по-скоро щастлива, по-
твърждавайки максимата 
че всяко начало е трудно. 
Единственият си мач на 
Олимпийските игри, на-
ционалите изиграват на 
28 май срещу Ирландия. 
Боян Бянов е единстве-
ният футболист извън 
София в отбора, съста-
вен от 9 левскари и 1 от 
„Славия“ (капитана Тодор 
Владимиров). България 
губи с гол, отбелязан в 
75-та минута и отпада от 
турнира. 

В. „Спортъ“, 1.06.1924 
г.: На 11 май се състоя мач 
между СК „Тича“ и англича-
ни от s/s “Aviemore”. Мачът 
завърши при резултат 6 : 0 
в полза на „Тича“. Реферира 
г. Асен Върбанов от „Тича“. 

***
Футболистите на „Вла-

дислав“ все още търсят 
себе си и утвърждаване-

то си като футболна сила. 
Преломният момент е 
може би мачът срещу 
френския екипаж „Ве-
нион“ на 22 май, в който 
„Владислав“ побеждава с 
разгромният резултат 15 
: 0. Самите “владиславци” 
и хората изследвали ис-
торията на клуба прием-
ат, че от този мач започва 
големият възход на СК 
„Владислав“.  Появява се 
новина за мач „Владислав“ 
– „Тича“ 4 : 2, която е опро-
вергана в един от следва-
щите броеве на „Спорт“, 
подписана лично от пред-
седателя на „Тича“ инж. 
Иван Ранков. На 5 юни е 
победен „Шипченски со-
кол“ с 2 : 0. За този мач в. 
„Спортъ“ от 22.06.1924 г. 
пише: „На 5 юни се състоя 
първият футболен мач във 
Варна между клубовете 
от първа дивизия „Вла-
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дислав“ и „Шипченски со-
кол“, уреден по частна ини-
циатива. Играта започна с 
удар от „Шипченски сокол“ 
под реферирането на Ст. 
Кръчмаров. Още от самото 
начало играта почна буй-
но и обещаваше да бъде 
интересна. За момент и 
форвардите на „Владислав“ 
(левия краен) бият шут във 
вратата на „Ш. Сокол“. Уда-
ра е несполучлив и топката 
попада във форвардите на 
„Ш. Сокол“, които с бързи 
паси се озовават пред гола 
на „Владислав“, тук се забе-
лязва едно събиране на иг-
рачите и още малко топката 
би се озовала в мрежата на 
„Владислав“, обаче 
опитният му вратар 
е на мястото си и със 
силен удар препраща 
топката в центъра. 
Играта продължава 
като „Владислав“ има 
повече шансове да 
вкара гол, обаче не 
можаха да бъдат из-
ползвани от форвар-
дите му. Към 20 мину-
та става пеналтикик 
на „Ш. Сокол“. Бит от 
център форварда на 
„Владислав“ топка-

та се намира в ръцете на 
познатия на всички бивш 
вратар на „Тича“ - Стама-
тов. Играта продължава 
при същия темп, към 30 
минути десния краен на 
„Владислав“ напира в 
центъра, пасата му бива 
използвана от левия 
инсайд, който с удар от 
глава отбелязва първия 
гол. Последват нови на-
падения. Форвардите на 
„Владислав“ правят сис-
тематични нападения, 
обаче без резултат. Вто-
рия халфтайм започна по-
оживено. Играта е вече 
открита и за двете страни. 
Към 15 минута реферът 
свири втори пеналтикик 

на „Ш. Сокол“, който също 
бива отбит от Стаматов. 
Към 25 минута левия ин-
сайд на „Владислав“ шути-
ра в гола на противника си, 
топката се удря в горния 
край на гола и мрежата и 
отскача вън, рефера обя-
вява втори гол. Играчите 
на „Ш. Сокол“ оспорват 
гола и влизат в пререка-
ния с арбитъра. Арбитъ-
рът е твърд на издаденото 
решение и посочва цен-
търа. След дълги и излиш-
ни пререкания, в които за 
жалост взеха и множество 
от членовете не играчи на 
„Ш. Сокол“, играчите на по-
следния клуб напуснаха 
игрището.“ 

Отборът на 
„Владислав“  на 
5.06.1924 г.: Егон 
Терцета, Борис 
Ставрев, Георги 
Ант. Георгиев, 
Любен Митев 
(Атанасов), Петър 
Христов, Любен 
Минев - Хъша, 
Здравко Янакиев, 
Иван Булгаков, 
Димитър Дими-
триев, Георги Н. 
Георгиев, Андрей 
Иванов и Антъни 
Кендъл - рефер.

Първата известна снимка на националния отбор.
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12.07.1924 г. „Вла-
дислав“ – „Венус“ Буку-
рещ 3-1 (0-0)

1-0 Е. Терцета (55), 1-1 
Ал. Джорджеску, 2-1 Е. Тер-
цета, 3-1 неизв.

За този мач, коментарът 
е от букурещкия в. „Спортул“, 
20.07.1924 г.:

„Екипът на „Венус“ от 
Букурещ замина за Варна 
(от нашия специален пра-
теник). В четвъртък вечерта, 
10 юли, отборът на шампиона 
на Букурещ замина за До-
брич и Варна, където изигра 
мач с екипа на „Владислав“. 
Мач, предназначен за укреп-
ва на приятелството между 
нас и нашите съседи през 
река Дунав, за което те по-
лагат особени грижи. Прием-
ът от страна на домакините 
беше отличен, както винаги. 
В петък сутринта, на граница-
та, отборът на „Венус“ бе по-
срещнат на границата от г-н 
Ърнест Мург, председател на 
СК „Владислав“, придружен 
от двама клубни делегати и 
варненските консули, които 
придружиха спортистите от 
Букурещ до Варна. Там им бе 
устроен възхитителен прием, 
както за длъжностните лица, 
така и за обществеността. Съ-
бието бе посетено от много-
бройна публика.

Отборът на „Венус“ бе 
придружен от огромна тъл-
па и гарнизонният оркестър 

от гарата до хотела, където 
спортистите бяха настанени. 
Вечерта бе даден банкет за 
прием, над който доминира-
ше атмосферата на най-чис-
то спортно приятелство. На 
следващия ден гостите бяха 
отведени да посетят града и 
се разходиха покрай морето. 
След обяд, в 18 часа, екипи-
те се появявиха на игрище-
то под звуците на кралските 
химни, и безкрайните овации 
на публиката, която се оказа, 
че има отлични футболни 
познания. Едно момиченце 
поднесе на нашия екип букет 
от рози, вързани с румънски 
трицветни панделки. Пред 
изключително голяма ау-
дитория (7 - 8 хил. зрители) 
играта започна. Тимовете се 
представиха в следните със-
тави:

СК „Владислав“: Здравко 
Янакиев - Любен Атанасов, 
Петър Христов – Георги Ге-
оргиев, Борис Ставрев, Иван 
Булгаков – Митко Димитри-
ев, Егон Терцета (кап.), Генчо 
Христов, Георги Вълчев и Ан-
дрей Иванов

СК „Венус“: Булфон – Ве-
тиану, Онориу Николау – Ва-
силиу, Т. Флориан, Танашеску 
– Сирачу, А, Джеорджеску, 
Мити Никулеску, Василеску, 
Теклу

Рефер: г-н Стоян Кръчма-
ров.

„Венус“ започва играта и 

успява да доминира доня-
къде противника, въпреки 
че теренът е напълно нов за 
тях, и особено защото това 
игрище е пригодено за ко-
лодрум, с много наклонени 
ръбове. Играта е изключи-
телно бърза, а българите 
показват добра устойчивост 
и отлична игра с глава. Ре-
зултатът се запазва нулев, 
въпреки всички усилия на 
двата отбора, и въпреки че 
„Венус“ застрашава често 
вратата на българите, да-
вайки възможност на вра-
таря Янакиев да покаже до-
стойна за възхищение кла-
са. След почивката българи-
те започват игра много бър-
зо и не дават възможност на 
румънците да координират 
играта си. След около 10 ми-
нути, Егон Терцета – капита-
нът на българите успява да 
вкара първия гол за тях със 
силен удар от около 15 ме-
тра. Венерианците са сму-
тени от това развитие, поз-
волявайки на „Владислав“ 
да доминира. Бързо обаче, 
„черните“ се възстановя-
ват и провеждат няколко 
страхотни комбинации чрез 
Василеску, Мити и Джор-
джеску, с които заплашват 
вратата на Янакиев. Отбра-
ната се намесва добре, но 
топката заблуждава и по-
бада в Теклу, който веднага 

1924

12.07.1924 г. от-
борите на „Венус“ 

Букурещ и „Вла-
дислав“ преди 

реванша им, игран 
на Колодрума, 

прав вляво: Стоян 
Кръчмаров - рефер, 

седнали от ляво 
надясно: Генчо Хри-

стов, Георги Въл-
чев, Иван Булгаков, 
Любен Митев, Егон 

Терцета, Здравко 
Янакиев, Петър 
Христов, Борис 

Ставрев, Георги Н. 
Георгиев, Димитър 

Димитриев и Ан-
дрей Иванов - 

Дядката
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центрира пред вратата, къде-
то Ал. Джорджеску изпраща 
топката във вратата на “Вла-
дислав” под безкрайните, гръ-
мотевични аплодисменти на 
публиката (1-1). Веднага след 

подновяването на играта 
българите се възползват от 
момента много бързо и из-
пращат топката към вратата 
на Венера, където Терцета 
не дава никаква възмож-
ност на Булфон за успешна 

намеса и изпраща топката 
с много силен удар право в 
целта - 2-1.

Тимът на „Венус“ изглеж-
да напълно разконцентри-
ран и позволява на домаки-
ните да доминират...“

1924

АС „Венус“ Букурещ 
е основан през 1914 
г. в едноименото 
предградие на ру-
мънската столица. 
Клубът е един от 
най-успешните в 
Румъния в периода 
между Световните 
войни. Шампион 
на Румъния 8 пъти 
(1920, 1921, 1929, 
1932, 1934, 1937, 1939 
и 1940) преди да бъде 
закрит от рефор-
мите в румънския 
футбол през 1949 
г. АС „Венус“ има 
три участия, от 
които два ¼ финала 
в турнира Митро-
па къп – един от 
първите Европейски 
клубни турнири, 
провеждан между 
клубове от силните 
Централно-евро-
пейски първенства 
и ранен предшест-
веник на Купата на 
УЕФА и Лига Европа. 
Цветовете на клуба 
са черно и бяло.
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„Спортен преглед“, 
бр. 42, 2.07.24 г.: „На 
15 и 16 юний варнеския 
СК „Тича“ с участието на 
пловдивския СК „Тича“ 
отпразднува клубовия 
си праздник. На 14 юний 
пристигнаха пловдивча-
ни. На 15 юни след обяд 
пловд. „Тича“ се състе-
зава с варненския при 
резултат 8-1 в полза на 
варненци. На 16 в 11 часа 
преди обяд възпомена-
телна среща в клуба на 
„Тича“, където говори Ив. 
Кр. Мирски върху мина-
лото на СК „Тича“ - Варна, 
а председателя на пло-
вдивския „Тича“ описа 
накратко историята и 
създаването на СК „Тича“ 
Пловдив.“

***
На 29 юни в насто-

ятелството на „Тича“ се 
извършва промяна. По-
дпредседател става Иван 
Мирски, а съветници Ге-
орги Данаилов и Коста 
Попов. 

***
„Дневни нови-

ни“, 5.08.1924 г. пише: 
„Ромкомит“ – „Владислав“ 
1 : 0 (0 : 0). Невероятно, 
но факт. „Владислав“, след 
нанесените ред реши-
телни победи над наши и 

чуждестранни клубове, за-
вчера има нещастието да 
бъде бит от второстепен-
ния (така го описаха ру-
мънската преса) Букурещ-
ки италиански тим „Ромко-
мит“. Последните сведе-
ния твърдят, че на 30 юли 
„Ромкомит“ е бит от „Мака-
би“ с 3-1 (и двата клуба са 
от втора дивизия). Всички, 
които имаха случая да ви-
дят мача между шампи-
она на Букурещ „Венус“ и 
„Владислав“, от който мач 
„Владислав“ излезе побе-
дител, останаха в недоуме-
ние от получения завчера 
резултат. И „Ромкомит“ по-
беди заслужено. За всички 
беше ясно, че играта на 
„Ромкомит“ далече надми-
нава по техника, пасиров-
ка и елегантност тази на 
много по-силни клубове 
от него в Букурещ. Мача 
започна този път без оби-
чайните церемонии. Още 
в самото начало пролича, 
че „Ромкомит“ притежава 
отлична пасировка. Пър-
вия хафтайм играта се 
развиваше без да се забе-
лежи надмощие на едната 
или другата страна. „Вла-
дислав“ на няколко пъти се 
опита да атакува с крилата, 
обаче бековете на „Ромко-
мит“, които притежават 

отлична техника и сигур-
ност в шута, отбиваха топ-
ката и веднага я връщаха. 
Първия хафтайм завърши 
без резултат. Второто по-
лувреме „Ромкомит“ даде 
по-хубава игра. Особено 
за отбелязване е връзката 
на хафбеците с форуарди-
те и пасировката на трой-
ката. Цялото полувреме 
„Ромкомит“ атакуваше. 
„Владислав“ пази отбра-
нително положение и чес-
тите шутове на противни-
ка останаха без резултат. 
В няколко смели атаки 
на „Ромкомит“ се отличи 
вратаря на „Владислав“, 
който спаси няколко си-
гурни гола. За запазване 
на този резултат спомог-
наха не малко десния бек 
и страничните хафбеци на 
„Владислав“, иначе голо-
вете щяха да бъдат много 
повече. Десния бек ни-
кога до сега не е изнасял 
толкова хубава игра и ако 
избягва високите удари 
той би бил незаменим 
играч. Център хафбека 
Ставрев, който до преди 
няколко години бе един 
от най-добрите играчи 
във Варна почти е изгубил 
играта си. Освен няколко 
сполучливи удара с глава, 
той завчера не можа да 
се прояви. От „Ромкомит“ 
особено добре играха 
център хафбека Фереро, 
десния бек и форуардите, 
с изключение на лявото 
крило. Отлично впечатле-
ние направи държанието 
на публиката. Този път тя 
еднакво аплодираше и 
едните и другите.“

от протоколната 
книга на „Тича“:  „Днес, 
10 август 1924 г. в 5½ часа 
сл. обед се състоя мач в 
колодрума между първи-
те тимове на сп.кл. „Вла-
дислав“ и сп. кл. „Тича“ при 

1924

Колодрума, Варна, 
мач на "Тича" 

(в тъмен екип) срещу 
неизвестен съперник
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резултат 3 : 0 (2 : 0) в полза 
на сп.кл. „Тича“.  От страна 
на сп.кл. „Владислав“ игра-
ха голкипер: Здравко Янаки-
ев; бекове: Любен Атанасов 
(бел. Митев - Любезната), 
Петър Христов; халфбеко-
ве център: Борис Ставрев, 
десен: Георги Георгиев, ляв: 
Иван Булгаков; форвайти 
център: Кръстю Петров; 
инсайти: Генчо Христов и 
Георги Вълчев; крила: Ан-
дрей Иванов и Димитър 
Димитриев. От страна на 
сп.кл. „Тича“ играха голки-

пер: Ервант Кебапчиян; 
бекове: Кирил Денев и Бо-
рис Петров; халфбекове 
център: Боян Бянов, де-
сен: Н.  Люцканов и ляв: 
Стоян Златев; форвай-
ти център: Борис Тончев; 
инсайти: Юрдан Заяков 
и Иван Найденов; крила: 
Александър Бояджиев и 
Михаил Цанев. Не се от-
белязаха никакви инци-
денти по време на игра-
та. Реферира Батанджи-
ев, София. 

В. „Спортъ“ от 7.09. 
1924 г. пише за този мач: 
„На 10 м.м. се състоя мача 

„Тича“ – „Владислав“ при 
резултат 3-0 в полза на 
„Тича“. Последния опоро-
чи играта с лявото кри-
ло на „Шипченски сокол“ 
(бел. М. Цанев) и голки-
пъра на „Арзив“ (бел. Е. 
Кебапчиян) и съгласно 
правилника, точките пе-
чели „Владислав“. Мачът 
„Владислав“ – „Ш. сокол.“ 
Завърши при резултат 7-0 
в полза на „Владислав“.

от протоколната 
книга на „Тича“: „Днес 17 
август 1924 г. в 5½ часа сл. 
обяд се състоя в колодру-
ма мач-реванш между пър-
вите тимове на соф. сп.кл. 
„Славия“ и сп.кл. „Тича“ при 
резултат 1:1 (1:0). В ти-
мът на соф.сп.кл. „Славия“ 
влизаха следните играчи: 
голкипър Ангел Андреев; 
бекове: Кочо Кръпчански 
и Пишляка; халфбекове 
център: Найдата, десен: 
Николов (Бунето) и ляв: 
Дишков; форвайти цен-
тър: Щейскъл (играч на 
Виенския „Рапид“); инсай-
ти: Чумпала и Велю; крила: 
Илчо и Цоцо. От страна 
на „Тича“ играха: голкипър 
Кебапчиян; бекове: К. Денев 
и Б. Петров; халфбекове: 
център: Б. Бянов, десен: Н. 
Люцканов и ляв: Ст. Зла-
тев; форвайти: център: Б. 
Тончев; инсайти: Ю. Заяков 
и Ив. Найденов; крила: Ал. 

1924

Щерю Савов Щерев, 
Ервант Кебапчиян 
и Ховсеп Еремян 
- Чилян. Според 
Владимир Чакъров, 
Щерю Савов е напа-
дател, отличаващ 
се с майсторство 
в играта с глава. 
По негови думи, 
от нападателите 
които е наблюда-
вал, само Стефан 
Богомилов е бил 
по-добър от него 
по този показа-
тел. След преми-
наването си от 
„Шипка“, Щерю пра-
ви забележителна 
кариера в „Тича“ в 
периода 1923 - 1933 
г., а след 1945 г. 
е отговорник за 
ветераните на 
„Тича-Владислав“.
Ервант Кебапчиян 
е привлечен от 
арменският вто-
родивизионен клуб 
„Арзив“, за който 
също е играл мачо-
ве през този сезон. 
По тази причина 
„Тича“ губи слу-
жебно градското 
първенство. 
За Ховсеп Еремян 
ще говорим още.
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Бояджиев и М. Цанев. Вто-
рия халфтайм последни-
те 10 минути „Тича“ игра 
с 10 играчи. „Славия“ игра 
с Вили Щейскъл, професио-
нален играч и треньор. Ре-
ферира Кендал (английски 
консул в Бургас).“ 

В. „Спортъ“, 15.09. 
1924 г. „На 28.08 се със-
тоя лиговия мач между 
първокласните „Диана“ и 
„Владислав“. При една упо-

рита игра от двете страни 
мача завърши в полза на 
„Владислав“ с 3 : 2. Пър-
венството във Варна по 
футбол е спечелено от 
клуба „Владислав“. Клубът 
„Тича“, който беше побе-
дил последния, загубва 
първенството поради опо-
рочаване на тоя мач, като 
е поставил в тима си чуж-
ди играчи.“ Така първият 
официален шампион на 
Варна е определен. 

След победа над 
„Искър“ Провадия, „Вла-
дислав“ става и шампион 
на Варненската областна 
спортна организация, с 
което добива възможност-
та да представя областа на 
Държавното първенство. 
Следващата стъпка е оп-
ределяне първенеца на 
Северна България.

Турнирът на СБСЛ се 
състои в Габрово на 13 и 
14 септември. Тази година 
той е по-представителен 
от предната, защото в над-

преварата се включват 
определените след ор-
ганизирани турнири об-
ластни първенци. Освен 
„Владислав“, там са „Прес-
лава“ Шумен, „Виктория“ 
Видин, „Победа“ Плевен 
и „Ото“ Габрово (победи-
тел от Търновска област). 
Тимът на „Владислав“ за-
минава за турнира с влак, 
тържествено изпратен от 
ръководството на клуба и 
голяма част от членската 
маса, което е отразено в 
градските вестници. Ин-
тересът към този турнир 
е изострен с обстоятел-
ството, че победителят от 
него ще участва в първо-
то футболно първенство 
на България, определено 
да се проведе през съща-
та 1924 г, организирано 
от наскоро създадената 
БНСФ. Турнирът в Габрово 
се играе по системата на 
елиминирането. Жребият 
определя „Владислав“ да 

1924

17.08.1924 г., Колодрума, Варна, отборът на СК „Тича“ преди мача срещу „Славия“ 
София, от ляво надясно: Никола Люцканов, Стоян Златев - Камиона, Кирил Денев, 

Боян Бянов, Борис Петров - Черното Боре, Йордан Костов - Заяков, Александър 
Бояджиев - Бебо, Иван Найденов, Михаил Цанев и Борис Тончев - Орфански, клекнал 

отпред: Ервант Кебапчиян
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играе във втория кръг на 13 
септември срещу „Пресла-
ва“ и побеждава с 3 : 0. Фи-
налът е на следващият ден 
срещу габровците от „Ото“. 
След нова победа, този път 
с 5 : 1, „Владислав“ става 
последният (и единствен в 
този формат) първенец на 
СБСЛ, защото през следва-
щата 1925 година на 18 ав-
густ лигата се разтурва.

В. „Спортъ“, 21.09. 
1924 г. „На 13.09 се състоя 
лиговия мач между „Тича“ 
(2-ри тим) и „Шип. сокол“ 
(1-ви тим). Резултат 2-1 за 
„Шип. Сокол“.

Важно събитие през 
тази година е учредява-
нето на юношески футбол 
в дружествата. От преус-
тройването на учениче-
ското дружество в спортен 
клуб са минали 4 години. 
Клубовете разчитат вече 
на по-зрели и опитни иг-
рачи, което оставя юноши-
те без първенство и изява. 
СК „Тича“ създава юноше-
ски отбор под ръковод-
ството на Асен Върбанов, 
а тренировъчният процес 
се възлага на някои от по-
старите футболисти, учас-
тници в първия отбор. За 
тази си дейност, Върбанов 
говори пред в. „Народно 
дело“ през 1963 г.  „Тича“ 
създава силна школа и 
голяма част от юношите 
дочакват своята повик-
вателна за първия отбор. 
По този начин се образува 
ядрото на бъдещият шам-
пион. Подобно е положе-
нието и при „Владислав“. 
Младите футболисти се 
рекрутират от клоновете 
на клуба, като СК „Пресла-
ва“, който обединява уче-
ниците от махалата около 
днешният хотел „Черно 
море“ и Фестивалният 
комплекс. 

1924
Държавно

първенство

В този 
първи турнир 
за Държавно 
първенство и 
Царската купа 

се срещат победителите 
от 6-те спортни области. 
Двойките се определят със 
жребий и се играе по един 
мач в София с елиминира-
не на победеният. В 1-ви 
кръг победителят от Со-
фийската спортна област 
„Левски“ побеждава шам-
пиона на Приморската СО 
„Черноморец“ със 7 : 0, а 
победителите от Бдинска-
та и Югозападната области 

„Орел“ Враца и „Кракра“ Пер-
ник завършват 1 : 0 за „Орел“. 
Във втория кръг, полуфинал-
на фаза се включват и побе-
дителят от Тракийската СО 
„Победа“, който побеждава 
„Орел“ Враца с 5 : 0 и шам-
пионът на СБСЛ, „Владислав“ 
Варна. Единият финалист 
вече е определен: „Победа“ 
Пловдив“. Съперникът на 
„Победа“ трябва да се реши 
в другият полуфинал между 
„Левски“ и „Владислав“.  

След като полуфина-
ла завършва 0 : 0 и поради 
неяснота в правилника как 
точно да се процедира при 
подобен случай, ръко-
водството на „Владислав“ 
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решава, че най-удачно 
би било преиграването 
да се състои във Варна и 
на другия ден отпътува. 
Започват дискусии и де-
бати, при които нито една 
от двете страни не успява 
да наложи своето мнение. 
Д-р Иван Божков публи-
кува статия по тази тема 
във варненския вестник 
„Полет“. Според написа-
ното там, БНСФ насрочва 
нова дата за преиграване 
в София на 16 ноември 
под предлог, че там прихо-
дите ще бъдат по-големи. 
БНСФ дава принципното 
си съгласие мача да се 
състои на същата дата във 
Варна, при положение че 
„....“Владислав“ и СБСЛ га-
рантират разноските на 
мача, заедно с досегаш-
ните дефицити по тези 
мачове за първенството, 
всичко възлизащи на 30 
000 лева.“ Ръководството 
на „Владислав“ не приема 
тези условия и така про-
пада преиграването на 
този полуфинал. Вторият 

финалист остава неопре-
делен и първенството не 
завършва. 

В. „Спортъ“, 30.10. 
1924 г : „Федеративен мач 
за първенство 1924 - 1925 
г. „Владислав“ – „Дияна“ 5 : 
0. „Владислав“ – „Юпитер“ 
6 : 0.

СК „Владислав“ е из-
брал нови управ. тела в 
състав: председател К. Б. 
Генов, подпредседатели О. 
Диамандиев и д-р Втичев, 
секретар Ат. Писалов, ка-
сиер А. Братоев, домакин 
Здравко Янакиев, спортна 
комисия Борис Ставрев, 
Егон Терцета и Иван Бул-
гаков, контролна коми-
сия Александър Блюмел, 
Бърни Бърнев и Иван Та-
баков. На 4 ноември, по-
ради необходимостта от 
създаване и подготовка на 
реферски кадри и контро-
лиране на дейността им, 
се учредява Варненската 
реферска колегия в състав 
Георги Балабанов, Борис 
Ставрев и Давид Леви. 

В. „Спортъ“, 8 
.11.1924 г: „Резултата 

от играния мач-реванш 
между „Тича“ и „Виктория“ 
Кюстенджа, състоял се на 
26.10 в Кюстенджа е 1 : 1.“ 

12.10.1924 
г. Полуфинал за 

Държавно първен-
ство, София, СК 

„Владислав“ прави 
от ляво: Ернст 

Мург (с бомбе), хх, 
Егон Терцета, Лю-

бен Минев, Борис 
Ставрев, Здравко 

Янакиев, Петър 
Христов, Генчо 

Христов, Кръстьо 
Петров, Иван Бул-

гаков, Димитър 
Димитриев, Георги 
Н. Георгиев, Андрей 

Иванов, Георги Ант. 
Георгиев,

Коста Генов.
СК „Левски“ 

София, клекнали в 
средата: И. Радоев, 

К. Мазников и К. 
Йовович, преден 

ред: С. Янков, Н. 
Мутафчиев, Д. 

Мутафчиев, Г. Ма-
теев, П. Иванов, Д. 
Дражев, Ц. Генев, Н. 

Лозанов

1924

Асен Върбанов - 
основател на юношеския 

футбол в "Тича"
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1924

6.10.1924 г. „Тича“ резерви срещу неизвестен съперник, прави от ляво: Боян Бянов, Венцеслав Камбуров, Борис Петров, 
Михаил Найденов, Кирил Куртев, Божидар Бянов, Йордан Заяков, Кръстьо Баев, Иван Найденов, Никола Луканов и Ер-

вант Кебапчиян, долу вдясно клекнал: Асен Върбанов.

1924 г., юношески отбор на „Тича“, от ляво надясно: Ернст Мург – рефер, 
Стоян Стоянов,  Кирил Тенекеджиев, Михаил Найденов – Килю, Кирил Куртев, 
Кръстьо Баев – Лисата, Васил Цанев, Хрант Гоздинян, Тодор Попов, Георги ..., 

Панайот Несторов – Пънето, Йордан Заяков – треньор, Асен Върбанов – 
отг. юноши, седнал отпред: Вълчо Дим. Вълчев
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Д-р Кирил Георгиев 
Тенекеджиев

(8.08.1908 г. – 15.06.1986 г.)
СК „Тича“ 1924 – 27 г.

Позиция: инсайд

Кръстьо Методиев 
Баев – Лисата

(6.04.1909 г. – 1991 г.)
СК „Тича“ 1924 – 30

Позиция: нападател

Роден в с. Синдел, в семейство на бежанци от 
Беломорска Тракия (от с. Бобище, Костурско). Кирил 
се записва да учи в 1-ва мъжка гимназия във Варна, 
където става член на СК „Тича“ и е продукт на пър-
вия, създаден под ръководството на Асен Върбанов 
юношески тим. През 1927 г., Кирил заминава за Со-
фия да учи медицина, отбива и военната си служба, 
след което е поканен да остане като военен лекар, 
но отказва и се завръща във Варна. През 1937 г. д-р 
Тенекджиев и колегата му д-р Кирчо Ангелов са из-
брани за клубни лекари (медицински съветници) на 
СК „Тича“. Д-р Тенекеджиев е добре известен в край-
морския град като колоритна и позитивна личност, 
силно обичаща спорта. Той работи като интернист в 
Окръжната болница, а след войната заема и адми-

нистративна длъжност към 
отдел “Народно здраве”. Пре-
подавател е в Института за 
здравни кадри и в определен 
период завежда Вътрешно 
поликлинично отделение в 
Градска болница – Варна. Д-р 
Тенекеджиев остава в спор-
та като запалянко и деец на 
АСК „Черно море“, чиято фут-
болна секция оглавява през 
1960-те. Двамата му сина са 
също запалени спортисти и 

са известни като съдии по баскетбол. Единият от 
тях, дълго време беше завеждащ катедра Урология 
към Окръжна болница, Варна. 

Д-р Кирил Тенекеджиев

Започва да играе футбол като ученик във ВМГ и 
в перода 1926 – 1930 г. участва в първия отбор на 
СК „Тича“. След това Баев учи славянска филология 
и литература в СУ, където се дипломира през 1935 
г. В началото на 1940-те той е бил арестуван от Цар-
ската власт и е излежавал присъда като политиче-
ски затворник. След 9.09.1944 г., за определен пе-
риод Кръстьо Баев заема длъжността директор на 
1-ва мъжка гимназия във Варна. Проявява се като 
писател и поет и се е занимавал с изследователска 
дейност в областта на историографията, фолкло-
ристиката, естетиката и изкуството. Кръстьо Баев е 

забележимо присъстващо лице на 
юбилеите на АСК „Черно море“. По 
случай 50 годишнината на клуба, 
той публикува във в. „Народно дело“ 
(15.11.1963 г.) статия в отличителен 
литературен стил, наблягайки върху 
възхода и падението на именития 
румънски нападател Пипа, след две-
те му срещи с него като футболист 
на терена в Букурещ и 10 години по-
късно в Морското казино във Варна. 

Кръстьо
Баев

Панайот несторов – 
Пънето

СК „Тича“ 1924 – 28 г.
Позиция: инсайд

От първия випуск на юношеският обор, Пънето 
достига до първия тим и играе до 1928 г., след което 
преминава в „Ш. сокол“, където е част от най-силния 
отбор в историята на съгражданите, заедно с Иван 
Найденов, Здравко Янакиев и Иван Трендафилов 
– Шико (първият преминал от „Тича“, а другите от 

първия отбор на „Владислав“)

Васил
Цанев

Хрант
Гоздинян

Михаил 
Найденов

Захари 
Зантопулов

Кирил
Куртев

Тодор Стеф. 
Попов
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1925

На 25 януари се про-
вежда конференция на 
спортните клубове във Ва-
рна за избиране на члено-
ве на Централното настоя-
телство, спортни комисии 
и областен комитет на 
БНСФ. За централно насто-
ятелство са избрани Ангел 
Друмев, Т. Сарайдаров, Хр. 
Куйджуклиев, Ал. Блюмел, 
за футболния комитет са 
избрани Егон Терцета, Асен 
Върбанов и Вл. Марков, 
за контролна комисия Вл. 
Чакъров, Г. Владимиров, 
Хр. Михайлов и за облас-
тен комитет Асен Върба-
нов, Коста Попов, Иванов, 
К. Манов, Илия Митев, Ан. 
Райков и М. Христов. 

На 27 януари Ангел 
Друмев е избран за пред- На 10 април Скот 

Фицджералд 
публикува 
„Великият Гетсби“

* * *
На 16.04.1925 
г. е извършен 
атентатът 
в черквата Св. 
Неделя, при който  
загиват 213 души, а 
около 500 са ранени. 
Това е най-тежкият 
терористичен 
акт в историята 
на България. 
Извършен е на 
Велики четвъртък 
от група дейци на 
военното крило на 
БКП.

седател на Централното 
настоятелство на СБСЛ 
(СБСФ).

На 7 февруари на за-
седание на Общинския 
съвет е решено да се от-
пуснат на клубовете 48 
декара общинска площ 
за игрища между местно-
стите Шокера и Лагера.

СК „Тича“ приема по-
каната за Великденски 
турнир в Букурещ, който 
ще се състои между 19 
и 21 април в румънска-
та столица. Специални-
ят кореспондент на в-к 
„Варненска поща“ Асен 
Върбанов предава с до-
писка във вестника: „Ма-
чът „Трикульор“ – „Тича“ 
будеше голям интерес 
като имахме предвид 

резултата от миналого-
дишния мач между съ-
щите клубове, игран във 
Варна и завършил 2 : 1 за 
„Трикульор“. Играчите на 
„Тича“ влизат в игрището 
с траурна лента на лява-
та ръка, заради атентата 
в църквата „Св. Неделя“ 
последвани от състезате-
лите на „Трикульор“, всич-
ки бурно акламирани. 
След минута почит към 
загиналите, реферът със 
свирката дава знак за за-
почване на оспорвания 
двубой. Със силен удар е 
отбелязан първият гол. 
„Тича“ играе с красиви и 
ниски пасове. Н. Люцканов 
отбелязва гол 30 секунди 
по-късно. Резултатът става 

Първенство на Варненска спортна област (към С.Б.С.Л.)
Крайно класиране 1924-25 г.

м. п. р. з. г.р. т.
 1. Владислав 4 3 1 0 15-2 7
2. Тича 4 2 2 0 9-4 6
3. Ш. сокол 4 2 0 2 8-8 4
4. Диана 4 1 1 2 5-7 3
5. Юпитер 4 0 0 4 0-16 0

19.10.24 г. Владислав – Диана 5-0
26.10.24 г. Владислав – Юпитер 6-0
12.4.25 г. Владислав – Ш. сокол 3-1
12.4.25 г. Тича – Юпитер 2-0
10.5.25 г. Ш. сокол – Диана 1-0
21.6.25 г. Диана – Юпитер 4-0
28.6.25 г. Тича – Диана 1-1 
5.7.25 г. Владислав – Тича 1-1
9.8.25 г. Ш. сокол – Юпитер 4-0
30.8.25 г. Тича – Ш. сокол 5-2

Ръководство: седнали отпред: Ангел Друмев, инж. Иван К. Ранков и Боян Бянов, зад тях: 
Илия Лаков, Борис Петров, Методи Шишков, …., Коста Попов и Никола Люцканов

Сребърната купа, 
спечелена от 

„Тича“ в Букурещ 
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2 - 1. Второто полувреме 
тичанци разменят игра-
чи по постовете, както и 
бековете на „Трикульор“ 
са си разменили местата. 
Заяков минава инсайд, а 
Андрей Иванов, състеза-
тел на „Владислав“, който 
като добър играч е подси-
лил отбора, играе крило. 
„Трикульор“ изравнява 2-2 
след стремително нападе-
ние. Десният инсайд Шарл, 
посреща отбитата топка от 
вратаря на „Тича“ Кебапчи-
ян. Третият гол за тичанци 
се осъществява от Ан-
дрей Иванов след красива 
дриблировка с глава, със 
силен шут отбелязва 3-2 
и заслужено е акламиран 
от публиката. Десният бек 
Щерю Савов изравнява за 
3 - 3 (бел. автогол?). В 33-та 

минута Заяков отбелязва 
за 4 - 3 за тичанци.“

Мача „Тича“ – „Спор-
тул“ коментира Борис Гер-
манов: „През цялото време 
тичанци имаха надмощие, 
като головете паднаха 
през второто полувреме, 
чрез автогол на десния 
бек, две минути по-късно 
левия инсайд Заяков отбе-
ляза втори гол във врата-
та на студентите. Третият 
гол се осъществи от цен-
тралния нападател Иван 
Найденов, подпомогнат 
от център халфбека Боян 
Бянов. Продължително се 
акламират при излизане 
от игрището, най-вече Бя-
нов и Миндела.“

След време Иван Най-
денов – Найденката гово-
ри: „ ...1925 г. те (Трикульор) 
имаха турнир за купата на 

Букурещ. Поканили бяха 
„Студентеск“ и нас, сигур-
ни бяха че пак ще ни бият. 
Водач ни беше г-н Ангелов 
– рентиер и помощник 
кмет на Варна, добър чо-
век, много ни помагаше. 
Всички го знаехме като 
г-н Ангелсон. Пристигнах-
ме в Букурещ, настанихме 
се в хотела. Г-н Ангелсон, 
понеже беше стар ерген и 
знаеше че младите шават, 
извика директора на хо-
тела и му каза „На нашия 
етаж ще обслужват само 
мъже!“. Смениха всички 
камериерки. На Великден 
беше турнира, а първия 
мач в неделя.Отиваме на 
игрището, една гола по-
ляна краят й се не види. 
Неразорана целина, две 
врати една малка трибун-

* * *
 На 8 август 
Ку-Клукс-Клан 
демонстрира 
своята 
популярност 
в столицата 
Вашингтон с 
парад от 30-35 000 
участници

* * *
През декември 
1925 г. френският 
общественик Анри 
Барбюс, създател 
на „Комитета 
за защита на 
жертвите на 
фашизма и 
белия терор в 
балканските 
държави“ пристига 
в България, за 
да установи на 
място истината 
за трагичните 
събития по това 
време. След 
завръщането си 
Барбюс написва 
потресаващата 
документална 
книга „Палачите“

1925
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ка, малка, скована там. Сед-
нахме ние на трибунката. 
Дойдоха по едно време и 
играчите на „Студентеск“, 
с бели униформи бяха.  И 
на „Трикульор“, те пък в 
червено-бяло. И започна-
ха да се карат кой да играе 
по-напред с нас, че да ни 
бият. Публиката вика „Вън-
ка Студентеск“, други пък 
викат „Вънка Трикульор“. 
Една гюрултия! Падна се 
да играем с „Трикульор“. 
Игрището – като паднеш, 
кожа не ти остава по кра-
ката. Мачът се разви много 
добре. Първото полувреме 
0-0. Второто полувреме им 
вкарахме два гола. Единия 
гол аз го вкарах. Бебо ми 
подаде от дясно, аз се слу-
чих пред вратата – вратаря 
им един голям едър мъжа-
га, обаче направих му гола 
аз. 

Втория гол не помня 
кой го вкара. Свърши мача 

4-3. Прибрaхме се в хоте-
ла да почиваме. Един ден 
ни дадоха за почивка. За 
другия мач като станах-
ме, вестниците пишат за 
атентата в църквата „Св. 
Неделя“. Хванахме се за 
главата. Какво става сега, 
ще играем ли футбол? 
Тръгваме за игрището, 
няма как. Един трамвай 
като ни блъсна колата, 
само дето не ни обърна. 
На Заяков шапката по-
страда най-много, оста-
на под трамвая. Отиваме 
на игрището, купата я 
няма.  Г-н Ангелсон ре-
шително заяви: „Дока-
то купата не се постави 
тук на трибуната, мачът 
няма да се играе“. Оти-
доха с една кола, туриха 
купата и почна мачът със 
„Студентеск“. Вратарят 
им беше ей такъв. Като 
си разпери ръцете, хва-
щаше кьошетата на вра-
тата. Такъв голям човек, 

как ще му направим гол? 
Аз направих гола. Под-
хлъзнах се и с падането 
ударих топката. Аз много 
падах, много леко игра-
ех, лек си бях и много ме 
събаряха. Да не се хваля, 
ама много елегантно иг-
раех футбола. Бихме с 3-0. 
Такава радост беше, че аз 
направо скочих в колата. 
Тогава колите бяха откри-
ти. Починахме два дена в 
Букурещ. На панаири хо-
дихме, на люлките. Тръг-
нахме за България. Про-
блем стана при влизането 
в родината. Митничарите 
взеха купата, понеже била 
сребърна. Тогава Бянов 
говори с Министерството 
на финансите...Никакво 
тържество нямаше. Хора-
та тогава малко се инте-
ресуваха от футбол. А но-
сехме първата купа спе-
челена от България“. (От 
„Футболна Варна“, Стефан 
Янев и стр., 1988 г.)  

С.К. „Тича“ от 
ляво надясно: 
Боян Бянов, Ни-
кола Люцканов, 
Стоян Златев, 
Кирил Денев, 
Борис Петров, 
Йордан Заяков, 
Щерю Савов, Алек-
сандър Бояджиев, 
Иван Найденов, 
Божидар Бянов и 
инж. Иван Ранков 
(предс.), клекнал: 
Ервант Кебапчиян
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1925
на 12 юли  след про-

дължително боледуване 
от белодробна туберкуло-
за умира братът на Стефан 
Тончев и най-младият от 
семейство Тончеви, Борис 
Тончев Витанов – Орфан-
ски (1900 - 1924) 

Прякорът си добива, 
чрез описанията на Ор-
фанският залив, за чиято 
пленителна красота бил 
чел и често разказвал на 
приятелите си. Тончев е 
възпитаник на I-ва Мъжка 
гимназия и като ученик 
влиза в контролната ко-
мисия на УТСД „Р. Тича“ за 
определяне на тимовете, 
заедно със съучениците 
си Боян Бянов и Георги Ба-
лабанов. Борис е един от 
най-добрите нападатели 
във Варна за времето си и 
получава признание с по-
каната си в проекто нацио-
налният отбор за Олим-
пийските игри в Париж. 
Играе на пост ляв инсайд 
и ляво крило. Орфански 
е участник във всички ре-
шителни мачове на „Тича“ 
в периода 1915 - 1924 г. От 
любов към футбола и все-
отдайност към клуба, вече 
тежко болен и със забрана 

от лекарите да играе, Тон-
чев се криел между пуб-
ликата наметнат с палто 
и точно преди да започне 
мача, хвърлял палтото и 
излизал на терена, за да 
се включи в играта без да 
бъде заловен и физически 
възпрепятстван от бдящи-
те лекари. Съотборникът 
му Стоян Златев - Камиона 
споделя в разговор с д-р 
Иван Божков типичният 
гол на Орфански, който 
може да се опише и с по-
съвременното понятие 

„двойно подаване“ и удар 
от малък ъгъл: 

„Неизменната тройка 
на „Тича“ бяхме: Орфан-
ски - ляво крило, Г. Бала-
банов - ляв инсайд и аз 
- ляв халфбек. Аз (Стоян 
Златев - Камиона) който 
бях десен халф, опитвах 
и като ляв. Орфански ви-
наги пазеше в близост до 
тъчовата линия. Охраня-
ваше го обикновено халф 
от противниковата стра-
на. Моята задача беше да 
прехвърля топката пред 
Орфански, а той след 
като я овладее я прех-
върляше на Г. Балабанов 
в свободното простран-
ство между него и пазе-
щия го бек. Този тутакси 
му я прехвърляше в ляво 
до тъчовата линия, не 
далеч от аут линията. От 
това не твърде удобно 
място, Орфански отбе-
лязваше с остър шут и 
под неголям ъгъл на ви-
димост своят типичен гол 
(виж схемата). А такъв 
той отбелязваше почти 
при всеки мач. Когато той 
играеше, ние играчите на 
„Тича“ бяхме спокойни в 
победата.“

Халфбек на „Тича“ 
1918 - 1927 г., 2 мача в 

Церемонията по погребението на Борис Тончев на 12.07.1925 г. пред
черквата Св. Никола във Варна. В дясно от ковчега се виждат инж. Ив. Ранков 

(на преден план), Щ. Савов и Б, Бянов, от ляво се виждат Г. Балабанов,
Н. Люцканов и други членове на СК „Тича“ 

Стоян Златев -
Камиона 
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националния отбор. По-
ради здравата си физика, 
Златев печели прякора си 
„Камиона“. Един от най-
добрите халфове във Ва-
рна, което е и причината 
да бъде включен и в двата 
мача на националният от-
бор, съставен от варнен-
ски играчи. Твърд титуляр, 
Златев рядко пропуска 
мач в 10 годишната си ка-
риера. Стоян Златев е един 
от уважаваните съдии във 
Варна. Освен 
познанията в 
играта, здра-
вата му физика 
и авторитет го 
у т в ъ р ж д а в а т 
като такъв, 
във времена в 
когато рефе-
рите са били 
чест обект на 
малтретиране 
от страна на 
фу тболистите 
и публиката. 
Като рефер, Златев няма 
нито една негативна оцен-

ка. „Камиона“ емигрира 
в Канада още по време 
на световната криза от 
1930-те и не се е считал 
за „невъзвращенец“ от 
„народната власт“. Сто-
ян Златев се завръща 
във Варна през   лятото 
на1967 г.. Събитието е 
„полято“ в ресторант 
„Почивка“ и докумен-
тирано със снимка, на 
която фигурират оста-
релите му вече съотбор-
ници и д-р Иван Божков, 

в чийто архив беше на-
мерена снимката. Не е 

ясно колко дълго е оста-
нал Стоян Златев във Ва-
рна, но вероятността да 
се е завърнал в Канада, 
където е живял вече над 
30 години е доста голяма. 

Боян Златев Бянов   
(20.10.1900 - 22.12.1972)

център халфбек на 
„Тича“ 1914 - 1929 г.

4 мача за нац. отбор 
(в 3 от тях капитан)

Роден във Варна, 
Боян помага в детските си 
години на свещениците в 
черквите „Св. Николай“ 
и „Св. архангел Михаил“ 

и е едно от т.нар. деца-
министранти. От ученик 
обиква футбола и става 
член  на СК  „Тича“. Едва 

Г. Балабанов, Б. 
Тончев - Орфански 
и Боян Бянов са 
тричленната 
комисия по опре-
деляне на тимо-
вете в СК „Тича“ 
в периода 1916 
-1923 г. (подарена 
и подписана от 
Георги Балабанов)
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на 14 години дебютира 
в отбора и се утвържда-
ва на отговорният пост 
център халфбек. Още от 
първите си години в клу-
ба, Бянов влиза в ръко-
водството на „Тича“ и в 
продължение на 7 години 
е в тричленната комисия-
та по определяне на със-
тавите. Бянов никога не 
напуска ръководната си 
роля в клуба, дори и кога-
то се премества в София 
през 1940-те, той е акти-
вен във вземането на ре-
шения и насочва няколко 
софийски играчи към Ва-
рна, между които и бъде-
щият шампион със „Сеп-
тември“ при ЦДВ, Нико-
ла Божилов. Всестранно 
надарен спортист, Бянов 
участва и в леко атлети-

чески състезания, където 
записва резултат от 12 1/6 
сек. на 100 м гладко бяга-
не. След като завършва 
Мъжката гимназия, Бя-
нов избира кариерата на 
военен и се записва като 
юнкер във Военното учи-
лище в София 1919 - 1922 
г. Там той облича екипа на 
„Левски“, но при всяко за-
връщане във Варна играе 
и за „Тича“, където той е   
член. Боян Бянов  извеж-
да националният отбор 
с кап. лента в първият му 
исторически мач във Ви-
ена и  е единственият иг-
рач извън София, играл на 
Олимпийските игри в Па-
риж през 1924. За обста-
новката там, преди мача 
с Ирландия той разказва: 
„Тежката задача, която ни 
предстоеше изискваше 

добра материална база 
и необходимите усло-
вия за подготовка. Но... 
базата беше оскъдна, 
а условията въобще не 
бяха създадени. Всич-
ки играчи от отбора 
изпълняваха през деня 
служебните си задълже-
ния без никакво облек-
чаване, а след работно 
време, вече уморени 
отивахме на трениров-
ка. Занимавахме се до 
късно вечер, а след това 
всеки от нас се приби-
раше в къщи. За хиги-
енни и здравни мерки, 
за някакъв режим на 
храна и почивка въоб-
ще не се мислеше. За 
честта на другарите си 
от олимпийския отбор 
трябва да подчертая, 
че всички преодолява-

ха трудностите и 
умората и крайно 
д о б р о с ъ в е с т н о 
се подготвяха да 
изпълнят дълга 
си. Поддържаше 
ни горещата лю-
бов към Родината 
и безпределното 
желание да я пред-
ставим на Олимпи-
адата. Помежду ни 
се създаде истин-
ско другарство и 
здрав колективен 
дух, поддържаше 
се висока съзна-
телна дисциплина. 
В спорта това са 
много важни фак-
тори за успеха.”

Другa подроб-
ност е, че домаки-
ните настаняват 
отбора  в злощаст-
ния за българ-
ската нация град 
Ньой. По този 
повод Бянов ще 
допълни:“Мисля, 

От 1-ви януари във 
Варна започва да 

излиза вестникът 
„Спортна седмица“, 
отразяващ спорт-

ните събития във 
Варна, страната и 

света. Изпълнен с 
множество снимки 

на футболни отбо-
ри, футболисти и 

спортисти, както 
и актуална инфор-
мация от футбол-

ните първенства 
на континента, 

статии относно 
физкултурата и 

спорта с дописници 
Ангел Друмев и Асен 
Върбанов и превод-

ни спортни статии 
от Европейската 

преса. Не са на-
писани имената 

на редакторите, 
но рекламите от 

които вестника 
се е издържал са на 
инженерното и ар-
хитектурно бюро 

на председателя 
на „Тича“ инж. Иван 

Ранков и магазина 
за спортни стоки 
на Асен Върбанов 
и Вахаршак Мар-

таян (и двамата 
дейци на СК. „Тича“). 

Вестникът излиза 
в около 20 броя дo 

април.

1925
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че това не беше случайно, 
искаха да ни напомнят, че 
идваме от победена стра-
на. Останалите   отбори 
бяха настанени другаде.“

След като изважда от-
бора на Варна на 9.05.1926 
г., заради пресилено отсъ-
дена за противника - Со-
фия дузпа, Бянов получа-
ва наказание от БНСФ с 
изключване от футболно-
то движение за 1 месец.

Бянов приключва 
състезателната си карие-
ра през 1929 г., но остава 
на футболния терен като 
съдия, дейност която е 
изпълнявал още като фут-
болист и в която остава 
запомнен като принци-
пен и уважаван от всички. 

По време на войната 
Боян Бянов е полковник 
в 1-ва Българска армия. 
Любопитна подробност 

разказва фронтовака Сто-
ян Петров, футболист на 
„Кубрат“ Попово, завър-
шил школата за запасни 
офицери и бъдещ до-
цент във ВИФ (днес НСА): 
„Дружината ни от Севе-
ро-източният полк беше 
свръзка към щаба на I-ва 
Българска армия с коман-
дир ген. лейтенант Влади-
мир Стойчев. Шест месе-
ца бяхме в Унгария. Една 
сутрин се появи джип. 
От него слезе офицер, 
предизвестен че съм фут-
болист и разпореди на 
командира на дружината 
- „Ще го пуснеш за мач“. 
Откараха ме за половин 
ден до гр. Печ. Играх в от-
бора на 1-ва армия срещу 
унгарски футболисти. На-
правихме си снимка със 
заместник командира на 
армията ген. Щерю Атана-
сов и капитанът на първи-

ят ни национален отбор 
от 1924 г. Боян Бянов. Той 
беше офицер, полковник 
или подполковник, не 
помня.“ Мачът е на 1 май 
1945 г. по идея на полк. 
Боян Бянов, само дни 
преди краят на войната. 

След края на войната, 
полковник Боян Бянов 
работи в БОК , като огла-
вява специална комисия 
на бившите олимпийски 
състезатели. 

Запознати с живота 
му споделят, че освен в 
спорта и футбола Боян 
Бянов е бил отличен му-
зикант и цигулар. 

Пример за подража-
ние и уважаван от всички, 
Боян Бянов е истинско 
светило (думи на Вили 
Петков, капитан на „Тича“ 
през 1930-те) както за С.К. 
„Тича“, така и за Българ-
ският футбол.

В. „Спортъ“, бр. 52, 
26.07.1925 г.: „Мачът „Вла-
дислав“ – „Диана“, който 
щеше да се състои на 12 
юли се отлага за краят на 
този месец, поради смърт-
та на Орфански.

„Тича“ – „Владислав“ 
1 - 1. Най-после след дъл-
го отлагане, варненските 
спортни кръгове имаха 
случая да видят борба-
та на двата съперника за 
първенство на Варненска 
спортна област. Мачът се 
състоя миналата: седмица 
на Военното игрище при 
стечение на 5 хиляди пуб-
лика, която следеше раз-
воя на играта с напрегнато 
внимание. Играта започна 
в 6 часа след обяд, и две-
те страни играха много 
нервно с къси пасировки 
и смели нападки. В първо-
то полувреме и двата клу-

ба отбелязаха по един 
гол, а второто полувреме 
въпреки играта, която се 
водеше с голяма упори-
тост не зарегистрираха 
никакъв резултат. Рефе-
рът г. Кръчмаров ръко-
водеше играта добре. От 
„Тича“ отсъства добрия 

ляв бек Кирил Денев – 
Миндила.

На  9 август  спортни-
те клубове „Победа 24“ и 
„Борислав“ се обединяват 
под името „Приморец“.

В. „Спортъ“, бр. 77, 
1.9.1925 г.: „АС 23“ от Со-
фия биде победен от „Вла-

дислав“ с 2-1 (бел.30/8), 
същият победи „Диана“ 
с 4-2.“

 
Държавно

първенство
 
В. „Спортъ“, бр. 77, 

1.9.1925 г.: „За пръв 
път в спортна България 
се завършиха футбол-
ни състезания за пър-
венство, които дадоха 
окончателния първенец. 
Миналогодишните та-
кива не дадоха оконча-

1925

Турнирът за Дър-
жавно първенство 
(ДП) и Царската 
купа се провежда 
между победите-
лите в шестте об-
ластни федерации 
в България и с малки 
промени в броя на 
участниците, след 
закриването на фе-
дерациите и създа-
ването на окръжни 
спортни области 
по-късно през 1925 
г., запазва своят 
формат до есента 
на 1937 г., когато 
двата турнира 
започват да се про-
веждат отделно. 
Само още един път 
- през 1943 г. двата 
турнира се сливат 
отново, когато и 
за последен път се 
играе за Царската 
купа. През 1944 г. ДП 
не завършва.
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телния първенец, защото 
съперниците „Левски“ и 
„Владислав“ не можаха да 
се състезават повторно 
за окончателната победа. 
Тази година футболният 
комитет при БНСФ бе на-
срочил мачовете от 20 до 
30 т.м. (август) по програ-
ма, която вече съобщи-
хме. Първият мач от пър-
вия рунд бе:

На 23 август „Левски“ 
Дупница“ – „Орел“ Враца 
5-0

Вторият мач от същия 

рунд
„Владислав“,  Варна 

– „Асеновец“, Сливен, на-
срочен във Варна при 
рефер Ив. Батанджиев не 
се е състоял поради нея-
вяването на втория, който 
се счита в случая елими-
ниран.

Полуфиналните мачо-
ве бяха насрочени в Со-
фия и Пловдив. Първият 
от тях между:

На 28 август  „Вла-
дислав“. Варна – „Левски“, 
Дупница 4 : 0  (1 : 0)

Се състоя на игрище 

„Славия“ при рефер Ст. 
Чумпалов. Младите иг-
рачи от Дупница имаха 
случая да играят срещу 
съответно много силен 
противник, въпреки кое-
то проявиха много свър-
зана игра и доста пъти 
нападаха доста сръчно 
противника си. Отлична 
игра даде голкипъра им 
Димитър Попов, играч 
с данните на вратар от 
първа величина, която 
би правила чест на все-
ки голям тим. Не по-зле 
се прояви и левият бек 
Иван Лакев. Тимът на дуп-
ничани е направил много 
голям прогрес в техника-
та и тактиката на футбо-
ла, малко клубове у нас 
са постигнали това. При 
такава методична рабо-
та подир година-две не 
е никак чудно ако малки 
провинциални клубове 
вземат първенството на 
Царството,

Вторият мач:
„Левски“ София – Б.П. 

25 Плевен  4 : 0
Игран в Пловдив 

също на 28 т.м. при рефер 
г. Григоров и надмощие-
то на „Левски“, който не е 

1925
„Владислав" 2-ри 
тим през 1925 с 

текст на гърба на 
снимката, от ляво 

надясно: Шушула 
- Борис Камбуров, 

….., Гого, Светослав 
Димитров, Моис 

Аладжем, Васил 
Ради Василев, Илиев, 

Кирил Паралиев, 
Венелин Димитриев, 

Малкия Гого, Панчо 
(Панайот) Георгиев, 

цивилен Гурко 
Станчев - рефер

31.08.1925 г., 
футболистите 

на "Владислав" 
представят 
спечелената 

Царска купа
на гара Варна.
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играл в пълния си състав. 
След тези два мача се оч-
ертаха претендентите на 
първенството.

На 30 август  Финал-
ния мач според  вестник 
„Спортъ“:  „Тимовете на 

„Владислав“ и „Левски“ 
излязоха на игрището бу-
рно акламирани. Реферът 
Батанджиев зае мястото 
си и играта започна. Още 
в самото начало тя бе не-
установена. Към 3-та ми-
нута „Вл.“ атакува, лявото 
му крило бие силен шут 

в гола, който голкипъра 
на „Л.“ Иванов почти сам 
вкара в гола. Бурни одоб-
рения. Духът в играчите 
от „Л.“ се задържа и почти 
през цялата игра се запаз-
ва. Хафтайма завърши с 
1-0. Вторият започва при 

силното жела-
ние на „Л.“ да 
се реваншира, 
но без успех, 
въпреки че 
през повечето 
време имаше 
инициативата 
в играта. При 
едно откъсва-
не на топката 
към гола на „Л.“, 
десният ин-
сайд на „Вл.“ Е. 
Терцета и цен-
търа от поло-
жение оф-сайд 
поемат топка-
та, става едно 
меле пред гола 
и един шут на 
Терцета праща 

топката в мре-
жата за втори път. „Левски“ 
загуби от части духа си в 
играта и надеждата за ре-
ванш. Краят завари поло-
жението при резултат 2-0 
за „Владислав“. „Левски“ 
този ден не игра със свой-
ствената си игра, всички 

играчи бяха мудни и като 
че ли играеха неохотно. 
Комбинирана игра има-
ше, но не помогна, защо-
то нападателната линия 
не би никакви шутове в 
гола. Голкипъра Иванов 
е сериозен кандидат за 
излизане от тима. Трябва 
да го последват още ня-
колко души. „Владислав“ 
не игра нищо особено, но 
бяха по-бързи, по-смели 
и главно с дух и желание 
за победа. Това им донесе 
и победоносния резултат. 
Реферът Батанджиев бе 
добър. В края на играта 
управлението на БНСФ 
зедно с адютантите на 
Царя г.г. подполковник 
Панов и ротмистър Ста-
матов поднесе купата 
на победителя. Громко 
„Ура“ за Н.В. Царя, БНСФ и 
спортна България оглуши 
игрището. Вечерта в са-
лоните на „Славянска бе-
седа“, БНСФ даде скромна 
вечеря на състезателите. 
Днес „Владислав“ и тичан-
ки заминаха тържествено 
изпратени на гарата.“

В. „Мир“, София, 
31.08.1925 г.: „Вла-
дислав“ – „Левски“ 2-0. 
Играният вчера финален 
мач между шампионите 

1925

Из Протоколна 
книга на СК „Тича“

Владиславци 
пред клубното 

помещение на ъгъла 
на бул. "Мария Луиза" 
и ул. "Харчева", което 
е второто на клуба, 
след бръснарницата 
на Гарабед Ованезов 

на ул "Франгя" № 22
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на Варна – „Владислав“ и 
София – „Левски“ завърши 
с резултат 2-0 в полза на 
„Владислав“. „Левски“ не-
очаквано бе бит, но не и 
победен, защото надмощи-
ето на „Левски“ се чувства-
ше през цялото време на 
играта. „Владислав“ напра-
ви първият си случаен гол 
още в първите минути от 
почването на играта. Това 
особено възбуди играчите 
от противния тим, особено 
форуардите, които въпре-
ки голямото си надмощие 
не можаха да отбележат 
гол. Във всеки случай, от-
съствието на Н. Мутафчи-
ев от форуардната линия 
на „Левски“ се чувстваше. 
През второто полувреме, 
левият бек на „Левски“ ми-
нава да играе форуард в 
десният инсайд. При едно 
положение, когато „Лев-
ски“ бе изтеглил играчите 
си в противниковата поло-
вина от игрището, форуар-
дите на „Владислав“ поде-
ха бързо нападение и чрез 
десния си инсайд лесно 
отбелязаха втори гол. Ре-
зултата от мача остана 2-0 
в полза на „Владислав“. С 
този си успех „Владислав“ 
получи титлата шампион 
на България за сезона и 
стана владетел на царската 
купа.  Трябва да се отбеле-
жи, че тима на „Левски“ бе 
поставен в последните ня-
колко дена от върховните 
ръководители на българ-
ския спорт при особено 
необикновено положение: 
в четвъртък 27 август пъту-
ва до Пловдив, на 28 август 
игра полуфинален мач, на 
29 август пътува от Плов-
див до София и на 30 ав-
густ игра финален мач. По-
добен режим не познава 
Европейската практика.“

В. „Зора“, София, 1.9. 
1925 г.: „Владислав“ – „Лев-

ски“ 2 : 0. Завчера се про-
веде финалният мач за 
първенството в Царство-
то и купата на Царя меж-
ду първенците на Варна 
и София „Владислав“ и 
„Левски“. Победата биде 
взета от „Владислав“, 
който разви енергична, 
бърза и резултатна игра, 
придружена от добър 
дух и желание за побе-
да. „Левски“ игра мудно, 
форуарната му линия бе 

разстроена, а неколцина 
от играчите му правеха 
непростими грешки. Ня-
кои от вчерашните ве-
черни вестници се мъчат 
да хвърлят вината върху 
БНСФ, когато за всички 
зрители бе ясно, че по-
бедата бе спечелена за-
служено и хвърлените 
обвинения не почиват 
на никакво правдиво ос-
нование. Нека се научим 
да понасяме мъжки загу-
бите, спортсменски. На 
победителя бе връчена 
с церемония купата на 
Царя.“ (Ал. Дякович, се-
кратар на БНСФ)

В. „Мир“, София, бр. 
7557, 2.09.1925 г.:  „...
По мача „Владислав“ – 
„Левски“. Направените 
във вчерашния брой на 
„Зора“ бележки от г-н А. 
Дякович, който не може 

да задуши ненавистта си 
към софийския първенец 
„Левски“, с израз на голе-
мите дефекти в спортния 
ни живот. Дали тимът на 
„Левски“ заслужава по-
добно третиране показ-
ва факта, че същият не е 
престанал да бъде ценен 
от спортистите в стран-
ство. Примера с най-ре-
номираният английски 
клуб  Bolton Wanderers  е 
очевиден: във финалните 

мачове, по една случай-
ност  Bolton Wanderers  ви-
наги губи. Това трябва да 
има пред вид г-н А. Дяко-
вич, ако иска да запази ав-
торитета на инспектората 
за физическо възпитание 
и секретариaта на БНСФ, 
но не и да прави мили 
очи, за да се хареса на по-
щастливия конкурент.“

В. „Варненска 
поща“,  1.09. 1925 г.: „Раз-
формироване на СБСЛ. 
Съгласно решението на 
последния федерален съ-
вет, шестте областни фе-
дерации влизащи до сега 
като членове на БНСФ 
трябва да се ликвидират, 
като на тяхно място се уч-
редят окръжни спортни 
области. На основание на 
това решение, УС на БНСФ 
е наредил на управител-

1925

15.2.1925 г.
СК „Владилсав“ 
прави от ляво: 
Ернст Мург (отг. 
спорт), Егон 
Терцета - кап., 
Борис Ставрев - 
Хайгъра, Любен 
Митев - Любез-
ната, Алекси 
Алексиев - Папа-
та, Георги Ант. 
Георгиев - Гого, 
Иван Булгаков, 
Петър Христов - 
Дембела и Дими-
тър Димитриев, 
седнали: Андрей 
Иванов, Здравко 
Янакиев и Георги 
Н. Георгиев - Мал-
кия Гого
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ните тела на сегашните 
области федерации да 
проведат конференции. 
Същата се състоя на 30 
миналия месец в клуба на 
„Владислав“ за поставя-
не основите на нова Вар-
ненска окръжна спортна 
област (ВОСО). Присъст-
ваха от всеки клуб трима 
делегати, а също и един 
представител на БНСФ. 
Конференцията избра УС. 
Избраха се Б. Германов, 
Ал. Блюмел, Хр. Загоров, 
Ив. Рахнев и Кр. Смиленов 
(бел.  учител и директор 
в Търговската гимназия). 
Функциите на УС на ВОСО 
се ограничават само за 
Варненски окръг.“

На  20 септември  СК 
„Владислав“ провежда 
общо годишно събрание 
и избира нов управителен 
съвет в състав: председа-
тел – кап. Димитър Фичев, 

подпредседатели – Алек-
сандър Блюмел и Ернст 
Мург, секретар – Атанас 
Писарев, съветници – Сте-
фан Константинов и Бър-
ню Бърнев.

от протоколната 
книга : „Тича“ – „Сокол“

Днес 6.09.1925 г. се 
състоя футболно състе-
зание между клубовете 
„Тича“ и „Сокол“. Рефер 
Вазов (председател на 
„Спортклуб“ София).

Тимът на СК „Тича“ бе 
в следният състав: гол-
кипър Ервант Кебапчиян, 
бекове Борис Петров и 
Стойко Гайдов халфбеци 
Щерю Савов, Стоян Зла-
тев и Атанас Георгиев 
форв. Георги Станев, Кир-
чо (бел. Цачев или Тенеке-
джиев), Люцканов, Йоско 
(бел. Кожухаров) и Питка-
та (бел. Димитър Нико-
лов)

Тимът на СК „Шип. 
Сокол“ бе в състав: голки-
пър Янко Николов, бекове 
Борис Георгиев и Колю Ми-
нев, халфбеци Янко Мар-
ков, Боби Марков и Ибра-
хим Нихат, форвайти 
Иван Иванов, Михаил Тун-
чев, Скулуфана, Боби Три-
фонов и Арнаута. Мача 
завърши при резултат 
5-2 при пълно надмощие и 
красива игра на СК „Тича“

„Тича“ – английски 
крайцер „Frobisher”

Днес 8.09.1925 г. се 
състоя футболно със-
тезание между СК „Тича“ 
и „Frobisher”. Тимът на 
„Тича“ в състав: голкипър 
Ервант Кебапчиян, беко-
ве: Борис Петров и Киро 
Цачев, халфбеци Щерю Са-
вов, Стоян Златев и Ата-
нас Георгиев, форвайти 
Димитър Николов, Йосиф 
Кожухаров, Никола Люцка-

В. „Спортъ“, бр. 
79, 18.9.1925 г.: 

„Управителния съ-
вет на сп. кл. „Вла-
дислав“, нямайки 

възможност да 
отговори на всеки 

по отделно, из-
казва своята най-

искрена благодар-
ност към всички 

лица и организа-
ции, които са има-

ли любезността 
да го поздравят 
със спечеления 

шампионат в Бъл-
гария.

На 6.09 играни 
мачове: СК „Вла-

дислав“ и Англий-
ски тим, резултат 

4 : 0 в полза на 
„Владислав“.

10.09.1925 г., СК "Тича" с тъмен екип срещу английски екипаж, 
заден ред от ляво надясно: Щерю Савов - Папагала, Борис 
Петров, Стоян Златев, Никола Люцканов, Ервант Кебапчиян, 
Димитър Николов - Питката и пор. Боян Бянов (в униформа), 
среден ред: Атанас Георгиев - Танашо и Георги Станев, отпред: 
Йосиф Кожухаров, Йордан Заяков и Кирил Цачев

1925
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нов, Йордан Заяков и Георги 
Станев. Реферира англи-
чанин от „Frobisher”. Мача 
завърши при резултат 2-0 
за „Тича“.

„Тича“ – сборен отбор 
от английските крайцери 
“Dracon“ и “Frobisher”, Ре-
ванш

Днес 10.09.1925 г. се 
състоя футболно състе-
зание между СК „Тича“ и 
сборния английски отбор 
от крайцерите “Dracon“ 
и “Frobisher”. Състава на 
„Тича“ беше: голкипър Ер-
вант Кебапчиян, бекове: 
Борис Петров и Киро Ца-
чев, халфбеци Стоян Зла-
тев, Щерю Савов и Атанас 
Георгиев, форвайти Георги 
Станев, Йордан Заяков, 
Никола Люцканов, Йосиф 
Кожухаров и Димитър Ни-
колов. Реферира англича-
нин от “Dracon“. Мача за-
върши при резултат 1-0 за 
англичаните.

„Тича“ – сборен отбор 
от английските крайцери 
“Dracon“ и “Frobisher”, Кон-
тра реванш

Днес 12.09.1925 г. се 
състоя футболно състе-
зание между СК „Тича“ и 
сборния английски отбор 
от крайцерите “Dracon“ 
и “Frobisher”. Тимът на СК 
„Тича“ в състав : голкипър 
Ервант Кебапчиян, бекове: 
Борис Петров и Киро Ца-
чев, халфбеци Стоян Зла-
тев, Щерю Савов и Атанас 
Георгиев, форвайти Георги 
Станев, Йордан Заяков, 
Никола Люцканов, Йосиф 
Кожухаров и Димитър Ни-
колов. Реферира англича-
нин от “Dracon“. Мача за-
върши при резултат 2-1 за 
англичаните.

„Тича“ – „Диана“
Днес 19.09.1925 г. се 

състоя футболно състеза-

ние в колодрума меж-
ду спортните клубове 
„Тича“ и „Диана“. Тимът 
на СК „Тича“ в състав : 
голкипър Ервант Кеба-
пчиян, бекове: Борис 
Петров и Чилян Еремян, 
халфбеци Стоян Златев, 
Щерю Савов и Атанас Ге-
оргиев, форвайти Георги 
Станев, Киро Цачев, Ни-
кола Люцканов, Йосиф 
Кожухаров и Димитър 
Николов. Мача завърши 
при пълно надмощие на 
СК „Тича“. 5-0 за „Тича“. Ре-
ферира Норгуто (център 
форуард на „Ш. сокол“).

(В. „Варненска поща“: 
мачът е за фонд „Построй-
ка игрище“.)

„Тича“ – „Владислав“ 
2-1

Днес 4.10.1925 г. се 
състоя футболно състе-
зание в колодрума меж-
ду спортните клубове 
„Тича“ и „Владислав“ при 
резултат 2-1 за „Тича“. ”. 
Тимът на „Тича“ бе в със-
тав : голкипър Ервант Ке-
бапчиян, бекове: Борис 
Петров и Чилян Еремян, 
халфбеци Стоян Златев, 
Щерю Савов и Атанас Ге-
оргиев, форвайти Георги 
Станев, Йордан Заяков, 
Никола Люцканов, Йоси 
Кожухаров и Димитър 
Николов. Реферира Ва-
ско от СК „Диана“.

В. „Варненска поща“: 
1 - 0 Щерю Савов от пе-
налти кик, скоро след 
това 1-1 Кръстьо Петров, 
30 мин 2 - 1 Заяков.

„Тича“ – „Юпитер“
Днес 18.10.1925 г. се 

състоя футболно състе-
зание между СК „Тича“ и 
„Юпитер“ при резултат 
6-1 за СК „Тича“. Тимът на 
„Тича бе в състав: голки-
пър Ервант Кебапчиян, 
бекове Стоян Златев и 

Чилян Еремян халфбеци 
Щерю Савов, Теохари Бя-
нов и Атанас Георгиев ре-
ферира Борис Ставрев от 
СК „Владислав“.

„Тича“ – „Шипченски 
сокол“

„Днес 25.10.1925 г. се 
състоя футболно състе-
зание между СК „Тича“ и 
„Шипченски сокол“ при ре-
зултат 3 - 1 за „Шипченски 
сокол“.    Тимът на „Тича“ бе 
в състав: голкипър Ервант 
Кебапчиян бекове Стоян 
Златев и Чилян Еремян хал-
фбеци Щерю Савов, Теоха-
ри Бянов и Атанас Георги-
ев форвайти Димитър Ни-
колов, Йосиф Кожухаров, 
Никола Люцканов, Юрдан 
Заяков и Ибрахим Нихат. 
Реферира Борис Ставрев 
от СК „Владислав“.

Още за този мач 
от в. „Спорт“, бр. 85, 
31.10.1926 г.: „На 25.10 „Ш. 
сокол“ е победил „Тича“, 
която не е излязла с пълен 
състав с 3-1. Същата е по-
искала от БНСФ отлагане-
то на мача с един месец, 
поради поболяването на 
неколцина от най-добри-
те й играчи.“  В. „Спортъ“, 
бр. 88, 22.11.1925 г.: „Иг-
раният и загубен мач на 
с.к. „Тича“ от „Ш. сокол“ се 
дължи на отсъствието по 
болест и други причини 
на лявото крило, център 
форуарда Иван Найденов, 
център хафбека Бянов и 
десния бек Петров, а ос-
вен това дясното крило е 
в София – юнкер, а левия 
бек Денев – Миндела е 
изключен от „Тича“ дис-
циплинарно. Така че от 
стария тим на „Тича“ не са 
могли да играят б души от 
титулярните играчи.“

***
„Тича“ – „Диана“
Днес 15.11.1925 г. се 

1925

В. „Спортъ“, бр. 
80, 25.9.1925 
г.: „По случай 
откриването на 
спортния сезон на 
13.09 се състояха 
големи спортни 
състезания. Игран 
бе мач на мъжки 
баскетбол и мач 
между тим „Вла-
дислав-Диана“ и 
местния с.к. „Шип-
ченски сокол“... 
Мачът между 
сборният тим и 
„Ш. сокол“ даде 
за резултат през 
първия хафтайм 
1 : 0 за сборния 
тим. През време 
на играта произ-
лезе инцидент. „Ш. 
сокол“ протестира 
против рефера, 
който напусна и бе 
заменен от Люц-
канов от с.к. „Тича“. 
През второто 
полувреме играта 
бе буйна. Рефера 
отстрани двама 
играчи – един от 
„Владислав“, а дру-
гият от „Ш. сокол“. 
Играта завърши 3 : 
1 в полза на сбор-
ния тим.“
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състоя футболен мач 
между горните клубове с 
горните тимове при ре-
зултат 3 : 2. Състав на 
тима: вратар Христо 
Мавродиев, бекове Боян 
Бянов, Йосиф (Ховсеп) 
Еремян, халфбеци Щерю 
Савов, Георгиев Атанас, 
Стоян Златев, Димитър 
Николов, Йосиф Кожуха-
ров, Никола Люцканов, 
Юрдан Заяков и Ибрахим 
Нихат. Рефер Борис Став-
рев от СК „Владислав“.

„Тича“ – „Атлант“
Днес 22.11.1925 г. се 

състоя федеративен 
футболен мач между СК 
„Тича“ и „Атлант“ при ре-
зултат 4-0 за „Тича“. Със-
тав на тима „Тича“: гол-
кипър Мавродиев, бекове 
Боян Бянов, Борис Петров, 
Чилян Еремян, Стоян Зла-
тев, Щерю Савов, Атанас 
Георгиев, каята Йосиф 
Кожухаров, Никола Люцка-
нов, Юрдан Заяков и Ибра-
хим Нихат. Реферира Сан-
дю от СК „Владислав“.

В. „Спортъ“, бр. 88, 
22.11.1925 г.: „Издържа-
лите устните и писмени 
изпити рефери учреди-
ха реферска секция при 

областта, съгласно § 3 от 
правилника за реферска-
та колегия при Б.Н.С.Ф., а 
именно: Георги Балабанов, 
Давид Леви, Арон Кавафян, 
Никола Люцканов, Стоян 
Златев, Вахаршак Мартаян, 
Боян Бянов, Асен Върба-
нов – всички от „Тича“, Бо-
рис Ставрев и Александър 
Георгиев от „Владислав“. 
Избран е секционен коми-
тет в състав: председател 
Георги Балабанов, секре-
тар Борис Ставрев и член 
Давид Леви.“

В. „Спортъ“, бр. 91, 
14.12.1925 г.: „На  29.11, 
въпреки дъжда, под ръ-
ководството на рефера г, 
Чумпалов от софийската 
колегия, в 2.30 часа след 
обяд на Военното игрище 
(70х105 м) започна най-
интересния мач за пър-
венството в областта меж-
ду „Владислав“ – шампион 
на България и с.к. „Тича“. 
Може смело да се каже, 
че „Владислав“ излезе на 
игрището с най-добре 
комбиниран, най-силен 
и трениран тим до сега. 
Първите минути надмо-
щие имаше „Владислав“, 
обаче постепенно „Тича“ 
взе инициативата, която е 

Класиране на по-
лусезона: 1.) „Вла-
дислав“ 3 м. 15-1 
г.р. 6 т., 2.) „Тича“ 

4 17-6 6, 3.) „Ш. 
сокол“ 5 10-8 7, 4.) 
„Юпитер“ 4 9-13 3, 

5.) „Дияна“ 5 8-17 2, 
6.) „Атлант“ 5 6-20 

2. Поради лошо 
време не са иг-

рали „Владислав“ 
– „Юпитер“ и „Вла-

дислав“ – „Тича“.

предприела вече редица 
нападения. „Владислав“ 
отбеляза чрез дясното си 
крило гол, който се по-
срещна с бурни аплодис-
менти. Вместо упадане на 
духа, „Тича“ стяга редове-
те си и чрез отлични ком-
бинации пренася играта 
пред гола на „Владислав“. 
Тук при една много умела 
пасировка, лявото крило 
на „Тича“ праща със си-
лен шут топката в десния 
ъгъл на мрежата на „Вла-
дислав“. Резултата е 1-1, 
„Тича“ взема надмощие и 
напада, обаче в това вре-
ме започва да ръми дъжд. 
„Владислав“ се опитва да 
вземе инициативата, като 
десния инсайд    и център 
форуарда се връщат на-
зад, за да помагат на своя 
център хафбек. Дъжда 
става пороен като из вед-
ро и става причина игра-
та да се прекрати преди 
даже да е минало пър-
вото полувреме. Мача 
се прекратява, по всяка 
вероятност той ще се 
доизиграе тези дни и от 
него ще се реши класира-
нето за този полусезон.“ 
(бел.  Мачът се преиграва 
28.03.1926 г.)

1925

Момент от мач на Колодрума, между "Владислав" и "Шип. сокол"
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ПЪРВИТЕ ШАМПИОНИ

30 август 1925 г.
игр. „Юнак“, София, 10 000, рефер: Иван Батанджиев

С.К. „Левски“ София  -  С.К. „Владислав“ Варна  0-2 (0-1)
0-1, Андрей Иванов (3‘)   0-2, Егон Терцета (2 ПВ)

С.К. „Левски“: П. Иванов - А. Христов, С. Янков - Г. Матеев, И. Радоев, Д. Дражев -

К. Петрунов, Д. Мутафчиев, Цв. Генев - кап., К. Мазников, К. Йовович

С.К. „Владислав“: Здр. Янакиев - Л. Митев, П. Христов - Г. Георгиев,

Б. Ставрев, Ив. Булгаков - Д. Димитриев, Е. Терцета - кап.,

Кр. Петров, А. Алексиев, А. Иванов

ФИНАЛ
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Здравко Янакиев 
атанасов - Ципата 

(5.04.1906 г., Солун – 20.01.1979 г., Варна)
позиция: вратар

СК „Владислав“ 1923 - 1930 г., 1937 - 1940 г.
НФД: 43 мача, 8 – 1937/1938 г.,18 – 

1938/1939 г., 17 - 1939/1940 г.
1 мач за България „А“

Любен атанасов
Митев

(23.03.1906 г. – 21.09.1973 г.)
позиция: десен бек

СК „Владислав“ 1923 - 1926 г.

Здравко печели прякора си Ципата с умение-
то си да затвори вратата си като „с ципа“. Той за-
става на вратата на „Владислав“ през 1923 г., едва 
17-год. и печели два пъти Царската купа (1925 
и 1926 г.). Има един мач за националния отбор, 
който се пада първият игран на Българска земя. 
Здравко играе добре, но получава контузия в ръ-
ката и е сменен през второто полувреме при ре-
зултат 1-1 от вратаря на „Славия“ Ангел Андреев. 
Вторият гол на румънците идва няколко мину-
ти по-късно и е описан като „неразбирателство 
между вратаря и защита“. Мача завършва със 
загуба, 2-4. Здравко изиграва още два финала за 
държавно първенство, които „Владислав“ губи 
срещу „Славия“ с 1-4 и 0-4. И при двата финала 
остава съмнение, че вратаря е „пробит“, защото 
някои от головете са допуснати от непривични 
за класата на Здравко грешки. Чува се и слух, че 
Здравко е бил в София няколко дни преди фина-
ла и че дори се е уговорл да продължи кариерата 
си в „Славия“. Съотборника му д-р Л. Балтаджиев 

по-късно казва: 
„Здравко беше 
бедно момче, 
да ме проща-
ва Господ, ако 
говоря глупос-
ти“. Въпреки, 
че няма дока-
зателства да е 
бил подкупен 
от съперника и 
че е било въз-
можно прос-
то да е „нямал 
ден“ в тези фи-
нали, Здравко 
Янакиев напус-
ка „Владислав“ 
през есента на 

1930 г. и преминава в „Шипченски сокол“. Там 
той играе в най-силните години на „соколите“ и 
достига до три последователни финала за дър-
жавно първенство, от които е спечелен един. По 
този начин, Здравко става първият футболист в 
България, печелил отличието 3 пъти.  Здравко 

се завръща във „Владислав“ през 1937 г. и 
отново е титулярен страж през сезоните 

1938/39 и 1939/40 в Националната футболна ди-
визия. Здравко Янакиев изиграва последният си 
мач в НФД на 25 август 1940 г. Стоян Орманджи-
ев пише за Здравко в биографичната си книга, 
като вратаря който му вдъхвал увереност и спо-
койствие в дебютните му мачове за „Владислав“. 
Орманджиев споменава също, че Здравко е ра-
ботел за полицията, но не е съден от „народната 
власт“ и няма сведения да е бил тормозен от ми-
лицията. Стефан Янев, който е юноша на „Локо-
мотив“ преди обединението му в „Черно море“, 
помни домакина Здравко Янакиев като тих, до-
бър и усмихнат човек, който не е споменавал 
нищо за дългогодишната си славна вратарска ка-
риера. „Много неизвестни и начинаещи играчи 
си нямаха представа кой е човека, който им пере 
екипите и им чисти обувките“, споделя Янев.

Любен, по прякор Любезната, е от известния 
белославски род на хаджи Митьо (от този род е и 
нападателят на „Черно море“ от 1960-те и 70-те 
Здравко Митев), винаги коректен и любезен в отно-
шенията си с хората на терена и извън него, от къде-
то идва прякора му. Един от начетените футболисти, 
той се дипломира като адвокат. Кантората му е била 
до бившето кино „Тракия“ и е наследена от сина му 
Атанас, който до днешен ден е зает в нея. „На 19 го-
дини баща ми е бил шампион с „Владислав“. Знам 
че е бил десен бек, бърз и повратлив, за това много 
харесваше Димитър Боснов – Босната... Живеехме 
зад Трите градинки, там до скоро бе лятно кино 
„Тракия“. Много често се срещаше с Борис Ставрев, 
с левия бек – Петър Христов (Дембела) и Здравко 
Янакиев, който ще запомня с вечния му каскет. Аз 
най-често се срещах с Андрей Иванов – Дядката, 
един дребен, жив, все нещо измисля и рови. След 
„Владислав“, баща ми игра малко в „Атлетик“ - Про-
вадия, където работеше като архивар в съда, след 
това над 40 години беше административен секре-
тар във Варна. Не пропускаше мач на „Черно море“, 
ходех с него на ст. „Юрий Гагарин“, но не бях такъв 
запалянко като него. Когато се появи телевизията 
гледаше само мачове, не искаше аз да се занима-
вам със спорт, държеше да се изуча. Баща ми често 
казваше: „Футболът не е ритни топка, трябва много 
мозък!“. През 1929 г. станал футболен арбитър, но 
се отказал след един мач, когато един от най-до-
брите му приятели му удря шамар. Стана близо 100 
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Петър христов
Димитров – Дембела

(31.03.1906 г. – 29.10.1980 г.)
позиция: ляв бек

СК „Владислав“ 1921 - 1930 г.
2 мача за България „А“

Иван афанасиевич 
Булгаков - Ваня

(1900 г., Киев – 1969 г., Париж)
позиция: ляв халфбек 

СК „Тича“ 1922 - 923 СК „Владислав“ 
1924 – 1927 т.

Борис Ставрев Томов – 
хайгъра, Дългия Борис

(22.10.1901 г. – 26.05.1981 г.)
позиция: център халфбек

СК „Тича“ 1918-1921 г., СК „Владислав“ 
1921-1927 г.

кг, обадиха се болежки от футбола, много сериозно 
страдаше от коляното, негов приятел лекар го по-
съветва да си помага с бастун. Веднъж излезе и го 
захвърли: „Толкова хора ме видяха с бастун!“. Много 
варненци го познаваха и уважаваха, викаха му Лю-
безната.“ (интервю от Стефан Янев с адв. Атанас Л. 
Митев – р. 1930 г., ноември 2015 г.)

Още един 19-годишен в шампионския отбор. 
Петьо, заедно с брат си Генчо, е във „Владислав“ от 
основаването. Играе успешно и от двете страни на 
отбраната, а след един от мачовете в Букурещ, в. 
„Дневни новини“ пише за него: „.Десният бек никога 
до сега не е изнасял толкова хубава игра и ако из-
бягва високите удари той би бил незаменим играч“. 
Христов заслужава висока оценка за играта си и е 
включен и в двата мача на „варненския“ национален 
отбор на България срещу Румъния. Остава в отбо-
ра до 1930 г., когато отстъпва позицията на младият 
Иван Моканов. Приказлив и общителен, Дембела 
живее не далеч от черквата „Св. Петка“ и е често на 
кафе с най-добрите си приятели Борис Ставрев и 
Никола Люцканов. От дъщерята на Ставрев, Кинка 
научаваме, че Христов е имал 3 деца и един от си-
новете му е живеел в Германия, където той е ходел 
всяка година на посещение.

По-малкият брат на известния писател Михаил 
Булгаков е роден в Киев. Като ученик се записва в 
I-ва Александровска гимназия, но поради избухна-
лата революция през 1917 г. и последвалата граж-
данска война не успява да завърши гимназиалния 
курс. През януари 1919 г. се записва в Бялата Астра-
ханска армия, но през март се разболява от коре-
мен тиф и след лечение, през есента на същата го-
дина постъпва в Доброволческата армия в Киев. В 
началото на 1920 г., Ваня е стациониран с корпуса 
на генерал Н.Е. Бредов в Полша, а през юли в Крим 

откъдето заедно с Руската 
армия на ген. П. Н. Врангел 
е изпратен в Галиполи. През 
1921 г. армията е евакуирана 
в България и Ваня се заселва 
във Варна. Тук показва фут-
болните си умения и заема 
титулярно място в халфовата 
линия на СК „Тича“. През 1924 
г., Булгаков преминава във 
„Владислав“ и е част от шам-
пионския отбор в 2 последователни години. Ваня 
е известен и с музикалните си умения, пее добре и 
свири на балалайка. През 1924 г. той се оженва за 
Наталия К. Минко, дъщеря на героя от Руско-турска-
та война ген. К.В Минко и на 25 февруари 1925 г. във 
Варна им се ражда дъщеря, Ирина (починала на 10 
март 2000 г. в Париж). През септември 1930 г. Иван 
Булгаков се премества със семейството си в Париж 
по покана на един от по-големите си братя, Николай, 
където остава до края на живота си. Там Ваня рабо-
ти като музикант в оркестър в руски ресторант, за 
да изхранва семейството си и по тази причина, той 
не успява да се сдобрие с по-добро образование 
и по-престижна и доходоносна работа. По думите 
на дъщеря му Ирина, Ваня е пишел нотни партиту-
ри и е съчинявал  музика със собствени стихове за 
представленията в ресторанта. През 1934 г. Ваня се 
развежда с жена си, след като е започнал да злоупо-
требява с алкохола. Той поддържа сърдечна връз-
ка с брат си Михаил, който му е помагал в трудният 
емигрантски живот. В писмо с дата 26 януари 1926 
г. по-младият брат пише: „Беше ми изпратил писмо 
с критика относно моята вещица (бел. вероятно 
съпругата му Наталия), но вярвам че нямаш нищо 
против да си пишем. Моля те за отговор. Изпращам 
ти няколко вещи. Искам да ги прочетеш и оцениш. 
Брат ти, Ваня Б.“ В писмото се намирали 8 стихотво-
рения и в крайна сметка едно от тях, „Страшният 
съд“ е повлияло върху замисъла на „Майстора и 
Маргарита“. Иван А. Булгаков умира в Париж през 
1969 г. (според други източници – 1968 г.), спомена-
то е „в следствие на рани получени в Гражданската 
война“. (изотчник: Булгаковская енциклопедия)

Борис е един от групата футболисти и деятели 
на „Тича“, които се отцепват от клуба, за да образу-
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Георги николов
Георгиев – Малкия Гого

позиция: халфбек
СК „Владислав“ 1923-1931

1 мач за България „А“

Димитър атанасов
Димитриев - Митко

(р. 1903 г. - неизв.)
позиция: дясно крило

СК „Владислав“ 1921 – 1936 г.
2 мача за България „А“, 1 гол

ват СК „Владислав“. Играе в центъра на терена и се 
отличава с ръстта си и добрата си игра с глава, Бо-
рис е един от най-добрите на поста си в България 
и е поканен в първия проекто национален отбор 
за подготовката за Олимпиадата в Париж. Играчи-
те го помнят като изключителен варненски патри-
от и мотиватор, който ги е надъхвал преди мачове, 
особено когато се е защищавала честта на Варна. За 
баща си говори Кинка Георгиева: „Редовно ходех с 
баща си на мачове на „Черно море“. Между друго-
то, лозето на дядо, както и на много варненци беше 
дадено за дребни пари за строежа на ст. „Юрий Га-
гарин“. И двамата с татко викахме много шумно. Той 
дори ми правеше забележка, че съм момиче и не е 
хубаво така да крещя, а той често слизаше до пър-
вите редици, за да дава съвети на играчите. Помня, 
че често ми повтаряше: „Най-важното във футбола 
е играта с глава!“. Татко е бил централен защитник, 
много добре играел с глава, и за това най-много 
харесваше от черноморци Янко Атанасов и голмай-
стора Стефан Богомилов... Беше много предан на 
отбора. Иван Моканов му беше приятел и понякога 
го канеше на разборите. Имаше си приказката и с 
Никола Люцканов и с д-р Иван Божков, който пише-
ше историята на футбола, с Йордан Кирчев, който 
му е бил съотборник, а по-късно стана главен счето-
водител в клуба. Виждаха се често с Любен Митев и 
Петър Христов. С Моканов и Алекси Алексиев - Па-
пата бяха не само съотборници, а и живееха заедно 
в махалата зад днешния хотел „Одесос“. Братът на  
Папата, д-р Георги Алексиев беше известен кожен 
лекар, майка им д-р Ковачева също беше лекарка. 
Татко обичаше да коментира и да прави прогнози за 
мачовете с „момчетата“, които бяха на по 60-70 годи-
ни. Думата му тежеше и обичаше да казва: „Всичко 
е топка, върти се.“ Бяхме приятели с трима свеще-
ници, почитатели на „Владислав“ – Христо, Лазар и 
Мирон. Баща ми разказваше, че като ходели с „Вла-
дислав“ в Румъния, местните им викали: „Браво ле, 
булгаре ле.“ Беше много горд, че ги харесали. Беше 
човек с голям хъс. Ходел пеша за мач от Аксаково, 
където имал някаква къщичка, до Колодрума. Чес-
то играчите обикаляли улиците с екипите на „Вла-
дислав“ да канят хората да ги гледат в неделя на 
Колодрума. Цялата ми рода е била там. Татко беше 
от семейство със 6 деца. Негов племенник е извест-
ният боксьор Ставри Бъчваров, който навремето 
тренира боксьорите на Куба и спечелиха много 
олимпийски медали. 

Помня, че дядо ми не е позволил на баща ми да 
отиде на Олимпиадата в Париж, когато го извикали 
в националния отбор. Държал е той да звърши Тър-
говската гимназия, което е и станало. След като спря 
с футбола, дълго време се занимаваше със съдийс-
тво, беше рефер в градските първенства. До по-
следния си ден живо се интересуваше от футбола. 

Беше много критичен, особено към националния 
и софийските отбори, които винаги бяха привиле-
гировани. Заедно викахме на мача срещу „Левски“ 
през 1964 г., когато бихме с 3-2, след 0-2 на полувре-
мето. Беше велик мач! Баща ми беше изключително 
здрав, а завърши живота си с бастун, макар и все 
така изправен, и си говореше: „Краченца, защо не 
искате да тичате.“ Отиде си на 80 години.“ (Интервю 
от Стефан Янев, октомври 2015 г.)

Един от многото „владиславци“ израстнали на 
ул. „Баба Рада“, Гого е най-младия в този тим. Вли-
за от юношеския отбор като десен халфбек и след 
оттеглянето на Борис Ставрев заема позицията на 
център халф. От дописки в пресата научаваме, че е 
един от най-ценните играчи, чието отсъствие се от-
разява зле на играта на отбора. Гого е работел като 
чиновник в корабната агенция на Егон Терцета. По-
малкия му брат Панайот е шампион с „Владислав“ 
през 1934 г.

Типичен краен нападател, Митко посвещава 
цялата си 13 годишна футболна кариера на „Вла-
дислав“. Той и Андрей Иванов – Дядката са първите 
футболисти в България, спечелили Царската купа 3 
пъти с един отбор. Митко е бърз и притежава силен 
и остър удар, с който е описван на два пъти в пре-
сата да скъсва противниковата мрежа. Димитриев 
изиграва и двата мача на националният отбор сре-
щу Румъния и отбелязва последния гол в първия 
мач. На финала за Царската купа през 1934 г., той за-
меня Евтим Филев в последният момент. Ход, който 
не е отбелязан от журналистите, но е регистриран в 
протокола на мача. Навършил 31 години тогава, Ди-
митриев е и най-старият футболист на клуба вдигал 
Царската купа.  Митко играе още 2 г. - до 1936 и вече 
33 год. приключва кариерата си. След това вероят-
но е последвал по-малкия си брат Венелин в София. 
Георги Христов - Шилото споменава, че е заиграл на 
неговия пост - ляво крило през 1937 г., а с поручик 
Венелин Димитриев се срещнал случайно на улица-
та в София през 1939 г.
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андрей Пенчев Иванов 
– Дядката

(р. 1904 г. – неизв.)
позиция – ляво крило

СК „Тича“/ „Шипка“ 1918 - 1921 г., СК 
„Владислав“ 1921 - 1940 г.

НФД: 4 мача 1937-8 г., 1 мач 1939 - 1940 г.
2 мача за България „А“, 1 гол

Кръстьо Тонев Петров

(30.10.1905 г. – 5.12.1988 г.)
позиция: център форуард

СТД „Напред“/СК „Развитие“/
СК „Гранит“/СК „Владислав“ 1916 -27 г.

1 мач за България „А“, 1 гол

алекси Михайлов
алексиев - Папàта

(1.5.1897 г. – 20.12.1980 г.)
позиция: ляв инсайд

СК „Тича“ 1918 - 1921 г., СК „Владислав“ 
1921 – 1930 г.

Ако говорим за спортно дълголетие, на първо 
място до днешен ден трябва да поставим Андрей 
Иванов – Дядката. Той е също един от отцепилите се 
от „Тича“ играчи, основали „Владислав“ през 1921 г. 
и остава в отбора през цялото му самостоятелно съ-
ществуване. Дребен, бърз, подвижен, типично кри-
ло, Андрей е трикратен носител на Царската купа и 
е автор на първият гол на българският национален 
отбор на родна земя. Вече натежал и изгубил от 
бързината си, Дядката участва и в пет мача от На-
ционалната футболна дивизия. Последният си мач, 
лявото крило изиграва на 14 август 1940 г. в София 
срещу „Шипка“ и така поставя край на 22 годишната 
си кариера. Андрей е живеел до фурната на ул. „Баба 
Рада“ и е нямал семейство. Бил е приятел с Иван Мо-
канов и по думите на Лиляна Моканова (съпруга на 
Иван) често е прекарвал времето си у тях, където 
се и хранел. Според съотборника му Стоян Орман-
джиев, Дядката е работел и за полицията, прекарал 
е също известно време по Българското Беломорие. 
След обединението на клуба през 1945 г., на Андрей 
е възложена клубната лафка, той се появява също и 
с екипа на ветераните на “Тича – Владислав”, водени 
от Щерю Савов. През 1950-те и 60-те, Дядката некол-
кократно е бил интерниран в Силистренски окръг. 
Няма информация кога и как е починал.

Кръстьо е един от основателите на Спортно-ту-
ристическо дружество „Напред“ на 3 април 1916 г., 
което през 1921 г. се оформя като СК „Владислав“. 
Изучава се в Търговската гимназия във Варна и след 
това следва икономика във Виена.

„Аз съм един от основателите на „Владислав“. 
Най-напред започнахме с туризъм, преминахме 
към „Тича“ като колективен член, очаквахме финан-
сова подкрепа, обаче не я получихме и през пролет-
та на 1921 се отделихме. С нас дойдоха Борис Став-
рев, Алекси Алексиев – Папата, Егон Терцета – той 

по-късно дойде. Имаше двама руснаци емигранти – 
Павел и Миша, едно ниско дребно арменче – Тахми-
сян по прякор Токмака, Иван Маринов - инженера, 
Георги Георгиев – професора, тези хора създадохме 
„Владислав“. Клуб нямахме, по-късно получихме по-
мещение при някакъв кафеджия, където сега е слад-
карница „Добруджа“. След това се прехвърлихме 
в едно помещение над магазин „Габрово“, често се 
местеше клуба ни. През 1924 г. се проведе първото 
държавно първенство. На полуфинала „Владислав“ 
се срещна с „Левски“ София. Срещата завърши на-
равно, продължения нямаше и се завърнахме във 
Варна. Ние настоявахме да има нов мач във Варна, 
както беше в други страни. Неуточнения в регла-
мента попречи да се определи финалист.

Тогава играехме с дурхови топки – силно из-
ритани топки зад бековете. Имахме бързи крила, 
които центрираха топките, много волета се биеха 
тогава, а сега съвсем рядко. Сега футбола е по-бърз, 
по-техничен. На мен повече ми харесва футбола от 
моето време. Ние бяхме създадени в нашите клубо-
ве и ни болеше за тях. Харесваше ми отбора когато 
играеха Борис Ковачев, Кирил Богданов – Картофа, 
Недко Недев, Георги Димитров.. Добър беше отбора 
на „Черно море“ и когато играеха Боснов, Янко Ата-
насов, Владо Грозданов ... а Стефан Богомилов беше 
най-добрият с глава. Тренираше ги Иван Моканов..“ 

След като прекъсва с футбола, Кръстьо остава 
на терена като рефер и за времето си е един от ува-
жаваните във Варна и България. По професия в бил 
счетоводител в текстилната промишленост.

(От „Футболна Варна“, Стефан Янев и сътр., 
1988 г.)

Роден във френският град Тулуза, Алекси из-
раства като полиглот. Завършва Цариградският Ро-
бер колеж, известен с разпространението на футбо-
ла в България. Алексиев се включва първоначално 
в редовете на „Тича“ и след 1921 г. продължава като 
спортист на „Владислав“. Освен с футбол се занимава 
и с баскетбол, тенис и плуване. Алекси продължава 
образованието си във Виена, където учи икономи-
ка и финанси и играе в аматьорския „Аустриа“. Като 
студент, редовно изпраща списания и литература за 
клубната библиотека на „Владислав“. Познанието му 
върху австрийският футбол е причината той да бъде 
предпочетен пред Генчо Христов за финала срещу 
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Алекси Алексиев с тенисистите Юрий Данилович и 
Ховсеп Еремян - Чилян на тенис корта във Варна

„Левски“ през 1925 г. като ляв инсайд, защото се е 
знаело, че „Левски“ се опитва да копира австрий-
ският стил на игра, а Алексиев е трябвало да изгот-
ви стратегията, с която „Владислав“ да се противо-
постави (изт. Държавен архив, Варна). Последният 
си мач Алексиев изиграва на 14 септември 1930 г. в 
София срещу „Левски“, но остава още дълго време в 

ръководството на клуба. През 1941 г. се създава С.К. 
„Приморец“, с който Папàта е тясно свързан. Клу-
ба развива тенис, плуване, атлетика и баскетбол и 
Алексиев е негов председател, като привлича в ръ-
ководството известният атлет, тенисист и бивш фут-
болист на „Тича“ Ховсеп Еремян. През 1947 г. НДГС 
„Тича – Владислав“ предлага обединение на „При-
морец“ с цел разширяване на базата. Разбирайки, 
че управлението в „Т-В“ има недостатъци, Алексиев 
се съгласява на обединението при условие, че той 
ще поеме ръководството на обединения клуб и 
така става председател на „ТВП“ до преминаването 
на клуба във ведомството на МНО, вече под името 
„Ботев“ при ДНВ. При тези обстоятелства, председа-
телското място се заема от военен (в случая кап. 3 
ранг Демирев), а Папàта остава в клуба като подпре-
дседател. По това време започват да идват доноси 
срещу него. Един от тях, записан в протоколната 
книга е, че е вечерял с турския консул, а друг че е 
живеел със жена без да има брак. Това, заедно със 
западното му образование и езици, които е владеел 
е достатъчно за новата власт да му лепне стигмата 
на „буржоа“. Въпреки, че никога не се е занимавал 
с политика, Алексиев е интерниран в Каварна за 
определен период, където води местният футболен 
отбор. За Папàта си спомня сина на неговия съот-
борник от „Владислав“ проф. Георгиев, Владимир, 
който е ходел с баща си на мач на „Академик“ в Ка-
варна. „Тогава се играеше грубо. Алекси няма да 
научи отбора на Каварна да играе хубав футбол.“ 
След завръщането си във Варна, Папàта се занима-
ва само с плуване. За известно време е отговорник 
на спасителите на Морските бани, след което остава 
на басейна до края на живота си. Под негово ръко-

водство израстват шампиони като Мария Николова 
и Тони Стателов. Един единствен път му е позволе-
но да излезе от България, когато Папàта  придру-
жава олимпийският отбор по плуване в Мексико 
през 1968 г. Алексиев е един от първите треньори 
при откриването на Спортното училище във Варна. 
Всички спортисти на басейна знаеха кой е Папàта и 
ореола му на шампион по футбол с „Владислав“ го 
следваше навсякъде, но самият той избягваше раз-
говори за футбол и изобщо за „буржоазен спорт“. 
Папàта си отиде от този свят на 83 години и отнесе 
със себе си много несподелени спомени.

антонио Егон Терцета
(променя името си с патроним по 

български образец на Егон Пиетро
Терцета)

(2.07.1899 г. – 16.08.1964 г.)
Позиция: десен инсайд

СК „Владислав“ 1921 - 1927 г.

Роден във Валона, Австро-Унгарска империя 
(сега Вльора, Албания) в семейството на далматин-
ските венецианци Пиетро Терцета и Каролина Сбу-
тега, Егон е третото дете от общо 5. Като потомствен 
мореплавател, 9 годишният Егон постъпва във во-
енната академия във Виена (Militar Oberrealschule – 
Marburg), където се обучава в периода 1909 - 1918 г. 
През това време баща му Пиетро се е установил със 
семейството си във Варна (предполагаемо 1908 – 
1909 г.), където управлява Австро-Унгарската кораб-
на агенция на Lloyd Adriatica. Най-ранната фамилна 
снимка на 12 годишният Егон, в двора на бащината 
му къща на ул. „Славянска“ 
(сега там се помещава детска 
ясла), е от 1911 г. След като 
завършва академията във 
Виена, Егон се присъединява 
към семейството си във Ва-
рна и започва работа в аген-
цията при баща си.  Бизнесът 
им върви добре, семейството 
е заможно и има луксозен жи-
вот. Егон построява своят дом 
на същата улица, № 22. Във 
Варна Егон се оженва за бе-
логвардейската емигрантка 
Тамара Пелехин и на 24 май 
1930 г. се ражда дъщеря им 
Аличия (починала в Генуа на 
31.12.2013 г.). Спортсмен по 
душа и възпитание, той е до-
бър тенисист, атлет и футбо-
лист. Започва да играе футбол 
в „Тича“ и след отцепването на 
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„Владислав“ се присъединява към клуба. Там вече е 
французинът Ернст Мург и човекът, с който завърз-
ва истинско приятелство, Алекси Алексиев. Както 
Мург, така и Терцета са давали лични средства за 
издръжката на клуба. Егон привлича и хора от ита-
лианската общност за благодетели, като консула 
Антонио Джакони и тър-
говците  Капеларо, Золас 
и Авгенириди. Със своята 
физика и лидерски качест-
ва, Егон печели доверието 
и капитанското звание на 
отбора. Така той извежда 
„Владислав“ към първата 
държавна титла в Бълга-
рия и е първият футболист, 
който вдига Царската купа. 
Егон прекъсва с футбола 
през 1927 г., след което се 
проявява като един от до-
брите рефери във Варна, 
винаги с отлични отзиви от 
иначе доста взискателната 
преса. Информацията, че 
е имал контузия не се по-
твърждава от семейството 
му. През годините до вой-
ната, Терцета продължа-
ва да членува в клуба и 
да помага за издръжка-
та му. На 1.07.1943 г. той 
регистрира параходна 
агенция „Егон П. Терцета“. Животът му се променя 
окончателно по време на войната. Според дъщеря 
му Аличия, Егон е откровен до наивност в отноше-
нията си с хората, което в тези военни времена му 
струва скъпо. Поради това, че жена му е от руски 
произход, той е съмнителен за герман-
ците, но австрийското му поданство му 
осигурява относително спокойствие по 
време на тяхното присъствие. Всичко 
това се променя с идването на Червената 
армия във Варна (8.09.1944 г.). Под угро-
зата да бъде репатрирана в СССР, жена му 
Тамара е принудена да избяга с дъщеря 
им с кораб за Бари и оттам през Рим се 
установява в Париж. Егон вярва, че няма 
от какво да се страхува и остава във Ва-
рна, заедно с брат си Луиджи, въпреки че 
бизнесът на семейството е спрян със за-
браната да се прехвърлят парични суми 
в западни банки. Пиетро и останалата 
част от семейството напускат България 
с празни ръце. Егон и Луиджи Терцета 
са арестувани в дома им от Съветската 
тайна полиция на 19.09.1944 г. и изчезват безслед-
но. Минават 6 месеца, докато семейството получи 

новината, че двамата се намират във Варненският 
затвор и са предадени на т. нар. „народен съд“. По-
ложението на Егон е доста усложнено с фактите, че 
има австрийско военно образование, произхожда 
от територия, която е подвластна на фашистка Ита-
лия и особено корабният му бизнес, чрез който има 

много международни контакти. Не му помага и фа-
кта, че сестра му Емира е омъжена за английският 
консул Венебълс. Процесът срещу Луиджи, Егон и 
още 11 български граждани е първият по рода си 
(за шпионаж) в България. На присъдата с № 2 от гр. 

Варна, 24 март 1945 г. се чете: 
„Осмият състав на Народния съд за Варненска 

1911 г.: Егон Терцета вдясно с шапка в ръка, до него сестра му Емира, майка Каро-
лина, г-н Венебълс, Джулиета и Луиджи, седнали Пиетро Терцета

с внук Роджър Венебълс и Раул

Факсимиле от присъдата на Егон Терцета на т. нар. съд - 
доживотен затвор, заменена 1947 г. с 15 години
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област, състоял 
се от: председа-
тел Сава Янакиев 
Савов, свещеник 
Димитър Тодо-
ров, Зара Стой-
кова Георгиева, 
Цвята Янкова Ко-
стова и Кузман 
Пантов в при-
съствието на На-
роден съдия Гено 
Гутев и секретар 
Виолин Олянов 
по наказателно 
дело № 5 по оп-
иса за 1945 г.... по 
разум и съвест, 
на основание на 
чл. 10 ... 

Присъди: I. 
Признава под-
съдимите ..... 
12. Егон Пиетро 
Терцета, от гр. 
Варна, парахо-
ден преставител, 

46 г., австриец, женен, грамотен, неосъждан и 13. 
Луиджи Пиетро Терцета.. за ВИНОВНИ, за това че 
през различни времена на периода 1941 – 44 г., 
доброволно и срещу заплащане са се поставили в 
услуга на немското военно полицейско разузнава-
не за Балканите със седалище в гр. Варна, като са 
събирали и давали сведения за настроението на 
народите от окупираните временно от германците 
Балкански страни и специално за отношенията им 
към германо-съветската война, като някои от тях 
са давали писмени доклади и на шефа на герман-
ската полиция – Варна, за стопанското и политиче-
ско положение на Варна и околията, за вътрешно 
проявената дейност на комунистическата партия, 
за размера и обхвата на партизанското движение, 
за състоянието на еврейския въпрос и мерките на 
правителството и военните власти срещу евреите, 
поддържали връзки с ръководителя на германско-
то морско разузнаване – КЕЛЕР, входовете и изхо-
дите на незаетите от германците Съветски черно-
морски пристанища: Новоросийск, Туахов и Батум, 
известни им от раншни пътувания, вербували сами 
сътрудници за германското военно полицейско 
разузнаване и са ги представяли на ръководителя 
на това разузнаване. Монтирали специални радио 
предавателни станции, служещи изключително на 
военно полицейско разузнаване, съгласили се и 
почнали изучаването на Морза за специално об-
служване на германското разузнаване в тила на 
Червената армия, в случай че се наложи оттегляне 

Егон Терцета със съпругата си 
Тамара на тенис корта във Варна 

през 1920-те години

на германците от гр. Варна и областта... и интерве-
нирали пред ген. Христов за засилена борба срещу 
партизаните и другите борци за народни свободи, 
поради което и на основание чл. 2 и 10 във връзка 
с п.и. 1,2 и 5 от наредбата-закон за съдене от На-
роден съд виновниците за въвличане България 
в световната война срещу съюзните народи и за 

Егон Терцета с внука си Паоло през 1959 г.

злодеянията свързани с това ОСЪЖДА: ..... 3. ЕГОН 
ПИЕТРО ТЕРЦЕТА на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИ-
ЧЕН ЗАТВОР и глоба в размер на 2 милиона лева, 
за всеки един заменими при несъстоятелност със 
6 месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата 
по чл. 3 от Н.З. за винаги. Присъжда всичките им 
имущества в полза на държавното съкровище.“  

Луиджи Терцета получава 15 години строг тъм-
ничен затвор. Обвиненията и присъдите са общо 
за 13 човека, двама от които получават смъртни 
присъди. Егон е освободен през 1953 г. със запо-
вед до 24 часа да напусне страната. Къщата му на 
ул. „Славянска“ №22 през годините на „народна-
та власт“ служи като консулат на НР Полша и ГДР. 
След освобождението си той се присъединява към 
семейството си в Генуа и започва отново корабния 
си бизнес. Егон умира на 16 август 1964 г. в дома си 
в Генуа.  Дъщеря му Аличия, омъжена за варнен-
ският италианец Джовани Бадети (син на корабен 
агент, роден във Варна през 1925 г., починал в Ге-
нуа през 1976 г.) има 2 деца, Паоло и Барбара. След 
промените от 1990-те семействата Бадети-Терцета 
възвръщат част от имотите си. 

Дипломата на Егон Терцета от Военната академия
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Гробът на Егон и Тамара в cimitero Staglieno, Генуа

Къщата на Пиетро, 
също на ул. „Славянска“ е 
превърната в детска ясла 
„Щастливо детство“ и още 
функционира като такава. 
По време на Народната ре-
публика яслата беше сед-
мична. В нея е прекарал 
част от детството си и авто-
ра на тези редове. Детски 
спомен от садистични лел-
ки, наказващи децата прави 
до стената с вдигнати ръце 
за назидание и присмех на 
другите, изтриват думата 
„щастливо“ от името ѝ. 

Аличия се завръща 
през 1990-те с децата си, за 
да посети родната си къща, 
която по това време още 
служи като консулат. „Май-
ка ми много искаше да види 
двора в който е израстнала 

като дете, но не ни допус-
наха да влезем. Обика-
лях из околните къщи в 
опит да направя няколко 
снимки, без някой да ме 
помисли за шпионин“, 
разказва Паоло. „Кога-
то си тръгвахме, докато 
вървяхме по пистата, 
преди да се качим в са-
молета, на майка ми ѝ 
прилоша и не можеше 
да върви повече. Стоеше 
като закована на пистата, 
трябваше да я носим на 
ръце до самолета. Нико-
га не съм предполагал 
колко силна е била връз-
ката ѝ с родния ѝ град“. 
Паоло разлисти албуми-
те на майка си със сним-
ки и кореспонденция на 
български език с нейни 

приятелки от детството, 
за някои от които той си 
спомня. Едната заминала 
след войната за САЩ, дру-
га била във Франция. Па-
оло и Барбара поддържат 
роднинските си връзки по 
бащина линия във Варна. 
Техни братовчеди са се-
мейството на нападателя 
на „Владислав“ от 1930-те 
Архангел Стойнов. Паоло 
е архитект и живее в Ге-
нуа, а Барбара е професи-
онален фотограф и живее 
в САЩ. Аличия Терцета е 
автор на две биографични 
книги, които са издадени 
на италиански език.

Къщата на Егон Терце-
та беше съборена минала-
та година и на нейно място 
се издига модерен блок. 

Егон и Аличия по бул. "Сливница" във Варна през 1944 г.
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Мач между "Тича" и Владислав" на Колодрума. На снимката се различават (от ляво надясно) 
Борис Ставрев, Любен Минев, Егон Терцета, Алекси Алексиев (в гръб) и Петър Христов - 

Дембела (очакващ топката) от "Владислав" и Боян Бянов, Никола Люцканов, 
Борис Тончев и Ал. Бояджиев (в гръб) от "Тича"
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    БЪЛГАРИЯ „А“

30.05.1925 г., Българският национален отбор съставен 
предимно от играчи на „Тича“ и „Владислав“, преди първия мач

срещу Румъния. Седнали от ляво надясно: Саркис Тозбейкян отговорник
спорт (Т), Стоян Златев - Камиона (Т), Александър Бояджиев - Бебо (Т),

Егон Терцета (Вл), Ангел Друмев - подпредседател БНСФ,
Никола Люцканов (Т) и Боян Бянов (Т)

в средата: Генко Христов (Вл), Петър Христов (Вл), 
Михаил Тунчев (ШС), Андрей Иванов (Вл), 

Георги Н. Георгиев (Вл), Димитър Димитриев, (Вл),
..., Георги Балабанов - предс.

реферска комисия при Варненска област
и г-н Пецев предс. на Варн. обл. спортен к-т 

горе: Ервант Кебапчиян (Т), Борис Петров (Т),
Асен Върбанов (Т), …., …., …., Любен Митев (Вл),

Борис Ставрев (Вл), …. и Здравко Янакиев (Вл)
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Представител-
ният национален отбор 
започва своето същест-
вуване с основаването на 
БНСФ (16.12.1923 г.) и във 
връзка с първото участие 
на спортна България на 
Олимпийски игри - през 
1924 г. в Париж. Първите 
резултати са три загуби 
от три мача: 0-6 от Ав-
стрия в дебютния мач на 
международната сцена, 
0-1 от Ирландия на Олим-
пийските игри в Париж и 
1-2 от Турция в Истанбул. 
(На връщане от Париж, в 
Карлсруе се състои още 
един неофициален мач 
срещу сборен отбор на 
града, завършил също 
със загуба 2-4). В тези три 
мача отборът е съставен 
от софийски футболисти, 
като единствено изклю-
чение е капитанът на 
„Тича“ Боян Бянов, който 
участва в първите два 
от тях. БНСФ продължа-
ва да търси формулата в 
съставянето на боеспо-
собен отбор, който да 
представя България на 
международната сцена. 
По въпроса как да се със-
тави националният тим, 
в пресата се появяват 
теоретически разработ-
ки, взаимствани от Ав-
стрия, Германия, че даже 
и Португалия. Обсъждат 
се двете използвани схе-
ми с техните недостатъ-
ци и предимства, една в 
която отборът е съста-
вен от играчи от цялата 
страна и друга, при коя-
то играчите са от един 
клуб. Според дописникът 
в  „Спортен преглед“, 
бр. 34, приликата с Пор-
тугалия е, че: „Както там, 

така и тук имаме два 
центъра, от които 

можем да черпим играчи 
за тима, това са София и 
Варна, отговарящи на Ли-
сабон и Порто..“ Запита-
ният относно подбора на 
играчи за националният 
отбор, Антонио Рибейро 
дос Рейш отговаря: „На 
дело в една страна като 
Португалия, където фе-
деративната организа-
ция е много опростена, 
тази работа е лесна. На-
шите най-добри и пър-
востепенни играчи са 
концентрирани в Порто 
и Лисабон. Комитетите 
на тези две области си 
подбират областните ти-
мове и вътре в няколко 
срещи между тях лесно 
се подбира тим...“. Този 
подход се прилага в Бъл-
гария до положение, в 
което мачове между два-
та центъра се организи-
рат, но накрая се избира 
тим само от единият от 
тях. Съветникът на БНСФ 
по тези въпроси, Павел 
Грозданов е в приятел-
ски отношения с едно от 
треньорските светила за 
времето си, австриецът 
Хуго Майсъл. От това, 
което ще последва като 
селекция, излиза че тео-
рията на Майсъл намира 
приложение в съставяне-
то на Българският нацио-
нален отбор. Критика не 
липсва дори и от Варна. 
Във варненския вест-
ник „Спортна седмица“, 
бр. 13, 5.04.1925 г. е пуб-
ликувана статия, в която 
схващанията на Майсъл 
се поставят под съм-
нение. „Прибягва се до 
много интересни срав-
нения с Хуго Майсъл, 
който можел да състави 
десет национални виен-
ски тимове, но никога не 
посмял да каже кои са 
най-добрите 11 играчи. 
Мисля, че голяма грешка 

се прави като се допуща 
подобно предложение, 
защото бяхме свидетели 
на съставените от него 
два национални тима сре-
щу българския и румън-
ския национални тимове, 
които мачове бяха един 
след друг ден и при все 
това, имаше играчи кои-
то играеха и в двата мача. 
Горното показва, че не 
десет национални тимове 
може да състави г-н Май-
съл. А пък и да може, про-
фесионалният виенски 
спорт налага да се върши 
горното. Да се желае това 
у нас е много наивно, пък 
и несъвместимо с целите 
на нашия спорт. Следо-
вателно, нас ни се налага 
да съставим тим, който 
действително да бъде 
най-добрият във всяко 
отношение. Ако действи-
телно такава е тенденци-
ята на всички изказали се 
по начина на съставянето 
тима, трябва тогаз 
да се съжалява, че 
за родния спорт е 
необходимо твър-
де много време 
още за подготовка, 
за да вземе учас-
тие в интернацио-
нални мачове.“ На 
критиката относ-
но качествата на 
варненските фут-
болисти, авторът 
на статията, Б. Зла-
тев отговаря: „Не 
може друго яче 
да се обясни схва-
щането на някои, 
че Варна страда 
от липса на фору-
арди, а по-силна е 
тя в защитата си, 
която обаче имала 
този недостатък, 
че биела винаги 
силно и напосоки 
без да умъртвява 
топката. Това въз-

мущава всеки варненски 
спортист и всички, които 
познават варненските 
играчи. Аз не ще изброя-
вам форуардите на Варна, 
за да посоча дали ги има 
или не, защото те се знаят. 
Треперили са мнозина от 
страх под техния стреми-
телен напън при играните 
със софийските клубове 
мачове, тези които ги от-
ричат, може би най-много. 
А колкото за отбраната, 
коя ще се посочи от со-
фийските такива, която не 
бие силно и напосоки, а 
умъртвява ударите. ... Ако 
се изказваме в този дух, то 
много нещо би могло да 
се каже за много играчи 
от софийските клубове, 
които до сега са посоче-
ни, че не заслужават да 
бъдат в националния тим. 
А те се знаят, знаят ги и по-
вечето, защото известно 
им е какво дадоха в игри-
те на Олимпиадата, Виена 
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В. „Спортна седмица“
Брой 11, 22 март 1925 г.

нациoналният тим

Като редовен читатели на 
спортните издания, от известно 
време, с голямо внимание следя 
многбройните и разнообразни 
мнения, изказани от спортните 
ни капацитети за съставянето на 
националния ни тим. За съжале-
ние обаче, никъде не съзрях едно 
обективно третиране на въпроса, 
обратното всеки изхожда от из-
вестни субективни съображения. 
Всички говорят, че организира-
ният роден спорт трябва да из-
лезе вън от пределите на страна-
та, за да покаже своя напредък, 
своето изкуство и го измери с 
чуждите такива. Безспорно пох-
вална идея, защото победата на 
спортното поле ще създаде или 
увеличи мнението за общата ни 
култура. Но докоснат ли се до 
съставянето на тима — мнения 
разнообразни. Повод за напис-
ване настоящите няколко реда се 
даде от изказаните мнения във в. 
“Спортъ“ брой 57, статия „Нашата 
анкета“, за начина на съставяне-
то националния тим от господа 
заемащи отговорни длъжности в 
спортния съвет на БНСФ и ССФ.

Истина е, че нашия нацио-
нален тим трябва да изразява 
спортната мощ на България: 
следователно тимът, който ще 
представлява страната трябва да 
притежава отлични технически 
и тактически познания и да си е 
създал нужния ансамбъл. За пос-

тигането на горното е необходимо 
значително време, с което ние не 
сме разполагали, не разполагаме 
и не ще разполагаме. Известно 
ни е как се състави олимпийския 
национален тим, пак по същите 
съображения, че не се разполага с 
време, попълни се с двама играчи 
тима на спортния клуб „Левски“ и 
националният тим беше готов.

И сега ли да желаеме така да 
се състави тима и повтори круп-
натата грешка? Бяхме свидетели 
на игрите, които тима изнесе във 
Виена, Париж и Карлсруе, а вяр-
вам това е известно на тия госпо-
да. Необяснимо ми е защо един-
ственото правилно решение на 
БНСФ да се състави националния 
тим в две групи: А и Б (Варна и 
София) се счита за ненавремено и 
несъстоятелно? Навярно се счита 
Варна още млада във футбола, за 
да може да даде играчи, които да 
имат необходимите качества — 
технически и тактически, освен 
тези 2 – 3, за който се споменува. 
Но нали това най-добре може да 
се види и определи от играните 
мачове. А навярно се знае, че от 
както софийските спортни клу-
бове почнаха да се състезават с 
варненските такива (от 1919 г. до 
днес) софийските клубове имат 
четири победи срещу пет пораже-
ния само от спортния клуб „Тича“, 
и останалите равни резултати. 
Може ли тогаз да се твърди подоб-
но нещо? По този път по който се 
желае да се състави тима ще има-
ме само ония печални резулта-
ти, за които не желая дори да си 
спомня, защото чувствам болки на 

неизпълнен спортен дълг.
Защо в тия редове не се съзи-

ра повече искреност при съста-
вянето на родната спортна мощ и 
се желае съставянето на тима от 
“Левски” или “Славия” с попълва-
не на слабите им места? Защо не 
се споменува за непобедените от 
горните клубове варненски таки-
ва или неизвестно е на тия госпо-
да резултата от мача за първен-
ство в България между спортите 
клубове “Владислав” — “Левски”? 
Не трябва да се желае да се руши 
онова що БНСФ почна да гради 
по съставянето на националния 
ни тим, защото тя го върши въз 
основа на разбраната вече голя-
ма грешка, която тя допусна при 
съставянето на олимпийския тим, 
за добиването на оня толкова же-
лан от всички ансамбъл и които 
за съжаление никъде от играните 
във Виена, Париж и Карлсруе ма-
чове не можа да се даде. На това 
бяха свидетели и голяма част от 
управителното тяло на БНСФ.

Нашето мнение по съставя-
нето на тима е, че той трябва да 
се състави в две групи и в по-
следствие от тях се определи 
действителния национален тим. 
Необходимо е продължително 
време за това, а ако до тогава 
ни се наложат интернационал-
ни мачове, то съставените групи 
представят националния тим. 
Пътят на БНСФ по въпроса е 
истинския и строго трябва да 
се следва.

Б. Бянов, 
от олимпийския тим

и Карлсруе... Завърш-
вайки пак ще се обърна 
към тия, които по всичко 
изглежда не желаят да се 
създаде спортна мощ на 
България, а желаят да се 
състави български (со-
фийски) национален тим, 
да оставят БНСФ строго 
да следва избрания си 
път, по който ще създаде 

оня тим, който всякога с 
достойнство да защита-
ва и поема тежката отго-
ворност на българския 
спорт.“ 

Своето виждане по 
въпроса за селекцията 
споделя и участника в на-
ционалния отбор и капи-
тан на „Тича“, Боян Бянов.

След много дебати, 
идеята за два национал-

ни тима, „А“ от Варна и 
„Б“ от София е приета 
от БНСФ и приложена 
в действие. Така е взе-
то решение, на 31 май 
1925 г. в София срещу 
Румъния, за първият си 
мач на Българска земя, 
да излезе български на-
ционален тим съставен 
от варненски играчи. 
От софийските отбори 

е включен само Никола 
Мутафчиев от „Левски“, а 
вратарят на „Славия“ Ан-
гел Андреев влиза като 
резерва.

Подготовката за този 
мач започва. Планирани 
са мачове на национали-
те със сборен варненски 
тим, според които ще се 
определи и селек-
цията.  
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В. „Спортъ“, бр. 66, 
1.06.1925 г.:

Първият мач Румъ-
ния – България

До сега едничка Ру-
мъния от нашите съсед-
ки, последвана от Тур-
ция, пожела да създаде 
трайни спортни връзки 
между спортистите от 
двата народа. Не малко 
междуклубни спортни 
срещи е имало до сега 
срещу румънци в София, 
Букурещ, Варна, Русе, 
Гюргево и др. Този голям 
мач между национал-
ните тимове е първият 
официален, насрочен 
под покровителството 
на Международната фут-
болна федерация. 

Румънският спорт е 

далеч по-стар от нашия. 
Спортните клубове в 
съседното кралство са 
много и то добре орга-
низирани. Букурещ, Кра-
йова, Клуж, Темешвар и 
Яш – това са все големи 
спортни центрове, сери-
озно съперничещи на 
най-големите наши та-
кива. От тях и най-вече 
от Темешвар и играчите 
на сп. кл. „Кинежи“ в този 
град е комплектуван ти-
мът, който представлява 
румънския национален 
футбол. Последният не 
е много стар в историята 
си, той е отбелязъл след-
ните срещи: Австрия 
– Румъния 4-0, Чехосло-
вашко – Румъния 2-2, 
Холандия – Румъния 6-0, 

31 май 1925 г.
игр. „Юнак“, София, 15 000, рефер: Умберто Марка

България - Румъния 2-4 (1-1)
1-0, Андрей Иванов (4‘), 1-1 Wetzer (11‘), 1-2 Semler (60‘), 

1-3 Wetzer (65‘),
1-4 Semler (81‘- д.), 2-4 Димитриев (89‘) 

България: З. Янакиев (55‘ А. Андреев) - П. Христов, 
Б. Петров - Ст. Златев, Б. Бянов,

Г. Христов - Д. Димитриев, Н. Мутафчиев, Н. Люцканов, 
М. Тунчев, А. Иванов 

Romania: István Ströck (C.A.O. Oradea) - József Bartha (Stăruinţa 
Oradea), Ferenc Székely (Stăruinţa Oradea); - Ioan Tesler (Chinezul 

Timişoara), Emerich Vogl (Chinezul Timişoara), Rudolf Matek 
(Chinezul Timişoara) - Mihai Tänzer (Chinezul Timişoara), 

Aurel Guga (Politehnica Timişoara), 
Rudolf Wetzer (Unirea Timişoara), 

Gustav Semler (Chinezul Timişoara), 
Géza Nagy Csomag (Stăruinţa Oradea);

tr: Teofil Morariu
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29 март 1925 г., България 
„А“ и сборен отбор на 
Варна (в раиран екип), 
прави от ляво: Ернст Мург 
- рефер, Стоян Златев - 
Камиона (Т), Щерю Савов 
- Папагала (Т), Боян Бянов 
(Т), Александър Бояджиев 
- Бебо (Т), Борис Петров 
- Черното (Т), Иван Сте-
фанов Иванов - Жуаната 
(ШС), Михаил Тунчев (ШС), 
….., Ради Марков (ШС), 
Любен Атанасов Митев 
(Вл),  Здравко Камбов (Ди), 
Петър Христов (Вл), Ди-
митър Димитриев (Вл) и 
Андрей Иванов - Дядката 
(Вл), отпред: Георги Н. Ге-
оргиев (Вл), Иван Найденов 
(Т), Ервант Кебапчиян (Т), 
Йордан Заяков (Т), Здравко 
Янакиев (Вл), Иван Бул-
гаков (Т) и Любен Минев 
- Хъша (Вл). 

31 май 1925 г., игр. „Юнак“, София, България „А“ преди мача срещу Румъния, от ляво надясно:
Здравко Янакиев (Вл), Андрей Иванов - Дядката (Вл), Димитър Димитриев (Вл),

Борис Петров (Т), Михаил Тунчев (ШС), Генчо Христов (Вл), Никола Мутафчиев (ЛевСф),
Петър Христов (Вл), Стоян Златев (Т), Никола Люцканов (Т), Боян Бянов (Т),

Ангел Друмев - подпредседател БНСФ.
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Чехословашко – Румъ-
ния 4-1, Турция – Румъ-
ния 2-1, игран на 1 м.м. в 
Букурещ. Ако и пораже-
ния, това са резултати, 
които показват добрата 
стойност на тима им. 

Съгласно уговоре-
ните условия, гостите 
спортисти са тръгнали 
от Букурещ на 28 м.м. и 
са пристигнали в Русе в 
петък, 29 с.м. по обяд. 
    

В Русе

Тук от по-рано бе 
изпроводен делегата на 
БНСФ Дим. Василев да 
посрещне гостите. Съв-
местно с окр. управител 
и Русенската спортна об-
ласт е било организира-
но посрещането. В часа 
на пристигането, голямо 
множество спортисти и 
посрещачи са причакали 
на кея парахода от Гюр-
гево. Румънците са били 
приветствани от окр. уп-
равител г. Димев и упра-
влението на РОСО наче-
ло с г.г. Батенбергски и 
Гадуларов. Отговорил е 
капитана на румънци-
те г. Мануила. Военната 
музика е изсвирила на-
ционалните химни, след 
което гостите са били 
отведени в ресторанта 
„Старата круша“, където 
им е бил сервиран бан-
кет. В 5 ч. след пладне 
гостите са били изпрате-
ни най-приятелски с вла-
ка за София. 
    

на Софийската гара

Сутрина рано с бър-
зия влак за Варна, една 
друга делегация от БНСФ 
в състав д-р Славов, Тод. 
Владимиров и Дим. Ма-
нолов бе отишла до гара 
Церово да пресрещне 

влака с гостите. 
Перонът на Софий-

ската гара бе украсен 
още от миналия ден със 
зеленина и национални 
румънски и български 
флагове. Сутринта на 30 
м.м., рано още гарата 
започна да се пълни с 
посрещачи и спортисти. 
Тук е и голяма част от ру-
мънската колония в сто-
лицата, представители 
на румънската легация, 
кметството, управител-
ните съвети на БНСФ 
и ССФ, видни спортни 
дейци, журналисти и пр. 
Влакът влезе в гарата в 9 
ч. и 15 мин., посрещнат с 
ура и румънският нацио-
нален химн, изпълнен от 
духовата музика на 1ва 
пех. Софийска дружина. 
Овациите продължиха 
докато влакът се устано-
ви и гостите слязоха, во-
дени от своя официален 
представител г. Мануила. 

След стихване на 
акламациите, председа-
телят на БНСФ Дим. А. 
Иванов произнесе крат-
ка реч на френски език 
... Отговори на румънски 
език водача на румън-
ската група. Госпожици 
Ничева и Милка Романов 
от „АС 23“, облечени в на-
родни носии поднесоха 
разкошни букети на ру-
мънците и председателя 
на СБС Федерация – Ва-
рна г. Ангел Друмев. ...
    

Варненският тим

По решение на БНСФ 
срещу румънците излиза 
националният „А“ тим, 
комплектован от игра-
чите на Варна. Съглас-
но нареждането, тимът 
трябваше да пристигне 
заедно с румънците, но 
по едно недоразумение 
една част пристигна къс-

но вечерта, а останалите 
в събота сутринта. На по-
срещането цялата група 
беше на гарата. Тук ли-
чаха енергичният пресе-
дател на СБС Федерация 
г. Ангел Друмев, изпита-
ните спортни дейци на 
Варна Георги Балабанов 
и Ас. Върбанов, засмяна-
та фигура на пор. Бянов, 
Люцканов, Терцета и др.
    

Тимовете

Румъния. Тимът е 
съставен от отличните 
играчи унгарци (Темеш-
вар). 

Съставът е: голки-
пър Щрьок („Гросвар-
дайн“), бекове: Барта и 
Шекели (сп. кл. „Кинези“ 
Темешвар), хафбекове: 
Теслар, Матек и Фогел 
(пак Темешвар), форуар-
ди от дясно наляво: Гуга 
(Букурещ), Чомак (Грос-
вардайн), Векер, Цемлер 
и Тецер (всички Темеш-
вар), капитан на тима 
Векер. Форма: червени 
фланели с жълти яки, 
сини гащички

България. От нейно 
име се яви нац. „А“ тим – 
Варна в състав:

Голкипър Здр. Янаки-
ев („Владислав“), бекове: 
П. Христов („Владислав“), 
Бор. Петров („Тича“), 
хафбекове: Ст. Златев, 
Б. Бянов („Тича“), Г. Хри-
стов („Вл“), форуарди: 
Д. Димитриев („Вл“), Н. 
Мутафчиев („Левски“ Со-
фия), Люцканов („Тича“), 
Андрей Иванов („Вл“) и 
Мих. Тунчев („Ш. сокол“), 
капитан Б. Бянов. Форма: 
бели фланели с морави 
яки, черни гащички. 
    

Реферът

От предложените от 
БНСФ рефери г.г. Ролтон, 

Фогел (Букурещ), Кратки 
(Прага) и Марка (София) 
след дълги увещания и 
предлагания от страна 
румънците рефер, дове-
дения от тях г. д-р Мигер 
се избра за рефер г. Ум-
берто Марка, чл. на ита-
лианската реф. колегия 
от София. Тъч рефери Г. 
Григоров и един румъ-
нец. 
    

Мачът

В 3 часа още, игрище-
то украсено и уредено 
много добре бе препъл-
нено с повече от 15 хил. 
публика. В същото време 
се почна демонстр. мач 
между юношите на „Сла-
вия“ и „Левски“, който за-
върши 5-2 за първите. 

Към 5 ч. и 15 мин. на 
игрището излязоха два-
та тима, посрещнати с 
гръмно ура, последвани 
от офиц. представители 
и журналистите. Военна-
та музика засвири рум. 
нац. химн, играчите за-
стават мирно, а публика-
та на крака почтено из-
слуша химна. След това 
следва „Шуми Марица“, 
посрещната с гръмко 
ура и овации. След оби-
чайната размяна на нац. 
флагове с надписи и ху-
бави букети рефера даде 
сигнал за заставане, вто-
ра свирка означи почва-
нето на 
    

Играта

Както винаги, пър-
вите няколко секунди и 
минути са неспокойни, 
играчите не са на себе 
си от вълнение. Настъп-
ва постепенно успокое-
ние на българите, които 
още в 4-та минута със 
стремителен напад сти-
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На 3 юни България „Б“ 
съставена от софийски иг-
рачи се изправя срещу Ру-
мъния, 3 дена след мача на 
България „А“ срещу същия 
съперник. Мачът се счита 
за неофициален, защото 
България „Б“ излиза от 
името на София

В. „Мир“, София, 5.6.1925 г.
Ромъния — България 

2 - 0 

Вчера в присъствие на 
15 хил. публика се състоя 
големият мач между ром-
ънския национален тим 
и българския нац. Б тим. 
Присътствуваха и много 
официални лица. Четирите 
големи трибуни на игрище 
Юнак бяха препълнени със 
зрители. Рефер бе унгарец, 
който пътува с играчите 

гости. Играта почна към 6 
и четвърт часа. Топката се 
поема от ромънците и след 
няколко момента център-
форуардът се отзовава сам 
пред вратата на българите 
и отбелязва гол. Този успех 
на гостите бе съвсем нео-
чакван както за противни-
ковия тим, така и за публи-
ката, 1 мин. от почването. 
Духът на българския тим 
бе висок и в скоро вре-
ме играта почна да става 
много оживена. Българите 
почват умело да комбини-
рат и сполучливо нападат 
противната врата. Реферът, 
който през цялата игра 
свири много пристрастно, 
играеше по този начин ро-
лята на дванадесети играч 
към тима на гостите.

Нападенията на бъл-

гат гола на противника 
и един шут на Иванов 
праща топката в мре-
жата. Френетично ура 
цепи въздуха. Нашите 
ликуват. Играта започ-
ва отново. Вятърът се 
засилва и помага на ру-
мънците, капва и слаб 
дъжд. Стремителните 
форуарди на румънския 
тим стягат силно нашия 
гол. В 14-та мин. един 
шут на дясното им крило 
в центъра предизвика 
една смесица пред гола. 
Центъра със слаб удар 
тласна топката, която 
влезе в мрежата през де-
сния ъгъл на гола. Румъ-
ния 1, България 1. След 
това почва нервна бор-
ба, в която румънците 
имат на помощ вятъра. 
От този момент до края 
на хафтайма румънците 
изнесоха много атаки, 
добре изпълнени чрез 
познатата австро-унгар-
ска игра, с ниски и къси 
пасове, придружени с 
удивителна техника на 
всеки играч. Българския 
тим беше без инициа-
тива през този период, 
няколко нападения бяха 
умело отбивани от бека 
Барта, който почти не 
допусна да бъде преми-
нат от противника. 

Българския голки-
пър Янакиев се съвзема 
и проявява чудесна игра 
– на няколко пъти спа-
сява критични моменти. 
Публиката го аплодира 
с възторг. При това ме-
нящо се положение ре-
фера изсвирва края на 
хафтайма.

    
2. хафтайм

Играта започва отно-
во така неопределено, 
меняща се често, при 

което нашата напада-
телна линия от време на 
време почва да свързва 
игра. 10 мин. след почва-
нето голк. Янакиев при 
отбиване на топката се 
сблъсква с левия инсайд 
на противника, при кое-
то пада и си навяхва сил-
но лявата ръка. Съгласно 
предварителната уго-
ворка, той веднага бива 
сменен от голкипъра на 
„Б“ тима Анг. Андреев, 
посрещнат на игрището 
с овации. Играта бива 
подновена. Българите 
играят срещу слънцето, 
вятъра спира. При една 
атака в 15-та мин., да-
леч от пеналтерията на 
българския гол, един от 
румънците бие не особе-
но силен шут. Последва 
недоразумение между 
бека и вратаря, който 
остави топката безнака-
зано и полека да влезе в 
българската мрежа. Пуб-
ликата негодува силно, 
играчите губят малко от 
духа си. Това не ги отчай-
ва и те нападат последо-
вателно противниковия 
гол, като няколко пъти го 
достигат. Играта се пре-
нася няколко пъти и след 
20 мин. от започването 
Векер със силен шут в 
ъгъла спечелва трети гол 
за Румъния. Българския 
тим не пада духом и под-
новява атаките си, които 
продължават повече от 
10 минути. Тук се прояви 
отново румънския бек, 
който не пропусна про-
тивника до гола си. Не-
успехите на българите 
окуражават румънците, 
които в последователни 
атаки дават класически 
свързана игра.

Към 35-та мин. хаф-
бека Бянов даде по не-
внимание неволен хенд, 
който рефера обяви за 

дузпа. Бита, тя даде 4-ти 
гол за румънците. Духът 
на играчите не пада, а 
публиката нервно не-
годува. Следва промен-
лива игра за двата тима. 
При една добре комби-
нирана атака за българи-
те дясното крило проби-
ва хафбековата и бекова-
та линия със солова игра 
и със силен шут праща 
топката в гола. Румъния 
4, България 2. Една мину-
та след това рефера дава 
знак за свършване. 

Анализирайки игра-
та, човек може с няколко 
думи да даде характе-
ристика на тимовете.

Румъния – отличен 
тим, превъзходни техни-
ци с модерна свързана 
игра. Отличи се особено 
десния бек, централната 
тройка и хафбековете. 

България – здрави 
и издържливи играчи, 
неспокойни, слаби тех-
ници, без комбинация 

и точен замисъл в игра-
та. Почти не познават 
модерната игра с къси 
пасове. Отличиха се 
голкипъра Янанкиев и 
център хафбека Бянов – 
извънредно подвижен и 
издържлив играч. 

Реферът Марка сви-
ри задоволително, като 
се изключат няколко не-
правилно обявени оф-
сайдни положения. 

Дълги овации изпро-
водиха играта. 

Вечерта в салони-
те на „Батенберг“ беше 
даден на гостите голям 
банкет от 100 куверта, 
на който присъстваха 
много официални лица. 
Днес гостите ще посетят 
забележителностите на 
София и двореца „Вра-
ня“. Довечера заминават 
за Русе – Букурещ. 

Утре на игр. „Юнак“ 
ще се състои интересен 
мач между „А“ и „Б“ тимо-
вете.
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гарския тим сега зачестиха, 
с което последният очер-
та, в първото полувреме 
на играта надмощието си. 
Реферът, който изглежда, 
знае правилата, влияеше 
по един много изкусен 
начин за резултата от иг-
рата, като парализираше 
крайния успех на много-
бройните нападения на 
българите, давайки все-
възможни свободни удари, 
в такива моменти, когато 
забелязваше опасните 
пробиви на българските 
форуарди пред вратата на 
ромънците. Публиката сле-
деше с голямо вълнение 
напрегнатата игра и на ня-
колко пъти направи силни 
обструкции на рефера за 
напълно пристрастното му 
ръководене на играта.

Става нарушение пред 
вратата на ромънците, за 
което се дава реnalty kick. 
Реферът обаче, както на-
прави предварителни го-
леми грешки, умишлено 
отминава и тази незабе-
лязано. При явното при-
страстие на рефера бъл-
гарските играчи развиват 
правилна комбинативна 
игра, която замъгли доста 
главата на ромънския тим, 
добита от неделя 31 май. 
Двата тима сполучливо 
прилагаха своите такти-
чески задачи и при едно 
нападенне на ромънците 
реферьт иска да обяви не-
правилен гол в полза на 
своя тим.

Това възмути съвсем 
всички добри спортисти, и 
затвърди окончателно впе-
чатлението у публиката за 
явната заинтересованост 
на последния. В този мо-
мент се намеси и предсе-
дателя на БНСФ г-н д-р Сла-
вов, който на няколко пъти 
изказа на рефера незадо-

волството си от ръко-
воденето на играта 

и го подкани да напусне иг-
рището. Последният прие 
да си поправи грешката, 
обаче нямаше доблестта 
да напусне. Първото полу-
време при красива и смис-
лена игра от двете страни 
завърши при резултат 1-0.

Вторият хафтайм за-
почна с удар от ромънците. 
Инициативата обаче скоро 
преминава в българския 
тим. Почват се системати-
чески нападения, които 
са спирани от заинтересо-
вания унгарец. Неговите 
многобройни номера се 
извършваха много умело. 
Г-н реферът, когато забе-
ляза, че българските фору-
арди могат да превърнат 
някой свой сполучлив про-
бив в гол, предвардя това: 
спре играта, като измисли 
съвсем безосновано ня-
кой свободен удар макар 
в полза на нападащия тим, 
но с това вече успял да пре-
дотврати евентуалния ус-
пех на същия. Когато с топ-
ката се играе в романската 
пеналтиерия, г-н реферът 
веднага ще открие за голя-
мо учудване някой оffsidе 
или ще даде свободен удар 
в полза на своя тим. В по-
следните петнадесет мину-
ти на играта ромънците от-
белязват чрез сполучлива 
комбинация втория си гол. 
Играта се пренася бърже 
от единия гол кьм против-
ния. Едно умело нападение 
на центърфоруарда и де-
сния инсайт от българския 
тим бе спряно от рефера. В 
последните няколко мину-
ти на играта реферът почна 
да свири явно пристрастно 
в полза на българите. Това 
направи още по-лошо впе-
чатление. 

След като осигури 
победата за своя тим, ре-
ферът се подигра с тьрпе-
нието и благородството 
на българските спортисти 

В. „Мир“, София, 6.6.1925 г.

София - Варна 2 - 1

Вчера (бел. 4.6.1925 
г.) софиянци изнесоха 
една заслужена победа 
над варненци. Беше оп-
ределено двата нацио-
нални тимове Б (от Со-
фия) и А (от Варна) да си 
премерят силите, за да се 
направи правилна оцен-
ка на играчнте от двата 
най-оживени спортни 
центрове на страната. 
Понеже софийският Б 
тим изнесе един ден по-
рано големия мач срещу 
романския „А“ нац. тим 
много от най-добрите 
сили на София не можа-
ха да вземат участие във 
вчерашния мач. София 
се представи със след-
ния на бързо образуван 
тим: А. Андреев (“Сла-
вия”), И. Нинов (СК “АС-
23”) и С. Янков (“Левски”), 
Ив. Радоев  (“Левски”), Д. 
Манолов (“Славия”), Ал. 
Филипович (“Славия”), 
Д. Мутафчиев (“Левски”), 
X. Клюд (ФК “13”), Г. Кос-
тов (ФК “13”), К. Йовович 
(“Левски”), Вл. Цветков 
(“Славия”).

Варна излезе в след-
ния състав: вратарят на 
СК “Преслав” (Шумен) 
(бел. Илия Овчаров), Пе-
тър Христов и Л. Атана-
сов (“Владислав”), Г. Ге-
оргиев (“Владислав”), Б. 

Бянов (“Тича”), Ст. Златев 
(“Тича”), М. Димитриев 
(“Владислав”), Е. Терцета 
(“Владислав”), Н. Люцка-
нов (“Тича”), Г. Христов 
(“Владислав”) и А. Ива-
нов (“Владислав”). Рефер 
г-н. Марка.

Поради дъждовното 
време двете страни се 
съгласиха предварител-
но да играят по 25 мин. 
хафтайма. Играта започ-
на с инициатива на вар-
ненци, обаче, последни-
те не можаха да нападат 
дори. В скоро време 
играта се пренася към 
вратата на варненци. 
Надмощието на софиян-
ци почна да се чувствува. 
Към средата на първото 
полувреме софийският 
тим чрез силния шут на 
центьрхафбека Мано-
лов отбелязва първия си 
гол. До края на хафтайма 
софиянци имаха надмо-
щие.

Десният инсайт Клюд 
бе успял със солова игра 
да премине през варнен-
ската отбрана и по една 
щастлива случайност за 
голкипъра, сигурният 
гол бе спасен. Второто 
полувреме започна вед-
нага след свършването 
на първите 25 мин., со-
фиянци очертават явно 
надмощието си и не след 
много време при една 
отлична комбинация от 
дясно цетърфоруардът 
Костов отбелязва втория 
гол. Нападенията на со-
фиянци бяха зачестили 
все повече. Играта стана 
много оживена. Център-
форуардът на варненци 
употребяваше големи 
старания, за да свърже 
играта на партньорите 
си, обаче не успяваше. 
Честите заставания на 

и от „чиста съвест“ обяви 
играта за завършена, при 
резултат 2-0 в полза на 
Ромъния. Фактически, при 
безпристрастен рефер, ис-
тинският резултат от мача 
би трябвало да 6ъде равен, 
макар че от резултата на 
играта шансовете за по-
беда бяха в голяма степен 
към българския тим. Б. В.
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варненци в положение 
оф-сайд попречиха съв-
сем на играта им, която 
и без това не беше мно-
го издържана. При една 
отлична комбинация от 
дясно на ляво софиян-
ци чрез центъра си от-
белязаха трети и може 
би най-красивия си гол. 
Реферът обаче не го при-
зна. Малко след това се 
дава реnaltу-kicк пред 
гола на софиянци, кой-
то бе сполучливо бит от 
ц.-хафбека на варненци. 
Играта завърши при ре-
зултат 2-1 в полза на со-
фийския тим.

Реферътът г-н Марка 
ръководи много умело и 
напълно безпристраст-
но ирата.

Като се направи едно 
сравнение между соф. 
и варненските играчи, 
като се има предвид вче-
ра играта, в която софи-
янци не излязоха с най-
силния си състав, както и 
двата мача с ромънския 
нац. тим, ясно се очер-
тава превъзходството на 
софийските играчи. На-
деждите на БНСФ, които 
се възлагаха на варнен-
ските спортисти, не се 
оправдаха. Варненските 
играчи, наистина са фи-
зически здрави, обаче в 
опознаване и прилагане 
модерния футбол се пр-
възхождат от своите со-
фийски другари. К. В.

В. „Спортъ“, Брой 67, 
7.06.1925 г.

Състезания
с Румъния

Размишления

Не са тия първите сре-
щи между български и ру-
мънски тимове. И в София, 

и във Варна, Русе и др. има-
хме до сега мачове, които в 
повечето случаи свършва-
ха с победа за нас. Нашето 
превъзходство над чисто 
румънските тимове проли-
чаваше. Не така обаче свър-
шиха двата мача с рум. нац. 
тим в София, който имаше 
за скелет тима на СК „Кини-
зи“ — Темешвар (румънска 
Унгария). Това са изискани 
техници със съвършенна 
игра; впрочем това се видя 
от софийската публика. От 
същата се видя, че наши-
те футболисти от София и 
Варна стоят на по-ниско 
стъпало от противника си. 
Играта на Б тима се прибли-
жаваше повече към тази на 
маджарите, но все пак из-
лезе безрезултатна, може 
би поради поведението на 
рефера, умишлено.

* * *
Неуспехите на бълг. 

тимове не раздразниха 
толкова спортните среди, 
колкото публиката. С това 
направиха спекула ония, 
които имаха зъб върху 
един или друг от управ. 
спортни тела. Настроение-
то бе повишено няколко 
дена, за да настъпи успоко-
ение с всеки изминал ден, 
в който всеки се увери, че 
над чувствата има нещо 
по-положително, по-обек-
тивно - действителното съ-
отношение на силите.

* * *
Не малко имаше запит-

вания на спортисти и граж-
дани, защо имаме два нац. 
тима. Едни даже сметнаха 
това за плод на антагони-
зъм и вражди между София 
и Варна. Нито едното нито 
другото! Не сме само ние, 
които работим по този на-
чин. Много от футболните 
федерации (Франция, Бел-
гия, Германия, Австрия, Че-
хословашко и др.) работят 
с повече от два тима. При 

това те работят с един спор-
тен центьр и разполагат 
със средства. Нашите цен-
трове са два - София и Ва-
рна; спортистите ни са ама-
тьори и не може БНСФ да 
ги привиква когато си ще, 
за да се тренират на едно 
място (в София) и да обра-
зуват един тим. Образувай-
ки два тима, работейки на 
две места, в последствие 
ще може да се образува 
последния тим. При това, 
БНСФ почнала отскоро ра-
бота с нац. тимове нямаше 
в случая опит и традиции, а 
главно средства.

* * *
В целия вой по разул-

татите от мачовете и при-
чините за това се очерта 
за лишен път расовата ни 
слабост - да търсим винов-
ници, без да поглеждаме в 
същността на нещата и на-
чините да се поправят. Пре-
ди 1 - 2 месеца француски-
ят нац. тим понесе тежко 
поражение от италианския 
със 7-0. Тълпата пак викна, 
а спортните ръководители 
почнаха размяната на ми-
сли как да се поправи със-
тава на тима, обяснявайки 
поражението с технически 
упадък на франц. футбол. 
Залегнаха, и в резултат 
тимът им изнесе няколко 
добри игри. У нас се про-
драха да викат за морални 
отговорности, за капаци-
тетност, обвиниха варнен-
ци, че не знаели да играят 
футбол, а при това досто-
почтенни критикари още 
пишат “хаубег“ и “оп-сайт“ 
като коментират въпроси 
от прецизната техника.

Как лъсва голата ни 
глава при неуспехи!

* * *
Един пък добър божем 

българин и труженик г. Н. 
Гладнишки се възмущава 
в бр. 121 на в. „Пряпорецъ” 
от друго. За него е недора-

зумение, че при подобни 
срещи се ангажирва име-
то на цяла нация, в случая 
България срещу Румъния. 
На тия смешно надути 
възмущения е дал място 
редактора на вестника, за-
щото навярно и той не знае 
защо става така. Излагайки 
и мотивирайки горното, г-н 
Гладнишки незаслужено 
обижда спортистите и фе-
дерацията, защото това не 
са „момчетии“, а хора, може 
би далеч надвишаващи го 
и по интелект, но и по общ. 
положение, въпреки че ня-
мат годините му. Антагони-
змът международен не вся-
ват тия срещи, а писания 
като тия на г-н Гладнишки, 
които озлобяват. Какво 
правят юнаците никого не 
интересува това, нито пък 
задължава, защо юнаци от 
цял свят има само в Бъл-
гария. Кои са достойните 
представители на БНСФ в 
подобни срещи най-малко 
ще предцени човекът, кой-
то не разбира нищо от това. 
На въпроса сега. Междуна-
родна спортна практика и 
ред е при срещите на на-
ционалните тимове да се 
оповестява името на наци-
ята. За справка Междунар. 
Футб. Федерация в Амстер-
дам. Същото е и при всички 
видове спорт. Същото беше 
и в VIII Олимпиада. Когато 
там имахме късмет да ни 
бият само с 1-0, никой не 
обели зъб, включително 
и г-н Гладнишки. Сега той 
слиза по-ниско от тълпата, 
за да произвежда блъфове 
и настройва срещу БНСФ. 
Който не познава нещата, 
ще си помисли малко; но 
ако се знае, че и той е юнак, 
и то от тия, които гонят 
спортисти, ще си обясни 
леко причините на евтино-
то му възмущение.

Жалко, наистина!
Renelt
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С ледващият 
мач на националния 
отбор е насрочен за 25 
април 1926 г. в Букурещ 
срещу Румъния. БНСФ 
отново определя Варна 
да представи България 
в този мач-реванш. Ру-
мънската преса обявя-
ва предварително, че 
тимът им ще бъде от-
слабен, поради отсъст-
вието на някои от сил-
ните унгарски футбо-
листи. Шестима от тези, 
играли предната година 
в София се изправят от-
ново срещу нашите на-
ционали на ст. „Ромко-
мит“ в Букурещ.

В. „Спортъ“, бр.101, 
14.03.1926 г.: „Запи-
тан относно състава на 
н а ц и о н а л н и я 
отбор в пред-
стоящата сре-
ща в Букурещ, 
членът на Фут-
болния комитет 
при БНСФ Кочо 
К р а п ч а н с к и 
отговаря: „Вие 
журналистите в 
това отношение 
сте много бър-
зи. Съставянето 
на националния 
ни тим е пред-
мет на едно об-
стойно изучва-
не и намиране 
на подходящите 
хора да влязат и 
заемат места в 
него. Има много 
призвани, но малко ще 
бъдат избрани. Накло-
нен съм да вярвам, че 
мача България – Румъ-
ния, който ще се състои 
в Букурещ, нашия тим 
да бъде представен от 
Варна, когато пък ре-
ваншът, който ще се 

играе в София да бъде 
съставен от софийски 
играчи. Това ще бъде от 
голяма полза, защото 
ще имаме възможност 
да се подбере материал 
за бъдещия сборен тим. 
Не бива да подценява-
ме варненските играчи, 
както правят някои. Те 
са толкова добри, кол-
кото и софийските и те 
дадоха добър урок на 
софиянци като им от-
неха купата. Във вар-
ненските клубове има 
добри играчи, които 
с чест биха защитили 
националния ни триц-
ветник...“ На въпроса 
относно състава на со-
фийския тим, Крапчан-
ски отговаря: „..Днес в 
София има голяма без-
пътица в тимовете. Нито 
един клуб не може да ни 

даде скелет, върху кой-
то можем да изградим 
тима. Ние нямаме даже 
и подходящ център 
хафбек. .. Както вижда-
те, ние сме изправени 
пред големи труднос-
ти и нека не ви е чудно 
ако ние бъдем подло-

проектонационалният 
тим съставен от вар-
ненски играчи губи от 
сборен градски тим в 

контролна среща с 1-2. 
Националният тим най-
сетне вече е съставен, 
пише по този повод във 
в. „Варненска поща“ Ал. 
Бегажев. На терена са 
играли състезателите: 
вратар Здр. Янакиев, бе-
кове Петър Христов Ди-
митров и Борис Петров, 
халфбекове Б. Бянов, 
Ст. Златев, Г. Георгиев 
и нападатели Д. Дими-
триев, Н. Люцканов, Кр. 
Петров, Мих Тунчев („Ш. 
сокол“) и Иван Иванов 
(„Ш. сокол“). Влезлите 
в игра резерви: вра-
тар Мавродиев („Тича“), 
халфбекове    Щ. Савов 
(„Тича“), Р. Марков („Ш. 
сокол“), нападатели: Ан-
дрей Иванов и Сколу-
фанов („Ш. сокол“). При-
съствал е председателят 
на футболният комитет 
при БНСФ Владимиров. 

жени на жестока кри-
тика. Такава е съдбата 
на онзи, който съставя 
националния тим. Ние 
сме режисьори-
те, които поста-
вяме на сцената 
много трудна пи-
еса, която у нас 
винаги пропада 
поради липса 
на артистични 
сили – играчи 
на футбол. Но аз 
мога да ви уве-
ря, че никаква 
п р и с т р а с т н о с т 
не ще има и ни-
кому интересите 
не ще пострадат 
при нареждане-
то на национал-
ния тим. За нас 
е еднакво скъпа 
н а ц и о н а л н а т а 
спортна чест, 
както на всеки 
спортист. Ние ще 
дадем това, което 
можем, ясно съз-
навайки трудната зада-
ча с която сме се нагър-
били. Ето какво мога да 
ви кажа за националния 
тим.“ И по отношение на 
съперника и очаквани-
ята от мача: „.. румън-
ците ни превъзхождат 
в техниката с топката, 
поради близостта си с 
унгарците, от дето те 
често вземат уроци. Ру-
мънския футбол днес 
стои може би на еднак-
ва висота с всички оста-
нали държави на запад, 
поради факта че в тима 
му често попадат игра-
чи от западна Румъния. 
Да очакваме една голя-
ма победа е много сме-
ло замислено. Аз съм 
скептик. Но един равен 
резултат, аз мисля, ще 
бъде основателно да 
очакваме.“

На 11 април 1926 г. 
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Борис Георгиев 
Петров - Черния

(1904 - 28.12.1971)
СК „Тича“ 1922 - 1934 г.

Позиция: десен бек
2 мача за България „А“

Борис Петров започва да играе футбол във варнен-
ските клубове „Атлант“ и „Шипка“, която е клон на „Тича“ и 
по този начин попада в състава на „Тича“ още преди обе-
динението на двата клуба през 1923 г. Борис се налага като 
десен бек и е твърд титуляр в продължение на 8 години. 
През 1930 г. в отбора влиза младото и талантливо поколе-
ние на Харипян и Гарабедов, които ще съставят гръбнака 
на защитата на шампионският отбор. Борис Петров е част 
от ръководството на СК „Тича“ още с идването си в клуба 
и остава да заема ръководни постове след оттеглянето си 
от терена. Борис играе и в двата мача на националния от-
бор, съставен от варненски футболисти.

СПоРТЪ 2.05.1926 г. 
Брой 106

МАЧА

Ромъния - България
Букурещ, 25 април

Днес на игрището на 
бул. „Елисавета“ се със-
тоя между народния мач 
Ромъния—Бъл гария. На 
мача присътствуваха 
повече от 12 000 зрите-
ли, бъл гарския пълно-
мощен министър с пер-
сонала на легацията и 
цялата българска коло-
ния. Явя ването на бъл-
гарските футбо листи на 
игрището 6e посрещна-
то с бурни овации.

След една упори-
та игра, в която и две-
те страни се държаха 
добре, мачът завърши 
при резултат 6-1 за 
Ромъния.

Б. Р. Това сa сведе-
ния, ко ито черпим от 
неофициален източник, 
тъй като до този мо-
мент няма никакви офи-
циални съобщения.

В състояние сме 
да съобщим следните 
подробности от мача 
Ромъния—България.

Тимовете, които са 
се състезавали, са били 
в следния състав:

България

Б. Мавродиев (“Тича”), 
Петров (“Тича”), Христов 
(“Владислав”), Георгиев, 
(“Владислв”), Боянов 
(“Тича”) и Станев (“Тича”), 
Димитриев (“Владислав”), 
Люцканов (“Тича”), 
Петров (“Владислав”), 
Денев (“Владислав”) и 
Иванов (“Владислав”).

Ромъния
Киш (Колтеа), Б. Шекей 

(Торквес) и Шернберг 
(Торквес), Олтелеану 
(Спарт - Букурещ), 
Гелер (Брашова) и Стьох  
(Фулгерул), Куги (КАМП.), 
Фронио (Ювентус), Ауер 
(АМЕФ), Тимол (Тьорквес) 
и др.

Реферирал е ма-
чът извест ният рефер 
Ролтон. Първото полу-
време е завършило с 
резултат 3-1, а второто 
3-0. Единственият гол 
за българ ския тим е 
бил вкаран през първо-
то полувреме. Според 
състава на ромънския 
национален тим, мо-
жем да заключим, че 
той е бил мно го слаб 
и за да победи на шия 
тим, този последния от 
своя страна трябва да 
а бил пък извънредно 
много слаб. Това нещо 
трябваше да са очаква 
като имаме пред вид го-
лемите кавги, които се 
раз разиха във Варна по 
случай съставянето на 
тима.

Поражението, кое-
то ние претърпяхме в 
Букурещ от такъв слаб 
тим, при лип сата на 
играчи от „Кинезул“ в 
ромънския национален 
тим е първо и то ще се 
помни дълго време. 
Така е когато при съста-
вянето на тима се вла-
гат страсти.

На връщане от 
Букурещ националният 
ни тим се отбил в Русе, 
където се състезавал с 
русенския градски тим. 
Резултатът – 4-1 в пол-
за на националния тим. 
Така завърши поражен-
ската епопея на още по-
безславната борба на 
варненския нац. тим.

Кирил Георгиев
Денев - Миндила

(1906 - 3.11.1971)
СК „Тича“ 1922 - 1925 г., 

СК „Владислав“ 1926 - 1936 г.
Позиция: бек, център форуард

1 мач, 1 гол за България „А“

Кирил Денев пристига във Варна от Пловдив още в 
ученическа възраст и завършва I-ва Мъжка гимназия. 
Започва да играе футбол в „Тича“ и едва на 16 години 
е вече титулярен бек в мъжкия отбор. От пресата нау-
чаваме, че Денев е получил дисциплинарно наказание 
в „Тича“ през 1925 г., след което преминава във „Вла-
дислав“. Още в първият си сезон той става държавен 
първенец с отбора, след като „Славия“ отказва да се 
яви за преиграването на финала. Денев е един от из-
браните футболисти за олимпийския отбор през 1924 
г., но в последствие отпада от селекцията и посещава 
Олимпийските игри като зрител на лични разноски. 
Във „Владислав“, Денев заиграва като център форуард 
и остава на този пост до края на кариерата си. В пери-
ода 1930 - 1936 г., той е капитан на отбора и го извежда 
към шампионската титла през 1934 г. Денев прекратява 
състезателната си дейност точно преди основаването 
на Националната футболна дивизия, но остава в отбо-
ра като ръководител и изпълнява функции на треньор 
и селекционер. Именно той открива таланта на Стоян 
Орманджиев и го налага в мъжкия отбор. След обеди-
нението, Денев е във футболната комисия на ТВП през 
1947 г., след което следите му се губят. Знае се, че е ра-
ботил в митниците още преди войната и е имал дъще-
ря, която е работела в спортния тотализатор. Погребан 
е във варненските гробища.
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25.04.1926 г., капитаните 
на двата отбора Боян Бянов и 

Аурел Гуга се поздравяват преди 
мача. Вляво се виждат Борис 

Петров, Кирил Денев,     Димитър 
Димитриев,     Георги Н. Георгиев и 

Андрей Иванов

Варненският отбор 
изиграва два мача, в които не 
успява да донесе първата побе-
да за България. Тя ще дойде едва 
4 и половина години по-късно, 
на 12.10.1930 г. при 17-тия опит. 
Срещу силният румънски тим, 
в който са включени унгарски 

футболисти от румънските 
Трансилвански територии, 

варненци нямат аргументи. И ако 
първият мач в София протича за 
известен период равностойно и 
може да се спекулира дали резул-
тата щеше да е по-благоприятен, 
ако не беше контузията на Здрав-
ко Янакиев, то за втория мач в Бу-
курещ (25.04.1926 г.) няма какво да 
се каже. Три дни след първия мач, 
на 3.06.1925 г. срещу румънците 
играе софийският тим и губи с по-
добен резултат (0-2), а един ден 
по-късно в 2 полувремена по 25 

минути променените състави на 
софиянци и варненци завършват 
2-1 за София.  В няколко статии, 
които могат да се вземат като об-
разец за пристрастна журналис-
тика, се изтъкват преимуществата 
на софиянци над варненци. Твър-
дения, които нямат покритие нито 
в държавното първенство, нито в 
резултатите от международните 
срещи, които след тези два мача 
се играят ексклузивно от софи-
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янци. Конкретно, статистиката 
показва, че до първата победа на 
националния (вече софийски) тим 
се изиграват още 11 мача, в които 
са записани 8 загуби с голова раз-
лика 7-25 и три равни мача, пър-
вият от които (3-3 срещу Турция) е 
постигнат с два гола от резервата 
и единствен варненец в състава 
Никола Люцканов от „Тича“. 

Анализът на Ангел Друмев 
след втория мач на варненци по-

сочва някои от недостатъците. 
Националите ни даже нямат тре-
ньор, който да им даде тактиче-
ска и физическа подготовка и да 
ги запознае с новият правилник 
при елементарни положения като 
хвърляне на тъч. Липсата на спе-
циалист, който да води трениро-
въчният процес е добре известен 
факт. Във Варна такъв липсва през 
целият период до войната и пър-
вия дипломиран треньор, поел 
ръководството на обединеният 

вече тим „Тича-Владислав“ е Иван 
Моканов през 1947 г. В пресата се 
появява и информация относно 
свади между варненските футбо-
листи, кой да е включен в отбора, 
без да се споменават конкретни 
имена. От днешна гледна точка, 
без да имаме представа какво 
точно се е случило при опреде-
лянето на селекцията, загадка е 
участието на резервният вратар 
на „Тича“ Борис Мавродиев, който 

25 април 1926 г.
игр. „Ромкомит“, Букурещ, 12 000, рефер: Антъни Ролтън

Румъния - България 6-1 (3-0)
1-0 Guga (16‘), 3-0 Kugelbauer (24‘, 44‘), 4-0 Csomag (55‘), 5-0 Ströck (62‘- д.),

5-1 Денев (70‘), 6-1 Auer (80‘)
Romania: János Kiss (Colţea Braşov) - József Bartha (Stăruinţa Oradea), Francisc Székely 

(Stăruinţa Oradea) - Nicolae Sternberg (Stăruinţa Oradea), Nicolae Olteanu (Sparta Bucureşti),
Alexandru Geller (Colţea Braşov) - Albert Ströck (Fulgerul Chişinău), Aurel Guga (CAM Petroşani),

Franz-Fronio Kugelbauer (Maccabi Bucureşti), Ştefan Auer (AMEFA Arad),
Géza Nagy Csomag (Stăruinţa Oradea),  tr.: Teofil Morariu

България: Б. Mавродиев - Б. Петров, П. Христов - Г. Н. Георгиев,
Б. Бянов, Ст. Златев - Д. Димитриев, Н. Люцканов, Кр. Петров,

К. Денев, А. Иванов
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в тимовата книга на „Тича“ е запи-
сан с името Христо и играе само 
в два от отбелязаните мачове на 
отбора (не всички мачове са за-
писани в книгата). Причината, по 
която той е предпочетен пред ти-
тулярите на „Тича“ и „Владислав“, 
Е. Кебапчиян и Здр. Янакиев, не е 
обяснена. 

Тук може да се направи за-
ключение, че на този етап, ама-
тьорския отбор на България не 
е готов за международен футбол 
или по-скоро, не може да даде оч-
акваните от спортната обществе-

ност и публика резултати. Докато 
БНСФ прави своят избор в схема-
та за определяне на селекцията, 
като защитава тезата за два тима 
от двата футболни центъра в Бъл-
гария, федерацията прави греш-
ка като се сравнява със страни, 
в които футболът е в значително 
по-напреднала фаза на развитие, 
имащи средствата да прилагат 
подобна схема. Българските фут-
болисти са аматьори и не могат 
да бъдат на разположение (в 
София) по всяко време, а и раз-
стоянието от Варна до София не 
е кратко. БНСФ е млада организа-

ция, липсваща опит и традиции и 
е поставена под излишно напре-
жение от обществото, показва-
що „.... за лишен път расовата ни 
слабост – да търсим виновници, 
без да поглеждаме същността на 
нещата и начините да се попра-
вят..“ (Renell, в. „Спортъ“, 7.6.1925 
г.). Виновникът е намерен, и това 
е варненският футбол. Няколко 
епизодични включвания на Нико-
ла Люцканов, Оник Харипян, Иван 
Моканов и Стоян Орманджиев 
изчерпват участието на „Тича“ и 
„Владислав“ в предвоенната фут-
болна история на България.

25.04.1926 г. ст, „Ромкомит“, Букурещ, България „А“ от ляво надясно: Ангел Друмев - подпредседател БНСФ, д-р Т. 
Зъбов - предс, на Спортния съвет при БНСФ, Никола Люцканов, Стоян Златев, Петър Христов, Кирил Денев, Боян 

Бянов, Борис Петров, Кръстьо Петров, Димитър Димитриев, Георги Н. Георгиев, Андрей Иванов, ….., ….., Алек-
сандър Дякович - секретар на БНСФ, клекнал Борис Мавродиев

Моменти 
от мача 

Румъния - 
България, 31 
май 1925 г.
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Триото от "Владислав" и националния отбор: Георги Н. Георгиев - Малкия Гого, Димитър Димитриев - Митко
и Андрей Иванов - Дядката на Военното игрище във Варна
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1926

В. „Спортъ“, бр. 
94, 1.01.1926 г.: „Спор-
тият клуб „Тича“ е избрал 
за заведующ  юношеската 
секция на клуба членът си 
Асен Върбанов.

Спортният клуб „Вла-
дислав“ устройва за член-
ките и членовете си танцо-
ви вечери в клубното сипо-
мещение. Въпросът с игри-
щето в града ни още стои на 
проучване и изглежда, че и 
напролет не ще има нищо. 
Няма ли да се опомнят съ-
ответните органи?

За 14 дневните курсове 
през Коледната ваканция 
за учителите от страна на 
СК „Тича“ ще заминат Геор-
ги Балабанов и Асен Вър-
банов, за да следват курса. 
Поради факта, че училищ-
ните власти са забранили 
членуването на учащите в 
спортните клубове, става 
невъзможна работата по 
организирането на юнаш-
ките секции.“

В. „Спортъ“, бр. 95, 
10.01.1926 г.: „СК „Тича“ 
на общото си тримесечно 
събрание е попълнило 
настоятелството си със 
следните лица: подпр. г. 
Иван Дишков, известен 
спортист, бивш подпре-
дседател на соф. СК. „Сла-
вия“ и секретар Васил Па-
найотов.

Дейността, която по-
вечето клубове в града 
проявяват може да се ха-
рактеризира само с една 
дума: танци, а това е дос-

та печално, Нима няма 
нужда от беседи, рефера-
ти и пр.?“

В. „Спортъ“, бр.104, 
4.04.1926 г.: „.. На 13 
март беше свикана от УС 
на ВОСО извънредна об-
ластна конференция..... 
УС (на ВОСО) разходвал 
10 000 лева от фонда „Иг-
рище“ за погасяване дъл-
говете на бившата СБСФ 
без знанието на конфе-
ренцията. Едва ли не се 
прибягна до бламиране и 
само ловката маневра на 
един началствующ можа 
да спаси критическото 
положение. ...... Рефер-
ската секция при ВОСО 
е устроила курсове за 
подготване на рефери...
Лектори: Ас. Върбанов, 
Д. Леви, Ал. Георгиев и Б. 
Бянов.

“Владислав” – “Тича” 
1-0

Футболното състеза-
ние между варненските 
„Владислав“ и „Тича“, кои-
то си оспорват първен-
ството във ВОСО е завър-
шило 1-0 за „Владислав“. 
Футболното състезание 
през миналата есен за-
върши при неочаквания 
резултат 2-1 за „Тича“. 
„Владислав“ стои още на 
почетното стъпало във 
футбола и се явява още 
като сериозен претен-
дент за новото първен-
ство във Варна и Бълга-
рия, а така също и прите-
жател на Царската купа.“

В. „Спортъ“, бр.105, 
11-04.1926 г.: „На 26 

м.м. петък се откриха 
реферските курсове за 
подготвяне на лица ре-
фери. Курса се откри с 
лекция от Ас. Върбанов. 
Присъстваха 15 курси-
сти. Записани са още 8 
души. Лекциите се четат 
в мъжката гимназия все-
ки вторник и петък от 8 
до 9 часа вечерта.

На 28 м.м. неделя С.К. 
„Тича“ даде традицион-
ното си литературно 
концертно утро в театър 
„Ранков“. Особено впе-
чатление направиха ба-
летните номера, изпъл-
нени от г-ците Т. Краева 
и Т. Молкова, соло пеене 
г-ца С. Молкова с аком-
панимент на г. Н. Найде-
нов, хумореската и дек-
ламацията на г. Илиев и 
концертното рисуване 
на двама ученика от ос-
новното училище „Отец 
Паисий“, членове на СК 
„Малка Тича“ при същото 
училище. Този номер от 
възпитателно-културна 
гледна точка беше много 
поучителен и насърчите-
лен за младите и талант-
ливи рисувачи. Не може 
да не се поздрави упра-
вителният съвет и коми-
сията по това за своите 
добри разбирания и ус-
пешно изнесено утро...

На 28 март след обяд 
на Военното игрище се 
състоя многоотлагания 
и несъстоял се миналия 
полусезон федеративен 
мач „В-в“ – „Тича“. Иг-
рата и на двете страни 
не беше нещо особено, 
обаче сравнително по-

Първенство на ВоСо 1925-1926 г.
1. 2. 3. 4. 5. 6. м. п. р. з. г.р. т.

1. Владислав 4-0 1-0 6-1 5-0 3-1 10 8 1 1 36-7 17
2. Ш. сокол 2-1 3-1 1-1 4-0 4-2 10 7 1 2 25-14 15
3. Тича 0-2 3-1 3-2 7-0 6-1 10 7 0 3 31-11 14
4. Диана 1-9 2-3 0-5 2-5 2-2 10 2 2 6 14-35 6
5. Атлант 2-2 0-2 1-3 1-2 1-4 10 2 1 7 13-31 5
6. Юпитер 0-3с 0-5 0-3 0-1 0-3с 10 1 1 8 10-31 3

На 26 януари 
шотландският 

изобретател Джон 
Лоуги Беърд демон-

стрира първото 
телевизионно излъч-

ване

* * *
На 4 май обща 

стачка във Велико-
британия в подкер-

па на стачкуващите 
миньори довежда до 

Военно положение на 
Острова, задържало 

се до 2 декември
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добра игра и повече на-
падения даде „Тича“. При 
една несправедливо спе-
челена дузпа (случайно 
удряне на топката в ръка-
та на бека) „В-в“ отбеляза 
единствения си гол в сре-
дата на първия хафтайм. 
Това е първата победа на 
„В-в“ над „Тича“. Трябва 
да се отбележи, че рефе-
ра не свири 3 дузпи на 
„В-в“ и че „Тича“ изпусна, 
особено в края на 2рия 
хафтайм 3-4 положения 
за реабилитиране, обаче 
пропуснати.“

През първата седмица 
на май в София се провеж-
да турнир между Окръж-
ните спортни области за 
Купата на запасния офи-
цер. Варненският отбор 
е предвождан от предсе-
дателят на ВОСО Борис 
Германов и на 9 май играе 
финален мач срещу отбора 
на София. Съставът на вар-
ненци е в основата си този 
на държавния първенец 
„Владислав”, подсилен с 
Боян Бянов и Никола Люц-
канов от „Тича“ и Михаил 
Тунчев от „Ш. сокол“.

В. „Варненска поща“, 
10.05.1926 г.

Мачът Варна - София

София, 9 май. Днес в 5 
1/2 часа след обяд в игри-
цато на “Славия” се състоя 
мача между варненска и 
софийска спортна област 
за купата на запасните 
офицери.

При препълнено игри-
ще - рефер Ив. Батанджиев, 
мачът започна с удар от со-
фиянци.

Варненският тим се 
представяше от: Здр. Яна-
киев (голкипър), бегове; П. 
Христов и Кир. Денев, хал-
беци: Ив. Булгаков, Б. Бянов 
и Г. Георгиев. форуарди: Д. 

Димитриев, Н. Люцканов, 
Кр. Петров, М. Тунчев и 
Андр. Иванов

Софийският тим се 
представляваше от цело-
купния тим на “Славия”.

В първия хафтайм из-
лезе вятър, който отчас-
ти благоприятствуваше 
варненци.

Въпреки това, оба-
че, славистите отбиваха 
доста умело атаките на 
силните варненци. През 
първия хафтайм, кой то 
завърша без резултат - 
реферът свири една дуз-
па пред вратата на вар-
ненци, която бе отбита от 
голкипъра.

През първия хафтайм 
имаше прекъсване на 
играта, но понеже топка-
та бе станала негодна и 
трябваше да са смени.

Второто полувре-
ме започна с по-голямо 
оживление от двете стра-
ни. Варненци се прояви-
ха в пълната си стихия. 
Публиката открито ко-
ментираше, как варнен-
ци са по-силни.

Десет минути след 
започването на играта 
Н. Люцканов успя чрез 
силен шут да направи 
първия гол за варненци. 
Играта още поваче се 
оживи. Надмощието на 
варненци явно личи.

Точно на 30-та ми-
нута от втория хафтайм 
реферът свири дузпа 
пред варненската врата, 
забелязал как Люцканов 
пипнал топката с ръка. 
Варненци, обаче, оспор-
ват. Реферът държи на 
своето и се започват пре-
рекания.

Реферът е непрекло-
нен и с това варненци на-
пускат игрището. Спорът 
не може да се реши. Сред 
публиката се забеляза 
едно явно недоволство 

от недовършването на 
мача.

Как ще се резреши въ-
просът с купата, не може 
да се знае, но, вярва се, че 
тя няма да се мести от Со-
фия.

В. „Спортъ“, 16.05. 
1926 г.: „В общо годишно 
събрание на 25 м.м., СК 
„Тича“ избра ново настоя-
телство в следния състав: 
председател инж. Ив. К. 
Ранков, подпредседатели 
Ив. Дишков и Б. Тодоров, 
секретар Вас. Панайотов, 
касиер Ат. Тенекеджиев, 
домакин Димитър Ницов, 
библ. Асен Върбанов,  фут-
болен комитет пор. Бянов, 
Ив. Дишков, Щ. Савов“.

1926

* * *
На 1 август във 
Варна са открити 
централните мор-
ски бани и остро 
критикувания от 
обществеността 
смесен плаж. Градът 
се превръща в моде-
рен морски курорт.
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9.05.1926 г.,
ст. “Славия” -, 

София, отборът 
на ВОСО, от ляво 

надясно: Борис 
Германов - предс. 

ВОСО, Здравко 
Янакиев, Никола 

Люцканов, Петър 
Христов, Кирил 

Денев, Михаил 
Тунчев. Боян 

Бянов, Кръстьо 
Петров, Димитър 
Димитриев, Иван 

Булгаков, Георги Н. 
Георгиев и Андрей 
Иванов - Дядката

В. „Варненска поща“, 
бр. 2279, 2.05.1926 г. съ-
общава: „Снощи заминаха за 
София юношеските тимове 
на „Тича“ и „Владислав“, за да 
вземат участие в спортните 
турнири за купата „Юноша 
футболист“. 

4 май, брой 2280: „В Со-
фия, 3 май се състоя първи-
ят рунд от юношеските фут-
болни турнири. „Владислав“ 
Варна – „СС 24“ София 4-1, 
„Тича“ – „ОК 25“....... Очак-
ава се финалният мач да 
бъде най-вероятно между 
варненските „Тича“ и „Вла-
дислав“. Асен Върбанов, во-

дач на юношеския отбор на 
„Тича“ споделя в ръкописа 
си по повод 50 години „Чер-
но море“ : „Победихме „Сла-
вия“ и останахме на финала 
с „Левски“ - София. При ре-
зултат 2-2 срещата трябваше 
да се преиграе, но игрището 
беше заето от областни ти-
мове, възрастни играчи...... 
БНСФ неправилно пренасо-
чи срещата да се играе след 
3 дни, което за нас беше не-
приемливо. Всички играчи 
бяха ученици, а аз нямах по-
вече отпуска. Победителят 
остана нерешен.“ От юно-
шите са играли: вратар Янко 
Мицов, бек Ал. Вътев, десен 

халф Кр. Баев – Лисата, цен-
тър халф К. Куртев, дясно 
крило Димов – еврейчето, 
Мих. Найденов. 

Според друг източник 
описан в „Историята на СК 
„Тича“ от В. Свраков „На 6 
май 1926 г. в София се про-
вежда полуфиналният мач 
за купата на БНСФ за юно-
ши „Владислав“ – „Бенков-
ски“. Софиянци проявяват 
жив интерес за този мач, 
на който се е стекъл мно-
гохиляден народ. Срещата 
завършва нерешено 2-2. 
Утре на 7 май в 9 часа 
сутринта ще продължи 

1926
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Aприл 1926 г., тичанци в Морската 
градина, прави от ляво: Щерю Савов, 
Славчо Изов, Юрдан Заяков, Васил 
Спиридинов (дясно крило в юношески 
и 2-ри тим), Фердинанд Николов, 
Ат. Папазов, Цончо Златинов, 
Димитър Ницов, Т. Ханджиев, Марин 
Джумалиев и Коста Попов, сендали: 
К. Стоянов, Михран Терзиян, Петър 
Доков, Георги Гарибов, Павел Иванов 
Янков (вратар), Асен Върбанов, Янко 
Николов, Жак Асланов и А. Димитров 
отпред: Б. Костов, И. Кесимов (ц. 
форуард) и Трифон Костадинов 
(овощар, македонец)  (подарена и 
разчетена от Асен Върбанов) - бел. 
човекът описан  с името  Кесимов, 
отговаря на описания в мачовата 
книга Захари Зантопулов
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* * *
23.07. – 1.08.1926 

г. в стария Летен 
театър в Морската 

градина се про-
веждат първите в 
България “Народни 

летни музикални 
тържества” (по-

късно наречени 
Международен му-
зикален фестивал 

“Варненско лято”) с 
активното участие 

на Добри Христов, 
Панчо Владигеров и 

др. Това е първият 
фестивал в Бълга-

рия.

играта между двата клуба 
до крайна победа на еди-
ния от отборите на игри-
щето на „Славия“. Младите 
владиславци бяха живо 
акламирани от варненска-
та колония. От тима на СК 
„Владислав“ най изявил 
се в срещата е Архангел 
Стойнов“. Липсват други 
данни от полуфиналите, 
турнирът не завършва.

В. „Спортъ“, 30.05. 
1926 г.: „ Варна, „Тича“ – 
„Диана“ 5-0 (2-0). Днес 
неделя 30 май, точно в 10 
часа сутринта се състоя 
федеративния мач между 
първите тимове на „Тича“ 
и „Диана“.  Още с почва-
нето на играта тичанци 
атакуваха умело вратата 
на „Диана“ и успяват да 
отбележат своят пръв гол, 
посредством десният си 
инсайд Люцканов. Не след 
много последва и втори 
гол, бит от дясното крило, 
който с един силен шут 

успя да препрати топката 
в мрежата. “Дианци” не се 
отчайват и с добри напа-
дения застрашават вра-
тата на „Тича“, защищаван 
добре от бековете и вра-
таря. Първия хафтайм за-
върши при резултат 2-0 за 
„Тича“. През второто полу-
време „Тича“ успя да отбе-
лежи полседователно три 
гола, единият от дузпа, бит 
от вратаря на „Тича“. Мачът 
завърши 5-0 за „Тича.“

На 10 юни „Тича“ се 
среща във Варна с Белг-
радския „Ядран“. Разменят 
се възпоменателни зна-
менца. Тичанци отбеляз-
ват два гола през първия 
халфтайм. През втория 
правят още два гола. След 
няколко успешни нападе-
ния, сърбите в разстояние 
на 5 минути намаляват ре-
зултата  на 5-3. В послед-
ните минути „Тича“ прави 
още един гол и срещата за-
вършва 6-3. По традиция 
след всички международ-
ни срещи УС на „Тича“ дава 

банкет в чест на гостите в 
Морското казино. 

В. „Спортъ“, бр.115 
от 20.06.1926 г.: 

“Владислав” играе в Бу-
курещ два мача:

12 юни „Венус“ - „Вла-
дислав“ 2-4 (2-0)

13 юни „Ювентус“ - 
„Владислав“  1-2 (1-0), (от 
„Gazeta Sporturilor“ и книга-
та „Petrolul PLOIEȘTI, ISTORIE 
ȘI TRADIȚIE,), Букурещ, ст. 
„Ромкомит“, 2000 зрители, 
ref. A. Rolton (England), 1-0 
Melchior 35’, 1-1 М. Тунчев 
80’, 1-2 А. Иванов 85’, съста-
вите: „Ювентус“ Букурещ (в 
синьо и червено): Desideriu 
Lacky, Bruno Bamberger, 
Constantin Dumitru Vetianu, 
Nicolae Cseh, Vincenzo 
Migotti, Roland Pfann, Vasile 
Cristescu, Locatelli, Giacomo 
Moretti, Carlo Archimede 
Melchior, Gyula Dobo. „Вла-
дислав“ Варна (в бяло и 
зелено): Здравко Янакиев, 
Кирил Денев, Петър Хри-

10.6.1926 г. тимовете на "Тича" и "Ядран" – Белград, на Колодрума,
"Тича" в раиран екип, прави от ляво: инж. Иван Ранков (втори от ляво),

Георги Станев, Ховсеп Еремян, Стоян Златев, Боян Бянов, Никола Люцканов, 
Йордан Заяков и Атанас Георгиев, клекнали: Ервант Кебапчиян,

Захари Зантопулов, Щерю Савов и Ибрахим Нихат

1926
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стов, Иван Булгаков, Борис 
Ставрев, Георги Георгиев – 
Малкия Гого, Марков, Никола 
Люцканов, Кръстьо Петров, 
Михаил Тунчев и Андрей 
Иванов. (бел. българските 
имена са изписани с множе-
ство грешки в румънския пе-
чат. На пръв поглед се вижда, 
че „Владислав“ е подсилен с 
Никола Люцканов от „Тича“ и 
Михаил Тунчев от „Ш. сокол“. 
За Марков има възможност 
това да е Ради Марков от „Ш. 
сокол“ или погрешно изписа-
но име на друг футболист). 

Този мач съвпадна с по-
следния ден на регионално-
то първенство (на Букурещ). 
В неделя сутринта, 13 юни, 
с осигурена вече титла на 
Букурещ и мисъл за нацио-
налното първенство, „Ювен-
тус“ игра последния си мач 
срещу „Студентеск“ и завър-
ши 3-3 (0-2). В 6 часа след 
обяд, на същата „Ромкомит 
арена“, тимът подготвен за 
международната среща се 
изправи срещу варненския 
„Владислав“. Това не е кой да 
е тим, а настоящият шампи-
он на България. „Владислав“ 
е основан на 3 април 1916 
г. и преди това е носил име-
ната „Развитие“ и „Гранит“. 
Вчера варненци победиха 
„Венус“ Букурещ с 4-2 (0-2) и 
днес започват мача със са-
моувереност. Момчетата на 
Еторе Брунели (бел. вероят-
но треньора на „Ювентус“) 
започнаха мача с пълно пре-
възходство до 23-та минута. В 
тази минута обаче, Чех игра с 
ръка в наказателното поле по 
много глупав начин и гостите 
получиха възможността да 
поведат в резултата от дуз-
па. Въпреки, че Георгиев би 
много добре, вратаря Лацки 
с голямо вдъхновение спаси 
вратата си. След още няколко 
минути хаотична игра, дома-
кините взеха инициативата и 
успяха да открият резултата 

чрез Виченцо Миготи. Този 
гол окрили момчетата от 
бул. „Кралица Елизабет“, 
които натикаха варненци 
в собственото им поле и 
ги принудиха да се бранят 
с всички сили, за да пре-
дотвратят покачването на 
резултата. Лявата греда 
спаси вратата на Янакиев 
след силен шут на Карло 
Мелхиор. Така полувреме-
то свърши при резултат 1-0 
за „Ювентус“. През второто 
полувреме играта е много 
по-оживена. Тунчев шутира 
в гредата, но домакините 
отново поемат инициати-
вата и по всичко изглежда, 
че отбелязването на пове-
че голове е само въпрос на 
време, но Гюла Добо, кой-
то не беше в добра форма 
направи решителни про-
пуски. И като правило във 
футбола, от тези пропуски 
се възползваха гостите и с 
два гола на Тунчев и Ива-

нов в края на мача грабнаха 
победата. Червено-сините 
загубиха своят първи меж-
дународен мач. Този момент 
бе неизбежен, но отчаяние-
то беше голямо не толкова 
заради резултата, колкото 
заради многобройните про-
пуски на нападателите, кои-
то лишиха „Ювентус“ от 5-та 
поредна победа в междуна-
родните му мачове срещу 
много добър съперник.“

Букурещкият вестник 
„Рампа“ информира: „В съ-
бота и неделя най-добрият 
български тим „Владислав“ 
игра два мача в Букурещ. 
Трябва да се признае, че на 
терена „Владислав“ стоеше 
по-добре от своите проти-
вници, както в нападението, 
така и в защитата. Най-добре 
в отбраната игра десният 
бек Петър Димитров (бел. 
Христов), а в нападението 
Андрей Иванов“.

* * *
На 6 август, олим-
пийската шампи-
онка по плуване Гер-
трюд Едърли става 
първата жена пре-
плувала Ламанша

* * *
През 1926 г., на около 
100 метра от плаж-
ната ивица започва 
строежът на Мор-
ско казино. Cградата 
става известна 
като център на кул-
турния живот, с раз-
нообразни прояви в 
периода до 1944 г.

1926

***
„Ювентус“ Букурещ 
е основан през 1924 
г., шампион на Румъ-
ния през 1930 г., иг-
раещ в синьо-черве-
но вертикално райе. 
След 1947 г. клубът 
сменя името си 4 
пъти, а през 1952 г. е 
преместен в Плоещ. 
Следвайки сложна-
та историография 
на румънските 
клубове, днес наслед-
ник на историята 
и традициите на 
„Ювентус“ е „Петро-
лул“ - Плоещ.
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За тези два мача разказ-
ват и самите играчи на „Вла-
дислав“: „След мача с „Ювен-
тус“ ние бяхме помолени от 
ръководството му да играем 
срещу голямо парично въз-
награждение мач реванш, но 
се намеси Румънската спорт-
на федерация и не разреши 
мача. .. На мача присъстваха 
и много голяма група бълга-
ри от всички краища на Ру-
мъния. Най-голямата група 
българи беше от гр. Кишинев. 
Те непрекъснато въодушеве-
но акламираха нашата игра 
и след хубавите победи се 
срещнаха с нас и ни поканиха 
да играем в Кишинев, бълга-
ри ви канят.“

След мачовете в Буку-
рещ в клуба на „Владислав“ 
пристига телеграма от БНСФ: 
„Две големи победи и пълна 
реабилитация на българския 
футбол“. 

27 юни „Владислав“ 
– „Тича“ 2-0, в. „Спортъ“, 
бр.117, 4.07.1926 г.: „В неде-
ля 27 т.м. се е състоял решаю-
щия мач между двата най-го-
леми съперници във Варна, 
който е бил спечелен от „Вла-
дислав“ с 2 гола. С тази си по-
беда „Владислав“ се класира 
в мачовете за Царската купа, 
която може би и тази година 

ще остане в негови ръце, за-
щото дори и София не може 
да му се противопостави.“

„Тича“ – „Тодор Алек-
сандров“ 2-1

В. „Спортъ“, бр.118, 
11.07.1926 г.: „УС на БНСФ 
в заседанието си от 1 юлий 
т.г., вземайки пред вид 1. 
Постъпката на представи-
телния тим на ВОСО през Ве-
ликденските турнири 2. Со-
лидализиране на областите 
с тази осъдителна постъпка 
3. Пускане на отворено пис-
мо против УС на БНСФ реши: 
Изключва ВОСО от състава 
на БНСФ до 3-тия федерален 
съвет (бел. 25-27 юли в Тър-
ново) и я лишава от право на 
делегатство в последния...“

Още 9 съдии завършват 
успешно курса за рефери. 
Асен Върбанов става пред-
седател на секцията през 
юли.

От протоколната кни-
га: „Тича“ – „Владислав“

Днес 4.07.1926 г. се състоя 
футболно състезание между 
СК „Тича“ и „Владислав“ при 
резултат 1-0 за „Владислав“. 
Реферира М. Христов от СК 
„Юпитер“.

„Тича“ – „Напредък“, Русе
Днес 12.07.1926 г. се със-

тоя футболно състезание 
между С.К. „Тича“ и русенския 
„Напредък“ при резултат 
6-1 за „Тича“. Реферира Григо-
ров от София. 

„Тича“ – „Варшавянка“
Днес 25.08.1926 г. се със-

тоя футболно състезание 
между СК „Тича“ и полския 
„Варшавянка“ при резул-
тат 1-1 ( бел. гол на лявото 
крило Иван Райчев). Мачът 
бе прекратен второто по-
лувреме с 5 минути по-рано 
поради мръкване. Реферира 
Г. Матеев от СК „Левски“ - 
София.

„Тича“ – „Владислав“
Днес 28.08.1926 г. се със-

тоя мач между СК „Тича“ и 
СК „Владислав“ при резул-
тат 1-1. Реферира Мург от 
„Владислав“. През време на 
първото полувреме, вслед-
ствие сблъскване между 
десния халфбек на „Тича“ 
- Щерю и лявото крило на 
„Владислав“ – Дядката, бе 
изкълчен крака на Щерю, 
който бе заместен от Ата-
нас Георгиев.

1926

Държавно
първенство

8 ав-
густ, Втори 
кръг „Вла-
дислав“ – 
„Чеган“ 9-0 
във Варна, 

рефер Н. Досев от София
15 август, Трети кръг 

(полуфинал) „Владислав“ 
– „Левски“ Русе 5-1 във Ва-
рна, рефер Н. Досев

22 август, Финал „Вла-
дислав“ – „Славия“ София 
1-1 (сл.пр.)

В. “Спортъ”, бр. 125, 
29.08.1926 г.

Финален мач
“Славия” (София) –

“Владислав” (Варна)
Състезанията за дър-

жавно първенство и купата 
на Н. В. Царя са най-големи-
те спортни събития у нас. 
Тези състезания датират от 
миналата 1925 год., когато 
и Н. В. Царят, върховния по-
кровител на спорта подари 

Финал, 22 август 1926 г.
Игр. „Левски“, София, 10 000,

рефер: Георги Григоров – Фурланата
СК „Славия“ – СК „Владислав“ - Варна  1-1 (1-1) сл. пр.

1-0, Б. Грашев (20‘)  1-1, Кръстьо Петров (32‘)
СК „Славия“: А. Андреев – Н. Калканджиев, Д. Манолов – Ст. Чумпалов – кап.,

П. Къртевски, А. Филипович, Н. Стайков – В. Стоянов, Гр. Стоянов, Б. Грашев,
Вл. Цветков

СК „Владислав“: Здр. Янакиев – К. Денев, П. Христов – 
Г.Н. Георгиев, Б. Ставрев, И. Булгаков – Д. Димитриев,

Е. Терцета, Кр. Петров,
А. Алексиев, А. Иванов
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1926

Наброяват се около 
10 000 зрители. Н В. Царя, 
който бе поканен да при-
съствува и поднесе купата 
на победителя, по важни 
семейни причини не можа 
да присъствува.

Точно в 5 часа на иг-
рището излезна тимът на 
„Владислав“, посрещнат 
с бурни овации от публи-
ката. В 5.05 ч. излезна и 
тимът на „Славия“. Двата 
тима бяха поздравени от 
управителния съвет на 
БНСФ и представители на 
варненската и софийска 
спортни области. Тимове-
те се представят в следния 
състав: “Славия“ – вра-
тар, А. Андреев; бегове: 
Д. Манолов и Н. Петров; 
хавбегове: Ал. Филипович, 
П. Къртевски и Ст. Чумпа-
лов; форуарди. Вл. Цве-
тков, Б. Грашев, Г. Стоянов, 
В. Стоянов и Н. Стайков. 
„Владислав” -  вратар 3др. 
Янакиев; бегове: К. Денев 
и П Христов; хавбегове: 
Г. Георгиев, Б. Ставрев и 
И. Булгаков; форуарди: Д. 
Димитриев, Е. Терцета. Кр. 
Петров, Алекси Алексиев и 
Андрей Иванов.

В 5.25 ч. бе даден знак 
от рефера г. Григоров, почна

Играта
която постепенно и 

бавно почна да се оживява, 
поради нервността на иг-
рачите. Топката се пласира 
към едната и другата стра-
на, но постепено „Славия“ 
взима надмощие, особено 
в техническо отношение 
и започва системни напа-
дения във вратата на вар-
ненци, свършващи винаги 
без резултати. Защитата на 
„Владислав“ играе отлично, 
особено страничните хаф-
бекове, Денев и вратарят. 
„Славия“ продължава на-
паденията и държи на рес-
пект противника си, който 
изгубил връзката помежду 
си не може да даде нито 
една добро нападение. 
Към 20-та минута дясното 
крило на „Славия“ с добър 
пробив достига вратата на 
„Владислав” и центрира. За 
момент става меле пред 
вратата и левия инсайд Б. 
Грашев с глава изпраща 
топката в мрежата на вар-
ненци.

* * *
На 4 октомври Репу-
блика Турция приема 
нова конституция 
по швейцарски 
модел. Жените 
добиват право на 
наследство и на 
развод.

* * *
На 23 октомври 
Троцки и Каменев са 
отстрaнени от ЦК 
на КПСС за опозиция 
срещу Сталин

22.08.1926 г.
Отбора на „Вла-
дислав“ с олим-
пийски поздрав 
към официалните 
лица, отпред 
вратаря Здравко 
Янакиев, зад него 
от ляво на дясно: 
капитана Егон 
Терцета, Алекси 
Алексиев, Борис 
Ставрев, Кирил 
Денев - Миндила 
и Андрей Иванов - 
Дядката

купата, за която вече цяла 
година се борят първенци-
те на окръжните и спортни 
области. В почти всички дър-
жави подобни мачове пред-
ставляват големи спортни 
събития, особено в Англия, 
където те са големи нацио-
нални празници. Англий-
ският крал взима най живо 
участие в тях и сам поднася 
купата на клуба-победител.

Миналата 1925 г, у нас 
купата бе спечелена от СК 
„Владислав“ - Варна, който 
същевременно бе провъз-
гласен за държавен първе-
нец. През настоящата година 
останаха да се състезават 
досегашният й носител СК 
„Владислав“, първенец на 
ВОСО и СК „Славия“, първе-
нец на Соф. Сп. Област.

Мачът бе насрочен за 
22 т.м. на игр. „Левски“. Ни-
кой мач досега не е будел 
такъв интерес и не е бил 
посещаван тъй добре, накто 
сегашния. Още отрано почти 
всички места бяха заети. Но-
вопостроените трибуни на 
игрището едва побират хи-
лядната публика, която все-
ки момент прииждаше.
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1-0
Играта става още по-

оживена и на моменти дори 
груба. Нападателната линия 
на „Владислав” все още не 
може да се свърже добре.

В 32 м. ц. хафбека на 
„Славия” П. Къртевски пра-
ви фаул пред своята врата, 
който реферът обявява с 
право на един удар. Бит, 
ударът бива отблъснат от 
Ст. Чумпалов, обаче попа-
да в краката на един играч, 
който шутира във вратата 
на „Славия“. Андреев от-
блъсва топката, но втори 
удар последва и въпреки 
плонжа му, бива изпратена 
в мрежата, с което се израв-
нява резултата

1-1
който се задържа до 

края на полувремето.
Вторият хафтайм „Вла-

дислав“ оправя играта си 
и започва да надделява. 
„Славия” издържа добре 
нападенията благодарение 
на по-добрата си техника и 
отличния ц. хафбег Къртев-
ски. Играта постепенно се 
усилва и се следи със зата-

ен дъх от хилядната публи-
ка. Нападения следват и от 
двете страни, но все безре-
зултатни.

Пропущат се и от две-
те страни удобни поло-
жения за голове. Краят на 
хафтайма приближава, без 
да може да се измени ре-
зултата, което прави играта 
извънредно нервна и груба. 
Въпреки голямата амбиция 
на двата тима и второто по-
лувреме завърши при ра-
вен резултат 1-1. Съгласно 
правилника, при подобни 
мачове, завършващи с ра-
вен резултат, се дават 
още две продължения от 
по 15 минути. Обаче и след 
тези две продължения от 
по 15 минути резултатът не 
можа да се измени, което 
показа, че силите на двата 
противника са равни и че 
ще им предстои една още 
по-упорита борба.

След този резултат ма-
чът бе насрочен да се преи-
грава отново в понеделник, 
23 т.м., на същото игрище, 
същото време и същия ре-
фер.

На определеното вре-
ме двата тима се явиха на 

игрището, но не се яви ре-
ферът Г. Григоров по неиз-
вестни причини. Подобно 
нещо Григоров върши за 
втори път при такива ва-
жни мачове. При това ново 
създало се положение, 
футболният комитет при 
БСНФ назначава за рефер 
члена от Соф. реферска 
колегия Иван Йонов, с ко-
гото водачът на тима „Вла-
дислав” г. Е. Мург и играчи-
те му не се съгласяват; те 
искат за рефер г. Фр. Клюд, 
който пък не е съгласен 
въобще да ръководи мача. 
„Владислав“ държи на пра-
вилото, че в този случай 
капитаните на двата тима 
ще трябва да се споразу-
меят за рефера. Капитанът 
на „Славия“ не предявява 
никакви претенции и зая-
вява, че се съгласява с ре-
шението на футболния ко-
митет, каквото и да бъде то. 
При това положение игра-
чите на „Владислав“ по на-
реждане на г. Мург напус-
кат игрището. Публиката, 
и то напълно основателно, 
почва бурно да протестира 
и освирква напускането на 

1926

Момент от 
финалния мач: 

Кирил Денев 
посреща топ-

ката с глава, 
в ляво Борис 

Ставрев и на 
голлинията Г. 

Георгиев - Мал-
кия Гого



151

игрището. Положението се 
поправя малко с жеста на 
СК „Левски”, който изважда 
на състезание първия си 
тим, попълнен с десния бек 
на „Владислав“ Христов и ц. 
форуарда на ФК “13” Г. Кос-
тов. Така се произведе мач 
„Славия” - „Левски“, който 
игра един хафтайм и завър-
ши с 1-0 за „Славия“. Напу-
щайки игрището, публиката 
продължаваше да негодува. 
При така стеклите се обстоя-
телства въпросът с принад-
лежността на купата остава 
нерешен и е от компетенция 
да се разреши от БНСФ. Ве-
роятни са няколко изхода: 
да се даде купата без мач 
на „Славия“, да се насрочи 
нов мач и най-после да не се 
дава никому за тази година. 
Не искаме да вярваме, а та-
кова е и настроението сред 
“славистите”, че ще приемат 
купата без мач на игрището. 

Какъвто и да бъде обаче 
изходът, виновните ще 
трябва да понесат нака-
занието си, защото систе-
матически и то на големи 
състезания се вършат про-
изволи, напуска се игри-
щето и не се зачитат реше-
нията на спортните власти. 
Спортът редовно търпи 
загуби от това, а не малко 
страда и реномето му.“

***
За мистериозното не-

явяване на съдията Георги 
Григоров, който е един от 
основателите на „Славия“, 
бивш футболист и дълго-
годишен деец на клуба, 
говори години по-късно 
футболиста на „Славия“ 
Христо Минковски – Мути. 
„..След първия мач нашите 
слависти недоволстваха и 
го обвиняваха: „Ти свириш 
против нас. За втория мач 
да свири който и да е, ако 
ще албанец да бъде, но не 

ти.“ За реванша на 
другия ден Фурла-
ната се престори на 
болен и не излезе 
от дома си.“ (от „По 
хребета на българ-
ския футбол“ стр. 
17, Силвестър Мил-
чев, 2005 г.) 

Какво става на другия 
ден? Според правилника, 
при неявяване на назначе-
ния съдия, такъв трябва да 
бъде определен единстве-
но чрез консенсус между 
капитаните на двата от-
бора (§28, ал.2). От „Вла-
дислав“ не са съгласни 
с назначението на Иван 
Йонов, а посоченият от 
тях Фридрих Клюд от-
казва да ръководи мача. 
При липса на консенсус 
в определянето на съдия, 
футболистите на „Вла-
дислав“ напускат терена. 
Разочарованието на пуб-
ликата е разбираемо, но 
турнира си има правил-
ник. У.С. на Б.Н.С.Ф. оп-
ределя „Славия“ за шам-
пион и налага наказание 
на С.К. „Владислав“ до 
следващият си конгрес, 
насрочен да се проведе в 
Бургас на 5 и 6 декември. 
„Владислав“ апелира до 

Арбитражния съд, който 
заседава на 2 ноември 
и отменя решението на 
Б.Н.С.Ф. Причината е на-
рушаването на §28 ал.2 
от футболния правилник. 
Отправено е предложе-
ние към управителният 

1926

* * *
В. „Спортъ“, бр. 
94, 1.01.1926 г.: 
„Спортният клуб 
„Тича“ е избрал за 
завеждащ юношеска-
та секция на клуба 
членът си Асен Вър-
банов.

* * *
Спортният клуб 
„Владислав“ устрой-
ва за членките и чле-
новете си танцови 
вечери в клубното 
си помещение.

Решението на Ар-
битражния съд от 
2.11.1926 г., отме-
нящо решението 
на БНСФ да присъди 
титлата на „Сла-
вия“, публикувано 
на 7.11.1926 г. във в. 
„Спортъ“

Утвърждаване 
решението на Ар-
битражния съд от 
БНСФ и предложе-
нието да се насрочи 
нов финален мач, 
публикувано на 
14.11.1926 г. във в. 
„Спортъ“
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орган за определяне на 
дата за нов мач. 

Арбитражният съд е 
изпратил решението си 
до управителния съвет на 
БНСФ. Последния в засе-
данието си от 4 т.м. след 
дълги дебати е потвърдил 
решението на Арбитр. 
съд, без обаче да го пре-
веде в изпълнение, като е 
решил тази година купата 
да не се дава на никого.

(В. „Спортъ“, 14.11.1926 
г.)

За мача си спомня 
централният нападател 
на „Владислав“ Кръстьо 
Петров:

Добре помня и втория 
финален мач – със „Сла-
вия“, пак в София (1926 г.). 
На игрище „Юнак“ беше, 
имаше много варненци. 
Редовното време завър-
ши 1-1 и трябваше да 
играем две продължения 
по 15 минути. Пак на-
равно бяхме. Втория мач 
трябваше да го играем 
на другия ден. Но съдия-
та го нямаше, отишъл в 
Панчарево, за да не бъде 
в София. Там го изпрати-
ли. Нашият председател 
Мург каза: „Щом е така, 

ще изберем съдия с жре-
бий.“ Митко Иванов беше 
председател на федера-
цията. „Не, не може.“ и 
каза: „Тоз ще бъде“. Нов 
съдия бяха довели. „Абе, 
аз знам правилника“, каза 
Мург: „Двата тима по-
сочват съдия и ако едини-
ят не се съгласи, тегли се 
жребий.“ Те не се съгласиха 
и Мург им каза, че ще си 
отидем. „Не можете да си 
заминете, ще играете“, 
настояваха те. „Няма да 
играем, прибираме се във 

Варна. Хайде, момчета“, 
каза Мург. И се върнахме. 
Федерацията обяви за 
победител „Славия“, а нас 
ни изключиха от федера-
цията за една година. Ние 
изпратихме подробно 
изложение на случая до 
всички спортни области 
и клубове в страната. 
В Бургас се състоя на-
ционална конференция. 
Конгреса реши БНСФ да 
насрочи нов мач за про-
летта на 1927 г. Три дена 
преди мача, във Варна се 
получи телеграма от фе-
дерацията, че „Славия“ 
отказва да участва. Ние 
се явихме в определения 
час на терена, „Славия“ 

не се яви и след изтича-
нето на определеното 
от правилника време, 
съдията обяви наша слу-
жебна победа. Спортния 
съд по-късно задължи Фе-
дерацията да ни запла-
ти разноските за този 
мач и да предаде купата. 
И купата пристигна във 
Варна. (от „Футболна 
Варна“, Стефан Янев и 
сътр., 1988 г.) 

На конгреса си в Бур-
гас, УС на БНСФ след дъл-
ги дебати потвърждава 
решението на Арби-
тражният съд. 

Футболистите на 
„Славия“ изразяват с от-
ворено писмо желанието 
си за насрочване на нов 
мач. Тук обаче се намес-
ва Софийската окръжна 
спортна област (СОСО), 
която с емоционално 
писмо до БНСФ, датира-
но от 18 декември и пуб-
ликувано във в. „Спортъ“ 
взема решение да спре 
отбора на „Славия“ от 
доиграване на финала. В 
писмото си СОСО излага 
своите аргументи, които 
се основават на лесно 
доказуеми неистини и 
факти с изтекла давност. 
Говори се за „юридиче-
ски абсурд“ да се играе 
мач срещу наказан от 
БНСФ отбор, след като 
наказанието е отменено 
от две инстанции и е на-
срочен нов мач. Оплак-
ването, че футболистите 
на „Владислав“ са игра-
ли федеративни мачове, 
въпреки наказанието си 
от федерацията също е 
разгледано и оставено 
без последствия, след 
като наказанието е вече 
отменено.  Споровете 
продължават през пър-
вите месеци на 1927 г. 

1926

Решението на 
БНСФ за преигра-

ване на мача, взе-
то на конгреса в 

Бургас, публикува-
но във в. „Спортъ“ 

на 12.12.1926 г.
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На 21 март УС на БНСФ 
взема решение да насро-
чи финала да се играе на 
7 април 1927 г. в София. 
Управителният съвет на 
СОСО възпрепятства фут-
болистите на „Славия“, за-
щото решили че „Славия“ 
е направила достатъчно, 

за да бъде шампион, за-
бравяйки че не могат да 
налагат решенията си на 
организатора на турнира 
(БНСФ), на който също са 
подчинени като организа-
ция. 

В насрочените дата и 
час на терена се явяват 
само играчите на „Вла-
дислав“. След изтичането 

на определеното от пра-
вилника време, съдията 
Фридрих Клюд обявява 
СК „Владислав“ – Варна, 
за победител със слу-
жебният резултат 3-0. 
Първоначално славис-
тите отказват да преда-
дат Царската купа обра-
тно, но са заставени и 

тя е донесена във Варна 
няколко дни по-късно, 
лично от представител 
на БНСФ. По този начин, 
с известно закъснение 
завършва Държавно-
то първенство за сезон 
1925/1926 г. 

Една любопитна 
подробност, в отговор 
на тези които в послед-

ните години се опитват 
да променят историята 
и продължават да гово-
рят за „открадната титла“, 
която се опитват да при-
писват на „Славия“. Вмес-
то да цитираме английски 
алманах от 2002 г., чийто 
източник е неясен, нека 
да погледнем как сами-

те славис-
тите през 
1940те го-
дини на ми-
налия век 
се отнасят 
към този 
о т д а в н а 
приключил 
казус. На 

официален плик от клу-
ба, на който са изписани 
шампионските години на 
„Славия“, 1926 г. отсъст-
ва. Конкретно доказа-
телство, че те никога не 
са смятали тази титла за 
тяхна. Спорът по този въ-
прос е приключил още 
през далечната 1927 г. 

1926

Aприл 1927 г., 
капитана Егон 
Терцета с Царска-
та купа пред клуб-
ното помещение, 
зад него се виждат 
Петър Христов и 
Кръстьо Петров, 
надясно следват 
Иван Булгаков, 
Андрей Иванов, Г. 
Георгиев, Панайот 
Георгиев и високия 
зад тях е Кирил 
Денев, който в 
първата си годи-
на, след като пре-
минава от „Тича“ 
става държавен 
шампион с „Вла-
дислав“.
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от мачовата книга на 
СК „Тича“ 

„Тича“ – „Владислав“
Днес 29.08.1926 г. се със-

тоя мач между „Тича“ и  „Вла-
дислав“ при резултат 3-1 
за „Владислав“. Реферира М. 
Христов от СК „Юпитер“.

***
На 5 и 6 септември „Тича“ 

посреща египетския носител 
на купата за 1926 г. „Юнион 
Рекреасион“ от Александрия, 
който всъщност от 1914 г. 
носи името „Ал Итихад“. Тур-
нира за купата в Египет е 
единственото съревнование 
на национално ниво в стра-
ната през 1926 г. Двама от 
най-добрите футболисти на 
отбора, Махмуд Худа и Сайед 
Худа вземат участие в олим-
пийските игри в Париж, къ-
дето представителният отбор 
на Египет достига до четвърт 
финал след победа с 3-0 над 
Унгария. И двамата са титуля-
ри. Четири години по-късно, 
на Олимпийските игри в Ам-
стердам, египетският нацио-
нален отбор достига до полу-
финал, който губи от Аржен-
тина. На вратата на египтяни-
те е пазилият на Колодрума 

във Варна Мохамед Али Рос-
тон. Национали от паметната 
за египетският футбол 1928 г., 
играли във Варна са още Га-
бер Ел Сури и Ахмет Мансур. 
Варна е една от спирките от 
турнето им из Балканските 
държави, Унгария и Австрия. 
Отборът е добре трениран 
и синхронизиран. В него са 
работили френски и англий-
ски специалисти, а в по-ново 
време, през 2015 г., за кратко 
треньор там беше и Стойчо 
Младенов. .

Египтяните идват за уго-
ворените мачове на 3 сеп-
тември, след като са извою-
вали три победи в Истанбул 
над „Фенербахче“, „Галатаса-
рай“ и сборен отбор на града. 
Във Варна гостите печелят 
първия мач, игран на 5 сеп-
тември с 5-0 (2-0). „Игрището 
е почерняло от народ, който 
очаква да види интересният 
футболен спектакъл. След 
поражението над най-сил-
ните турски отбори, египтя-
ните на път за Средна Евро-
па ни правят голяма чест с 
посещението си във Варна. 
Варненци и гости от други 
селища ще имат възможност 
да се насладят на прецизната 
им игра. Египтяните пътуват 

под покровителството на 
„Сфинкс спортинг сосие-
те“. ..Капитан на отбора е 
Махмуд Худа – централен 
нападател... (следва целия 
състав)... Още в началото 
египтяните отбелязват два 
гола. Почти от центъра на 
игрището шутира десният 
инсайд. Вторият гол е отбе-
лязан с глава също от далеч-
но разстояние. През второто 
полувреме отбелязват още 
три гола. Египтяните играят 
с една невиждана виртуоз-
ност. 

Мачът реванш „Тича“ – 
египтяните 2-3 (0-2)

(бел. 6 септември)

Този път тичанци са 
били по-добри и по-спо-
койни. До известна степен 
разстройват ансамбъла на 
гостите... През второто по-
лувреме тичанци отбеляз-
ват два великолепни гола. 
От левия инсайд и крилото. 
След това се връща единия 
гол. В последните минути 
инициативата е на страната 
на „Тича“. Реферира Йонов 
е от София. Отзивите след 
срещите са следните: „Егип-

1926

5.09.1926 г., отбо-
рите на „Тича“ и 

„Юнион Рекреаси-
он“ преди мачът 

им, „Тича“ в черве-
но-бял екип, прави 

от ляво: Ервант 
Кебапчиян, Георги 

Станев, Никола 
Люцканов, Боян 

Бянов, Атанас 
Георгиев - Танашо 

и Стоян Златев 
- Камиона, клекна-
ли: Йордан Заяков, 

Захари Занто-
пулов и Борис 

Петров, седнали: 
Ховсеп Еремян и 
Хрант Гоздинян
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тяните отнасят най-добри 
спомени от Варна и от добрия 
прием на „Тича“. Те са във 
възторг от красивата игра 
на младите тичанци и ре-
зултатът е неочакван за тях. 
Принцът Мохамед Гамал се е 
изказал за някои от играчите 
на „Тича“ като първостепенни 
и особено център халфбека 
Боян Бянов.“ (из „История на 
СК Тича“, Валентин Свраков, 
2005 г.)

След мачовете си във 
Варна, египтяните играят 
и в София. Двата мача сре-
щу „Левски“ завършват при 
резултати 4-0 и 2-0 за еги-
петските гости. В мачът им 
срещу „Славия“, африканците 
повеждат още в 4та минута, 
но мача е прекратен в 30та 
минута след разправии на 
славистите със съдията егип-
тянин. БНСФ не позволява 
последният заплануван мач 
на гостите срещу софийския 
„Тодор Александров“ да се 
състои.

***
„Тича“ – „Диана“

Днес 1.10.1926 г. се със-

тоя футболно състезание 
между „Тича“ и  „Диана“ при 
резултат 5-2 за „Тича“. Ре-
ферира д-р Леви.

В. „Спортъ“, 17.10. 
1926 г.: „На 1 т.м. в колодру-
ма се състоя футболен мач 
между местния СК „Тича“ и 
английския тим от военния 
крайцер „Данай“. Първия 
хафтайм завърши при ре-
зултат 2-1 за англичаните. 
През втория хафтайм над-
мощието бе на страната на 
„Тича“, която в едно късо 
време успя да направи 4 
гола срещу нула. Мачът за-
върши при краен резултат 
5-2 за „Тича“. 

На 2 и 3 т.м. английски-
ят тим се състезава с бив-
шия шампион на България 
„Владислав“ в два мача. 
Резултатът и от двата мача 
7-0 и 4-1 бе в полза на СК 
„Владислав“. Приходът бе в 
полза на безплатните уче-
нически трапезарии.“

***
„Тича“ – „Диана“
(федеративен)
Днес 3.10.1926 г. се със-

тоя футболно състезание 
между „Тича“ и  „Диана“ при 
резултат 2-2. Реферира д-р 

Леви.
„Тича“ – „Шипченски со-

кол“ (федеративен)

Днес 10.10.1926 г. се със-
тоя футболно състезание 
между „Тича“ и  „Ш. сокол“ при 
резултат 5-2 за „Ш. сокол“. 
Реферира М. Христов от СК 
„Юпитер“.

„Тича“ – „Владислав“
(федеративен)
Днес 17.10.1926 г. се със-

тоя футболно състезание 
(Ф) между „Тича“ и  „Вла-
дислав“ при резултат 0-0. 
Реферира М. Христов от СК 
„Юпитер“. Забележително 
е, че през тоя мач рефера 
прояви своето пристра-
стие явно като обяви гол в 
полза на „Владислав“, което 
обстоятелство предизвика 
скандал между зрителите 
на състезанието, в след-
ствие на което реферът не 
обяви играта за свършена, 
още повече че второто по-
лувреме бе продължено с две 
минути. По показанията 
на председателя на ФК при 
ВОСО че въпросният гол не 
е правилен, СК „Тича“, за да 

1926

Заяков бие във 
вратата на 
египтяните



156

се даде правилно решение на 
тоя мач, подаде контеста-
ция до ФК на ВОСО. 

В. „Спортъ“, 31.10. 1926 
г.: „СК „Тича“ в общото си три-
месечно събрание на 10 т.м. 
избра ново настоятелство в 
състав: председател Хр. Ара-
бов, подпр. М. Джумалиев и 
Ж. Савов, секр. Вас. Панайотов, 
касиер Овидио Веселли, ..“

В. „Спортъ“, 7.11. 1926 
г.: „На 24 (окт.) се състоя фе-
деративния мач за първен-
ство между местните спорт-
ни клубове „Владислав“ и „Ш. 
сокол“. Мачът завърши при 
пълно надмощие на „Вла-
дислав“ при резултат 2-0. 
За първенец на областта за 
този полусезон става пак сп. 
клуб „Владислав“.

Мача „Тича“ – „Ш. сокол“ 
игран на 31 м.м. завърши 2-0 
за първия“

***
„Тича“ – „Шипченски 

сокол“

Днес 1 ноемврий 1926 
г. се състоя футболно със-

тезание между 
„Тича“ и „Ш. сокол“. 
Играта започна 
в 4.15 часа с пръв 
удар от „Тича“.  
Реферира Асен 
Върбанов по вза-
имно съгласие на 
с ъстезаващите 
се клубове. Със-
тавът на нашия 
тим бе следният: 

голкипър Кебапчиян, бекове 
Борис Петров и Венко Камбу-
ров, халфбекове Боян Бянов, 
Щерю Савов, Атанас Георги-
ев, форвайти Стоян Златев, 
Юрдан Заяков, Иван Райчев, 
Георги Димов, Хинчо Ниха-
тов. На петата минута от 
почването на играта Иван 
Райчев отбеляза първия гол. 
Пет минути след това – гол 
лявото крило Хинчо Ниха-
тов със силен шут отзова 

топката в мрежата на про-
тивника, а на 13 минути се 
би дузпа – сполучлива. Пър-
вият халфтайм завърши 3-0 
в полза на „Тича“.  Осем ми-
нути от почването на вто-
рата половина от играта, 
центърът Златев със силен 
шут отбеляза гол. През тази 
половина противника отбе-
ляза два гола и така крайния 
резултат даде 4-2 в полза 
на „Тича“, като се отбележи 
един инцидент с отстъпка-
та, която тима направи на 
противника, като му призна 
втория гол, който реферът 
не свири понеже гола не ста-
на, а капитанът на „Шипчен-
ски сокол“ неправилно насто-
яваше и за да не се прекъсне и 
развали играта им се призна.

В. „Спортъ“, 14.11. 1926 
г.: „... Преди това се състе-
заваха юношките тимове на 
двата клуба. Победиха мал-
ките тичанци с 9-1 гола“.

***
„Тича“ – „Тромп“

Днес 7 ноемврий 1926 г. 
се състоя мач между „Тича“ 
и екип от холандския край-
цер „Тромп“. Това бе първа 
среща на Варна – „Тича“ сре-
щу холандски спортисти. С 
почването на играта про-
тивникът отбеляза първи 
гол. Не след много обаче, 
„Тича“ се реваншира с гол 
и минава в систематични 
нападения като отбелязва 
още три гола и завършва 
първия халфтайм при резул-
тат 4-1 за „Тича“. Вторият 
халфтайм играта всецяло 
владееше пак „Тича“ и напа-
дателите отбелязаха още 
4 гола и така играта даде 
резултат 8-1 за „Тича“.  В 
състава на тима за „Тича“ 
играха 4 юноши.

„Тича“ – „Левски“, Русе
Днес 21 ноемврий 1926 г. 

се състоя мач между първите 
тимове на „Тича“ и първенеца 

на РОСО СК „Левски“ - Русе. Иг-
рата се състоя на игрището 
край алеите – Русе. Рефери-
ра г-н Г. Балабанов от фут-
болния к-т при БНФ София. 
Първият удар имаше „Тича“ 
в 3.15 след обяд. Тимът съгл. 
решението на футболния 
комитет бе следният голки-
пър Кебапчиян, бекове Венко 
Камбуров и Борис Петров, 
халфбекове Боян Бянов, Щерю 
Савов, А. Георгиев, нападате-
ли Стоян Златев, Юрд. За-
яков, Ибрахим Нихатов, Ив. 
Райчев и Г. Димов.

Първият халфтайм иг-
рата беше променлива без 
явно надмощие на едната 
или другата страна. Слънце-
то анфасно към играчите на 
„Тича“ неблагоприятства-
ше. Ансамбъл нямаше. На 11 
минути лявото крило Хинчо 
Нихатов с шут от 15 разкра-
ча отправи топката в мре-
жата на противника. Пър-
вия халфтайм завърши при 
резултат 1-0 за „Тича“. За-
почна вторият халфтайм. 
Силното слънце, което пър-
вия халфтайм неблагопри-
ятстваше, сега отбелязано 
даде възможност на тима 
да влезе в ансамблова връзка 
на отбрана и особено стра-
нични системни нападения 
между инсайтите и крила-
та. При такова положение 
на 16 минути десния инсайт 
със силен шут отбеляза 
втория гол. След 14 минути 
от този гол левия инсайт 
Заяков със силен шут от-
прави топката в мрежата. 
Противника се разколеба и 
инициативата премина все-
цяло на „Тича“ при....

На 24 октомври 1926 г., 
неделя, спортните клубове 
„Атлант“ (осн. 28.5.1920 г.) и 
„Юпитер“ се обединяват под 
името СК „Левски“, който след 
обединение с клубовете „Ра-
децки“ и „Шипченски сокол“ 
на 18.3.1945 г. образува НДГС 
„Спартак“ Варна.

1926
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1927
Първенство на ВоСо 1926 - 1927 г.

м. п. р. з. г.р. т.

1. Владислав 6 5 0 1 9-4 10

2. Тича 6 3 1 2 13-11 7

3. Ш. сокол 6 3 0 3 16-11 6

4. Диана 6 0 1 5 7-19 1

На 15 януари по 
радио БиБиСи проз-
вучава първият 
спортен коментар. 
Предаван е ръгби 
мача Англия – Уелс

***
На 20 и 21 май Чарлз 
Линдберг осъщест-
вява първия транс-
атлантически 
полет от Ню Йорк 
до Париж с едномо-
торен самолет

3.10.1926 г. „Тича“ – „Диана“ 2-2
10.10.1926 г. „Ш. сокол“ – „Тича“ 5-2
10.10.1926 г. „Владислав“ – „Диана“ 2-1
17.10.1926 г. „Владислав“ – „Тича“ 1-0
17.10.1926 г. „Ш. сокол“ – „Диана“ 3-0
24.10.1926 г. „Владислав“ – „Ш. сокол“ 2-0
5.05.1927 г. „Тича“ – „Диана“ 4-2
8.05.1927 г. „Тича“ – „Ш. сокол“ 4-1
22.05.1927 г. „Тича“ – „Владислав“ 1-0
24.05.1927 г. „Ш. сокол“ – „Диана“ 6-1
29.05.1927 г. „Владислав“ – „Диана“ 2-1
12.06.1927 г. „Владислав“ – „Ш. сокол“ 2-1

През тази го-
дина турнира за Царската 
купа и държавно първен-
ство не се провежда. При-
чините описани от Силвес-
тър Милчев в „По хребета 
на българския футбол“ са 
отказа на „Славия“ да участ-
ва във финалната фаза в 
знак на протест срещу ре-
шението на БНСФ да при-
съди титлата от предход-
ната година на „Владислав“ 
след служебният резултат, 
поради неявяването на „бе-
лите“ за преиграването на 
финалният мач от 7.4.1927 
г. В определеният срок 
са излъчени първенците 
само на още три спортни 
области - „Владислав“ Ва-
рна, „Левски“ Пловдив и 
„Левски“ Русе. Така главно 
по организационни при-
чини четвъртото държавно 
първенство практически 
се обезмисля и не завърш-
ва. По-крайно е мнението 
на бъдещият председа-
тел на „Владислав“ Сте-
фан Константинов: „БНСФ, 
виждайки че „Владислав“ 

няма достоен противник 
в София и без особена 
трудност ще стане отно-
во държавен първенец 
и постоянен носител на 
Царската купа, забрани 
по-нататъшните състе-
зания“. Опасността ку-
пата да стане постоянно 
притежание на първият 
трикратен носител е лик-
видирана напълно с по-
правката в регламента, 
че тя става преходна. (Все 
пак, първи трикратен 
носител на Царската 
купа става именно „Вла-
дислав“ през 1934 г.)

„Спортен пре-
глед“, брой 8, 15.03. 
1927 г.: „Дружеството на 
запасните офицери в гра-
да е имало високопох-
валната идея да подари 
една купа на юношите на 
В.О.С.О. От 1.6 до 1.9 еже-
годно ще се състезават 
тимовете на дружества-
та от областта ни, които 
имат юношески секции, 
признати от Б.Н.С.Ф. Този 
жест на упоменатото дру-
жество ще влее импулс 
на благородно съревно-

вание у младите спорти-
сти...“

В. „Спортъ“, бр. 154, 
3.04.1927 г.: „На 28 т.м. се 
състоя приятелски мач 
между с.к. „Левски“ и „Вла-
дислав“. Мача завърши 
при резултат 2-1 в полза 
на „Левски“. „Владислав“ 
игра с непълен състав.“

В. „Варненска поща“, 
бр. 2625, 6.04.1927 г.: ин-
формира за нова купа, 
пристигнала от Германия. 
Тя е за градския първенец 
по футбол на Варна и ще се 
връчва ежегодно. Купата е 
сребърна, доста голяма и 
художествено изработена 
и е експонирана на витри-
ната на златарското ате-
лие на Саркис Тозбейкян. 

За Плевенския турнир. 
Тимът на ВОСО ще бъде 
в състав: Здравко Янаки-
ев, Кирил Денев, Дими-
тър Димитриев, Кръстьо 
Петров, Андрей Иванов, 
Иван Георгиев (всички 
от„Владислав“), Боян Бя-
нов, Щерю Савов, Атанас 
Георгиев, Никола Люцка-
нов, Йордан Заяков, Иван 
Райчев, Венцеслав Камбу-
ров (всички от „Тича“), Ми-
хаил Тунчев от „Ш. сокол“ и 
Петър Генов и Желязков от 
„Диана“.

В. „Спортъ“, бр. 156, 
17.04.1927 г.: „СК „Тича“  в 
общо годишното си събра-
ние на  7 т.м.  избра ново 
настоятелство в състав: 
председател Кр. Доков, 
подпред. Хр. Христов и 
Н. Дермишев, секр. Ф. Ни-
колов, спортна комисия 
Б.Бянов, К. Попов, Ас. Вър-
банов, контр. комисия    М. 
Джумалиев, В. Житаров и 
Здр. Здравков, клубови ле-
кари д-р Кирчо Ангелов и 
д-р Цветков“.

В. „Спортъ“, бр. 158, 
1.05.1927 г.:  „Миналата 
седмица  10 април, вар-

От тази година 
започват турни-
рите между вар-

ненските тимове 
за купата „Варна“. 

Те се провеждат 
през лятото по 
системата на 
елиминиране.
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ненските спортисти пос-
лучай откриване на спорт-
ния сезон манифестираха 
още веднъж своята спло-
теност, мощ и дисципли-
на. От Мъжката гимназия, 
всичките спортисти об-
лечени в своите форме-
ни фланели, наредени в 
стройни редици, начело с 
военна музика минаха из 
по главните улици на гра-
да и се спряха в Морската 
градина, дето председате-
лят на ВОСО г-н Германов 
отправи приветствено 
слово по случай открива-
нето на сезона. След обед 
на Военното игрище се 
състояха футболни игри 
между местните спорт-
ни клубове: 1) „Левски“ и 
„Добруджа“, мача завър-
ши при равен резултат 
1-1, 2) „Тича“ и „Шипченски 
сокол“ при резултат 4-2 
за „Тича“. Този мач се оч-
акваше с голям интерес, 
защото от години сърев-
нованието между тези два 
клуба е голямо.“

В. „Спортъ“, бр. 159, 
8.05.1927 г.: „Варна, 2 
май. За да се създаде едно 
съревнование, местното 
дружество на запасните 
офицери е подарило на 
Спортната област една 
купа, за която през на-
стъпващото лято ще се 
състезават юношеските 
тимове на първокласните 
клубове в града.“ (бел. В 
пресата не се намира под-
робна информация около 
тези мачове, но от това 
което е написано става 
ясно, че повечето турни-
ри не завършват и не из-
лъчват победител)

„Спортен пре-
глед“, бр. 11-13, 5.07. 
1927 г.:  „Първият мач се 
игра (бел.  Северен Ве-
ликденски турнир, Пле-
вен,  24/4) между тимове-

те на Варненска спортна 
област и този съставен от 
играчи на клубовете „Цар 
Крум“ Б. Слатина и „Орел 
19“ Оряхово, представля-
ващи за случая Врачанска 
област. Прави впечатле-
ние, че макар и млади, 
играчите от Врачанска об-
ласт проявиха висок дух 
и неспирно стремление 
да се покажат достойни 
противници на учителката 
по Футбол – Варна и наис-
тина в първите 35 минути 
на хафтайма, те не позво-
лиха да се отбележи гол, 
нито пък някоя от страни-
те да вземе надмощие. В 
последствие техниката и 
връзката на Варна изигра 
своята роля и мача завър-
ши с резултат 8-0. Рефери-
ра отлично г. Ник. Досев. С 
това бе завършен първия 
ден на турнира... Едва в 6 
часа и 10 мин (бел. 25/4) се 
почва мача Варна – Русе, 
който видимо се очакваше 
с особен интерес, обаче 
още от самото начало се 
яви буря, примесена с ма-
лък дъжд и това попречи 
да се развие една хубава 
игра, каквато с право се 
очакваше от този мач. Вън 
от това, към 10 минута 
десния хафбек на русен-
ци поради контузване бе 
принуден да напусне иг-
рището и това още повече 
повлия на добрата игра. 
Първия хафтайм завърши 
при резултат 2-1. Вторият 
се игра повече на тъмно 
и през него варненци от-
белязаха още един гол. 
Тимът на Русе се държа 
добре, прави често напа-
дение към гола на Варна, 
застрашаваше го, но явно 
се чувстваше липсата на 
единия играч, Варна игра 
с буйна стремителност, а 
отбраната й беше челиче-
на. Мачът не се доигра с 10 
минути поради тъмнина. 

Реферира добре г. Ник. 
Досев. Сега вече се опре-
делиха финалистите на 
Северния турнир: Варна 
срещу Плевен, това пови-
ши настроението за след-
ния ден и възбуди неочак-
ван интерес сред самото 
гражданство. .. Точно в 
5 и 45 минути (бел.  26/4) 
започна финалният мач 
между тимовете Варна – 
Плевен. Публиката живо 
аплодира двата тима, кои-
то излизат на игрището с 
бели фланели и зелени 
шарки. Играта започна 
буйно, стремеглаво и с 
чудесни комбинации от 
двете страни. Днес Пле-
вен имаше по-добър 
състав, отколкото вчера 
срещу Търново, но пък 
нетренирани нито един 
път ансамблово. Варнен-
ци играят с присъщата им 
умелост, но добрите им 
атаки пред вратата се раз-
биват в здравите бекове и 
енергичния вратар. Към 8 
минута обаче, десния кра-
ен на Варна Д. Димитриев 
прави пробив на хафбе-
ковата линия, свива от 
корнера към центъра и с 
феноменално силен и то-
чен шут отбелязва първия 
гол. Бурни одобрения. Си-
лата на шута трябва да се 
премери с факта, че мре-
жата на гола бе откъсната. 
Не след дълго настъпи 
един тържествен момент. 
Целият плевенски общин-
ски съвет начело с кмета, 
посрещнат от турнирният 
комитет, дойде на мача и с 
това живо засвидетелства 
симпатиите си към спорт-
ното дело. Това предизви-
ка възторг у всички зрите-
ли, които ставайки на кра-
ка аплодираха влизащия 
в игрището общински съ-
вет. Мачът продължи под 
звуците на музиката със 

***
Варна е домакин на 
първата национал-
на литературна из-
ложба у нас, откри-
та на 18.07.1927 г. 
(Първо национално 
изложение на кни-
гата)

***
Български инженери 
и архитекти се 
събират на конгрес 
във Варна, за  да 
обсъдят проекта 
за морски канал 
Русе – Варна, който 
съкращава с 540 км 
преминаването 
през делтата на 
реката при Сулина. 
Направени са изчис-
ления, според които 
проекта ще струва 
7 милиарда лева, 
колкото е целият 
тогавашен бюджет 
на царството

1927
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същият вихрен темп. На 
няколко пъти форуарди-
те на Плевен застрашават 
вратата на Варна, но лип-
сата на самообладание и 

достатъчно техника не 
им позволи да маркират 
никакъв гол. Варненци 
към 40 минута отбеляза-
ха втори гол, към 45 мин. 
третия и последния. Вто-
рият хафтайм започна 

със същото оживление, 
но сега вече пролича 
надмощието на Варна. Тя 
имаше лош шанс и през 
целия хафтайм не можа 

24.04.1927 г., 
Плевен, отборът 
на ВОСО преди мача 
срещу врачанци, 
от ляво надясно: 
Здравко Янакиев, 
играч от Враца, 
Никола Люцканов, 
Кирил Денев, Боян 
Бянов, Димитър 
Димитриев, Щерю 
Савов, Андрей 
Иванов, Венелин 
Димитриев, Цветан 
Димитров, Атанас 
Георгиев, Иван 
Райчев и Борис 
Германов (предс. 
ВОСО)

На снимката: Варненци пред паметника на 
Свободата в Плевен, април 1927 г.: 1. Боян Бянов, 

2. Цветан Димитров, 3. Никола Люцканов, 4. Димитър 
Димитриев, 5. Здравко Янакиев, 6. Андрей Иванов, 

7. Щерю Савов, 8. Борис Ставрев, 9. Кирил Денев

От 24 до 26 април 1927 г. сборен отбор на ВОСО, съста-
вен от 13 футболисти на „Тича“ и „Владислав“, 2 на „Диана“ 
и 1 от „Шипченски сокол“ взема участие в Северния Велик-
денски турнир за купата „Мизия“ в Плевен. Очевидно, пред-
варително даденият списък с играчи не отговаря на дейст-
вителният състав, излязъл на терена, защото на снимките се 
различават футболистите на „Владислав“ Цветан Димитров 
и Венелин Димитриев, които не са отбелязани в групата, 
представена от вестник „Спортъ“. На игрището варненци 
не срещат сериозна съпротива, което доказва превъзход-
ството им на север от Стара планина. След победи с 8-0 над 
Врачанска и 2-1 над Русенска спортни области, варненци 
побеждават във финалния мач с 3-0 и отбора на домакини-
те от Плевенска област. Така отбора на ВОСО става носител 
на купата „Мизия“. Подобен турнир се провежда по същото 
време и в Пловдив. Там се срещат представителни отбори 
на спортните области от Южна България за купата „Тракия“, 
спечелена от Софийска област.
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да отбележи гол въпреки 
многото шутове в ръцете 
на вратаря. Мачът завър-
ши при резултат 3-0. Това 
бе едно състезание на 
достойни тимове, игра-
ещи с висок дух и много 
амбиции. Доволството от 
играта личеше от живите 
коментари на публиката. .. 
С купа в ръка г. Милковски 
се обърна към... Варненци, 
аз съм щастлив, че мога 
да поднеса купата „Ми-
зия“ на Вас, носителите на 
Царската купа. Носете я 
достойно, така като днес я 
заслужихте.Не един път и 
не само Вие да носите тази 
купа. нека тя да обиколи 
всички градове на Север-
на България и това да сви-
детелства за прогреса на 
нашия спорт...“ 

1927

от мачовата книга на 

„Тича“:
 „Тича“ – „Шипченски 

сокол“
Днес 7 април 1927 г., 

деня на откриване на 
спортния сезон се състоя 
мач, съгласно нарежда-
нето на В.О.С.О. на на-
шия тим в състав: Хасан 
Ибрахимов (зачеркнат) 
Кебапчиян, Златев, Кам-
буров, Бянов, Анастазов, 
Савов, Найденов, Заяков, 
Хинчо Нихат, Райчев и 
Гоздинян и тима на С.К. 
„Ш. сокол“ в състава с 
един играч – център хал-
фбек Борис Ставрев от 
„Владислав“. Първото по-
лувреме играта завърши 
с резултат 2-0 в полза на 
„Тича“. Второто полувре-
ме „Шип. сокол“ направи 2 
гола, а нашия тим 3. Край-
ния резултат 5-2 в полза 
на нас.

„Тича“ – „Диaна“ 4-2
Днес 5 май 1927 се 

състоя федеративен мач 
между 1вите тимове на 
клубовете. Тимът на 
„Тича“ бе в състав съглас-
но протокол №6 от 4/II. 
тази година.  Реферира 
Михаил Христов. Пър-
вия халфтайм завърши 
с 2-0 за „Диaна“.  Втория 
халфтайм към 30та ми-
нута „Тича“ прави първия 
гол чрез Найденов. 8 ми-
нути преди свършване на 
играта Н. Люцканов при 
системни нападения на 
форвайтите дава после-
дователно 3 гола за тима 
с който се спечелва побе-
дата.

В. „Спортъ“, бр. 161, 
22.05.1927 г.: „На 6 т.м.. 
Гьоргьов ден, по случай 
денят на детето се състоя 
приятелски мач между 
с.к. „Владислав“ и „Диaна“. 
Мача завърши при ре-
зултат 6-2 за „Владислав“, 
който не бе в пълният си 
състав.“

„Тича“ – „Шипченски 
сокол“ 4-1

Днес 8 май 1927 г. се 
състоя първия ни феде-
ративен мач от насто-
ящия спортен сезон със 
СК „Ш. сокол“. Тима бе в 
състав: Кебапчиян (за-
черкнат) Хасан Ибрахи-
мов, Б. Петров, Камбу-
ров, Бянов, А. Георгиев, Щ. 
Савов, Люцканов, Райчев, 
Гоздинян, Найденов Миха-
ил, Хинчо Нихат. Играта 
почна в 5.15 след обяд. 
Реферира Толедо. Първия 
гол се шутира отблизо в 
суматоха в пеналтерия-
та на младия играч Миха-
ил Найденов. Втория гол 
бит чрез дузпа на Камбу-
ров. Първият халфтайм 
даде резултат 2-1 в пол-
за на „Тича“. Второто 
полувреме се направиха 
чрез същите играчи още 
2 гола. Противника успя 
да направи и той един 
гол през първото полу-
време и така завърши 
игата при резултат 4-1. 
Реферира добре Толедо.

„Тича“ – „Владислав“ 
1-0

Днес 22 май 1927 г. 
се състоя федеративен 
мач между „Тича“ и „Вла-
дислав“. Нашия тим има-
ше следния състав: Кеба-
пчиян, Б. Петров, Камбу-
ров, Б. Бянов, А. Георгиев, 
Щ. Савов, Люцканов, Рай-
чев, Гоздинян, Мих. Най-
денов и ляво крило Х. Ни-
хат. Реферира Микаелян.

В. „Спортъ“, бр. 163, 
5.06.1927 г.:  „В присъст-
вието на повече от 5 хи-
лядна публика, вчера  22 
т.м. се състоя федератив-
ния мач между претен-
дентите за първенството 
във Варна „Владислав“ и 
„Тича“. Играта бе доста 
оживена, първото полу-
време завърши без ре-

Атанас Георгиев - Танашо (вляво), инсайд на „Тича“ 
в периода 1918 - 1929 г. и също известен колоездач, 

спечелил множество призови места. 
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зултат. През второто полу-
време „Тича“ чрез левия си 
инсайд Иван Райчев (Ше-
бека) отбеляза победонос-
ния си гол. „Владислав“ би 
несполучлива дузпа. Рефе-
рира г. Микаелян“.

В. „Спортъ“, бр. 165, 
26.06.1927 г.: „Владислав“ 
– „Ш. сокол“ 2-1. На  12 
т.м. на Военното игрище се 
състоя федеративния мач 
между държавния шампи-
он „Владислав“ и с.к. „Шип-
ченски сокол“. Играта бе 
доста оживена, чувстваше 
се надмощието и на двете 
страни. Първия хафтайм 
завърши при резултат 2-1 
за „Владислав“. През вто-
рия хафтайм резултата си 
остана същия до свършва-
нето на играта. Рефера бе 
съвсем лош. Той със свое-
то неумело ръководене на 
играта предизвика у сами-
те играчи лошо настрое-
ние, което се отрази зле 
върху самия ансамбъл на 
играта. При такива сериоз-
ни мачове, касающи се за 
първенство В.О.С.О. тряб-
ва да назначава добри ре-
фери, а не новаци, какъвто 
бе случая. Обръщаме по-
сериозно внимание на уп-
равата на В.О.С.О. относно 

назначаване на рефери 
на федеративни мачове.“

В. „Спортъ“, 3.07.27 
г.: „На  19 юни  се състоя 
мач между „Тича“ (1б тим) 
и шампиона на 2-ра ди-

визия „Славия“. Първото 
полувреме завърши при 
резултат 3-1 за „Тича“. 
През второто полувреме 
„Славия“ успя да напра-
ви още един гол. Мача 
завърши с резултат 3-2 в 

полза на „Тича“.
Спортен клуб „Вла-

дислав“ е избрал ново 
настоятелство в следния 
състав: председател Кир. 
Тенчов, подпредседатели 

Д. Диамандиев и Ст. Кон-
стантинов, секретар Илия 
Велев, касиер Ат. Кан-
диларов, домакин Мико 
Мешулам, зав. юношите Г. 

1927

22.05.1927 г., СК „Тича“ от ляво надясно: Ервант Кебапчиян, Венцеслав Камбуров, Никола 
Люцканов, Ибрахим Нихат - Хинко, Боян Бянов, Борис Петров, Щерю Савов, Михаил Найденов - 

Килю, Хрант Гоздинян - Уругваеца, Атанас Георгиев - Танашо и Иван Райчев - Шебека

От ляво надясно: Стоян Златев, Ховсеп Еремян, Йордан Заяков, Иван Найденов, 
Мустафа Юмеров, Зайер - рефер, Димитър Николов - Питката, Ибрахим Нихат, 

Кръстьо Баев, Кирил Тенекеджиев, ... и Хрант Гоздинян - Уругваеца
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Велинов“.
В. „Спортъ“, 17.07.27 

г.: „На 25 юни на Военното 
игрище състоя мач меж-
ду двата пробни градски 
тима, единият съставен 
от СК „Тича“, а другият от 
9 играчи от „Владислав“, 1 
от „Тича“ (Люцканов) и 1 
от „Ш. сокол“ (М. Тунчев). 
Многохилядната публи-
ка свидетелствуваше за 
големия интерес, който 
прояви гражданството 
към този мач. Отначало 
и двете страни играха 
нервно, поради което не 
можа да се даде по-добра 
и смислена игра. Едва към 
края на първия хафтайм 
Областния тим свърза 
играта и направи 2 гола 
чрез Люцканов. През вто-
рия хафтайм „Тича“ израв-
ни играта.

На  3 юли  се състоя 
мач между проекто град-
ския тим (тима на СК „Вла-
дислав“ срещу тима на 

„Тича“. При една упори-
та игра, дадена от двете 
страни мача завърши при 
резултат 2-1 в полза на 
„Тича“. Някои Софийски 
ежедневници съобщиха, 
че мача бил федеративен 

1927

7.08.1927 г. пре-
ди мача СК „Тича“ 

- „Ш. сокол“ 1-3, 
вляво: Никола Люц-

канов, Венцеслав 
Камбуров, Ибрахим 
Нихат, Боян Бянов, 

Щерю Савов, Ер-
вант Кебапчиян, 

Борис Петров, 
Йордан Заяков, 

Хрант Гоздинян , 
Атанас Георгиев и 
Крум Доков (предс, 

на СК „Тича“)

и че „Тича“ става първе-
нец на Областта. Това не 
почива на истина. Преди 
този мач играха „Диана“ 
и „Левски“ при резултат 
3-3.“

Мачовата книга на "Тича" от този период е предадена 
за съхранение на д-р Иван Божков от инж.  Васил Цанев, 

който присъства на няколко снимки на юношеския отбор. 
В съставите е записано и името Киро Цачев, което има 

вероятност да е същия човек.
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1927

Градска купа 
„Варна“

„Тича“ – „Ш. со-
кол“ 1-3

Днес 7 август 
1927 г. се състоя 
мач между „Тича“ и 
„Ш. сокол“ за град-
ската купа Варна. 
Състава на нашия 
тим беше: вратар 
Ервант Кебапчи-
ян, бекове Борис 

Петров и Венко Кам-
буров хафбекове: Щерю 
Савов, Боян Бянов и Ата-
нас Георгиев, форвайти 
Хрант Гостинян, Михаил 
Найденов, Н. Люцканов, 
Юрдан Заяков, Ибрахим 
Нихат. Играта започна 
с удар на „Сокол“. Първия 
хафтайм „Тича“ направи 
много нападения обаче 
бяха без резултат. Пър-
вото полувреме завърши 
0-0. Второто полувреме 
„Тича“ имаше пак над-
мощие. Към 25 минута 
левият инсайд Заяков би 
корнер, който център 
форвайда Н. Люцканов 

1927 г., "Тича" - "Славия" Варна 3-2, вторият от ляво надясно е Кирил Тенекеджиев

Момент от мача "Тича" - "Владислав". Вратарят 
на "Тича" сполучливо парира шута на л. инс. 

на "Владислав" 

Крум Доков, избран 
за председател на 
СК "Тича" на общо-
то събрание от 
7.04.1927 г.
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превърна в гол. За едно не-
щастие на клуба послед-
ните 6 минути „Сокол“ 
отбеляза последовател-
но 3 гола и мача завърши 
при горния резултат. Ре-
ферира Кирил Денев от 
С.К. „Владислав“ при тъч 
рефери Ернст Мург и Ц. 
Димитров.

В. „Спортъ“, бр. 172, 
28.08.1927 г.: „.. „Вла-
дислав“ и „Диана“ за град-
ската купа. При надмо-
щие за „Владислав“, мача 
завърши в негова полза 
при резултат 5-0. За фи-
нала остана да играят 
„Владислав“ и „Шипчен-
ски сокол“. (бел. този мач 
не е полуфинал за купата 
„Варна“. Полуфинала се 
играе между „Левски“ и 
„Владислав“ на 21 август 
и завършва 3-3. „Левски“ 
печели преиграването на 
27 август с 3-2 (1-1) и в по-
следствие играе финал за 
купата, спечелен от „Шип. 
сокол“ с 1-0 на 4 септем-
ври)

***
„Тича“ – „Левски“ Со-

фия 0-1

Днес 21 август 1927 
г. се състоя мач между С.К. 
„Тича“ и „Левски“ София 
в Колодрума. Състава на 
„Тича“ бе: вратар Муста-
фа Юмеров, бекове Борис 
Петров и Венко Камбуров, 
хафбекове Щерю Савов, 
Боян Бянов и Атанас Геор-
гиев, форвайти Георги Ди-
мов, Иван Райчев, Никола 
Люцканов, Юрдан Заяков, 
Захари Зантопулов. Мача 
започна с благоприятно 
време с удар от „Левски“. 
В първите 15-20 минути 
играта беше напълно в 
страната и с пълното 
надмощие на „Тича“. Пър-
вия хавтайм на играта 
завърши без резултат. 
Във второто полувреме 
от играта към 10та ми-
нута се обяви пеналтикик 
от рефера направена от 
В. Камбуров, обаче без ре-
зултат. След 10 минути 
стана друг пеналти на 
същия играч, която дуз-
па биде превърната в гол 
от десния бек на „Левски“, 
като мача завърши с ре-
зултат 1-0 за „Левски“.

„Тича“ – „Ботев“ Русе 
2-2

Днес 4/IX/1927 г. се 
състоя дружески мач в 
гр. Русе със С.К. „Ботев“ 
в игрище „Алеите“. Със-
тава на русенския тим 
бе 5 души от „Ботев“ и 6 
души от „Левски“. А този 
на „Тича“: вратар Мус-
тафа Юмеров, бекове Бо-
рис Петров и Венко Кам-
буров, хафбекове Щерю 
Савов, Иван Георгиев и 
Стоян Златев, форвайти 
Ибрахим Нихат, Йордан 
Заяков, Иван Найденов, 
Захари Зантопулов и Ке-
хаята. Тима на „Тича“ бе с 
резервни играчи. Отсъст-
ваха Боян Бянов, Никола 
Люцканов, Иван Райчев и 
Атанас Георгиев. Играта 
започна с удар на „Тича“. 

Първия хафтайм се раз-
ви много красива игра и 
завърши с резултат 1-0 
за „Тича“. Гола отбеляза 
Иван Найденов. Втория 
хафтайм започна и още 
с почването „Тича“ от-
беляза втория си гол със 
силен шут от десния ин-
сайд Захари Зантопулов. 
На края на хафтайма „Бо-
тев“ отбеляза 2 гола по-
следователно. Крайния 
резултат беше 2-2. Игри-
щето беше много кално.

„Тича“ – „Владислав“
Днес 25/IX/1927 г. при 

добро време се състоя 
мач между горните клу-
бове. Другарска игра със 
състав: вратар Муста-
фа Юмеров, бекове Борис 
Петров, халфбеци Иван 
Георгиев, Щерю Савов и 
Харипян, форварди Ив. 
Найденов, Н. Люцканов, 
Ю. Заяков, З. Зантопулов, 
Зати (?).  Реферира Ст. 
Кръчмаров. Удара пръв се 
даде от наша страна. В 
първия хавтайм играта 
се пренасяше по двете 
страни, като 25 м. рефе-
ра обяви дузпа на „Вла-
дислав“ и бита от ц.ф. 
Иван Найденов биде пре-
върната в гол. В 35 мин 
при една красива комби-
нация се нападна врата-
та на противника и от 
левия инсайд Ю. Заяков 
със силен шут се отбе-
ляза втория гол. Втория 
хавтайм завърши без ре-
зултат с крайния резул-
тат 2-0 за „Тича“.

„Тича“ – „Владислав“ 
2-4

Днес на 2 октом-
врий 1927 г. се състоя 
другарски мач реванш 
със С.К. „Владислав“. Мача 
се състоя на колодрума. 
Състава на „Тича“ бе: 
вратар Мустафа Юме-
ров, бекове Борис Петров 

1927
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и Венко Камбуров, хаф-
бекове Щерю Савов, Иван 
Георгиев и Атанас Георги-
ев, форвайти: Захари Зан-
топулов, Никола Люцка-
нов, Йордан Заяков, Иван 
Райчев и Ибрахим Нихат. 
Мачът започна с удар на 
„Владислав“. Още при 5та 
минута „Владислав“ от-
беляза първия си гол чрез 
лявото крило Андр. Ива-
нов. След 11 минути „Тича“ 
успя да се реваншира чрез 
левия инсайд Йордан Зая-
ков. След още 10 минути 
лявото крило на „Тича“ 
Ибр. Нихат отбеляза вто-
рия гол. Първия хафтайм 
завърши с резултат 2-1 за 
„Тича“. Втория хафтайм 
„Владислав“ успя да на-
прави още 3 гола чрез Г. 
Георгиев, Кръстю Петров 
и Кирил Денев. Крайният 
резултат беше 4-2 за „Вла-
дислав“. Реферира Стоян 
Кръчмаров.

„Тича“ – „Левски“ София
Днес 23 октомврий 

1927 г. се състоя другарски 
мач реванш със СК. „Лев-
ски“ София. Мача се със-
тоя в София. Тимът на СК 
„Тича“ бе следния: вратар 
Мустафа Юмеров, бекове 
Борис Петров и Венко Кам-
буров, халфебеци Б. Бянов, 
Щ. Савов и Ат. Георгиев, 
фор. ц. Ив. Найденов, д.инс. 
Люцканов, д.краен Занто-
пулов, л. инс. Ив. Райчев, 
л.кр. Ибр. Нихат. Играта 
започна с удар от „Тича“, 

още от 25та минута 
десният инсайд отбе-
ляза първия и последен 
гол. Въпреки усилията 
на тичанци резултат 
остана един на нула, 0-1 
за „Левски“.

В. „Мир“, София, 
24.10.1927 г.: „Вчера 
се състоя мача реванш 
между известния вар-
ненски първокласен сп. 
клуб „Тича“ и Соф. „Лев-
ски“. През лятото т.г. „Лев-
ски“ гостува във Варна 
и победи там „Тича“ 1-0. 
Вчерашното състезание 
на игр. „Левски“ трябва 
да се сметне за най-ин-
тересния междуградски 
мач изнесен в София 
през тази година от наши 
първокласни тимове. 
Гостите излязоха в със-
тав, преимуществено от 
млади играчи, непознати 
на соф. сп. публика, меж-
ду тях обаче личаха и ня-
колко стари играчи като 
център хафбека Бянов и 
ц. форуарда Люцканов. 
В тима на „Левски“ от из-
вестно време отсъстват 
двама отлични играчи, 
център форуарда Цв. Ге-
нев, играл непрекъснато 
в първия тим на „Л.“ от 
основаването на клуба 
и Ал. Христов. Първия 
замина в странство, вто-
рия поради простуда е 
бил възпрепятстван да 
вземе участие в трени-
ровките и мачовете на 
тима. „Левски“ излезе с 

добър състав, сполучливо 
подбран от млади и стари 
играчи. Още с почване на 
играта „Левски“ отбеляза 
чувствително надмощие 
над „Тича“. Форуардите 
на първия изпълниха се-
рия от добре изработени 
нападения и ако вратаря 
на „Тича“ нямаше на своя 
страна няколко случая 
на щастливо отбранява-
не на гола, резултата би 
бил чувствително голям в 
полза на „Левски“. В 20та 
минута „Левски“ отбеляза 
гол от хубав корнер-кик. 
Този резултат бе запазен 
и до края на играта. През 
2то полувреме тичанци, 
които до тогава играеха 
с известна несигурност, 
започнаха да проявяват 
повече инициатива за на-
падение. Забелязваше се 
правилна игра с крилата. 
Двата тима дадоха израз 
на една силна, амбици-
озна игра. „Тича“ направи 
няколко отлични нападе-
ния, обаче все без успех. 
Хафбековете на „Л.“ се по-
казаха много гъвкави и 
бързо пренасяха играта 
към противниковия гол. 
Почти същото може да 
се каже и за хафбековете 
на „Тича“. Победата с 1-0 
бе спечелена от „Левски“. 
Реферът г. Досев води 
играта с голямо умение. 
„Тича“, въпреки изгубва-
не на мача остави добро 
впечатление с играта си. 

Тимовете на 
„Тича“ и „Левски“ 
преди мача им в 
София. СК „Тича“ 
от ляво:Георги 

Димов, Венцеслав 
Камбуров, Никола 

Люцканов, Заха-
ри Зантопулов, 

Щерю Савов, Боян 
Бянов, Иван Най-
денов, Мустафа 

Юмеров, Ибрахим 
Нихат, Борис 

Петров, клекнали: 
Атанас Георгиев 
и Иван Райчев, СК 

„Левски“ София 
(разчетени от 

Мартин Иванов): 
Симеон Янков, 

Асен Панчев, Илия 
Константинов, 

Константин Маз-
ников, Никола Пе-

трунов, Владимир 
Ватев, Констан-

тин Ефремов, 
Никола Николов, 
Асен Пешев, Ни-

кола Димитров и 
Павел Киров
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Играчите й, макар и не 
напълно обиграни, пока-
заха добри данни. През 
2то полувреме изпъкнаха 
особено бековете, хафбе-
ковете и двете крила фо-
руарди. „Левски“ спечели 
с горната победа стари 
симпатии у публиката, а 
умело извършените ком-
бинации от целия състав 
на тима подчертават, че 
тима напредва. Форуар-
дите не се показаха този 
път резултатни, понеже 
някои от тях забравят да 
шутират по отдалеч. Два-
та тима оставиха добро 
впечатление със спорт-
менското си държание и с 
това дават добър пример 
за подражание. Жела-
телно е мачове като този 
„Левски“ и „Тича“ да се 
играят по-често, за да се 
създаде по-голям спор-
тен живот в двете големи 
спортни области, софий-
ската и варненската.“

 В. „Спортъ“, бр. 176, 
2.10.27 г.:  „Варна,  22.09, 
Спортен клуб „Тича“ е из-
брал ново настоятелство 
в състав: председател Хр. 
Мирски, ппр Хр. Христов 
и Ас. Върбанов, секр. Вас. 
Панайотов, касиер Ови-
дио Веселли, контр. коми-
сия   Н. Дермишев, Марин 
Джумалиев, Р. Тенев.“

В. „Спортъ“, бр. 183, 
27.11.27 г.: „На същата 
дата (бел.  8 ноември) На 
Военното игрище се със-
тоя приятелски мач между 
СК „Диана“ и „Владислав“. 
Мача завърши 1-0 за „Вла-
дислав“, но през втория 
хафтайм става сбиване 
между играчи от двата 
тима, вследствие на което 
„Диана“ напуска игрище-
то. Обръщаме внимание 
на управата на ВОСО, че 
публиката е дошла да гле-
да мач, а не зрелища.“

христо Кръстев
Мирски

(14.12.1884, Варна –13.11.1967, Варна)
11.06.1923 – 5.11.1923 председател

на тричленната комисия;
 председател на СК „Тича“

Христо Мирски е по-големият брат на Иван, из-
бран за председател на С.К. „Тича“ на общото събра-
ние, състояло се на 2.10.1927 г. Мирски е известен об-
щественик, завършва Варненската мъжка гимназия, 
след което се диломира като юрист от университета 
в Загреб. Той е участник в Балканскdта и І св. война и 
е избиран за общински, окръжен съветник и народен 
представител. След свалянето на Варненската кому-
на, Мирски е председател на Тричленната комисия (в 
която влиза и Господин Ангелов), като в продължение 
на 6 месеца през 1923 г. изпълнява функциите на кмет. 
С встъпването си в тази длъжност, Христо Мирски за-
почва борба срещу корупцията и предприема мерки 
чрез икономии и съкращения в раздутия щат на об-
щински служби и чиновници, да поправи дефицита в 
общинската каса. Мирски е също ревностен почита-
тел на фестивала „Варненско лято“ и си е водил запис-
ки, описващи това първо по рода си в България музи-
кално събитие. Записките  се съхраняват в Държавен 
архив - Варна. След държавния преврат на 19.05.1934 
г., тогавашният председател на СК „Тича“ Борис Герма-
нов е отстранен и на негово място е избран Христо 
Мирски. Той се задържа на този пост няколко години 
и по време на неговия мандат „Тича“ спечелва шампи-
онската си титла през 1937 - 1938 г., след което Христо 
Мирски остава свързан с клуба като почетен член.

Един от най-добрите нападатели на отбора за 
всички времена, Люцканов се отличава с индивиду-
ална техника и прецизен удар. Въпреки, че е селек-
циониран само четири пъти за националният отбор, 
включването му като резерва срещу отбора на Турция 
е описвано многократно като футболен подвиг. Двата 
гола, които Кольо отбелязва в турската врата донасят 
първият частичен успех на България след 7 поредни 
загуби в официални мачове. След 11 години на терена, 
Никола Люцканов остава в ръководството на „Тича“ и 
е един от почитаните спортни деятели на обединения 
отбор след войната. 

никола Люцканов

(28.9.1902 г. - 1988 г.)

позиция: десен инсайд
СК „Тича“ 1918 - 1929 г.

4 мача, 2 гола за България „А“

1927

От 3 до 5 юни 1927 
г. в Хелзинки се 

провежда 16-тия 
годишен конгрес на 

ФИФА. Под пред-
седателството 

на Жюл Риме се 
обсъждат мачовете 

между аматьори 
и професионали-
сти и разликите 

в дефинициите на 
МОК и ФИФА за тези 

статути. Въпреки 
че ФИФА е организа-

тор на футболният 
турнир на Олим-

пийските игри (ОИ) 
през 1924 и 1928 г., 
стриктните пра-

вила за аматьорско 
състезание на ОИ 

лишават от учас-
тие страните член-
ки, които практику-
ват професионален 
футбол. Конгресът 

взема решение 
националните 

федерации (проф.), 
членки на ФИФА да 
не вземат участие 

в Олимпийските 
игри през 1928 г. в 

Амстердам и да се 
организира парале-

лен турнир за всички 
федерации под еги-
дата на ФИФА, без 
ограничението за 

аматьоризъм. Жюл 
Риме е преизбран 

за председател на 
организацията. (от 

„Франс футбол“)
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СК „Тича“ сезон 1927 - 1928 г. От ляво 
надясно: Зайер (рефер), Стоян Златев - 

Камиона, Ховсеп Еремян - Чилян, Кръстьо 
Баев - Лисата, Иван Найденов, Кирил 
Куртев, Мустафа Юмеров, Димитър 
Николов - Питката, Йордан Заяков, 

Минко Гълъбов, Ибрахим Нихат, Панайот 
Несторов - Пънето и Димитър Ницов
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1928
Първенство на ВОСО 1927-28 г.

м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав 6 5 1 0 14-6 11
2. Тича 6 2 2 2 17-6 6
3. Ш. сокол 6 1 2 3 10-17 4
4. Левски 6 1 1 4 4-16 3

25.11.1927 г. „Владислав“ – „Левски“ 3-0 сл.
29.4.1928 г. „Тича“ – „Левски“ 7-0
6.5.1928 г. „Ш. сокол“ – „Тича“ 0-0
20.5.1928 г. „Владислав“ – „Ш. сокол“ 2-1
27.5.1928 г. „Ш. сокол“ – „Левски“ 1-1
4.6.1928 г. „Тича“ – „Владислав“ 0-0
10.6.1928 г. „Левски“ – „Тича“ 1-0
17.6.1928 г. „Ш. сокол“ – „Владислав“ 3-4
20.6.1928 г. „Левски“ – „Владислав“ 1-2
28.6.1928 г. „Левски“ – „Ш. сокол“ 1-3
5.7.1928 г. „Тича“ – „Ш. сокол“ 9-2
29.7.1928 г. „Владислав“ – „Тича“ 3-1

На 11 февруари 
са открити пър-

вите Зимни Олим-
пийски игри в Сент 
Мориц, Швейцария

* * *
 На 12 април, 

бомбен атентат 
срещу Бенито Му-

солини в Милано 
убива 17 минувачи

Поради възникнали-
ят спор между клубовете, 
относно правилното про-
веждане на мачовете, УС на 
БНСФ в заседанието си от 
краят на юли 1928 г. взема 
решение да анулира всички 
мачове на „ДС 28“ и тези, в 
които Петър Христов от „Вла-
дислав“ е взел участие, по-
ради нередовност в картоте-

ките. Без да се споменава в 
кои точно мачове е участвал 
Христов, от даденото във 
вестника класиране („Спор-
тъ“, бр. 222, 3.8.1928 г.) ни 
остава опцията да отгатнем, 
че най-вероятно това е мача 
„Тича“ – „Владислав“ 0-0.

В. „Спортъ“, бр. 197, 
25.03.1928 г.: „... управите-

лен съвет (на ВОСО): пред-
седател Борис Германов, 
подпредс. Ал. Блюмел, секр. 
Ив. Рахнев, мед. съветник 
д-р Кирчо Ангелов. ...Никак-
ви особени приготовления 
по участието на България в 
олимпиадата не се забеляз-
ват, понеже няма обективни 
условия за такава дейност. 
По решение на последното 

областно събрание, 
клубовете в града 
ще се намалят на 5, 
а тия в Провадия на 
2. До сега във Варна 
бяха 8-9 клуба (като 
се смята и „Раков-
ски“, който фактиче-
ски не съществува), 
а в Провадия 3. С 
други думи казано, 
клубовете се нама-
ляват почти на по-
ловина. Клубовете 

„Владислав“ и „Тича“ изнесо-
ха по една карнавална заба-
ва с голям материален успех. 
Друга дейност не е констати-
рана.“

След това решение 
„Диана“ и „Славия“ се обе-
диняват в „ДС 28“

В. „Спортъ“, бр. 202, 
29.04.1928 г.: „На  15 т.м. 
първия ден на Воскресение 

Христово, по случай откри-
ване на спортния сезон на 
Военното игрище се състоя 
футболен мач между спорт-
ните клубове „ДС 28“ и „Лев-
ски“ (7-0)..“

В. „Спортъ“, бр. 203, 
20.05.1928 г.: „На  29 ап-
рил  на Военното игрище 
в 9.30 ч. сут. се състоя фе-
деративния мач за сезона 
1927/28 год. между първо-
класните клубове „Тича“ и 
„Левски“. Мача завърши 7-0 
за „Тича“. Същия ден в 4.30 
ч. след обяд на Военното 
игрище играха федерати-
вен мач „Владислав“ и „ДС 
28“, които завършиха при 
резултат 7-0 за в полза на 
„Владислав“. Целият приход 
бе в полза на пострадалите 
от земетресението. На 6 т.м., 
Гьоргьов ден, в 4.30 ч. след 
обед на Военното игрище се 
игра федеративния мач за 
първенство между първо-
класните спортни клубове 
„Тича“ и „Шипченски сокол“. 
При една сравнително до-
бра и оживена игра от двете 
страни, мача завърши без 
резултат 0-0. Реферира г. 
Б. Ставрев от „Владислав“. 
Тима на „Тича“ бе съставен 
изключително от млади 
играчи. Този на „Ш. сокол“ 
бе също попълнен с някои 
нови играчи.“

В. „Спортъ“, бр. 205, 
29.05.1928 г.: „На 20 т.м. в 
10 ч. на Военното игрище се 
състоя федеративния мач 
между спортните клубове 
„Шип. сокол“ и „Владислав“. 
Мача се играеше за първен-
ство и интереса към него 
бе доста повишен, за което 
свидетелствуваше и много-
бройната публика, която се 
бе стекла още от рано на иг-
рището. Тимовете и на два-
та клуба играха добре, но 
тоя на „Владислав“ в някои 
случаи със своята свързана 
и изиграна добре дурхова 
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игра превъзхождаше този на 
„Ш.С.“. Към края на първото 
полувреме „Вл.“ прави своя 
пръв гол чрез пеналтикик, но 
не след дълго „Ш.С.“ се реван-
шира. Полувремето завърши 
при равен резултат 1-1. През 
втория хафтайм „Ш.С.“ на ня-
колко пъти напада вратата на 
„Вл.“, но безрезултатно. При 
едно слизане към вратата 
на „Ш.С.“, „Владислав“ прави 
своя втори гол. Рефера пре-
крати играта при резултат 2-1 
за „Владислав“. Рефера Миха-
лито от с.к. „Левски“ бе много 
слаб. Не можеше да дирижи-
ра добре играта, което се от-
рази върху играчите. Обръ-
щаме още веднъж внимание 
на управата на В.О.С.О. че при 
подобни срещи да се избират 
хора за рефери с нужната 
подготовка и познания, а не 
да се назначават хора нова-
ци, какъвто бе случая.“

В. „Спортъ“, бр. 206, 
3.06.1928 г.: „Тича“ бие 
„Владислав“ 3-0. На 24 т. м. в 
колодрума се състоя феде-
ративния мач за първенство 
между „Тича“ и „Владислав“. 
Интереса към този мач беше 
доста голям, за което свиде-
телствуваше и многобройна-
та публика, която с нетърпе-
ние очакваше започването 
на мача, който започна точно 
в 5 часа и 45 мин. с удар от 
„Тича“. Първите минути игра-
та се води на неутрална зона, 
но скоро се почват красиви 
комбинации и от двете стра-
ни. Към 20та минута при едно 
нападение на тичанци, цен-
тър форуарда подава топка-
та на лявото крило Ибрахим 
Нихат, който с един силен 
шут я изпраща в мрежата на 
„Владислав“. Бурни аплодис-
менти възнаградиха първия 
гол. Не след много последва 
втори и трети гол, направени 
от център форуарда и левия 
инсайд. Но това не отчайва 
играчите на „Владислав“, кои-

то всячески желаят да се 
реваншират, но безрезул-
татно. Първото полувреме 
завърши при резултат 3-0 
за „Тича“. През второто иг-
рата се води с по-голяма 
енергия и от двете страни. 
„Владислав“ би пеналти-
кик ловко отблъснат от 
добрия вратар на „Тича“. 
Към средата на хафтайма 
заваля пороен дъжд, при-
дружен с градушка. Рефера 
прекрати играта при резул-
тат 3-0 за „Тича“. Играта и на 
двата тима бе добра и из-
държана, но тази на „Тича“ 
превъзхождаше, особено 
вътрешната тройка. Тоя 
път тима на „Владислав“ се 
оказа доста слаб, изглеж-
да че не е трениран добре. 
Реферира г. Егон Терцета 
от с.к. „Владислав“, който с 
умелото си ръководене до-
пусна да се развие подобна 
красива и елегантна игра. 
Желателно е при подобни 
мачове да се назначават 
подобни рефери, които да 
респектират играчите. Хва-
ла на г. Егон Tерцета. Мачът 
ще се доиграе вероятно 
утре. В неделя, 3 т.м. ще се 
състои последния мач на 
„Тича“ с „ДС 28“, който на-
пълно ще разреши първен-
ството в града ни.“

В. „Спортъ“, бр. 207, 
8.06.1928 г.:  „Тича“ – „ДС 
28“ 3-1. На  27  т.м. на Во-
енното игрище се състоя 
федеративния мач за пър-
венство между първоклас-
ните клубове „Тича“ и „ДС 
28“. През цялото време иг-
рата се води променливо. 
„Тича“ този път не можа да 
развие онази си игра, която 
даде срещу „Владислав“, но 
този на „ДС 28“ е сравни-
телно добре. С този си по-
следен мач, „Тича“ излиза 
като вероятен първенец 
на града за първия полу-
сезон  1928/29 год. Мача 
завърши 3-1 за „Тича“. Ре-

ферира г. Б. Ставрев.“
В. „Спортъ“, бр. 208, 

10.6.1928 г.: „Тича – „Вла-
дислав“ 0-0. На 4 т.м. Св. Дух, 
в колодрума при стечение 
на многобройна публика се 
състоя мач за първенство-
то през втория полу-сезон 
между с.к. „Тича“ и „Вла-
дислав“. Мача започва с удар 
от „Тича“. Младите тичанци 
с подемане на топката се 
озовават пред вратата на 
„Владислав“, но на два метра 
пред гола на последния из-
пускат добър момент за гол. 
Първото полувреме завър-
ши при резултат 0-0. През 
второто полувреме играта 
е много жива. И двата тима 
играят добре. В желанието 
си да победят, те на моменти 
стигат до грубост. Обаче ре-
зултата до края не се измени 
и свирката на рефера пре-
крати при 0-0. Общо взето 
и двата тима играха добре. 
Но този на младите тичанци, 
особено вътрешната тройка 
със своята свързана елегант-
на игра удиви всички.“

В. „Спортъ“, бр. 210, 
17.06.1928 г.: „На  10 т.м.  в 
9.30 сутринта на Военното 
игрище се състоя федера-
тивния мач между с.к. „ДС 
28“ и „Владислав“. При една 
не твърде интересна и от-
части груба игра от двете 
страни, мача завърши при 
равен резултат 1-1. Рефе-
ра г. Леви бе много слаб и 
неопитен, в следствие на 
което на няколко пъти бе ос-
виркан от самата публика. . 
„Тича“ – „Левски“ 0-1. Същия 
ден се състоя федеративния 
мач за първенство между 
с.к. „Тича“ и „Левски“. При 
сравнително добра игра, 
за обща изненада „Левски“ 
победи „Тича“.    Желателно е 
занапред да не се подценя-
ва така противника, защото 
изненадите идват винаги от 
по-слабите.“

* * *
Между 14 и 

25.04.1928 г. земе-
тресение в Чирпан 
и Борисовград (дн. 
Първомай). Седем 
хиляди семейства 
остават без по-
крив. Една трета 
от Пловдив е разру-
шен. Земетресени-
ята засягат една 
седма от терито-
рията на България 
с над 400 хиляди 
души население. 
Пострадали са над 
240 села. Жертвите 
са 107 души и 500 са 
ранените.

1928
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В. „Спортъ“, бр. 212, 
24.6.1928 г.: „На  17 т.м. иг-
раха федеративен мач за 
първенство през втория 
полу-сезон „Шип. сокол“ и 
„Владислав“. Отначало игра-
та вървеше мудно. Играчи-
те на „Шип. сокол“ свързват 
своята игра и се отзовават 
пред вратата на „Владислав“ 
и сполучват да отбележат 
гол. Но това не отчайва ни-
как играчите от „Владислав“. 
Те започват редица опасни 
нападения и успяват да от-
бележат три гола. Първото 
полувреме завърши при 
резултат 3-1 за „Владислав“. 
През второто полувреме при 
едно нападение „Владислав“ 
успява да отбележи и своя 
четвърти гол. За момент иг-
рата е равна, но „Шип. сокол“ 
на свой ред взема надмощие 
и се започва красива борба 
пред гола на „Владислав“, 
където младите играчи на 
„Ш.С.“ правят два последо-
вателни гола. Играта става 
ожесточена. „Шип. сокол“ 
иска на всяка цена да се ре-
ваншира и не позволява на 
противника да се съвземе, 
но свирката рефера прекра-
ти мача при резултат 4-3 за 
„Владислав“. Общо взето иг-
рата бе добра. „Шип. сокол“ 
игра великолепно, въпреки 
че в тима му влизаха 4 игра-
чи – юноши, които замест-
ваха титулярните такива, 
които са изключени от фут-
болния комитет на областта 
за непристойна държание 
спрямо рефера и публиката. 
През първия полу-сезон се 
бе очертал фактически пър-
венец на областта, но втория 
полу-сезон донесе големи 
изненади, което ще измени 
коренно самата таблица. За 
общо учудване по-слабите 
побеждават по-силните.“

В. „Спортъ“, бр. 214, 
1.07.1928 г.: „На  24 т.м. 
играха също за първенство-
то „Тича“ и ДС 28“. При една 

сравнително добра игра и от 
двете страни мача завърши 
при резултат 0-0. Тичанци иг-
раха добре, но въпреки това 
не успяха да отбележат нито 
един гол. Но и тези на „ДС 28“ 
играха доста умно и свърза-
но и заплашваха вратата на 
противника си няколко пъти. 
При това положение фак-
тически първенец на града 
е трудно да се разреши, по-
неже втория полу-сезон до-
несе големи промени, които 
вероятно ще променят изця-
ло таблицата.“

В. „Спортъ“, бр. 215, 
6.07.1928 г.: „Федератив-
ните мачове във В.О.С.О. са 
към своя край. Сп. кл. „Вла-
дислав“ игра на  20 т.м. по-
следния си мач с „Левски“ и 
го спечели с големи усилия 
с 2-1. „Владислав“ излиза 
първенец най-малко с 5 
точки повече от следващия, 
заемащ второ място клуб. 
Местата на другите четири 
клуба от Първа дивизия ще 
се определят от мачовете, 
които следва да се играят до 
края на месеца. „Владислав“ 
не губи нито един мач, на-
равно два - с „Тича“ и „ДС 28“. 
Резултатността на играта 
на „Владислав“ се влияеше 
твърде много от системното 
отсъствие на титулярните 
играчи. Изобщо, играта на 
„Владислав“ понастоящем 
е слаба. В никой случай не 
може да се сравнява с онази 
отпреди две години, когато 
се състезаваше на финала за 
Царската купа. Така че, ако 
и тази година „Владислав“ 
бъде във финала за Държав-
но първенство, шансът му е 
минимален.“

В. „Спортъ“, бр. 217, 
13.07.1928 г.: „Варна,  5 
юли. „Тича“ – „Шипченски 
сокол“ 9-2. Този мач донесе 
последната голяма спортна 
изненада през настоящия 
сезон, а също и най-големия 
резултат за 1-вия и 2-рия 

полу-сезони. „Шипч. сокол“ 
никога не е давал игра като 
тази. Тичанци умело из-
ползваха даваните им шан-
сове, а юношата голкипър 
на „Ш.С.“ бе безсилен да се 
справи с честите шутове на 
„Тича“. Със спечелването на 
този мач „Тича“ си осигури 
второто място в таблицата 
на първенството.“

В. „Спортъ“, бр. 221, 
22.07.1928 г.: „Несполуч-
ливият дебют на „Тича“ в 
София. „Левски“ – „Тича“ 5-0 
(1-0). 22.7.1928  г., игр. „Лев-
ски“ София. Слава Богу един 
футболен гастрол на про-
винциален тим без метеж 
срещу рефер, без протест-
но напущане на играта, без 
вопли срещу „пристрастие“. 
Ако „Тича“ загуби мача по 
отношение на головият ре-
зултат, то тя запази доброто 
си име, известно от години, 
на тим с изрядна дисципли-
на и легална спортменска 
игра. Хилядната публика 
очакваща едно равниво ос-
порване на победата, още 
в първата четвърт на мача 
разбра, че тима гост е в не-
задоволителна форма и в 
никой случай не ще устои 
на стремителните атаки на 
„Левски“, чийто тим този 
ден даде може би най-хуба-
вата си игра през сезона. Да 
се описва хода на състеза-
нието е излишно: от начало-
то до края съотношението 
на силите и действието на 
играчите си остана едно-
образно – непрекъсната 
обсада около гола на „Тича“, 
прошарена с „дурхови ви-
лазки“ към пеналтерията 
на „Левски“. .. Гостите играха 
крайно незадоволително за 
името, което носят от мина-
лото. Като основна причина 
за това се сочи отсъствие-
то на 4 титулярни играчи, 
между които известните 
национали Люцканов и Бя-

* * *
През лятото, 

управителят на 
Морските бани 

във Варна свиква 
морска спасителна 

команда, която се 
е състояла от 10 

човека и е била из-
вестна под името 
„Зелените дяволи“. 

Така се поставя 
началото на орга-

низираната вод-
носпасителна дей-
ност в страната.

1928
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нов. Тима бе представен от: 
Юмеров, Петров, Камбуров, 
Геров, Савов, Попов, Нихат, 
Райчев, Яков, Петров  II и Ко-
жухаров. Център форуарда 
се оказа тежък, зле ориен-
тиран върху играта, работещ 
изключително с дълги дурхо-
ве без оглед на изисквани-
ята на отделните моменти. 
Двата инсайда бяха добри, 
но лишени от ансамблова по-
дръжка не можаха да изне-
сат нищо съществено. Кри-
лата, откъснати от хафбеко-
вете не съумяха през цялата 
игра да си намерят позиция: 
ту заместваха хафбекова-
та игра, ту работеха от себе 
си за себе си с безуспешни 
солови дъги. Хафбековата 
линия поддържаше непре-
къснато дефанса, което бе 
главната грешка на тима, тъй 
като отбраната сама по себе 
си бе много добра и ако хаф-
бековете съумееха да дадат 
по-преден план на играта, 
нейното развитие би било 
по-друго. Известния бек Б. 
Петров, участник в мачовете 
на националния тим срещу 
Румъния игра със себеотри-
цание, с амбиция, с душа, но 
прояви прекалена предпаз-
ливост пред гола, от чиято 
ериа не излизаше. Голкипъра 
Юмеров бе звездата на тима. 
На този млад играч, въоръ-
жен повече с талант и инту-
иция, отколкото със школа и 
тренировка ще е нужно едно 
по-модерно обучение чрез 
което да придобие по-гъвкав 
плонжон и по-самоуверен 
скок на височина. .. Рефера г. 
Клюд ръководи леко и авто-
ритетно играта, несмущаван 
от каквото и да било. Реда 
на игрището бе много добър 
- публиката спокойна и въз-
държана. Мачът бе предпос-
тавен от юношеската среща 
Левски – Плиска, спечелен от 
първите тоже с 5-0.

По мача „Левски“ – 

„Тича“ в редакцията ни 
се получи следното пис-
мо, което ние предаваме 
дословно:  Ув. г-н редак-
торе, като водител на 
варненския сп. кл. „Тича“ 
за мача със Соф. „Левски“, 
моля да дадете гласност 
в почитаемия Ви вест-
ник на следното: Мача 
бе уговорен 3 дена преди 
игрането му и причина-
та да бъдем победени с 
5 гола, нещо което ти-
мът ни в своето 15 го-
дишно съществуване не 
е претърпявал се дължи 
на главното обстоятел-
ство, че най-добрите 
ни титулярни играчи 
не можаха да дойдат, а 
именно: ц. хаф Бянов, ц. 
форуард Люцканов, бека 
Чилян и дясно крило Д. 

Николов, които попъл-
нихме с юноши. Левски 
игра безупречно, нашите 
почитания към него. Н. 
Дермишков, учител, во-
дач на с.к. „Тича“.

 
В. „Мир“, София, 

23.07.1928 г.:  „Вчера 
„Левски“ изнесе на собст-
веното си игрище голяма 

победа над варненския пър-
вокласен клуб „Тича“. „Лев-
ски“ бие „Тича“ с чувстви-
телния резултат 5-0. Игрище 
„Левски“ беше посетено от 
многобройна публика, която 
следеше с интерес борба-
та между двата силни тима. 
Варненци се оказаха твърди 
в отбраната, обаче по-слаби 
в нападателната си линия. И 
докато в „Левски“ нападате-
лите ясно запазваха местата 
си и създаваха редица добре 
свързани нападения, „Тича“ 
се оказа по-слаб, а крилата 
на същия съвсем не пазеха 
местата си, изглеждаше като 
че гостите играят без крила. 
Първия гол „Левски“ отбеля-
за в края на 1-то полувреме. 
Надмощието си „Левски“ оч-
ерта през 2-то полувреме, 
когато чрез добри комби-

нации отбеляза още 4 гола. 
Трябва да се отбележи за от-
личното държание на „Тича“, 
който въпреки че губеше на 
игрището остави впечатле-
ние с легалната си игра и с 
добре възпитаните си млади 
играчи. „Левски“ игра с на-
строение и доказа, че срещу 
добри тимове винаги дава 

1928
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добра игра. И този път халф-
бековете бяха най-добри. 
Рефера г. Клюд си изпълни 
дълга и не изпусна нито за 
момент доброто ръковод-
ство на мача.“

В. „Мир“, 
31.07.1928 г.:  „Владислав“ 
бие „Тича“ с 3-1 и ще участ-
ва в мачовете за държавно 
първенство като представи-
тел на Варненска област“.

През юли за председател 
на У.С. на с.к. „Тича“ е избран 
Господин Ангелов, подпре-
дседатели Д. Бъчваров и Ст. 
Добрев, секр. Никола Ницов. 
Хр. Кр. Мирски е избран за 
почетен член на клуба.

В. „Спортъ“, бр. 222, 
3.08.1928 г.: „Владислав“ 
е окончателно първенец на 
Варна. Първенството на Вар-
ненската сп. област, въпреки 
обявяването на „Владислав“ 
за такъв бе спорно,   поради 
появилия се спор помежду 
някои клубове в областта 
по въпроса за правилното 
провеждане на известни 
мачове. Управителния съ-
вет на Б.Н.С.Ф. в последното 
си заседание разгледа тези 
въпроси и взе следните ре-
шения: 1) Анулира мачове-
те на „Владислав“, в които е 
участвал играча Петър Хри-
стов, тъй като последния е 
бил нередовен. 2) Не зачита 
мачовете на „ДС 28“, понеже 
не е редовно картотекиран. 
3) Въз основа на реферския 
доклад, нарежда да се пре-
играе отново последния мач 
между „Тича“ и „Владислав“, 
състоял се на 14 юни и пре-
къснат по усмотрение на 
рефера. Първенството сле-
дователно зависеше тога-
ва само от насроченият за 
преиграване мач на 29 юли 
между „Тича“ и „Владислав“, 
които са с разлика от една 
точка. На 29 юли мача се е 
състоял при резултат 3-1 за 
„Владислав“, в следствие на 

което той остава първенец 
на ВОСО за 1928 г.

За Царската купа. Състе-
занията за Царската купа, оп-
ределени за неделя 29 юли, 
поради мача между „Тича“ и 
„Владислав“ за определяне 
първенеца на В.О.С.О. не се 
състояха. Ще продължат на 
5 август ако Б.Н.С.Ф. признае 
за редовен русенския пър-
венец „Левски“, който още 
не е представил книжата за 
редовното му класиране. То-
гава, възможно е на 5 август 
да се играят два полуфинала: 
„Левски“ Русе – „Владислав“ 
Варна и „Славия“ София – 
„Левски“ Пловдив в София. 
Финалния мач между побе-
дителите от двата полуфина-
ла ще се играе на 12 август в 
София.“

В. „Спортъ“, бр. 
223,5.08.1928 г.: „Вла-
дислав“ – „Тича“ 3-1 (1-
0). На  29 т.м.  се състоя 
последният областен мач 
между горните клубове. Ма-
чът се преиграва съгласно 
решението на У.С. на БНСФ и 
под нейно ръководство, за 
която цел пристига в града 
ни от София рефера Г. Гри-
горов. Тази последна сре-
ща будеше интерес не само 
поради традиционното 
вече съперничество между 
двата клуба, но и поради 
недоразуменията възник-
нали от неодобрението на 
Б.Н.С.Ф. на представеният 
от ВОСО, първенец сп. клуб 
„Владислав“. Мачът почна в 
6 ч. и 20 мин. под ръковод-
ството на Г. Григоров с удар 
от „Тича“. Първите 15 минути 
инициативата е в ръцете на 
„Тича“. Играчите са крайно 
възбудени, особено тези 
на „Владислав“. Голкипъра 
на „Вл“ Здравко този път е 
във форма. Той виртуозно 
отбива три последователни 
светкавични шута на тичан-
ци. Към средата на полувре-
мето, при едно подаване от 

левия хафбек на „Вл.“ топ-
ката пресича форуардната 
линия и дясното крило на 
„Вл.“ маркира с глава пър-
вия гол. Център хафбека 
на „Тича“ прави усилия да 
свърже играта на тима си, 
но безуспешно. Топката все 
по-рядко се спуща към гола 
на „Вл“. Първото полувреме 
свършва с един несполуч-
ливо бит корнер от „Тича“. 
През второто полувреме 
проличава пълното надмо-
щие на „Вл“. Голкипъра на 
„Тича“ спасява две много 
опасни положения. Играта 
се води под непрестанните 
викове на екзалтираните 
привърженици на двата 
клуба. Рефера започва да 
реферира нервно и прави 
чести забележки и напом-
няния на играчите. Към 15 
мин. Левия инсайд на „Вл“ 
с точен шут вън от пенал-
терията отбелязва вторият 
гол. При един сполучлив 
корнер, център форуарда 
на „Вл“ отбелязва третия 
гол с точен удар с глава, 3-0 
за „Владислав“. Последните 
15 минути преминават в 
отчаяни усилия на „Тича“ да 
направи гол. Левият инсайд 
на „Тича“ пада в пеналтери-
ята на „Вл“ и рефера отсъж-
да пеналти-кик, който бит 
от „Тича“ се превръща в гол. 
В края „Тича“ прави всички 
усилия да покачи резултата, 
но добрата отбрана на „Вл“ 
парира, не позволи да се 
покачи резултата. Рефера 
даде края при резултат 3-1 
за „Владислав“. Така свър-
ши най-интересния фут-
болен мач за тази година. 
„Тича“ излезе с пълния си 
състав, включително Бянов 
и Люцканов. „Вл“ игра без 
титулярите Кьопа (бел.  Ки-
рил Генов) и Шумула (бел. 
Борис Камбуров – Шушуна). 
Играта на двата тима може-
ше да бъде по-добра, ако 
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Между 28.07 и 12.08.1928 
г. в Амстердам се 

провеждат деветите 
Олимпийски игри. Чети-

ри години след основа-
ването си, Българският 

нац. отбор по футбол 
все още не е постигнал 
победа. Обезверена от 

тази реалност, БНСФ 
решава да пропусне 

единственият за 
времето си междунаро-

ден футболен форум. 
„Спортен преглед“ 

обявява лаконично, 
че подготовка на 

футболния отбор за 
Олимпийските игри 

няма. Апатията е 
толкова голяма, че на-

ционалите не записват 
официален футболен 

мач от 14.10.1927 до 
21.4.1929 г. 

***
Уругвай за втори 

пореден път печели 
олимпийското злато 

в турнир, организиран 
от ФИФА, което при 

липса на друго подобно 
състезание се тълкува 

като Световен шам-
пионат. На 25.05.1928 

г., един ден преди да 
започне турнира в 

Амстердам, 17-тият 
годишен конгрес на 

ФИФА излиза с решение, 
че през 1930 г. ще се 

състои първенство, в 
което всички страни 

членки на организация-
та могат да вземат 

участие без ограни-
чения. Кандидатури 

за домакинство се 
получават от Италия, 

Швеция, Холандия, 
Испания и Уругвай.
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публиката в такива мачове 
пази повече приличие и ако 
играчите не проявяват тази 
прекалена нервност. Рефера 
г-н Григоров започна твър-
де прецизно ръководенето 
на мача, обаче нервността 
на играчите и публиката му 
повлияха значително и през 
втория хафтайм той допусна 
някои грешки, лесно обясни-
ми, обаче, с общото настро-
ение.“

Градска купа
 „Варна“

В. „Спортъ“, бр. 227, 
26.08.1928 г.: „На  12 ав-
густ  на игрище „Колодрума“ 

се състоя пър-
вият мач за ку-
пата подарена 
от Варненската 
община меж-
ду „Тича“ и „ДС 
28“. Мачовете 
се провеждат 
по елиминатур-
ната система. 
Д о с е г а ш н и я т 
носител на ку-
пата беше с.к. 

„Шипченски сокол“. Мачът 
завърши с резултат 4-0 (2-0) 
за „Тича“ под реферството на 
Мих. Христов от реферската 
колегия при В.О.С.О. Играта 
и на двата тима беше слаба. 
Тима на „ДС 28“ през целия 
мач не можа да си свърже 
играта. Също и играта на 
отделните играчи от „ДС 28“ 
не издържа критика. Тима 
е въобще нетрениран. Фо-
руардната линия на „Тича“ 
беше също без всякаква 
връзка, хафбековата линия 
се губеше, само бековете и 
вратаря заемаха достойно 
постовете си. „Тича“ много 
греши като сменя постоянно 
играчите си от първия тим. 
Прецизното и коректно ре-
фериране на г. Христов из-
ненада тичанци, които пре-

ди мача създадоха дребен 
инцидент, отказвайки да 
играят под неговото ръко-
водство.“

В. „Спортъ“, бр. 230, 
8.09.1928 г.: „Варна, 3 
септември, „Владислав“ 
– „Шипченски сокол“ 
4-3. На  2 т.м. в Колодру-
ма се състоя футболния 
мач между сп. клубове 
„Владислав“ и „Ш. сокол“ 
за градската купа „Варна“. 
Пред много зрители и при 
оживена игра, дадена от 
двете страни първото по-
лувреме даде резултат 2-1 
за „Шип. сокол“. През вто-
рото полувреме отбеляза 
още два гола (бел.  веро-
ятно гола е бил един), но 
„Владислав“ успява да се 
реваншира като отбеляза 
последователно три гола. 
Мача завърши при краен 
резултат 4-3 за „Владислав“. 
За финала остава да играят 
„Тича“ и „Владислав“, който 
ще реши чия ще бъде град-
ската купа.“

В. „Спортъ“, бр. 232, 
16.09.1928 г.: „Финалния 
мач за градската купа „Ва-
рна“ между „Тича“ и „Вла-
дислав“, определен за 9 
т.м. не се е състоял, поради 
несъгласия между упра-
вителните тела на „Тича“ и 
Варненската област. Под-
робностите които получи-
хме по горния случай са 
толкова противоречиви, 
че ние се принудихме да 
се въздържим от публику-
ването им докато не се ус-
танови самата истина.“

Двата клуба финалис-
ти не успяват да се разбе-
рат относно организация-
та по финалният мач. През 
тази година няма носител 
на Градската купа.

***
В. „Спортъ“, бр. 228, 

2.09.1928 г.: „24 август, 
председателят на ВОСО - г. 
Б. Германов подаде остав-

ка, която бе приета. Пред-
стои свикване на областно 
събрание.

Другарския мач между 
„Тича“ и „Шип. сокол“ иг-
ран на  19 т.м.  завърши при 
резултат 3-2 за „Ш. сокол“. 
Реферирането и играта под 
критика.

1928

Държавно
първенство

В. „Мир“, бр. 8476, 
1.10.1928 г.:  „Славия“ 

би заслу-
жено „Вла-
дислав“ с 
4-0 и става 
носител на 
Ц а р с к а т а 

купа. .. Вчерашния мач 
подчерта, че издигането 
на „Владислав“ на най-
високото място в нашия 
спорт – държавен пър-
венец за 2 години е било 
случайно. Още в първи-
те минути от почването 
„Славия“ отбеляза гол 
чрез левия си инсайд. 
Целият тим представля-
ва този път една завър-
шена единица, в която 
всяко място е застъпено 
добре. .. Явно проличава, 
че „Владислав“ далеч не 
може да удържи напъна 
на „Славия“, която почва 
да действа все по-силно. 
В 10-та мин. Романов след 
удар от корнер отбелязва 
втори гол за „Славия“. .. 
Вратарят Янакиев рабо-
ти добре. Добър е и как-
то винаги левия халфбек 
Георгиев. Двамата бекове 
не се разбират в играта си, 
въпреки че играят срав-
нително добре. Най-сла-
бата част на тима е оба-
че нападателната линия. 
Първото полувреме за-
вършва с 2-0 за „Славия“. 
Второто полувреме тряб-
ваше да увеличи пора-

На Олимпийските 
игри в Амстердам, 
България изпраща 
пет спортисти – 
двама фехтовачи и 
трима участници 
в конната езда. 
От тях най-добре 
(18-то място в 
обездка) се предста-
вя участникът в 
Балканските войни 
- майор Владимир 
Стойчев. По време 
на участието на 
България в оконча-
телния разгром на 
хитлеристка Герма-
ния (1944 – 1945) е 
командир на Първа 
българска армия. 
Генерал Стойчев е 
дългогодишен пред-
седател на Българ-
ският Олимпийски 
комитет и член на 
МОК.
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жението на „Владислав“, 
който въпреки своята из-
държливост не можа да 
направи нищо по-сери-
озно. Чрез левия си ин-
сайд „Славия“ отбеляза 
трети гол, веднага пос-
ледва и 4-ти гол. Рефера 
Клюд даде край на мача 
при резултат 4-0. Благо-
дарение опитността на 
рефера г. Клюд, играта се 
разви при много добри 
условия. Двата тима да-
доха сравнително легал-
на игра, което направи 
добро впечатление. На-
края представителя на 
Н.В. Царя г. Буреш подне-
се Царската купа на по-
бедителя „Славия“..“

Веселин Евстатиев, 
нападател на „Владислав“ 

1928 -1930 г.

"Владислав" срещу "Левски" Русе на игр. Алеите в Русе.
В дясно се различава Дим. Димитриев
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5.08.1928 г., Колодрума, полуфинал за ДП срещу Левски  Русе, прави от ляво: Здравко Янакиев, Стефан Данчев -
Шпетко, Борис Ставрев, Кръстьо Петров, Цветан Димитров, Кирил Денев и Андрей Иванов, клекнали:

Петър Христов, Веселин Евстатиев, Георги Н. Георгиев и Димитър Димитриев
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В. „Спортъ“, бр. 236, 5.10.1928 г.

Биейки “Владислав” с 4-0,
“Славия” печели Царската купа

и става държавен първенец
за 1928 - 1929

Тържествената церемония при 
откриването на игрите

Очакваният от месеци с нетърпе-
ние ден дойде! 30 септември се прови-
ра между първите есенни заоблачени 
дъждовни дни, заливайки столицата с 
богати слънчеви лъчи, разгръща своята 
щедрост за най-големия мач и най-го-
лямото спортно тържество в България. 
Още не слязла часовата стрелка от ви-
сокото пладне, тълпи любители ни мо-
дерния спорт се стичат към игрището, 
на което няколко часа по-късно двата 
стълба на родния спорт, синовете на 
Витоша и синовете на Черноморието 
трябва да се срещнат и в благородна 
борба да вземат решаващия знак на 
първенството.

Устието на ул. “Гурко” е задръстено 
от прииждащите поклонници на спорта. 
Мостът, алеите около игрището простор-
ният булевард “Евлоги”, всичко е заето от 
стичащото се гражданство. Касите са в 
невъзможност да удовлетворят десет-
петнадесет хилядните си клиенти, а вхо-
довете се огъват под напора на изостре-
ното любопитство. Пригоденото за целта 
от Националната федерация игрище има 
гиздав изглед. Добре организираната 
охрана е очертала образцов ред. Глав-
ният терен е украсен със зеленина, зна-
мена и скъпи килими. Публиката е китна 
рамка на четириъгълника, върху който 
се очакват „22-мата дяволи“ на Негово 
Превъзходителство Футбола, спортът на 
нашия век.

И наистина, нищо друго не е в със-
тояние да увлече толкова зрители-по-
читатели, само за 90 минутна игра.

Точно в 3 часа. под звуците на 
спортните фанфари от пътеката на юго-
източния ъгъл се задава един движещ 
се свят от пъстроцветни спортни зна-
мена.

Идат!...
Множеството става на крака и 

възхитено посреща спортните колони: 
юноши в бяло, носещи скъпият Царски 
дар на спорта — купата на българското 
футболно първенство, над 50 клубни 
знамена. Бившият футболен първенец 
„Владислав“ в бяла форма със зелени 
украси, новият жених за купата — ти-
мът на  “Славия“ в малиново червено 
облекло, около 150 снажни атлети, на 
които предстоят състезания за Лекоат-
летично първенство - седемнадесетте 

софийски клубни представителни 
тимове в облекла от всички цвето-

ве на дъгата. Отрядът завива по футбол-
ната рамка, приветства с навеждане на 
знамената и вдигане ръце по олимпий-
ския обичай, обикаля цялото игрище 
и с чело към трибуната заема следния 
ред: пред клетвеният престол юноши-
те с купата, в дясно тимът „Славия“ — в 
ляво „Владислав“, отпред гимнастиците 
в полукръг -  атлетите и най-отзад фут-
болните тимове във верига, заемаща 
цялата дължина на игри щето. Излизат 
и членовете на Управителния съвет на 
БНСФ, мнозинството от които, окичени 
с първия спортен орден „Сребърният 
лъв“. Един атлет произнася Олимпий-
ската клетва: „...заклеваме се, че ще 
участваме в игрите при лоялна конку-
ренция, подчинявайки се на правилата, 
които ги определят в кавалерско сърев-
нование за чест на нацията и слава на 
спорта.“

Духова музика и софийският спор-
тен хор подемат химна, на главния сто-
жер се издига знамето на федерация-
та, 120 гълъба излетяха във висината. 
Председателя на БНСФ, г. Д. Л. Иванов 
открива лекоатлетическите състезания 
за първенство в Царството и крайният 
мач за Царската купа и футболно пър-
венство в България. Следва друг химн, 
под чийто звуци, колоната напуща иг-
рището като оставя само двата крайни 
борци на широкия мегдан на честта и 
доблестното спортно съревнование.

Настъпва тържествена мъчителна 
тишина.

Съдията-ръководител, г-н Клюд с 
черна форма, спокоен, усмихнат влиза в 
игрището, съпроводен от помощниците 
в черно-жълти форми. Жребият! Пече-
ли “Владислав” и избира южната врата 
— “Славия” поема топката. Един-два 
мига - „реферските секунди“ и сигналът 
процепва въздуха сподирен от начал-
ния удар за Царската купа.

Стремително червените нахлуват 
в полигона на белите, разгъват се във  
вихрена верига и носени от крилата на 
първите минути на възторга пристя-
гат обръча към вратата на “Владислав”. 
Окото още не може да свикне с новия 
цвят на “Славия”, нито с играта на неид-
валите от 2 год. в София “владиславци” и 
тежкия непрощаващ удар на Манолов, 
ляв защитник на “Славия”, разтърсва от 
корен мрежата на “Владислав”.

Едва е 5-тата минута и първият гол 
— голът, който може би психологически 
решава целия мач.

За тима гост, още незапознат с иг-
рището, новата игра и състояние на 
противника, ролята на рефера, се сто-
варва като отмъстителен меч. Само за 
тоя, който е кипял във вихъра на футбо-
ла е известно какво значи гол, изгубен 
гол в първите минути  на голям мач. 

Усмивката е сразена, сърцето се свива. 
Ума трескаво задълбава около язвител-
ната мисъл: „Предстои гол за отплата и 
друг за превъзмог ване !“

От тоя момент проличава неза-
доволителния състав на “Владислав”, 
отсъствието на младите ценни сили и 
заместването им със стари прекарали 
играчи.

“Славия” комбинира добре между 
зашеметените от тъй неочаквания гол 
играчи на “Владислав”. Няколко разме-
нени нападения, малко суетня в средата 
и ето 15-та минута! Средникът на “Сла-
вия”, лекокрилият юноша Б. Романов 
нанася вторият гол!

Буря от ръкопляскания. За втори 
път Вл. поема средния следголов удар, 
но безуспешно. Отбраната на “Славия” 
работи великолепно, поддръжаната 
линия, подмладена от един юноша на 
мястото на Филипович е на своя тру-
ден-неблагодарен пост. А нападателите 
се доближават все повече и повече до 
свързаната и съставна игра, завършени 
от стария майстор Щейскъл.

В противовес “Владислав” дава 
игра на една смутена и убита воля, иг-
рата на уморен пътник. Лявото крило 
Андрей Иванов изнася една завидна, 
бърза, обработена игра, сподирен от 
поддръжника си Димитриев. може би 
най-добрият български ляв подръжник. 
Но каква полза? Средата и някои от де-
сните се губят, пропущат и суетят пред 
вратата на противника. Сърцето на тима 
- средният подръжник, Борис Ставрев е 
някак си муден, заплетен, вдървен. Ня-
къде пред него се мярка и страшният 
някога фигура на Егон Терцета (бел. не 
играе в този мач) обезсилена, подбива-
ща самоотвержените усилия на отлич-
ните си съиграчи.

От добре свързана игра „Славия” 
шета в полето на противника, а “Вла-
дислав” отбива, пребива, гони черве-
ната врата и... се връща. Така завършва 
полувремето.

Хиляди разисквания - „Кой, как, 
защо?“ „Та това ли е “Владислав“?. „На що 
се дължи това?“ Ще съумее ли да се око-
пити за възмездие през втората игра?“

Но съдията зове наново борците на 
кожената топка.

„Владислав“ е по-смел, по-напо-
рист, по-смел в играта. Едно малко раз-
местване на играчите и средното челно 
трио е засилено. Няколко опасни удара 
в гола на „Славия“ предвещават про-
роците на мача, но младия дворник на 
„Славия“ Спиров е въоръжен освен с 
отличните си дарования и с едно чудно 
щастие тоя ден. Колебанието обаче не 
е за дълго. Манолов пак издебва време 
и място, за да отбележи и третият гол и 
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Финал, 30 септември 1928 г.
Игр. „Юнак“, София, 15 000, рефер: Фридрих Клюд
 СК „Славия“ – СК „Владислав“ Варна  4-0 (2-0)  

1-0 Д. Манолов (5‘),  2-0 Б. Романов (15‘) 3-0, 3-0 Д. Манолов (2ПВ),
4-0 В. Стоянов (83‘)

СК „Славия“: Н. Спиров – Н. Калканджиев, А. Леви – Ст. Чумпалов, П. Къртевски, 
Хр. Минковски, Н. Стайков – В. Стоянов – кап., Б. Романов, Д. Манолов,

Вл. Цветков
СК „Владислав“: Здр. Янакиев – К. Денев – кап., Генчо Христов – 

Г.Н. Георгиев, Б. Ставрев, Стефан Данчев (Шпетко) – Д. Димитриев,
Венелин Димитриев, Кр. Петров,

А. Алексиев, А. Иванов

да определи недвусмислената победа. 
Малко след това Стоянов дава светка-
вичен удар, но Здравко Янакиев с хлад-
нокръвие отбива неспасяемия плесник 
на топката, умъртвява я във въздуха и 
връща играта назад. Занизват се мъчи-
телни минути, „Славия“ се е вече оси-
гурила и весело и спокойно разиграва. 
„Владислав“ е преодолял гнева на неус-
пеха и работи за едничка цел, да отбеле-
жи нещо в своя полза, да счупи обръча 
на нулата.

Уви! Стоянов умерва противния гол 
и като че ли с това казва – Comedia finita! 
Часовата стрелка равнодушно гони 90-
та минута. В тима на „Славия“ пролича-
ва едно отпускане, може би на умора, 
може би на задоволителност, а във „Вла-
дислав“ гори огъня на възмездието и 
една по-голяма издържливост. До края 
остават 6...5....3.. минути. Топката кръс-
тосва като в билярдна рамка игрището. 
Още 2-3 прощални удара и заключител-
ната съдийска свирка известява: Чети-
ри на нула. Тимовете застават в средата. 
„Славия поздравява гостите си с „хип“ 
– „Владислав“ отговаря със същото. УС 
на БНСФ и Дворцовите пратеници вли-
зат с купата в игрището, за да поздравят 
новия футболен първенец на България.

La reigne est morte. Vive la reigne!“.
Капитана на „Славия“ Велчо Стоя-

нов поема Царския дар. Председателя 
на БНСФ благодари на тимовете за раз-
умната и достойна игра.

Фотографи, журналисти, киноопе-
ратори!

Далеч от церемонията към изхода 
на игрището, незабелязан от никого, 
съдията Клюд се оттегля тих, мълчалив, 
скромен. И тази му скромност като че 
ли казва: „Моята работа свърши без съ-
тресения, без метеж и без шум. Мача се 
изля като пролетна струя. И аз приключ-
вам на време и съм доволен от това.“

С каквото нетърпение публиката 
завзе игрището, със същата ревност се 
устреми да го напусне. И то опустява и 
като че ли от това добива тъжния вид на 
изоставено, необитаемо вече жилище. 
Един тим победител се носи над въз-
торжена тълпа, а победеният му събрат, 
довчерашния принц на българския 
футбол, отминава като вечерен силует. 
София се връща към своя празник – 
празника на Св. София. И всичко тръгва 
по прежному. Десет хилядна столична 
публика се пропива от мравуняка на 
празничните булеварди.

Край на спортната 1927 - 1928 г., 
край на месец септември. Край на из-
дъхналия въпрос, кой ще бъде футбо-
лен първенец. Това е вече сп. кл. „Сла-
вия“.

Георги Урумов
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В. „Спортъ“, бр. 
241, 22.10.1928 г.: „В 
неделя 14 того се със-
тоя първият федерати-
вен мач „Владислав“ и 
„ДС 28“. И двата тима 
бяха с променен със-
тав. Първият хафтайм 
инициативата имаше 
предимно „Владислав“. 
Новата форуардна ли-
ния се пласираше до-

бре, обаче поддръжка-
та от хафбеците беше 
недостатъчна, поради 
което едва в края на 
полувремето инсайда 
Д. Димитриев успя със 
силен и точен шут да 
отбележи победния за 
тима си гол.  Вторият 
хафтайм играта клоне-
ше еднакво и за двата 
тима. Новите играчи на 
„Вл.“ не могат вече да 
издържат бързото тем-
по. Един на глед неспа-

сяем шут даден от „ДС 
28“ биде спасен с вир-
туозен плонжон от гол-
кипъра на „Вл.“ Здрав-
ко Янакиев. Реферската 
свирка обяви края на 
играта при резултат 1-0 
за „Владислав“. Голки-
пъра на „ДС 28“ игра 
великолепно над всяко 
очакване. Характерни 
за мача бяха високите 
топки, които не допри-

насят за точната фут-
болна игра. Реферира 
прецизно г. Ради Мар-
ков.“

В. „Спортъ“, бр. 
243, 2.11.1928 г.: „В не-
деля 21 октомври се 
състоя вторият феде-
ративен мач между сп. 
клубове „Владислав“ и 
„Левски“. Мачът беше 
прекъснат в края на 
първия хафтайм пора-
ди отказа на „Левски“ 
да продължи играта 

при резултат 4-0. Тази 
постъпка от страна на 
„Левски“ се тълкува 
зле между спортните 
среди и не трябва да 
се повтаря. Спортният 
манталитет трябва ви-
наги да държи пред-
нина пред евентуален 
злополучен резултат. 
Трябва също да се дър-
жи сметка и за спорт-
ната публика, която 

варненските клубове 
рискуват окончателно 
да загубят. Време е да 
почне да се работи за 
установяване на по-
тесни връзки между 
варненските клубове.“

В. „Спортъ“, бр. 
245, 9.11.1928 г.: „1 
ноември, днес на иг-
рище „Колодрума“ се 
състоя многоочаква-
ния федеративен мач 
между „Владислав“ 

1928

21.10.1928 г., 
момент от мача 
за първенство на 

ВОСО „Владислав“ - 
„Левски“ 4-0. Алекси 

Алексиев в ляво и 
Стефан Колимов 

в дясно в борба 
за топката със 

защитниците на 
„Левски“.
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и „Шип. Сокол“. Още 
от първите моменти 
пролича голямата ам-
биция на соколци да 
победят. В началото и 
двете страни пропущат 
по едно много благо-
приятно положение за 
гол. Един пеналтикик за 
„Шип. сокол“ биде не-
сполучливо бит. Топка-
та попадна в ръцете на 
голкипъра на „Вл“. Към 
края на полувремето 
дясното крило на „Вл“ 
с точен шут отбеляза 
победния за тима си 
гол. Второто полувре-
ме инициативата беше 
предимно на страната 
на „Шип. сокол“, който 
прави усилия да израв-

ни резултата. Играта 
става по-груба. Рефе-
ра прави постоянни 
напомняния на игра-
чите на „Шип. сокол“. 
Към края на хафтайма 
рефера повторно обя-
вява пеналтикик за 
„Шип. сокол“, сполуч-
ливо отбит от вратаря 
на „Вл“. Към края на 
полувремето соколци 
пропуснаха да отбе-
лежат изравнителния 
гол пред буквално 
празна врата. Рефер-
ската свирка даде 
края при резултат 1-0 
за „Владислав“. Тима 
на „Шип. сокол“ даде 
много по-добра игра 
от тази на „Вл“. Тази 
игра обаче е от малка 

полза за тима. Липсва 
му резултатност пред 
гола. „Владислав“ спе-
чели благодарение 
умението на някои от 
форуардите му да из-
ползват положенията 
пред гола, а също и бла-
годарение на добрата 
си отбрана. Форуарди-
те му обаче, през це-
лия мач не успяха да 
свържат играта си. Ре-
ферът г. Ради Марков 
този път обърна повеч-
ко внимание на фаули-
те. Трябва обаче да се 
вземе обща мярка про-
тив грубата игра, която 
прави тягостно впечат-
ление и влияе и на дру-
гарските отношения 
между спортистите.“

Oтборите на „Тича“ и „Владислав“ - прави от ляво: Здравко Янакиев, Кирил Денев, Генчо Христов, 
Кирил Генов - Кьопа, Димитър Димитриев, Цветан Димитров, Иван Георгиев (Трендафилов) - Шико, 
Георги Н. Георгиев, Стефан Колимов, Андрей Иванов и Аарон (Грон) Кавафян - рефер, „Тича“ клекна-

ли: ….., Евгени Камбуров, Пейчо Кожухаров, Кръстьо Баев, Аспарух Алексиев, Щерю Савов, Иван Рай-
чев - Шебека, Ховсеп Еремян, Венцеслав Камбуров, Божидар Бянов и Атанас Георгиев - Танашо

1928

Аарон (Грон) Каваф-
ян е рефер и почетен 
член на СК „Тича“, 
както и крупен 
рентиер. В една от 
неговите сгради на 
сегашната ул. „Мих. 
Колони“, за известно 
време се е помеща-
вал клубът на СК 
„Тича“.
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1929

През януари е избра-
на първата „Мис 

България“, софиян-
ката Люба Йоцова, 

която представя 
страната в Париж 
и се разминава „на 

косъм“ от титлата 
„Мис Европа“, спече-

лена от унгарската 
й колежка.

СК „Владислав“ през 1929 г., от ляво надясно: Здравко Янакиев, Евтим Филев, Борис Ставрев, Генчо Христов,
Любен Балтаджиев, Димитър Димитриев, Цветан Димитров, Георги Н. Георгиев, Веселин Евстатиев,

Андрей Иванов, Стефан Янакиев Колимов и Георги Ант. Георгиев - Гого

Първенство на ВОСО 1928-29 г.
1. 2. 3. 4. 5. м. п. р. з. г.р. т.

1. Ш. сокол 2-3 2-1 1-0 4-2 8 6 1 1 23-7 13

2. Тича 1-1 0-2 3-1 5-1 8 6 1 1 18-8 13

3. Владислав 0-7 0-2 2-1 4-0 8 4 0 4 12-13 8

4. ДС 28 0-3 0-2 1-0 3-0с 8 3 0 5 9-11 6

5. Левски 0-3 1-2 0-3с 0-3с 8 0 0 8 4-27 0

В. „Спортъ“, бр. 266, 
28.04.1929 г.: „Варна, 15 
април, играният вчера 
мач за първенство между 
„Тича“ и „Левски“ не можа 
да завърши. Към края на 
второто полувреме стана 
едно спречкване меж-
ду рефера и играчите на 
„Левски“, в следствие на 
което последните напус-
наха игрището. Резулта-
тът до прекъсването бе 
2-1 за „Тича“. Въпросът е 
отнесен към футболния 

комитет за разрешаване. 
Същия ден играха за 

първенство „Владислав“ 
и „ДС 28“. При една мно-
го добре стегната игра от 
двте страни, мача завър-
ши 2-1 за „Владислав“. Из-
общо взето и двата тима 
играха добре, но има още 
да работят върху себе 
си, за да влезнат в добра 
форма след зимната ле-
таргия.“

В. „Спортъ“, бр. 267, 

5.05.1929 г.: „На 21 т.м. в 
10 ч. сутринта на Военно-
то игрище се състоя фе-
деративен мач между с. 
кл. „Владислав“ и „Ш. со-
кол“. При добра игра по-
следния успя да победи 
своя противник със 7-0. 
От тима на „Владислав“ 
отсъстваха трима игра-
чи.“

На 4 юни: „Тича“ – 
„Шип. сокол“ 3-2. 
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* * *
През февруари при 
рекордно ниски тем-
ператури до минус 
23°С замръзва Черно 
море. Студовете 
продължават до 
началото на март.

* * *
8-29 август герман-
ският въздушен 
кораб „Граф Цепе-
лин“ прави обиколка 
на Северното полу-
кълбо, вкл. първият 
непрекъснат полет 
над Тихия океан, от 
Токио до Лос Андже-
лис

* * *
В края на октомври 
след „Черния чет-
въртък“ и краха на 
Нюйоркската борса 
настъпва Светов-
ната икономическа 
криза. Тя остава в 
историята като 
„Голямата депресия“ 
и продължава до 
1933-34 г.

1929

СК „Тича“ през 1929 г., от ляво надясно: Господин Ангелов - Ангелсон, Аспарух Алексиев, Венцеслав Камбуров, 
Борис Петров, Пейчо Кожухаров, Ховсеп Еремян - Чилян, Щерю Савов, Вили Петков, Оник Харипян, 

Кръстьо Баев, Димитър Николов - Питката и Атанас Георгиев - Танашо

В. „Спортъ“, бр. 283, 
28.07.1929 г.: „Футболния 
комитет на Соф. сп. област 
е имал отличната инициа-
тива да предложи на Вар-
ненската туряне началото 
на едни традиционни еже-
годни срещи между сбор-

ните тимове на двата 
града. Всяка година ще 
се състоят по два мача: 
единият през лятото във 
Варна, а втория през ес-
ента в София. СОСО е 
приела предложените от 
Варна финансови усло-
вия, което е най-голяма-

та гаранция за осъщест-
вяването на тази идея. 
Първият мач ще се състои 
през август във Варна. 
Остава да се определи от 
Варненската област точ-
ната дата. Ето едно общо 
дело на двата града, което 
заслужава акламация.“
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1929
Градска купа

„Варна“

На 27 юни, 
„Владислав“ – 
„Тича“ 2-0 в мач 
за градската 
купа.

В. „Спортъ“, 
бр. 286, 18.08. 
1929 г.: „Варна, 
5 август, Вчера 4 
т.м. в колодрума 
се състоя полу-

финалния мач за градската 
купа „Варна“ между „ДС 28“ 
и „Владислав“. Мача завър-
ши при равен резултат 1-1. 
Мача ще се преиграе нано-
во до победа. Изобщо взе-
то и двете страни играха 
доста добре. Тимът на „ДС 
28“ ако постоянства и не 
променя състава на тима 
си и при по-голяма трени-
ровка би бил един най-опа-
сен съперник не само на 
местните клубове, но и на 
софийските такива.“

В. „Спортъ“, бр. 292, 
25.09.1929 г.: „Шипченски 
сокол“ бие „Владислав“ 
с 2-1 и става за втори път 
носител на купата „Варна“. 
На 15 т.м. в колодрума при 
стичане на многобройна 
публика се състоя финал-
ния мач за градската купа 
„Варна“ между „Шип. со-
кол“ и „Владислав“. При 
една нервна игра през 
първото полувреме, „Вла-
дислав“ прави своя пръв 
гол, но това не отчайва 
младите играчи на „Ш. со-
кол“, който систематиче-
ски нападаше вратата на 
„Владислав“. Със своята 
свързана игра „Ш. сокол“ 
победи „Владислав“ с 2-1 
гола и стана за втори път 
притежател на градската 
купа. Последната лично бе 
поднесена на тима побе-
дител от кмета на града.“

***

1.9.1929 г. Тичанци в 
Добрич (Румъния). „Гло-
рия“ – „Тича“ 1-2. Урежда-
нето на мача срещу „Гло-
рия“ Добрич е съпрово-
дено с много трудности. 
Журналист от в-к „Варнен-
ска поща“ пише: „Най-по-
сле, на 1/9 в неделя в 7 и 
30 часа, 30 тичанци, спор-
тисти и гости с автомоби-
ли се понесоха за Добрич. 
Ние пристигнахме на гра-
ницата след едно злопо-
лучно пътуване, посрещ-
нати най-радушно от една 
внушителна група члено-
ве и членки на с.к. „Глория“ 
и колоездачната секция 
към същото дружество. 
Към 10.30 часа потегли-
хме към Добрич. Въпреки 
късното пристигане към 
11 часа хиляден народ 
задръстваше тротоарите 
по цялото протежение на 
главните улици и излезе 
да посрещне скъпите си 
гости. В клуба на „Глория“ 
стана ново посрещане. В 
17 часа цялата поляна и 
околните възвишения по-
черняха от народ. Целият 
град стекъл се тук, очаква 
с трепет започването на 
мача. „Никога Добрич не е 
помнил толкова събрана 
публика“ - с треперещ глас 
ни промълви виден до-
брички гражданин – Това 
е цяло събитие, цял праз-
ник за нас“. След раздаде-
ни възспоменателни зна-
менца, господата Момов 
и Ангелов произнесоха 
речи. В 17.30 часа рефе-
рът г-н Бешков от „Глория“ 
дава знак за започване 
на мача. През първото 
полувреме, играно при 
силен вятър, играта е не-
спокойна и несвързана. 
Няколко от нападенията 
на „Тича“ се увенчават с 
успех – 0-2, което доста е 
смутило глориянци. През 
второто полувреме играта 

е променлива. В послед-
ната минута „Глория“ пе-
чели своят почетен гол с 
пеналтикик. Публиката и 
тимовете се държаха най 
коректно. В. Панайотов е 
информирал, че вечерта 
в ресторант „Универсал“ 
е дал голям банкет в чест 
на тичанци, в присъстви-
ето на 150 гости. Произ-
несени са били речи от Д. 
Кроснев, почетен предсе-
дател на „Глория“, Момов 
и Ангелсон. Ст. Капитанов 
и Любен Станчев – редак-
тори на добричкия в-к 
„Единство“. 

Пожелано беше спорт-
ните и приятелски връзки 
между двете страни да 
станат традиционни и в 
частност между Варна и 
Добрич. Изпратени бяхме 
до границата, което засви-
детелства голямо внима-
ние от тяхна страна.“ (от 
„Историята на СК „Тича“, 
В. Свраков, 2005 г.)

В. „Спортъ“, бр. 
294, 13.10.1929 г.: „Тича 
„ – „Владислав“ 2-4. На 29 
м.м. в колодрума се със-
тоя мач между старите 
претенденти за първен-
ство „Тича“ и „Владислав“. 
Първия хафтайм завърши 
при резултат 3-0 за „Вла-
дислав“. През второто по-
лувреме „Тича“ прави два 
гола. Не след дълго „Вла-
дислав“ прави своя по-
следен четвърти гол. Тима 
на „Тича“ се оказа доста 
слаб и мъчно можеше да 
се справи с играчите на 
„Владислав“, които играха 
доста добре. Рефера бе 
много слаб и вследствие 
на него се дължи разпра-
вията между публика и 
играчи. Напомняме още 
веднъж на управата на 
В.О.С.О. да обърне по-се-
риозно внимание с назна-

Съгласно отчета на 
БНСФ за 1929 г., до 

20.11. с.г. в състава 
ѝ влизат 83 органи-
зирани клуба с 6231 

картотекирани 
членове. По народ-

ност тези клубове се 
разделят така: бъл-

гарски – 76 (с 5789 
члена), арменски – 4 

(298), еврейски – 1 
(63), турски – 2 (81). 

Игрищата е един 
от най-болните 

въпроси в клубовете. 
Съгласно сведения 
от БНСФ, цялото 

спортно движение 
у нас притежава 44 

места за игрища. 
От горните цифри 

се вижда, че въпреки 
отбелязания напре-

дък през последната 
година, то е още 

много далеч от 
това, което трябва 
да бъде. (в. „Спортъ“, 

29.12.1929 г.)
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чението на рефери на по-
добни сериозни мачове.“

20.10. „Тича“ – „Левски 
6-1, 

21.10 „Ш. сокол“ – „Тича“  
3-0, „Владислав“ – „Левски“ 
3-3 (прекъснат и анулиран)

8.11. „Владислав“- 
„Тича“ 6-1

„Спортен преглед“, 
бр. 11, 18.11.1929 г.: 
„Изменения и допълне-
ния на правилника за 
Купата подарена от Н.В. 
Цар Борис III, почетен 
председател ма Б.Н.С.Ф... 
§4 Купата на Н.В. Царя не 
може да остане собстве-
ност на нито един клуб. 
Тя се предава всяка го-

дина на клуба-победител, 
чийто председател и ка-
сиер дават лична писмена 
гаранция за получаването, 
запазването и предаване-
то й на Б.Н.С.Ф. в изправ-
ност. Забележка: В случай 
на смяна на въпросните 
длъжностни лица, новите 
такива дават същата га-
ранция.“

СК „Тича“ и СК „Левски“ (в раиран екип) преди мача им за първенство на 20.10.1929 г.,“Тича“ от ляво надясно: 
... (вратар), Венцеслав Камбуров, Борис Петров, Оник Харипян, Ховсеп Еремян, Вили Петков, …., Божидар Бянов, 

Евгени Камбуров, Щерю Савов, Пейчо Кожухаров и Георги Мишков - Джон (от „Левски“)

Отляво надясно: 
Иван Моканов, …., 
Венцеслав Иванов 
- Катастрофата, 
Емануил Капита-
нов - Манолито и 
Ефтим Филев - Ефо 
в Морската гради-
на в началото на 
1930те.
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Първенство на ВОСО 1929 – 1930 г.
1. 2. 3. 4. 5. м. п. р. з. г.р. т.

1. Владислав 3-2 6-1 3-0с 2-1 8 6 1 1 24-9 13

2. Ш. сокол 2-2 3-0 5-0 1-0 8 5 2 1 19-7 12

3. Тича 2-1 2-4 6-1 3-1 8 5 0 3 19-16 10

4. Левски 1-4 0-0 0-3 3-1 8 1 1 6 5-24 3

5. Ботев 0-3с 0-2 0-2 2-0 8 1 0 7 5-16 2

На 18 февруари е 
открита девета-

та планета от 
Слънчевата сис-

тема, Плутон

* * *
На 28 март тур-

ското правител-
ство се обръща 

към Международ-
ната общност с 
молба да приеме 

официалните 
наименования 
на Истанбул и 

Анкара, вместо 
Константинопол 

и Агора

На 31.1.1930 г. „ДС 28“ 
се преименува на „Ботев“ 
Варна

„Спортен преглед“, 
15. 02.1930 г.: „Общото 
клубно събрание, състо-
яло се на 2 т.м. е избрало 
нови управителни тела в 
състав: предс. Господин 
Ангелов, подредс. д-р Кир-
чо Ангелов и Овидио Ве-
селли, секр. Н. Дермишков 
(учител), съветници Ни-
цов, Кралин и Г. Янков

В. „Спортъ“, бр. 315, 
20.04.1930 г.: „На 6 т.м., 
неделя на Военното игри-
ще се състоя федеративен 
мач между с.к. „Владислав“ 
и „Левски“. Мача спечели 

1930

„Владислав“ с 4-1 гола. На 
следния ден, 7 т.м., Благо-
вещение на същото игри-
ще играха федеративен 
мач „Тича“ и „Ботев“, който 
завърши при резултат 2-0 
за в полза на „Тича“. И два-
та мача бяха доста инте-
ресни.“

В. „Спортъ“, бр. 316, 
27.4.1930 г.: „На 13 април 
след обяд в колодрума се 
състоя федеративен мач 
между с.к. „Ш. Сокол“ и 
„Владислав“. Мача завър-
ши при равен резултат 
2-2.“

На 15 май „Владислав“ 
побеждава „Хан Омуртаг“ 
с 3-0 в Шумен.

В. „Спортъ“, бр. 318, 
18.05.1930 г.: „От досега 
играните мачове поло-
жението на таблицата за 
първенство е следната: 
1.) „Владислав“ 6 м., 11 т.; 
2.) „Ш. сокол“ 7 м., 11 т.; 3.) 
„Тича“ 7 м., 7 т... Остава да 
се играят за окончателно 
първенство още 2 мача. 
На 11 май анулирания мач 
от миналия полусезон 
между „Владислав“ и „Ш. 
сокол“ и на 18 май между 
„Тича“ и „Владислав“. Във 
всеки случай първенство-
то ще се оспорва между 
„Владислав“ и „Ш. сокол“. 
Като най-вероятен се оч-
ертава „Владислав“. Той 
има да играе още 2 мача. 

5.05.1930 г.: СК „Владислав“ преди победата в Шумен, от ляво надясно: Г. А. Георгиев, Здравко Янакиев,
Стефан Данчев - Шпетко, Петър Христов, Пантелей Буйнов, Иван Моканов, Любен Балтаджиев,

Любомир Загорски, Иван Георгиев - Шико, Андрей Иванов, Стефан Колимов, …..
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1930
* * *
Шпионската афера 
(в полза на Югосла-
вия) избухва през 
есента на 1930 г., 
предизвикана от 
незаконно разслед-
ване за шпионаж 
на ВМРО и висши 
офицери, довело до 
самоубийството на 
полк. Константин 
Маринополски

***
27.04. На състоялия 
се днес мач „Вла-
дислав“ – „Ботев“ 
- Варна, при резул-
тат 3-2 в полза на 
„Владислав“, боте-
вци напуснаха игри-
щето в средата на 
втория хафтайм 
и вероятно ще 
получат админи-
стративен резул-
тат 3-0 в полза на 
„Владислав“ Играча 
К. Денев вреди на 
ансамбловата игра 
със своите мъмре-
ния. Нека свикне да 
се владее.(в. „Спор-
тъ“, 18.06.1930 г.)

***
„Ш. сокол“, който 
оспорва мястото 
на „Владислав“ е 
подал контестация 
до Арбитражния 
съд за мачовете 
му 2-2 и 3-2 за „Вл.“. 
Иска присъждане на 
резултата в негова 
полза, понеже в един 
мач „Владислав“ 
се е явил с няколко 
играча в неформено 
облекло, а другия 
– за непредставя-
не на 2 футболни 
топки. (в. „Спортъ“, 
25.6.1930 г.)

„Ш. сокол“ може да се бори 
за първо място само ако 
победи „Владислав“. След 
привършване на федера-
тивните си мачове В.О.С.О. 
ще състави два градски 
тима и ще направи постъп-
ки единият тим да играе 
в София срещу Софийски 
градски тим.“

В. „Спортъ“, бр. 320, 
25.05.1930 г.: „Владислав“ 
– „Шип. сокол“ 3-2. На 11 
того се изнесе решающият 
и с небивал интерес очак-
ван мач за окончателното 
определяне първенеца на 
областта. Добрата рекла-
ма и оживените спорове 
поведоха на „колодрума“ 
хилядна публика. Мачът е 
от първия полусезон и се 
преиграва по решение на 
Б.Н.С.Ф. „Ш. сокол“ и при 
равен резултат има добър 
шанс, тъй като „Вл“ в такъв 
случай само с победа над 
„Тича“ на 18 того би изля-
зъл пръв. Мачът започва в 
4 часа и 10 мин. с удар от 
„Вл“. Първите 15 минути 
инициативата е променли-
ва. Вратаря на „Вл“ спасява 
на 15 минути опасно поло-
жение. Започват чести кор-
нери пред вратата на „Вл“, 
което от части се дължи на 
вятъра. Инициативата е у 
„Ш.с.“ които полагат стара-
ние да отбележат. Топката 
често е в краката на д. кри-
ло на „Ш.с.“, чиито нападе-
ния обаче парира успешно 
десния хаф Г. Георгиев. На 
30 минути светкавичен шут 
е в ръцете на голкипъра на 
„Вл“. На 30 минути лявото 
крило центрира, център 
форуарда дава удар с гла-
ва във вратата на „Ш.с.“, 
голкипъра отбива неспо-
лучливо, десния инсайд из-
ползва случая и отбелязва 
първия гол. На 38 минути 

дясното крило на „Ш.с.“ 
след един дурх минава 
хафбековата линия и от-
белязва неспасяем гол. 
„Вл“ – „Ш.с.“ 1-1. Хафтайм 
при равен резултат. Вто-
рото полувреме почна с 
удар от „Ш.с.“. Прояви на 
груба игра са спрени от 
безупречната свирка на 
рефера Б. Бянов. На 5 ми-
нути ц. форуард на „Ш.с.“ 
поема топката и мигно-
вено я праща в гола. Вра-
таря на „Вл“ пропуща, 1-2. 
При едно меле пред вра-
тата на „Ш.с.“ бека праща 
топката с ръка в корнер. 
Пеналтикик, „Вл“ уравня-
ва, 2-2. Непрекъснати на-
бези пред пеналтерията 
на „Вл“. Реф свири чести 
фаули. Голкипъра на „Вл“ 
улавя един бомбен шут. 
Инициативата е вече 
всецяло в „Ш.с.“. Център 
форуарда на „Вл“ ударен, 
почти не играе. На 20 ми-
нути критично положе-
ние пред „Вл“, голкипъра 
остава зад топката, бекът 
отбива и подава на де-
сния хафбек. Същия дава 
висока топка към ц. фор. 
на „Вл“, които поема с гла-
ва и праща в мрежата, 3-2. 
„Вл“ минава окончателно 
в отбрана, „Ш.с“ напразно 
полага усилия да уравни. 
Ц. хафбека на „Вл“ под-
държа отлично връзката 
в отбраната. Последни-
те 15 минути изтекоха 
в непрекъснати тачове. 
Години вече Варненска-
та спортна публика не е 
виждала такова прециз-
но и безпристрастно ре-
фериране. Поручик Боян 
Бянов даде примерен 
урок на варненските ре-
фери. Същият долавяше 
и най-малките грешки. 
Ние не можем освен да 
поздравим г. Бянов и да 
пожелаем да го виждаме 
по-често в качеството 

на рефер. Този мач иде да 
докаже за сетен път, че за 
инцидентите на игрището 
имат вина неавторитетни-
те рефери, нежели тимо-
вете. Владиславци дадоха 
отлична отбрана. Въпреки 
инициативата си и през 
двата хафтайма, соколци 
мъчно стигаха до пенал-
терията. „Вл“ като единица 
беше по-добрия тим на 
игрището. Отбраната на 
„Ш.с.“ далеч не е ефикас-
на. На „Вл“ липсва хомо-
генност в нападателната 
линия, което не позволи 
да се констатират слабите 
места в отбраната на „Ш.с.“. 
Най-добрите според нас 
на игрището този път бяха 
център хафбека на „Вл“ 
Георги (бел. Генчо) Дими-
тров и дес. инсайд на „Ш.с.“

В. „Спортъ“, бр. 322, 
8.06.1930 г.: „Тича“ – „Вла-
дислав“ 2-1. На 25 май в 
колодрума се състоя по-
следния федеративен 
мач за първенство между 
сп. клубове „Тича“ и „Вла-
дислав“. Тичанци играха 
доста добре и със своята 
легална игра успяха да по-
бедят. Публиката отдавна 
не бе виждала подобна 
красива и легална игра.

***
На 18 май „Ш. сокол“ 

и „Тича“ играха приятел-
ски мач. Първия хафтайм 
завърши 1-1. Головете и 
на двете страни станаха 
изключително по вина на 
вратарите. Втория хафтайм 
пролича вече надмощието 
на „Ш.с.“, който обеляза по-
следователно още 3 гола 
и покачи резултата на 4-1. 
Първият хафтайм инициа-
тивата клонеше към две-
те страни. Отбраната на 
„Ш.с.“ е по-слаба от тази 
на „Тича“, обаче на „Тича“ 
липсва удар в гола. Вто-
рия хафтайм „Ш.с.“ имаше 
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явно надмощие, а тичанци 
дадоха признак на умора. 
Голкипъра на „Тича“ спо-
ред възрастта си е много 
добър, а този на „Ш.с.“ на-
против, много несръчен. 
Реферира добре Кръстьо 
Петров.“

В. „Спортъ“, бр. 324, 
13.06.1930 г.: „На 25 май 
в неделя ... Всички спорт-
ни среди в града бяха в 
напрегнато състояние и 
чакаха часа, в който ре-
ферската свирка ще проз-
вучи и събере волните 
деца на спорта. Точно в 5 
часа, червените и зелени-
те излизат, бурно аклами-
рани от многохилядната 
публика, присъствието на 
която явно доказваше го-
лемия интерес, с който се 
очакваше този мач. Топка-
та е на центъра. Играчите 
са по своите места и чакат 
знакът за почване, който 

не закъснява да прозвучи 
и да скове сърцата на мно-
гохилядната публика пред 
неизвестността от изхода 
на тази борба. Първи удар 
имат „Владислав“, чиито 
играчи с добри пасиров-
ки наближават вратата на 
„Тича“, но отбраната е на 
своето място и отблъсва. 
Следват красиви напа-
дения и от двете страни. 
Играта е нервна и дава 
още в самото начало едно 
възбудено настроение на 
публиката. „Тича“ взема за 
момент надмощие, левият 
краен Атанасов прави спо-
лучлив пробив и сервира 
много добре топката, но 
ц. форуарда бие високо. 
Пак чрез лявото крило, ц. 
форуарда на „Тича“ полу-
чава топката за втори път, 
следва силен шут, който 
минава няколко санти-
метра над горния дирек. 
Инициативата минава у 
„Владислав“. Вътрешната 

тройка, позната на вар-
ненските спортисти като 
отлични техници комби-
нира много добре и на-
ближава вратата на „Тича“. 
Ц. форуарда К. Денев дава 
на левия инсайд, който 
със свойствения си силен 
удар, праща топката от 
20 м в мрежата. Гол, 1-0 
за „Владислав“, играта се 
оживява. Вихрени напа-
дения от едната и другата 
страна, двамата вратари 
показват своята техни-
ка. Второто полувреме 
започва с удар на „Тича“, 
която взема инициатива-
та. Ту красиви комбина-
ции между вътрешната 
тройка, ту бързи проби-
ви чрез дясното крило, 
което през второто полу-
време игра отлично. Бър-
зата игра на тичанци вся 
разбърканост в играта на 
„Владислав“, който мина 
в отбрана. Това беше тях-

9.06.1930 г., Пловдив, капитанът Генчо Христов поздравява футболистите
на „Ботев“, зад него от ляво: Здравко Янакиев, Евтим Филев, Петър Христов,

Стефан Данчев - Шпетко, Кирил Генов, Любен Балтаджиев, Иван Георгиев
(Трендафилов) - Шико, Георги Н. Георгиев, Стефан Колимов, Андрей Иванов

От 13 до 30 юли в 
Уругвай, ФИФА орга-

низира първото Све-
товно първенство 

по футбол, в което 
са поканени всички 
страни, членки на 

организацията, неза-
висимо от статута 

на играчите им. 13 
страни се явяват да 

си оспорват тит-
лата на Световен 
шампион. Поради 

трудност в пъту-
ването (с параход) и 

продължителността 
от около три месеца 
за цялата кампания, 

само четири Европей-
ски страни се впус-

кат в надпреварата, 
като две от тях са 

Балкански. Югославия 
прескача груповата 

фаза след победи над 
Бразилия и Боливия, 

но е елиминирана с 
категоричното 6-1 

от Уругвай в следва-
щият кръг (който 

се явява полуфинал). 
Уругвай запазва 

името и титлата си 
на шампион, спечеле-
ни на Олимпийските 

игри от 1924 и 1928 г. 
(и двата Олимпийски 

турнира са орга-
низирани от ФИФА 

с условието да не 
участват профе-

сионални футболи-
сти). От страна на 

България не е проявен 
интерес за участие в 

това първенство.
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1930ната най-голяма грешка. 
Нямаше кой да напада, 
а това се отрази твърде 
зле. Играта се развива-
ше винаги в техния терен. 
Многохилядната публика, 
щастлива да види красива 
комбинативна игра, заслу-
жено акламираше. Ц. халф-
бека Щ. Савов игра повече 
от великолепно. Отбраната 
на „Владислав“, стремяща 
се да запази резултата иг-
рае отлично. При едно на-
падение става пеналти кик, 
играчите на „Владислав“ 
протестират, но рефера се 
налага. Гълъбов преобръ-
ща в гол, 1-1. Няма никак-
ва инициатива в играчите 
на „Владислав“.  Капитанът 
на „Владислав“ напуска иг-
рата. Левият хафбек бива 
изгонен за груба игра. При 
един великолепен удар от 
десния инсайд на „Тича“, 
лявото крило покачва с 
глава, 2-1 за „Тича“. Много-
хилядната публика избухва 
във възторжени овации. 
До края на играта тичанци 
нападат, стремящи се да 
покачат резултата. Край-
ният резултат остана 2-1 за 
„Тича“ и публиката понесе 
на ръце своите любимци.“

В. „Спортъ“, бр. 326, 
26.06.1930 г.: „По мача „Бо-
тев“ – „Владислав“. Както се 
съобщи вече варненския 
„Владислав“ гостува на 
държавния първенец „Бо-
тев“ Пловдив и бе победен 
с 3-0. Това се дължи до го-
ляма степен на липсата на 
трима от най-добрите иг-
рачи. За това нещо на упра-
вителния съвет се направи 
забележка, че не трябва 
да се изпраща непълен 
тим, още повече че резер-
вите съвсем не можеха да 
заместят празните места. 
Управата на „Владислав“ е 
решила да поддържа тимът 

си в добра боева форма 
и за да заякчи връзките 
с клубовете от другите 
градове, да уреди реди-
ца междуградски срещи. 
„Владислав“ е доволен 
много от гостуването си 
в Пловдив. Дисциплина-
та и спортменството на 
„Ботев“ им е направило 
най-добро впечатление. 
Тимът на „Ботев“ във вся-
ко отношение може да 
служи за образец. Реван-
ша ще бъде през месец 
август във Варна.“

В. „Спортъ“, бр. 334, 
15.08.1930 г.: „Първият 
мач на „АС 23“ срещу фи-
налиста за Царската купа, 
варненският шампион 
„Владислав“ даде 3-1. 
„Владислав“ имаше над-
мощие, нападателната 
линия на „АС 23“ бе слаба 
и не можа да се справи с 
много удобни моменти. 
Тимът на „Владислав“ в 
момента има голяма бо-
ева стойност и предста-
влява опасен противник 
за финала на държавното 
първенство. Вторият мач 
на „АС 23“, игран в неде-
ля 10.08. срещу „Тича“ е 
дал победа на софиянци 
с 2-0, които са имали и 
значително надмощие. 
„Тича“ е дала добра игра 
без ефикастност пред 
гола.“

В. „Спортъ“, бр. 336, 
28.08.1930 г.: „Тича“ бие 
„Глория“ – Добрич, с 5-2. 
В неделя сутринта, 17 т.м. 
с автомобил от Добрич 
(Румъния) пристигнаха 
играчите от СК „Глория“ 
и множество гости бъл-
гари от Добрич. На гра-
ницата те бяха привет-
ствани от управата на СК 
„Тича“. Тимът на „Глория“ 
бе съставен изключи-
телно от млади снажни 

добруджанци българи 
с изключение на лявото 
крило, който бе румънец 
и вратаря – арменец. След 
обяд на военното игрище 
се състоя мачът. Реферът 
дава сигнал за почване на 
играта. Топката е на гости-
те, но тя бързо се подема 
от тичанци. Левия индайд 
на „Тича“ бие и прави гол. 
Гостите от „Глория“ играят 
добре и при едно напа-
дение сполучват да из-
равнят. През второто по-
лувреме „Тича“ успява да 
отбележи последователно 
още 4 гола. „Глория“ прави 
своя втори гол, но свирка-
та на рефера извести края 
на играта. Резултат 5-2 за 
„Тича“. Изобщо взето двата 
тима играха доста добре. 
Реферът Г. Балабанов бе 
доста слаб. Играта на два 
пъти бе прекъсвана по 
негово невнимание и със 
заплашване от страна на 
гостите, че ще напуснат иг-
рището.“ Бр. 338, 10.9.1930 
г.: „..Гостуването на добри-
чки и други клубове от 
поробена Добруджа за-
служава пълна подкрепа и 
е желателно да продължи 
и за напред. Варненските 
клубове пък, при връща-
не на визитата не трябва 
да търсят кярове, а да се 
задоволят с „минималния“ 
екзистенцминимум. Неиз-
мерима би била ползата от 
чести гостувания на вар-
ненски тимове, като при-
нос към общите усилия за 
поддържане на будно на-
ционално чувство на по-
робената българщина.“

В. „Спортъ“, бр. 336, 
28.08.1930 г.:  

Междуградски футбол

“Тича” победи “Сла-
вия” с 3:2

Софийският първенец 

На Първото све-
товно първенство 
участие взема и 
отборът на Румъ-
ния, воден от своят 
наставник Костел 
Радулеску, играл с 
екипа на „Трикульор“ 
на Колодрума във 
Варна срещу „Тича“ 
на 27.04.1924 г. 
Функциите си на 
ръководител той е 
изпълнявал под пря-
кото попечителсво 
на румънският крал 
Карол II. Монархът 
се проявява като 
ентусиазиран фут-
болен запалянко, 
който е давал лични 
наставления върху 
подготовката и се-
лекцията на отбора 
и е гарантирал, че 
никой няма да загуби 
работата си след 
тримесечното 
отсъствие. Освен 
като мениджър на 
румънския отбор, 
Радулеску участва 
и като страничен 
съдия в два от мачо-
вете на Аржентина 
(срещу Франция и 
Мексико). Румъния 
отпада в груповата 
фаза след победа с 
3-1 над Перу и загуба 
с 0-4 срещу домакина 
Уругвай.
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има днеска лош шанс
С “АС 23” “Тича” даде 

равен мач
Варненци са опасни 

съперници на София
Денят 24 август бе една 

изненада за София. След 
3-годишен застой между 
Варна и София, гостува-
нето на “Тича” показа, че 
футболът във Варна не е в 
такъв упадък, за какъвто 
се предполагаше в послед-
но време. След равния ре-

зултат и не добрата игра 
в събота срещу “АС 23”, в 
неделя “Тича” показа нещо 
повече и въпреки, че не 
превъзхождаше техниче-
ски, победи Софийския 
първенец “Славия” с 3-2. 
Това е изненада, защото 
- нека го признаем, очак-
ваше се със сигуност „Сла-
вия” да победи. 

„Тича” даде самоотвер-
жена, бърза и амбициозна 
игра, лишена обаче от до-
бра техника. Най-добре от 

целия тим играха врата-
рят и бековете.

„Славия” превъзхож-
даше в техническия зами-
съл на играта но напада-
телите пред вратата бяха 
слаби, особено двете кри-
ла.

“Тича” бие “Славия” с 
3-2 (2-2)

Обявеният рефер Ба-
танджиев не се явява и 
играта е поверена на Хр. 
Христов. Още от първия 
удар тя става жива. Раз-
менят се няколко нападе-
ния и в 6 мин. лев. инс. на 
„Тича” приема един пас от 
центъра и със  силен удар 
открива резултата за клу-
ба си.

“Славия” минава в на-
падение. Борбата се води 
пред вратата на „Тича”. 
Вратарят плонжира, но 
изпуска топката, която е 
отправена в празната вра-
та. Бекът спасява сигур-
ния гол с ръка и реферът 
дава дузпа. Силният удар 
на Калканджиев изравня-
ва 1-1.

Играта се води с про-
менливо надмощие. Ня-
колко корнери за двете 

1930

17.08.1930 г., „Тича“ 
и „Глория“ Добрич 

на Военното иг-
рище, прав в ляво: 
Аспарух Алексиев 

(вратар), клекнали: 
Венцеслав Камбу-

ров, Пейчо Кожуха-
ров, Евгени Камбу-

ров, Оник Харипян, 
Щерю Савов, Ховсеп 

Еремян, Божи-
дар Бянов, Борис 

Петров, Евтим 
Филев и неизв.

Юношите на „Тича“ с Купата на офицера, спечелена през 1930 г., от     ляво надясно: 
Димитър Пантев, Гарабед Гарабедов, ...., Атанас Ковачев, ..., Куртев,

Стефан Калъчев, ...., Борис Кирилов и Вълчан Бяндов, клекнал Иван Сарайдаров
и Саркиз Тозбейкян (отг. спорт)
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страни  са без резултат, 
докато при една борба 
пред вратата Найдо из-
праща топката във вратата 
на “Тича” и покачва на 2-1. 
„Славия” взима надмощие 
и всички смятат, че ще пос-
ледва увеличаване на го-
ловия резултат, когато за 
общо очудване д. форуард 
на “Тича” бие силно и отно-
во изравнява, 2-2.

Втория хаф. 15 м. “Сла-
вия” има надмощие.

Серия от удари се дават 
във вратата и принуждават 
вратаря усилено да работи 
и още един път да покаже 
добрите си качества. Наис-
тина, че повечето топки се 
биеха право в ръцете му, 
обаче имаше моменти, ко-
гато той спаси много кри-
тични положения.

Към 35-а мин. пак при 
едно слизане “Тича” печели 
фаул. Бие л. хафбек и 30-ме-
тровия му удар право в гор-
ния ъгъл на вратата. Усили-
ята на Спиров  са напразни 
и публиката аплодира 3-ия 
и победен гол на “Тича”.

Калканджиев и Най-
до се разчустват. “Славия” 
е постоянно пред вратата 
на варненци, но бековете, 
вратарят, и донякъде ло-
шия шанс на „славистите” 

не им позволи да отбеле-
жат. Хр. Христов ръково-
ди добре.

“Тича” – “аС 23” 1-1 
(0-0)

Под свирката на ре-
фера Русев мачът започ-
ва при слабо посетено 
игрище.

Тимьт на „Тича” е по-
пълнен с двама играчи; ц. 
фор. от „Ш. Сокол” и л. инс. 
на „Владислав”. От „АС 23”. 
липсват 5 от титулярните 
му играчи, изключени от 
СОСО.

Целият хафтайм игра-
та е мудна и разпокъсана. 
Няколко комбинации и 
два-три удара от двете 
страни дават възможност 
на вратарите да покажат 
добрата си форма. Пуб-
ликата без интерес следи 
играта.

Един аероплан на 
„Сидно“, който грави 
красиви виражи ниско 
над игрището привлича 
повече вниманието на 
зрителите. Хафтайма за-
вършва 0-0.

През втория — игра-
та става по-интересна. 
„Тича” дава по добра игра 
и има по-често инициа-
тивата, но комбинации-
те й не са завършени и 

пропадат пред вратата. 
При все това „Тича” имаше 
случая по-често да шутира 
във вратата на “АС 23”. Чак 
в 32-та мин. д. кр. на „Тича” 
Камбуров пробива хаф-
бековата линия и шутира 
силно. Топката се удря в 
дирека на вратата и под 
остър ъгъл влиза в мре-
жата. „Тича” открива 1-0. 
Пет мин. по-късно л. инс. 
на „АС 23”. от положение 
офсайд дава идеален удар 
и изравнява 1-1. До края и 
двата тима правиха усилия 
да дадат победния гол, но 
не успяха.

През втория хаф. ре-
ферът отстрани хаф. на 
“Тича” заради некоректно 
държане.

Лошо впечатление на-
прави саморазправата на 
варненци с рефера през 
време на играта.

„Спортен преглед“, 
5.09.1930 г.: „Е. Джумая, на 
31 м.м. в града се състоя 
футболен мач между с.к. 
„Тича“ от Варна и СК „Свет-
кавица“ от Ески Джумая. 
Мачът будеше голям инте-
рес между гражданството, 
тъй като тимът на „Тича“ за 
пръв път идва на гости на 
другарите си спортисти от 
„Светкавица“. Играта за-

Снимка без 
дата и текст, 
разпознати-
те на нея са 
рефери към 
СК "Тича", от 
ляво надясно: 
Асен Върбанов 
(3-ти), Вахар-
шак Мартаян 
(5-ти), Аарон 
(Грон) Кавафян 
(7-ми), Георги 
Балабанов 
(8-ми) клекнал 
долу цивилен: 
Саркиз Тозбей-
кян - меценат
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почна в 5 ч. През първото 
полувреме и двата тима иг-
раха доста добре и рефера 
съобщи резултата на полу-
времето 2-2. Във второто 
полувреме „Тича“ отбеляза 
още 4 гола, а „Светкавица“ 
едва 1, въпреки че имаше 
голям шанс да изравни 
резултата и нищо пове-
че. Обаче липсваха силни 
удари в гола. И така мача 
свърши при резултат 6-3 в 
полза на „Тича“.  „Светкави-
ца“ можеше да отбележи 
добър резултат, и то ако 
инсайдите, въобще напа-
дателите биеха направо в 
гола, а не и да се разправят 
всред игра и да пасират в 
най-критичните положе-
ния на противника. Меж-
ду нападателите има хора, 
които вече са си загубили 
качествата на ирачи и те 
следва да отстъпят места-
та си на по-достойни мла-
ди играчи. От играчите на 
„Светкавица“ се отличиха 
П. Бояджиев, Ил. Габров-
ски и Кеворк, а за тичанци 
няма какво да се каже, те 
играха доста добра игра. 
Нека „Светкавица“ си взе-
ме акт от горе казаното и 
не позволява за напред на 
самите играчи, сами те да 
сформируват тима при та-
кива сериозни мачове.“

24.08.1930 г., ст. 
„Славия“: прави 
от ляво: В. Хри-

стов, Ховсеп Ере-
мян, А. Ковачев, Д. 

Николов, Евтим 
Филев, Л. Гиков, Д. 

Манолов, Борис 
Петров, Евгени 
Камбуров, Цве-

тан Димитров, 
П. Къртевски, Хр. 

Христов (рефер) и 
Аспарух Алексиев, 

клекнали: Н. Кал-
канджиев, И. Ми-

хайлов, Венцеслав 
Камбуров, Б. Рома-

нов, Щерю Савов, 
Иван Найденов, 

В. Стоянов, Оник 
Харипян и Минко 

Гълъбов седнал 
отпред: 

Н. Спиров

В. “Миръ”, 15.09.1930 
г.

Физическо възпита-
ние

“Левски” - „Владислав” 
5-1

Вчера „Левски“ изнесе 
добра победа над Варнен-
ския първенец и фина-
лист за Царската купа -. СК 
„Владислав“, „Левски“ бие 
съперника си с големия 
резултат 5-1.

Многобройната пуб-
лика на игр. „Левски“ на-
блюдаваше интересна 
игра, където два тима с 
различни качества си ос-
порваха една сериозна 
борба. Докато „Левски“ 
влагаше замисъл в пода-
ванията си и изпъкваше 
със значително по-зряла-
та си техника, „Владислав“ 
се стремеше да постигне 
успех изключително с го-
лямата си издържливост. В 
бързината гостите не бяха 
по-лоши от противника си. 
Най-слаби бяха гостите в 
неумелото им търсене на 
място, особено в х. беко-
вете и нападателите си.

Само при отбрана гос-
тите проявяваха в момен-
ти известна тактика. Като 
че ли тимът е научен да иг-
рае все повече в отбрана. 
При нападение х. бековете 
на „Вл.“ остават при стари-

те си отбранителни места, 
без да излизат напред и 
подкрепват напредващи-
те нападатели.

Пръв „Левски“ отбе-
ляза гол във 2-та минута. 
Едно щастливо нападе-
ние на лявото крило от 
„Вл.“ донесе единствения 
гол за варненци. Един-
ствено лявото крило от 
тима на „Вл.“ изпъкна съ 
по-добри данни - владе-
ние на топката и развива-
не в подходящия момент 
„голяма бързина”. До края 
на полувремето „Левски“ 
отбеляза втори гол.

Второто полувреме 
захваща отново с бър-
за игра, за да завърши с 
голямо надмощие за „Л.“. 
Отбраната на гостите не 
можа да се справи със 
силните нападения на 
„Л.“. Нападателят Пешев за 
трети път праща топката в 
мрежата на „Вл.“ след като 
успя да пробие отбраната 
на гостите се отзова сам 
пред вратата. Този нов ус-
пех на „Л.“ подействува не-
благоприятно върху духа 
на „Вл”. „Левски“ прояви 
след това още по-голяма 
дейност. Скоро резулта-
тът бе повишен с два нови 
гола, който „Л.“ спечели от 
двете си крила.
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Гостите отдръпнаха 
почти всичките си сили в 
своята половина на игри-
щето.

Краят на играта бе обя-
вен от рефера г-н Атанасов 
и „Левски“ имаше вече спе-
челена победа над един от 
най-добрите тимове в Бъл-
гария с 5-1.

„Владислав“ е доста 
слаб за своя противник 
“Левски“. Тимът на гостите 
има играчи с добри данни, 
особено между нападате-
лите и х.-бековете, обаче 
общата игра на тима е още 
първобитна. Необходими 
са по-чести срещи между 
варненските футболисти и 
софийските за засилване 
футбола във Варна.

„Левски“ даде вчера 
издържана игра с хубав за-
мисъл, добри подавания, 
бързина и издръжливост. 
Тимът направи отлично 
впечатление.

„Левски“, след като успя 
да изнесе този сезон до-
бри победи срещу тримата 
най-силни представители 
в състезанията за Царска-
та купа - със „Славия“ 4-1, 
с „Ботев“ 3-1 и 4-1 и с „Вла-
дислав“ 5-1, изпъква в мо-

мента като най-здравия 
тим в България.

„Владислав“ — 
„Спортклуб“ 3-2

В  първия  си мач  срещу 
„Спортклуб“варненският 
първенец излезе побе-
дител с 3-2. Играта не 
представляваше особен 
интерес. Състезаваха се 
два тима, където на пър-
во място изпъква физи-
ческата сила. „Вл.“ прите-
жава силни и издръжли-
ви играчи, но и „Сп. клуб“ 
не е по-слаб в това отно-
шение. Отдавна в някой 
мач не е изразходвано 
безрезултатно толкова 
много енергия и тичане, 
както в последната сре-
ща „Владислав” - „Спорт-
клуб”.

В. „Спортъ“, бр. 340, 
28.09.1930 г.: „На 14 т.м. 
в Колодрума се състоя 
другарски футболен мач 
между сп. клубове „Ш. со-
кол“ и „Тича“. „Ш. сокол“ 
успя да победи „Тича“ с 
чувствителния резул-
тат 9-1. „Тича“ не можа 
да даде хубава игра и с 
нищо не оправда тази, 
която даде срещу „Вла-
дислав“ при равен резул-

тат 3-3. Би трябвало упра-
вата на клуба да обърне 
по-сериозно внимание 
върху състава на тимът си 
и не при всеки мач да се 
явява с нов тим.“

В. „Спортъ“, бр. 341, 
1.10.1930 г.: „Около мача 
„Левски“ – „Владислав“. 
Съдейки по спортните до-
писки в софийската преса, 
разочарованието от игра-
та на „Владислав“ е твърде 
голямо. Управителния съ-
вет на „Владислав“ обаче, 
въпреки искреното си же-
лание, не успя да изпрати 
цялостния първи тим, а 
при това двама души ти-
туляри, единия поради 
отсъствие от града, дру-
гия поради болест бяха 
почти нетренирани.  Като 
прибавим към това, че 
вратаря е бил контузен от 
първия мач, нямаме право 
да съдиме окончателно за 
стойността на първия тим 
на „Владислав“, но да по-
чакаме до финалния мач, 
а също и до реванша „Вла-
дислав“ – „Левски“, защото 
който и да е тим, имайки за 
противник изпитания та-
къв на „Левски“, с две или 

1930

3.08.1930 г. Коло-
друма, полуфинал 
за ДП, „Владислав“ 
- „Хан Омуртаг“ 
Шумен, Варненци в 
бяло от ляво надяс-
но: отпед капитана 
Кирил Денев, зад 
него: Евтим Филев, 
Пантелей Буйнов, 
Любомир Загорски, 
Иван Моканов, 
Здравко Янакиев, Пе-
тър Христов. Иван 
Трендафилов - Шико, 
Георги Н. Георгиев, 
Цветан Димитров, 
Андрей Иванов
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три слаби места, може да 
се счита за предварително 
бит...“

Държавно пър-
венство

В. „Спортъ“, бр. 
330, 20.07.1930 г.: 
„Държавно първен-
ство, първи рунд .. „Вла-
дислав“ – „Слава“ - Ямбол, 
мачът не е довършил по-

ради силния дъжд и ще се 
преиграва. Рефер Батан-
джиев. .. Вторият рунд ще 
се състои на 20 т.м. Ще иг-
раят: победителят от „Вла-

дислав“ – „Слава“ 
срещу „Хан Омуртаг“ 
и „Славия“ срещу 
„Етър“. Държавния 
шампион „Ботев“ – 
Пловдив, остава на-

право за полуфинала.“
Мачът „Владислав“ – 

„Слава“ - Ямбол, започнал 

на 13.07.1930 г. е прекъс-
нат поради проливен 
дъжд при резултат 1-0 за 
„Владислав“ и е доигран 
на 27.07. с краен резултат 
7-1 за варненци.

Полуфиналът срещу 
„Хан Омуртаг“ – Шумен, се 
играе на 3.08.1930 г. „Вла-
дислав“ побеждава с 4-2 и 
се класира за финала, къ-
дето ще срещне „Славия“ 
на 3.10.

14.09.1930 г., игр. „Левски“, София, преди мача „Левски“ - „Владислав“, прави от ляво: Фридрих Клюд (рефер), Здравко 
Янакиев, Иван Георгиев (Трендафилов) – Шико, Евтим Филев, Стефан Данчев – Шпетко, Георги Н. Георгиев, Любен Бал-

таджиев, А. Пешев, Цветан Димитров, Н. Димитров, Пантелей Буйнов, А. Димитров, К. Ефремов, Алекси Алексиев 
(полузакрит), Венелин Димитриев, Андрей Иванов, Александър Блюмел (предс. „Владислав“), г-н Пецев (ВОСО) .., кле-

кнали: А. Христов, В. Василев, С. Янков, М. Лозанов, А. Панчев, Н. Лозанов, Р. Мазников, В. Христов, К. Жеков



193

В. „Спортъ“, бр. 341, 
1.10.1930 г. 

Пред големия финал
На 3 октомври в 3 ч. сл. 

об. на игр. “Левски”
“СЛаВИЯ” — София, и 

“ВЛаДИСЛаВ” — Варна
за трети път ще се 

срещнат за финала за Дър-
жавното първенство 1930 
г.

На кого ще бъде Цар-
ския трофей? Големият ин-
терес пред мача.

От 6 години насам - за 
пети път поред, на 3 ок-
томври т. г. ще се състои 
най-голямото футболно съ-

битие у нас — финалната 
борба за Царската купа и 
първенството на Бълга-
рия.

Както в 1927 и 1928 
г. така и днес на финала 
остава да се борят пак 
софийският „Славия“ и 
варненският „Владислав“.

М и н а л о г о д и ш н и -
ят носител на купата СК 
„Ботев” — Пловдив, след 
една достойна борба бе 
елиминиран на полуфи-
нала от „Славия” с ре-
зултата 2-1. Обаче, това 
подчертава, че стои на 
за видна висота.

Сега, в навечерие-
то на „Голямата борба“ 

може да се предвиди кой 
ще бъде вероятния дър-
жавен шампион за 1930 г.? 
След пора жението на Вла-
дислав”  от „Левски“, преди 
две седмици с 5-1, разбира 
се, че повечето шансове са 
на страната на „Славия“. Но 
нека не забравяме, че из-
ненадите не са редки.

Още повече, че „Вла-
дислав“ от 10 дена работи 
усилено върху обновения 
тим и нека се надяваме, 
че първият носи тел на 
Царската купа и държавен 
първенец ще се представя 
на 9 т. м. във форма, каква-
то и подобава на един тим, 

1930
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който за трети път се вече 
явява на финала за цар-
ския приз.

Тимът на „Владислав” 
ще се яви в титулярния си 
състав (срещу „Левски” са 
отсъствували двамина от 
титулярните му играчи).

Неговата нападателна 
линия се явява доста опас-
на с бързите си и резки 
действия. 

„Славия” ще представи 
своя хомогенен тим, който 
разполага сега с отлични 
бомбардировачи напа-
датели, които са заплаха 
пред вратата.

И най-после ще се 
срещнат съвсем различни 
системи на игра. Високите, 
с дълги подавания игра на 
„Владислав”, който изне-
надва с бързите си про-
биви и близката виенска 
игра на „Славия”. 

***
История на Царската 

купа
Основана е в 1925 год. 

Тогава за нея се бориха 
„Левски” – София, сре щу 
„Владислав” - Варна. „Вла-
дисвлав” победи с 2-0 и 
става първият нейн носи-
тел. През 1926 год. поради 
организационни причи-
ни мачове не се състоя-
ха. През 1927 г. на финала 
останаха „Славия” (София) 
срещу „Владислав” (Варна). 
След като се бореха 120 
мин. при резултат 1-1 ма-
чът остана да се доиграва 
отново на другия ден, оба-
че поради недоразумение 
за рефера „Владислав” 
отказва да играе. По-къс-
но купата пак се даде на 
„Владислав”. В 1928 год. на 
финала останаха отново 
„Славия” и „Владислав”. Не-
гативите от цялата година 
спорове по кафенетата и 
спортни коментари; кой е 
по-добър, се разреши на 

спортното игрище и „Сла-
вия” добре се реваншира 
за 1927 г. като победи с 4-0 
и стана за първи път дър-
жавен пьрвенец.

В 1929 г. „Левски”— Со-
фия е пак на финала, но 
сега срещу пловдивския 
първенец “Ботев”. И случи 
се това, което малко се оч-
акваше. „Ботев” би „Левски” 
с 1-0 и стана държавен 
първенец.

от кои клубове е спе-
челена купата

1925 г. „Владислав”— 
Варна

1926 г. „Владислав” — 
Варна

1927 г. не е играна
1928 г. „Славия” - Со-

фия
1929 г. „Ботев” - Плов-

див
1930 г. ?

В. „Спортъ“, бр. 142, 
5.10.1930 г.: 

финал за Царската 
купа

Както в 1928 година, 
така и тази за 1930, след 
упорита борба

„Славия” – София, по-
беди „Владислав” – Ва-
рна 4-1

и спечели Държавното 
първенство. „Владислав” 
даде по-добра игра 

от тази срещу „Левски” 
и се бори достойно.

Общо обаче играта не 
бе особена.

Моногоочакваният от 
хиляди спортистн ден дой-
де. 3 октомври: Денят на 
финалите за купата, пода-
рена от Негово Величест-
во нашият цар. Тълпи след 
тълпи възторжени люби-
тели на футбола обграж-
дат касите, задръстват 

входовете и изпълват не-
достатъчните трибуни на 
игр. „Левски”. Ранният есе-
нен хлад влияе на и без 
това възбудените нерви и 
привържениците на двата 
състезателни противници 
се измъчваха в очакване 
първият зов на рефера. 
Още няколко минути ос-
тават и голямата борба ще 
почне. Тази  година боре-
щите са два бивши носи-
тели на височайшия дар: 
„Владислав” — първене-
ца на Варна, който иде на 
финала като победител в 
рундовете на ямболския 
и шуменски първенци — 
„Слава” и „Омуртаг”; и со-
фийската „Славия”, който 
след като се справи лес-
но с „Кракра” от Перник и 
„Етър” от Търново, в тежка 
изнуритедна борба успя 
да елиминира миналого-
дишния носител СК “Бо-
тев” от Пловдив.

Точно в 4 часа колона-
та на софийските състеза-
телни тимове, предвож-
дана от юношите, носещи 
Сребърната купа и юно-
ши образуващи подвижна 
гора от спортни знамена 
влиза в игрището и се по-
строява в полукръг пред 
главната трибуна, където 
са г. представителите на 
Н. Величество, столичния 
кмет и Управителния съ-
вет на БНСФ. Един младеж 
произнася тържествена 
клетва за предана служба 
на спорта и джентълмен-
ство в играта. При гръмо-
гласното „хип, хип, ура!“, 
развети знамена, рояк 
гълъби, „Шуми Марица” 
войската се изтегля от иг-
рището.

Реферът Иван Батан-
джиев призовава тимо-
вете набърже да заемат 
местата си. Първото напа-
дение е на „Славия”. След 

1930

Италия бие Унгария с 
5-0 и печели Купата на 

Средна Европа. На 11 
май в Будапеща се със-

тоя многоочаквания 
финален мач между 

националните тимове 
на Унгария и Италия 
за купата на Средна 

Европа. Присъства 
публика от около 50 
000 души. След една 

умерена игра през 
първото полувреме, 

което завърши с 1-0 в 
полза на Италия, във 
второто полувреме 

италианците наложи-
ха своята игра и след 

дълго надмощие успяха 
да отбележат още 
4 гола. (в. „Спортъ“, 

25.05.1930 г.)

***
„Владислав“ бие „Тича“ 

на 4 юни с 3-2 по случай 
Денят на детето. 2 

мин. след започването 
„Владислав“ печели 

първия гол, който беше 
главно по грешка на 

вратаря. След 15 мин. 
Евг. Камбуров изравня-
ва. За груб фаул на вра-

таря на „Владислав“ 
реферът дава дузпа. 

„Вл.“ протестира. Уда-
ра на дузпата е в аут. 
Във втория хаф „Тича“ 
взема леко надмощие. 

„Вл.“ прави бързи 
пробиви и спечелва 2 

последователни гола 
чрез Дим. Димитриев 
и Кир. Денев. Към края 

„Тича“ печели още един 
гол чрез л. инс. П. Ко-

жухаров. (в. „Спортъ“, 
18.06.1930 г.)
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два паса един застраши-
телен шут към вратата на 
„Вл.”, но вратаря Здравко 
Янакиев отпраща  топката 
към центъра. Играта е още 
нервна, неустановена и ли-
шена от хубавите комбина-
ции, които са присъщи на 
„Славия” и стремителните 
нападения, така характер-
ни за „Владислав”. Но точ-
но в момента, когато тая 
мисъл занимава болшин-
ството, една отлична ком-
бинация на последвалите 
пасове от левия инсайд до 
лявото крило и обратно 
от него през всички фо-
руарди до дясното крило 
на „Славия” — Н. Станков, 
пада първият гол. Резулта-
тът е открит към 11 минута.

„Славия” почна да овла-
дява състезанието и още 
по-внушително да се нала-
га.

24-тата минута реферът 
дава свободен удар против 
“Владислав”, който сполуч-
ливо бит от Къртевски бива 
превърнат от Рафаилов в 
гол. Ударът бе не особено 
опасен, но Янакиев, като че 
ли подчертава както и при 
първия гол, че днес е далеч 
от свойствената си игра. 
Това разбира се въодуше-
вява още повече „славис-
тите”, които чувствувайки, 
че осигуряват победата, за-
почват спокойна, комбини-
рана игра, която ги тласка 
все по-напред.

На 35-а минута левият 
инсайд на “Славия”, Мано-
лов преодолява упорита-
та отбрана на “Владислав”, 
спуща се стремително към 
превзетата вече врата и с 
един шут бележи

— Третият гол
Полувремето завърш-

ва без други по-особени 
моменти.

Реферът отново вика 
състезателите на плаца. 
Публиката се е вече удво-
ила, като нито едно мяс-
то не е останало незаето. 
В централната ложа се 
вижда и министър-пред-
седателя Андрей Ляпчев.

Играта започва. „Вла-
дислав” е с непроменим 
дух и дава голям отпор на 
„Славия”. Предстоят още 
40 минути до края. Най-
после... всичко е възмож-
но. Не на това мнение, 
обаче, са “славистите”, 
които следват  неотклон-
но правилно организи-
раната си игра.

19-та минута Н. Стай-
ков, който както вече 
знаем не е тъй превъзхо-
ден, но все още е страши-
лище за провинциалните 
тимове, се завива към 
корнера и след критична 
борба със спина дава ко-
леблив шут към вратата. 
Янакиев неловко посре-
ща топката и я пропуща 
във вратата си – 4-0.

Мачът е вече решен 
99 на сто, купата остава в 
София. Доиграването на 
мача е вече формалност 
без която не може.

И интересът на пуб-
ликата е насочен не към 
въпроса кой ще победи, 
а към подвъпросчето: 
„ще направи ли „Славия” 
още нещо и ще спечели 
ли „Владислав” почетния 
гол..?“

И наистина 25-та мин. 
при едно меле пред „Сла-
вия”, вратарят плонжира 
и хваща топката, но зад 
гол-линията. Едно значи-
телно мнозинство, често 
изразяващо враждебни-
те си чувства към „Сла-
вия” изревава:

— Гол!
„Владислав” полу-

чава една доза надеж-
да. Не много след това 

те печелят и една дузпа, 
която бива твърде неспо-
лучливо насочена към 
вратата на „Славия”. И тая 
по-смела възможност за 
„Владислав” остава без ре-
зултат.

* * *
„Славия“ победи за 

втори път. След две години 
нейният тим победител за-
става пред царските пра-
теници, които поднасят 
купата символ на футбол-
ното първенство в Бълга-
рия за 1930-та. Една група 
запява химна на „Славия”. 
Множеството бурно акла-
мира победителят.

— Хвала им и честито 
първенство !

На края и малко кри-
тика.

Откровено казано, иг-
рата не бе от изрядните. 
„Владислав” е лош пред-
ставител на провинциал-
ния футбол, а и „Славия” бе 
под свойствената  си игра, 
която това лято изнесе на 
няколкото международни 
мачове срещу много по-
силни тимове.

Коя е причината за 
това декрасчендо в играта 
на тия първи представите-
ли на българския футбол 
е мъчно да се установи, 
но това е факт, на който 
ще трябва да се погледне 
по-оптимистично, защото 
спортът не познава друг 
път, освен тоя на прогреса. 
Б Мен.

В. „Мир“, бр. 9073, 
4.10.1930 г. : „Славия“ – 
„Владислав“ 4-1. „Славия“ 
държител на Царската 
купа. Играта не можа да 
събуди голям интерес у 
публиката. Още от начало-
то пролича, че съотноше-
нието на силите е в полза 
на „Славия“. Бяха се изми-

1930

Какво разстояние 
изминава един играч 
при един футболен 
мач? Обикновено се 
мисли, че един играч 
през време на фут-
болен мач изминава 
значително число 
километри. За да се 
има по-ясна предста-
ва, на мача Бохемианс 
– Стад Франс, игран в 
Париж е измерено, че 
център форуарда на 
„Бохемианс“ е изми-
нал за целия мач 2 км 
и 500 м. (в. „Спортъ“, 
18.12.1930 г.) 

*** 
Къде е признат 
официално професио-
нализма във фут-
бола? Според едно 
комюнике на ФИФА, в 
този момент профе-
сионалният футбол 
е признат в Англия, 
Ирландия, Шотлан-
дия, Чехия, Австрия, 
Унгария, Румъния, Гер-
мания, Испания, САЩ, 
Канада, и Английска 
Индия. Италия е едно 
изключение. Тамош-
ната федерация не 
се интересува дали 
футболистите са 
професионалисти 
или аматьори. За 
това там същест-
вуват платени ама-
тьори. (в. “Спортъ“, 
18.12.1930 г.)
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нали 20 минути от играта 
и „Славия“ имаше вече 2 
гола в своя полза. Един 
самостоятелен пробив 
на левия вътрешен напа-
дател завършва успешно 
и „Славия“ печели трети 
гол. „Владислав“ не може 
да подведе почти нито 
едно по-добро нападение. 
..Полувремето завърши 
3-0 за „Славия“. В начало-
то на второто полувреме 
„Владислав“ проявява 
оживление и предприема 
няколко опасни нападе-
ния. Реферът отстранява 
ц. нападател на „Славия“ 
за груба игра. И двата тима 
играят известно време с 
по 10 души. „Славия“ пе-
чели четвърти гол, който 

бе по-скоро грешка на от-
бранявания вратар. „Вла-
дислав“ след това печели 
своя почетен гол. Този 
успех на варненци бе бу-
рно приветстван от мно-
гобройната публика. Пред 
гола на „Славия“ скоро 
след това реферът дава 11 
метров наказателен удар, 
„Владислав“ обаче изпуща 
неумело един сигурен гол. 
Реферът г. Батанджиев, 
който ръководи мача, обя-
ви края на състезанието с 
победа 4-1 за „Славия“.

И в този мач се про-
крадва съмнението, че 
славистите са се подсигу-
рили с услугите на врата-
ря на „Владислав“ Здравко 
Янакиев. Десният бек на 
варненци в този финал д-р 

Любен Балтаджиев споде-
ля пред софийският жур-
налист Силвестър Милчев 
след много години: „Прес-
пахме в хотел „Берлин“ на 
мястото на сегашния ЦУМ. 
За закуска – шкембе чор-
ба. Играехме примитивен 
футбол. Бях малко груби-
чък. Пазех национала Ди-
митър Манолов – Найдо, 
по-възрастен, по-висок и 
по-як. Той, Велчо Стоянов, 
Толето Стайков и Пената 
Рафаилов бяха най-добри 
в тима на „Славия“. Мачът 
е загадка за мен. Голяма 
загадка. Не бяхме толкова 
слаби, не бяхме неравно-
стойни. Софиянци не бяха 
повече от нас. Загубихме 
много трагично с прости 

1930

3.10.1930 г., игр. „Левски“, София, прави от ляво: Иван Батанджиев (рефер), Павел Грозданов (отг. футбол. при БНСФ), 
Иван Георгиев - Шико, Венелин Димитриев, Любен Балтаджиев, Кирил Денев, Пантелей Буйнов, Д. Манолов, Георги Н. 

Георгиев, Д. Байкушев, Л. Гиков, П. Къртевски, Андрей Иванов (полузакрит), В. Христов, П. Рафаилов и Борис Камбу-
ров – Шушула, клекнали: Цветан Димитров, Кирил Пачев Генов – Кьопа, Н. Калканджиев, В. Стоянов, Н. Стайков, Д. 
Николов, Н. Спиров и Здравко Янакиев (бел. има разчетен вариант на снимката, според който вторият клекнал е 

Светослав Станчев Димитриев – Славчо, а последният прав е записан като Борис Генов - Шушула, халфбек, резерва, 
но играл – завършил Машинното у-ще)
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голове, и толкова безслав-
но. Вкараха ни четири съм-
нителни гола – от двайсет 
метра по земята, под коре-
ма на вратаря. При два от 
тях бях на пет-шест метра 
от вратата, топката се тър-
каля, Здравко ляга и тя ми-
нава под него. Няма мелле, 
нищо не му пречи. Дали 
беше случайно или както 
в днешно време се случва? 
Здравко беше бедно мом-
че ... Боже прости ме да не 
говоря глупости. Минали 
са седемдесет и повече го-
дини. Тогава плакахме от 
мъка. Заминахме си същата 
вечер, 18 часа път в треток-
ласен вагон до Варна.“(от 
„По хребета на българския 
футбол“, Силвестър Мил-

чев, 2003 г.)

Градска купа 
„Варна“

В. „Спортъ“, бр. 

343, 10.10.1930 г.: „За ку-
пата „Варна“ , „Тича“ бие 
„Ш. сокол“ 4-2. Първият 
мач на 3.10. за купата „Ва-
рна“ донесе елиминира-
нето на „Ш. сокол“, който 
бе победен от „Тича“ с 
4-2. Мачът представля-
ваше огромен интерес и 
бе събрал много зрители, 
още повече че преди из-
вестно време „Ш. сокол“ 
срази „Тича“ с 9-1. След 
дълго оспорвана игра и 
при променливо надмо-
щие, мачът завърши на-
равно 2-2. Реферът про-
дължи с 30 мин. „Тича“ се 
наложи и във вторите 15 
мин. даде още 2 гола и 
взе победата.“

В. „Спортъ“, бр. 346, 
22.10.1930 г.: „Вчера 
(бел.на 19/10) в Колодру-
ма се състоя полуфинал-
ната среща за градската 
купа „Варна“ между „Лев-
ски“ и „Владислав“. Мачът 
будеше голям интерес. 
Игрището бе пълно с пуб-
лика. Играта започна в 3 
и половина часа. Още от 
самото начало си личе-
ше, че победата ще бъде 
оспорвана. През първото 
полувреме „Левски“ успя 
да отбележи последова-
телно 2 гола. През второ-
то полувреме играта бе 
много нервна. Към 15-та 
минута десният инсайд 
на „Владислав“ отбеля-
за гол. При една добра и 
сполучлива комбинация 
„Владислав“ прави два 
гола. От фаул „Левски“ 
изравнява 3-3, но ка-
питанът на „Владислав“ 

упорства и не признава 
гола, понеже не било 
никакъв фаул. Реферът 
го предупреждава да 
внимава, но последния 
се нахвърля към него с 
обидни думи и др. Сега 
е времето да запитаме 
управата на ВОСО какво 
смята да направи, за да 
се приучат еднъж за ви-
наги играчите на подчи-

неност и да се премахнат 
най-после скандалите по 
варненските игрища.“

В. „Спортъ“, бр. 347, 
5.11.1930 г.: „Левски“ – 
„Тича“ 1-0. „Левски“ носи-
тел на купа „Варна“. В не-
деля 26 м.м. в Колодрума 
се състоя финалния мач 
за градската купа „Варна“. 
Точно в 3 часа и 20 мину-
ти мача започна с удар от 
„Тича“. Постепенно играта 
се развива и бързо се пре-
нася в терена на „Тича“, къ-
дето при едно леко надмо-
щие „Левски“ сполучва да 
отбележи първи своя гол. 
След това се почва бърза 
игра от страна на „Тича“, 
но безрезултатно. Първо-
то полувреме завърши в 
полза на „Левски“ при ре-
зултат 1-0. През второто 
полувреме се почва една 
нервна безсистемна игра, 
като и двете страни искаха 
да отбележат гол. Едва към 
края на мача „Тича“ свърз-
ва своята игра и даде ня-
колко добри удара в гола 
на своя противник, но без-
резултатно. Времето мина-

1930

Генчо христов
Димитров

Позиция: инсайд
СК „Владислав“ 1921 - 1930 г.

1 мач за България „А“

По-големият брат на Петър е един от ос-
нователите на „Владислав“. Играе като титуляр 
в нападението и остава известен като първия 
футболист, отстранен от съдията във финален 
турнир за Държавно първенство по време на 
полуфинала срещу „Левски“ – София, през 1924 
г. За финалите през 1925 и 1926 на неговото 
място е предпочетен Алексиев. Генчо Христов 
записва един мач с националната фланелка сре-
щу Румъния в София на 31 май 1925 г. С преми-
наването си в софийския „Спортклуб“ през 1930 
г., Генчо поставя началото на една нерадостна 
поредица от варненски футболисти, които за-
минават за столицата, където условията в много 
отношения са по-благоприятни.
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ва, но положението не се 
изменя. Реферът прекрати 
играта при резултат 1-0 
за „Левски“. След привър-
шване на играта купата бе 
тържествено поднесена от 
кмета на града г-н Първан 
Бянов на тима-победи-
тел. След това носителя 
на градската купа „Варна“ 
устрои манифестация по 
главните улици на града.“

***
В. „Спортъ“, бр. 348, 

12.11.1930 г.: „Управи-
телният съвет на БНСФ 
обсъжда въпроса състеза-
нията за Царската купа за 
напред да се провеждат 
изцяло в София. Област-
ните първенци се съби-

рат в София, където ще се 
играят всички мачове пак 
по елиминатуарната сис-
тема.“

В. „Спортъ“, бр. 349, 
16.11.1930 г.: „На 8 т.м. 
сутринта в мач за градско 
първенство „Тича“ побе-
ди „Левски“ с 3-1. „Левски“ 
игра грубо. „Владислав“ 
даде добра игра и победи 
„Ш. сокол“ с 2-0.

В. „Спортъ“, бр. 352, 
3.12.1930 г.: „На 23 м.м. 
сутринта в Колодрума се 
състоя федеративен мач 
между „Владислав“ и „Бо-
тев“. Мачът завърши в пол-
за на СК „Владислав“ при 
резултат 2-1.   След мача 
стана един доста серио-
зен инцидент между един 

3.10.1930 г., Фина-
лен мач за държав-

но п-во. Главният 
виновник за ре-

зултата Здравко 
Янакиев в борба 

за топката пред 
вратата си, зад 

него се вижда Г.Н. 
Георгиев

играч на „Владислав“ и 
рефера. Същия ден след 
обяд на Колодрума играха 
федеративен мач „Тича“ и 
„Ш. сокол“. Мачът започна 
със силно темпо от стра-
на на „Тича“ и създаде 
опасни положения пред 
вратата на „Ш. сокол“, но 
не можаха да бъдат из-
ползвани. Към 30 минута 
от първото полувреме 
пред вратата на „Тича“ 
става едно разбъркване, 
което „Ш. сокол“ използва 
и успява да отбележи гол. 
През второто полувреме 
„Тича“ не бе добра, липс-
ваше им всякаква връзка. 
„Сокол“ игра по-добре и 
успя да победи своя съ-
перник с 2-0 гола.“

В. „Спортъ“, бр. 355, 
24.12.1930 г.: „Федера-
тивните мачове във Варна 
до сега са дали следните 
резултати: „Тича“ - „Ботев“ 
2-0, „Владислав“ – „Лев-
ски“ 5-1, „Владислав“ – 
„Ботев“ 2-2, „Ш. сокол“ 
– „Тича“ 2-0, „Ботев“ – „Ш. 
сокол“ 3-1, „Тича“ – „Лев-
ски“ 3-1, но мачът е ану-
лиран и ще се преиграе. 
Остават още 5 мача, но 
поради приближаването 
на зимата са отложени за 
пролетта.“

1930

Финал, 3 октомври 1930 г.
Игр. „Левски“, София, 10 000, рефер: Иван Батанджиев

СК „Славия“ – СК „Владислав“, Варна  4-1 (3-0)
1-0, Н. Стайков (11‘)  2-0, П. Рафаилов (24‘)  3-0, Д. Манолов (35‘)  4-0, 

Н. Стайков (64‘)  4-1, Андрей Иванов (70‘)
С.К. „Славия“: Н. Спиров – Н. Калканджиев, Л. Гиков – Д. Байкушев, П. Къртевски,
Д. Николов -  Н. Стайков, В. Стоянов – кап., П. Рафаилов, Д. Манолов, В. Христов

С.К. „Владислав“: Здр. Янакиев – Л. Балтаджиев, Цв. Димитров - 
Б. Камбуров, Г.Н. Георгиев, Ив. Георгиев – П. Буйнов, 

К. Генов, К. Денев - кап., В. Димитриев,
А. Иванов
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Началото на десетилетието се 
характеризира със започващата 
организация на българския фут-
бол на регионално и национал-
но ниво. Погледнато в световен 
мащаб, Олимпийските игри през 
1924 и 1928 г. (ФИФА организи-
ра първото си Световно първен-
ство през 1930 г.) са първият и 
единствен форум през 1920-те 
години, където футболните на-
ции могат да премерят своите 
сили. Това е основната причина 
за създаването на БНСФ през де-
кември 1923 г., както и желанието 
да се състави Български пред-
ставителен национален отбор за 
игрите в Париж. Прибързано и 
недостатъчно обмислено реше-
ние според критиците и очаква-
но трудно начало. Националите 
редуват загуба след загуба, а 
БНСФ продължава с опитите за 
налучкване на правилната фор-
мула при определянето на съста-
ва. Отбор съставен от играчи на 
„Тича“ и „Владислав“ изиграва два 
официални мача срещу Румъния 
и след като не донася желаната 
победа, отпада изцяло от смет-
ките на БНСФ, въпреки че резул-
татите постигнати със софийски 
играчи не са по-добри. Отмира и 
желанието за футболно участие 
на следващите Олимпийски игри 
през 1928 г. Примитивните усло-
вия, при които се развива бъл-
гарският футбол, състоянието на 
игрищата, липсата на треньори с 
модерен поглед и дори начинът 
по който се провеждат мачовете 
са част от спъващите фактори. 
Значителен брой мачове не за-
вършват, защото един от отбори-
те напуска терена, недоволен от 

съдийско решение. Има случаи 
и на рефери, напускащи терена 
поради заплахи и обиди. Част от 
проблема е и в самите рефери. Те 
са функционери и футболисти на 
определен спортен клуб, чийто 
интереси се предполага, че ще 
защитават с отсъжданията си на 
терена. Безпристрастността им 
не се приема добре от тези, кои-
то очакват услугата. Има много 
примери, но най-известен е опи-
саният вече случай с „изгубеният 
рефер“ от преиграването на фи-
нала за Царската купа през 1926 г. 

Въпреки това, клубният ни 
футбол в лицето на „Тича“ и „Вла-
дислав“ постига частични между-
народни успехи от мачове, игра-
ни срещу румънски клубове. Тези 
срещи се уреждат по-лесно пора-
ди близостта на границата със се-
верната ни съседка. Не случайно 
първият мач извън пределите на 
България е изигран в Констанца. 
Тези мачове са добро мерило и 
успехите в тях са повод за допъл-
нителна радост. Румъния, с при-
бавените й унгарски територии 
е страна, играеща силен футбол, 
упражняван от Австро-унгарска-
та школа, а в румънските клубни 
отбори често попадат чужденци 
от цяла Европа, понякога и про-
фесионалисти. От тази гледна 
точка, освен победите над Викто-
рия Констанца, особено важни са 
и двата успеха на „Владислав“ над 
шампиона на Букурещ „Венус“ 
през август 1924 г. През 1926 г. 
„Владислав“ отново ликува в Бу-
курещ след победи над „Венус“ и 
„Ювентус“, малко след катастро-
фалната загуба на националния 
отбор на същия стадион. Тяжест 
на този успех добавя факта, че 
„Ювентус“ е шампион на Букурещ 
и вицешампион на Румъния през 
този сезон. Хвалебствията от 
БНСФ след тези победи са съпро-
водени с изрази като „спасяване 
на българската чест“.

СК „Тича“ навлиза във второто 
десетилетие от съществуването 
си като един от утвърдените, во-
дещи спортни клубове в Бълга-
рия с отлична организация и сто-

тици членове плащащи редовно 
членският си внос. Характерни 
са социалната ангажираност и 
спортно-просветна дейност, из-
разена в първото в България 
спортно списание „Тича“, което 
за съжаление успява да излезе 
само в три броя. То дава отличен 
обзор и хронология на събитията 
в клуба през 1920 г. Забележител-
но събитие е и отцепването на 
СК „Гранит“, който на 1 май 1921 
г. се преименува на „Владислав“, 
включващ и част от членската 
маса на „Тича“ и до обединението 
си с „Тича“ на 18.02.1945 г. води 
самостоятелен живот. 

Ръководството на „Тича“ пра-
ви опит да организира спортното 
движение в Северна България 
със създаването на СБСЛ. Опи-
тът не може да се определи като 
пълен успех, защото не всички 
клубове се включват в лигата, а 
някъде се четат и недоволни ко-
ментари, че се „гледали само вар-
ненските интереси“. Не липсва и 
самокритика след осъзнаването 
на необходимостта от създава-
не на силни, добре действащи 
градски и областни организации, 
преди да се пристъпи към нещо 
всеобхватно като Северна или 
Общобългарска лига. Все пак, 
през 4-годишното си съществу-
ване СБСЛ показва, че пътя за 
развитие на българския спорт е 
чрез обединение и синхронизи-
ране на усилията на спортните 
организации. „Тича“ е победи-
тел в първият турнир на лига-
та, проведен през август 1923 г. 
във Варна. Конкуренцията не е 
особено силна, след като лигата 
обединява малко повече от по-
ловината спортни организации в 
северна България. По-сериозна е 
конкуренцията на турнира в Бу-
курещ, където футболистите на 
„Тича“ печелят сребърната купа, 
първият трофей за българският 
спорт, спечелен зад граница. И 
тук сякаш свършват успехите на 
тичанци за това десетилетие. Те 
не успяват да спечелят нито пър-
венството на ВОСО, което да им 
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даде право да се включат в бор-
бата за Царската купа и държав-
но първенство, нито въведеният 
през 1927 г. турнир за градската 
купа „Варна“. За първото те ще 
чакат до 1935 г., а за второто да 
1932-ра. На няколко места в пре-
сата се посочва като грешна по-
литиката на управата на клуба, 
да използва различни състави 
почти при всяка среща, в което 
евентуално може да се търси ви-
ната за непостоянните игри. Тук 
може да се добави и създаването 
на юношески отбор под ръковод-
ството на Асен Върбанов. Много 
футболисти от юношеските фор-
мации се включват при мъжете, 
което не винаги води до желани-
те резултати. В дългосрочен план 
се създава школа, която поставя 
основите на бъдещият шампи-
он. От юношите излизат кадри 
като Сарайдаров, Гарабедов, Ха-
рипян, братя Кирилови, Стефан 
Калъчев, Вили Петков, Атанас Ко-
вачев... Тези футболисти започват 
да се утвърждават при мъжете 
от 1929-30 г. и в след-
ващото десетилетие 
ще правят новините в 
спортните колонки на 
вестниците. Докато от-
стъпването на първото 

варненско първенство през 1924 
г., може да се оправдае с „невни-
мание“, при което тичанци са из-
ползавали двама играчи на други 
клубове, довело до служебната 
им загуба, през следващите го-
дини на десетилетието, „Тича“ 
видимо започва да изостава зад 
съперниците „Владислав“ и „Шип-
ченски сокол“. 

По друг начин стоят нещата 
при владиславци. Отбор с малко 
средства, започнал като отце-
пник в сянката на „Тича“, описан 
от вестник „Северна поща“ от 
15/8/1923 г. като отбор, който 
„сега за сега държи едва 4-то мяс-
то във Варна“. През същата година 
„Владислав“ изпъква с победата 
си в Констанца, описана от същия 
вестник като първи мач на бъл-
гарски отбор зад граница. След-
ва служебната победа над „Тича“ 
през 1924 г., с която владиславци 
печелят шампионата на В.О.С.О. и 
още пет от шест възможни титли в 
същото първенство. В този пери-
од „Владислав“ печели два пъти 
Царската купа и званието дър-

жавен първенец и отстъпва на 
„Славия“ София в другите си два 
финала. Допълнителна стойност 
към тези успехи донася факта, че 
всички финали се играят в София. 
Последните години от десетиле-
тието може да се определят като 
отстъпване от спечелените по-
зиции на национално ниво. „Вла-
дислав“ губи двата последни фи-
нала от „Славия“ с чувствителен 
резултат и дори основната част от 
вината да се прехвърли на съмни-
телно слабите изяви на вратаря 
Янакиев, в нападателен и креа-
тивен план отбора не задоволява 
с изявите си. Първите Държавни 
шампиони са остарели и изморе-
ни. Чувства се нуждата от свежи 
попълнения. Те не липсват в ре-
диците на „Тича“, но там сякаш се 
разчита повече на младите, кои-
то нямат необходимият опит, за 
да донесат очакваните победи. В 
краят на десетилетието приключ-
ват кариерите си най-опитните в 
отбора - Б. Бянов и Н. Люцканов. 
Те правят място на талантливо 
юношеско поколение, което от-

варя нова страница от 
историята на клуба и 
дава своите плодове 
във втората половина 
от следващото десети-
летие.
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28.1.1932 г., Колодрума, футболисти на „Тича“ и „Владислав“ на тренировка, от ляво надясно:
Атанас Ковачев - Танашо, Емануил Капитанов - Манолито, Михаил Костов - Мишо, Иван Моканов

и Оник Харипян, седнал: Венцеслав Иванов - Венко Катастрофата

1931 - 1940
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1931
Първенство на ВОСО 1930 - 1931 г.

  1. 2. 3. 4. 5. м. п. р. з. г.р. т.
1. Ш. сокол  2-0 4-0 4-1 6-0 8 6 0 2 25-7 12
2. Тича 0-2  3-2 3-1 9-3 8 6 0 2 25-14 12
3. Владислав 3-0 1-3  5-1 2-1 8 5 0 3 18-13 10
4. Левски 0-6 3-5 1-2  7-2 8 2 0 6 17-28 4
5. Ботев 3-1 0-2 0-3 1-3  8 1 0 7 10-33 2

През този сезон започ-
ва подмладяване на със-
тавите. След неуспеха на 
финала за Царската купа 
и съмнителното поведе-
ние на Здравко Янакиев, 
вратарят преминава в „Ш. 
сокол“. Същото се случва и 
с халфбека Иван Георгиев 
– Шико. Генчо Христов за-
минава за София, където 
ще се състезава за „Спорт-
клуб“. Футболисти на „Вла-
дислав“, които приключват 
състезателна дейност са: 
Алекси Алексиев – Папата, 
Георги Н. Георгиев – Мал-
кия Гого, Борис Камбуров 
– Шушула, Кирил Генов – 
Кьопа. От Пловдив прис-
тига Михаил Костов, шам-
пион с „Ботев“ от 1929 г., 
който се записва да учи в 
Търговската академия и в 
следващите три години ще 
заеме отговорния пост на 
център халфбек, освобо-
ден от Малкия Гого. В за-
щитата започва да се нала-
га 18-годишният Иван Мо-
канов, докато нападение-
то не претърпява особени 
промени. Левият фланг ос-
тава най-силното звено с 
крилото Андрей Иванов и 
инсайд Митко Димитриев, 
а отдясно действат Панте-
лей Буйнов и крилото Сте-
фан Колимов. В центъра 
на атаката остава капитана 
Кирил Денев. 

Промени настъпват 
и в състава на „Тича“. Вли-
за младото поколение на 
15-16-годишни юноши, 
което ще образува гръбна-
ка на отбора в следващите 
15 години. 

В. „Спортъ“, бр. 374, 
22.04.1931 г.: „В трите дни 
от Великден, варненският 
СК „Тича“ игра последова-
телно 3 мача в Кюстенджа. 
На 12/4 с гръцкия клуб 
„Елпис“, резултат 3-0 за „Ел-
пис“. Това поражение беше 
извършено незаслужено. 
„Елпис“, макар и попълнен 
с 4 унгарци не даде никак-
ва игра и в своите 3 напа-
дения отбеляза трите си 
гола. “Тичанци” завладяха 
с точната си игра терена и 
само лошия шанс не позво-
ли да се отбележат голове. 
Реферът обаче беше не-
възможен и позволяваше 
груба игра на „Елпис“. При 
едно случайно нападение 
при офсайд (нарочно съз-
даден от “тичанци”), един 
от нападателите на „Елпис“ 
вкара с ръка топката и 
реферът даде гол. Играта 
на “тичанци” обаче беше 
бурно акламирана от пуб-
ликата. Самите играчи и 
ръководителите на „Елпис“ 
признаха щастието си.

На 13.04 със СК „Три-
кольор“ от 1-ва дивизия. 
Резултат 4-3 за „Тича“. До-
колкото резултатът от този 
мач не отговаря на истин-
ските сили и стойност на 
двата тима може да пос-
лужи следното обстоятел-
ство. Първият хафтайм за-
върши 3-0 за „Тича“. През 
втория, вследствие на 
бързата игра „Трикольор“ 
бе капнал от умора. Ре-
ферът спира играта, за да 
се правят масажи на 3-4 
души от играчите на „Три-
кольор“. Може би резул-

татът щеше да бъде още 
по-добър за „Тича“, ако 
не беше обстоятелството, 
че „Трикольор“ с рефера 
се наложиха да се играе 
с лека малка топка (едва 
номер 4) с различни цвет-
ни парчета, цветовете об-
разуваха румънския три-
кольор, което освен че не 
се допуска от футболната 
игра, но не е и хигиенич-
но за очите на играча. 
Това беше първата краси-
ва победа на „Тича“ в Кюс-
тенджа. Този мач „Тича“ 
игра с три резервни игра-
чи (вратар, десен халф и 
десен инсайд). 

На 14.04 със СК „Вик-
тория“, шампион от ред 
години на Кюстенджа и 
Добруджа. Резултат 2-0 за 
„Тича“. От Букурещ има-
ше специални спортни 
дописници. От Добрич и 
Силистра бяха надошли 
около 150 българи с авто-
мобили. Предвижданията 
на всички бяха в полза на 
„Виктория“, но духът на 
българина победи. Ма-
кар и изморени от два 
мача, “тичанци” с красива 
игра завладяха терена и 
въпреки контузването на 
капитана Б. Петров, който 
остана до края, се бориха 
със самопожертвувание. 
“Тича” би 29 шута, от кои-
то единия на Ев. Камбуров 
се обърна в гол. „Тича“ 
игра със специален със-
тав. Нападатели от дясно 
наляво: Евгени Камбуров, 
Стефан Калъчев (едва 
17 годишен), Т. Дяков, В. 

30.януари. 
Премиера на филма 

„Светлините на 
града“ с Чарли 

Чаплин

* * *
7 март. 22-рото 

Обикновено 
народно събрание 

приема Закон за 
търговското 

корабоплаване.

***
„Елпис“ Констанца 

е спортен клуб на 
гръцката общност 

в града, основан през 
1915 г. Участва в 

първите два сезона 
на новосформирана-

та през 1934 г. Ди-
визия 2, след което 

отпада. През 1938 г. 
клубът се обединява 
с още няколко, между 

които и „Викто-
рия“ в АС (Asociacia 

Sportiva) Констанца.
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Камбуров и П. Кожухаров, 
хафбеци: Гълъбов, Савов и 
Харипян, бекове: Б. Петров 
и Х. Еремян (Чилян) и вра-
тар Х. Ибрахимов. За пръв 
път „Тича“ показа стойност-
та на българския футбол и 
варненския спорт. Имаше 
своите прекрасни едина-
десет, които шутираха с 

мощ и неустрашимост. 
Само опасните и риско-
ви плонжове на отлич-
ния вратар спасиха пър-
венеца на Кюстенджа и 
Добруджа от по-лош ре-
зултат. Тези две победи 
на варненци се оцениха 
достойно от масата ко-
респонденти на Кюстен-
джанските и Букурещки 

13.04.1931 г., Констанца, от ляво надясно: Хасан Ибрахимов, Стефан Калъчев, Атанас Ковачев, Оник Харипян,
Щерю Савов, Борис Петров, Ховсеп Еремян, Пейчо Кожухаров, Минко Гълъбов, Тодор Дяков,

Венцеслав Камбуров и Асен Върбанов (предводител)

1931

вестници, интереса им бе 
грамаден. Искаха се под-
робности за тима, игра-
чите, миналото на клуба, 
българския футбол и спорт, 
като не скриваха своето 
възхищение, че един клуб 
може да играе три мача 
един след друг с неотслаб-
ваща енергия, техника и 
без грубости.“ 14.04.1931 г. 

срещу "Виктория" 
Констанца,
СК "Тича" с тъмен 
екип, прави от ляво 
надясно: Минко 
Гълъбов, Борис 
Петров, Пейчо 
Кожухаров, Тодор 
Дяков, Атанас 
Ковачев, Оник 
Харипян и Асен 
Върбанов в светъл 
костюм с флагче 
в ръце, клекнали: 
Щерю Савов, 
Хасан Ибрахимов 
(вратар), Стефан 
Калъчев и Ховсеп 
Еремян, седнал: 
Венцеслав 
Камбуров
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1931

12.04.1931 г., Констанца, отборите на "Елпис" и "Тича" преди мача, на предем план вдясно:
вратаря Хасан Ибрахимов и братя Камбурови

На мач в Констанца
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Е. Камбуров в акция. ".. И двата гола вкара Диоген. Евгени Камбуров се казваше. На поп Камбуров малкия син. Резерва 
беше, турихме го в последния ден дясно крило. Бягаше с големи крачки, не беше много бърз, обаче много плътен удар 

имаше. С далечни удари ги направи и двата гола (?на "Вихър")...Брат му Кирил (?Венцеслав) също играеше при нас, 
другия в "Левски", 4 момчета бяха." (Вл. Чакъров от "Футболна Варна", Ст. Янев. 1988 г,)

Таблото на игрището в Констанца

1931
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1931

В. „Спортъ“, бр. 377, 
3.05.1931 г.: „26 април, по 
случай Деня на детето се 
състояха състезания, при-
ходът от които бяха изця-
ло за фонда „Ден на дете-
то“. Преди обяд се състоя 
федеративен мач „Тича“ – 
„Ботев“, в който „Тича“ по-
беди с 9-3.“

В. „Спортъ“, бр. 379, 
10.05.1931 г.: „На 3 т.м. се 
състоя така многоочаква-
ния мач между най-голе-
мите съперници за пър-
венство във Варна, „Ш. 
сокол“ и „Владислав“. И 
двата тима се представиха 
в титулярните си състави. 
Присъства такава публи-
ка, каквато Варна рядко е 
виждала. След сигнала на 
рефера Теохари Бянов от 
Тича двата тима се хвър-
лиха в борба. Отначало 
борбата се води колебли-
во. „Владислав“ има за из-
вестно време надмощие, 
но по-късно “соколци” се 
налагат. Играта продължа-
ва най-напрегнато. Едвам 
към 40 минута „Ш.сокол“ 
отбелязва първия гол, с 

който завършва полувре-
мето. От начало на втория 
хафтайм „Владислав“ пак 
взема инициативата и с 
опасни нападения нали-
та към гола на шипченци. 
Тук сега изпъкна добра-
та заслуга на последния, 
който може да се похва-
ли, че най-после има до-
бра отбрана. Центърът и 
д. инсайд на „Ш.сокол“ са 
в усилено действие, в ре-
зултат на което скора (бел. 
интерсен избор на дума от 
score англ. за резултат) се 
измени в 3-0 за „Ш.сокол“. 
Левият хаф на „Владислав“ 
(Дядото) напуска конту-
зен. Тимът на последния 
играе с 10 играчи. След 
малко „Сокол“ отбелязва 
четвъртия и последен гол 
и мача свършва..“

В. „Спортъ“, бр. 381, 
17.05.1931 г.: „Тича“ – 
„Левски“ 5-3 (2-3). На 6 т.м. 
в Колодрума се състоя 
федеративния мач между 
„Тича“ и „Левски“. С почва-
нето на мача „Левски“ ус-
пява да отбележи 3 гола. 
Към края на първото по-
лувреме „Левски“ прави 

два пеналтикика, които 
„Тича“ превръща в голо-
ве. Полувремето свърши 
с 3-2 за „Левски“. През вто-
рото „Тича“ успява да из-
равни резултата, играта 
става по-оживена. „Лев-
ски“ прави наново два 
пеналтикика, които дават 
на „Тича“ още 2 гола. Кра-
ен резултат 5-3 за „Тича“. 
Реферът Кръстьо Петров 
не бе до там добър.

„Тича“ – „Владислав“ 
3-2 (2-2). На 10 т.м. в Коло-
друма се състоя федера-
тивния мач между „Тича“ 
и „Владислав“. Първи на-
прави гол „Владислав“, не 
след дълго „Тича“ израв-
нява. „Владислав“ прави 
втори гол от положение 
„оф сайд“. Към 12 мин. 
дясното крило на „Тича“ 
изравнява резултата. 
Първото полувреме за-
върши 2-2. През второто 
инициативата е на „Тича“. 
Към 20 мин. дясното кри-
ло на „Тича“ прави трети 
гол. Този път „Тича“ има 
лош шанс и не можа да 
отбележи повече голове. 
Реферът бе слаб. Същия 

Кирил Куртев, 
Минко Гълъбов, 
Борис Петров, 

Щерю Савов
и Тодор Дяков 

показват купи 
и знаменца на 

съперници.
Зад тях стои

Борис Германов

Хасан Ибрахимов 
- вратар на "Тича" 

1928 - 1931г.
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ден играха „Ботев“ и „Лев-
ски“ при резултат 7-2 за 
„Левски.“

В. „Спортъ“, бр. 383, 
24.05.1931 г.: „Тича“ – 
„Владислав“ 3-1 (3-0), „Ш. 
сокол“ – „Ботев“ 6-0. На 17 
май в Колодрума се състо-
яха горните федеративни 
мачове. Тимовете на „Тича“ 
и „Владислав“ се явиха с 
променен състав. От „Тича“ 
липсваше титулярното 
дясно крило Евгени Кам-
буров, а от „Владислав“ 
център халфа Г. Георгиев. 
Играта почна с живо тем-
по, топката всеки момент 
застрашаваше ту едната, 
ту другата врата. В 4 мин. 
левият инсайд Калъчев 
дава на центъра Дяков, 
който отбелязва първия 
гол. След ред красиви на-
падения обаче, резултатът 
не се променя. Към 16 мин. 
Калъчев пробива отбра-
ната на „Владислав“ и се 
озовава близо до вратата. 
Вратарят излиза напред, 
но Калъчев подава на де-
сния инсайд Камбуров и 
топката е за втори път в 
мрежата на „Владислав“. В 
44 мин. Дяков с много си-
лен шут отбелязва трети 
гол за „Тича“. Второто по-
лувреме започва с голям 
устрем на “владиславци“. 
Желанието им да поправят 
резултата е голямо, но от-
браната на „Тича“ е будна. 
Вратаря отбива два опасни 
шута, червените на свой 
ред нападат. Така промен-
ливо се води играта до 
към 38 минута, когато при 
една бъркотия пред врата-
та на „Тича“ и паднал вра-
тар „Владислав“ отбелязва 
първия си гол. Това го оку-
ражава и напада наново. 
Реферът свири пеналтикик 
в полза на последните и 
Филев бие несполучливо. 

От „Тича“ най-добри бяха 
центъра Дяков, Калъчев 
и Маринов (бел. Атанас 
Маринов Ковачев), а от 
„Владислав“ център хал-
фът Костов, който даде 
отлична игра и бе душа-
та на тима, Калдаръмов 
и Моканов. Останалите 
играчи на двата клуба 
бяха добри за местата си, 
но им трябва повече тре-
нинг, за да се добие ан-
самблова игра. Реферът 
Вълчев мъчно се спра-
вяше с трудните момен-
ти на играта. След тази 
победа „Тича“ остава да 
играе финалният мач за 
първенството на града. 
Ако 31 май бъде щастлив 
за него, ще видим стария 
ветеран, достоен претен-
дент за Царската купа. 
Вл. Г. Чакъров.“

В. „Спортъ“, бр. 
385, 31.05.1931 г.: „Вла-
дислав“ – „Ботев“ 3-0, „Ш. 
сокол“ – „Левски“ 6-0. На 
21 того се произведоха 
федеративните мачо-
ве за втория полусезон 
между горните клубове. 
Първо играха „Вл“ и „Бо-
тев“ под реферирането 
на г. О. Веселли. Играта 
бе мудна и некрасива. 
Младите ботевци дадо-
ха голяма опора на вла-
диславци. Последните 
не бяха в добра форма, 
липсваше желание да да-
дат стойностна, комби-
нативна игра. Не по-мал-
ко за същата допринесе 
и реферът, който бе слаб. 
Вл. Г. Чакъров.

„Тича“ или „Шип. со-
кол“ ще бъде първене-
цът на Варна? Борбата 
за футболно първенство 
на Варна е представля-
вала голям интерес, 
както за нея, така и за 
цяла България и частно 
за София. Тази година, 

след редица състезания 
се очертаха ярко двата 
съперника за шампионата 
на Черноморската ни ца-
рица, която даде първият 
държавен шампион – с.к. 
„Владислав“. „Тича“ и „Ш. 
сокол“ са клубовете, кои-
то в неделя 31 т.м. ще си 
оспорват трофея на пър-
венството. Със сигурност 
може да се каже, че бор-
бата ще бъде една от най-
интересните във Варна, не 
само поради това че ще 
определи първенеца, но 
и поради това че силите 
на двата клуба са почти 
изравнени. Шансовете са 
повече на страната на „Ш. 
сокол“, който има още 2 
мача и е с 10 точки. „Тича“ 
остава да играе единстве-
ния си мач със „Ш. сокол“ и 
има 12 точки. За „Тича“ ос-
тава единственият изход 
да излезе първенец – по-
беда над „Ш. сокол“, когато 
този последния даже при 
равен резултат с „Тича“ и 
победа над „Владислав“ 
ще излезе начело, защото 
има повече голове. Както 
и да е, 31 май ще ни даде 
един от участниците за 
Царската купа – „Ш. сокол“, 
един млад възраждащ се 
тим или „Тича“, старият ве-
теран на футбола във Ва-
рна и България. В същия 
ден, преди горния мач ще 
играят „Владислав“ и „Лев-
ски“, които се борят за 
трето място. На 7 юни ще 
се играе отложеният от 24 
май мач между „Ш. сокол“ 
и „Владислав“.

В. „Спортъ“, бр. 387, 
7.06.1931 г.: „Шипчески 
сокол“ победи „Тича“ с 2-0, 
31 май. Най-после дълго-
очаквания ден дойде, за 
да се реши първeнство-
то на Черноморската ни 
царица. Още от 3 часа 

1931
* * *
14 април, 
След избори и 
демократически 
избрано 
правителство 
Испания е 
провъзгласена за 
република

* * *
1 май. Завършена е 
най-високата сграда 
в света - Empire State 
Building в Ню Йорк

Стефан Кирилов 
Стоянов - Фатъра, 
един от лидерите 
в "Тича" и по-голям 
брат на Борис
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Колодрума се пълнеше с 
народ. Мачът обещаваше 
голям интерес, тъй като 
амбицията на тичанци се 
срещаше с умелата и си-
гурна игра на соколци. В 
6 часа, съдята г. Б. Ставрев 
подкани двата тима, Пър-
во излизат тичанци с чер-
вени фланелки и черни 
гащета, последвани от „Ш, 
сокол“ със сини фланел-
ки и бели гащета. Цялото 
игрище акламира двата 
тима. След обичайните 
приветствия тимовете се 
представиха в следните 
състави: „Ш. сокол“ – Здр. 
Янакиев, Вл. Капзамалов, 
Бор. Нейков, Ив. Георги-
ев, Г. Пармаков, П. Добрев, 
Ал. Коев (Железния), Жечо 
Тунчев, Илия Булашев, Ив. 
Найденов и Ив. Стефа-
нов. „Тича“ – Хасан (бел. 
Ибрахимов), Бор. Петров, 
Чилян, Танашото (бел. Ата-
нас Ковачев), Щ. Савов, О. 
Харипян, Е. Камбуров, Ст. 
Калъчев, Т. Дяков, В. Кам-
буров и П. Кожухаров. В 
тимът на „Ш.с.“ играе титу-
лярното крило Железния, 
който поради контузва-
не на левия крак не игра 
през настоящия пролетен 
сезон. Червените дадоха 
всичко каквото можеха 
плюс голямата амбиция да 
бъдат първенци, което им 
се оспорва цели 8 години 
наред. Сините приложиха 
своята техника и бързина. 
Безспорно, те надмина-
ваха противника си със 
своята техника и резулта-
та е реален. Играта почна 
с удар от „Ш.с.“. „Т.“ ведна-
га отнема и напада като 
създава опасни моменти 
пред вратата на „Ш.с.“. До 
10 минута играта е много 
нервна, изключително ви-
сока и безсмислена. Напа-
денията на „Т.“ се осуетя-
ват от отбраната на „Ш.с.“, 

който сега има надмощие, 
прилага ниска игра и при-
тиска противника. При 
едно меле пред вратата на 
„Т.“ лявото крило на „Ш.с.“ 
с един отмерен 7 метров 
шут открива резултата за 
своя тим. На свой ред „Т.“ 
се мъчи да се реваншира, 
но няколко опасни уда-
ра на Камбуров и Дяков 
са отблъснати умело от 
Здравко Янакиев. След-
ват късите и системни 
нападения на сините, но 
лошия шанс пречи. Това 
не намалява усилията на 
„Ш.с.“ и на 40 тата минута 
Железния поема от Жечо, 
минава бековата линия на 
червените и един бомбен 
ляв удар кара вратаря на 
„Т.“ да търси за втори път 
топката в своята мрежа. 
Публиката не скрива своя 
възторг към своя люби-
мец като вероятен пър-
венец. Второто полувре-
ме започва с удар от „Т.“. 
Няколко добре изиграни 
положения на червените 
не дават резултат. „Ш.с.“ 
се чувства господар на 
терена и притиска „Т.“ в 
тяхната половина. „Т.“ ми-
нава в отбрана, но после с 
последни усилия се мъчи 
за резултат, но бековете 
на „Ш.с.“ работят умело. 
На 35 минута от второто 
полувреме ц. халфа на 
„Ш.с.“ дава дурх на Желез-
ния, който центрира, но 
Булашев с положението 
офсайд шутира. Резултата 
не се изменя до края, въ-
преки голямото желание 
на червените да спечелят 
поне почетния си гол. Ре-
ферът обявява края при 
2-0 за „Ш.с.“.

Преди горния мач 
се игра федеративния 
мач между „Владислав“ и 
„Левски“. От тима на „Вла-
дислав“ отсъстваха титу-
лярния ляв инсайд и ц. 

халфа. При добра игра и 
от двете страни мача за-
върши 2-1 за „Владислав“, 
който беше по-добър в 
комбинациите. На 7 т.м. 
ще се играе последния 
мач за първенството меж-
ду „Ш.с.“ и „Владислав“, ре-
зултатът от който не ще 
се отрази върху редът за 
първенството.“

В. „Спортъ“, бр. 
389, 14.06.1931 г.: „Вла-
дислав“ бие „Ш. сокол“ 
с чувствителен резул-
тат 3-0 (3-0). 7 юни ни 
донесе сензационния 
резултат 3-0 в полза на 
„Владислав“. Последният 
федеративен мач се игра 
с голяма амбиция от зе-
лените и полученото на 
игрището напълно отго-
варя на силите на проти-
вниците. „Владислав“ има 
даже шансовете да удвои 
головете, но пропусна 
добри моменти. „Ш.с.“ бе 
разстроен през цялото 
време на състезанието и 
заслужено загуби мача. 
В 6 часа реферът дава 
сигнала за почване. Си-
ните се явяват в пълен 
състав и самоуверени в 
победата си. Зелените с 
разместен тим и борейки 
се за честта на клуба си. 
Създават се ред опасни 
положения. „Ш.с.“ е при-
тиснат, но дясното крило 
на „Вл.“ пропуска на два 
пъти да отбележи сигур-
ни голове. Следват нови 
атаки. Десният инсайд 
шутира, топката се връща 
обратно от дирека, поде-
ма се наново, но пак без-
резултатно. Нови опасни 
положения, но вратарят 
е на поста си. Така все в 
нападение играят вла-
диславци, но топката не 
влиза в мрежата. Към 15 
мин. рефера дава корнер 

1931

* * *
26 юни. Варна чупи 

температурен 
рекорд – 34.1 градуса

* * *
Безработните 

във Варна са 
над 3000 души. 

Голямата депресия 
не подминава и 

морския град

***
На 27.09.1931 г. в мач 

от първия турнир 
за Балканското пър-

венство, България 
побеждава Турция в 

София с 5-1. Това е 
най-голямата по-

беда на нац. отбора 
от създаването 

му до ОИ в Мелбърн 
1956 г., когато е по-
беден аматьорския 

отбор на Великобри-
тания с 6-1.
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в полза на последните. Фи-
лев бие отличен фалциран 
удар от ляво и топката пре-
минавайки покрай двама 
играчи от  „Ш.с.“ прави дъга 
и се озовава в мрежата. 
Бурни викове и ръкопляс-
кания възнаграждават зе-
лените. Топката е в центъ-
ра и наново се пренася в 
терена на сините. Послед-
ните играят съвсем без-
смислено, единствено е 
желанието им да се оттър-
ват от топката. Зелените 
напротив, атакуват много 
смело и свързано. 20 ми-
нута донесе втория гол с 
шеметен далечен удар на 
десния вътрешен Дими-
триев. Нови викове и одо-
брения от публиката. Со-
колци се объркват съвсем, 
играчите си търсят места, 
но всичко се разбива в 
добрата отбрана на „Вла-
дислав“. Играта изгрубява, 
следват фаул след фаул. На 
два пъти играчи от „Ш.с.“ са 
предупредени от рефера 

за грубости. Една нова 
атака на „Вл.“ от ляво за-
вършва с великолепен 
гол, направен с глава от 
ц. форуарда Денев. Игра-
та вече напълно се очер-
тава в полза на зелените. 
Играе се изключително в 
терена на „Ш.с.“, послед-
ния минава в отбрана. 
Така при постоянни ата-
ки на „Вл.“ завърши пър-
вото полувреме. Второто 
почва при много груба 
игра от страна на сокол-
ци. Стига се до там, че Де-
нев в момент на нападе-
ние бива ритан едновре-
менно от бека и вратаря 
на сините. Малко след 
това, при една нова атака 
на последия му скъсват 
фланелката и той трябва 
да продължи с голи гър-
ди. Публиката негодува 
и гласно не одобрява 
постъпките на соколци. 
Реферът, колкото и строг 
да бе, мъчно се справяше 
със загрубялата игра. Той 
бе принуден да изгони 

един играч от „Ш.с.“, но и 
това не помогна. Бяхме 
свидетели на игра, която 
приличаше по-скоро на 
пехливанлък, отколкото 
на футболно състезание 
и най-големия дан за това 
се падна на „Ш.с.“, който 
не веднъж при губене на 
състезание се е проявя-
вал така. Ние мислим, че 
е крайно време ВОСО да 
вземе най-строги мер-
ки спрямо всички, които 
със своето държание на 
и вън от игрището изла-
гат спортното движение. 
Крайно време е вече да се 
разбере, че на игрището 
се излиза не с побоища и 
ритници да се спечели да-
дено състезание, а в бла-
городно съревнование да 
се манифестира делото на 
спорта. Инак рискуваме 
да загубим и малкото пуб-
лика, която посещава със-
тезанията ни. След горния 
мач таблицата за първен-
ството в града доби своят 

1931

СК "Владислав" 
1931 г., прави от 
ляво надясно: 
Пантелей Буйнов, 
Стефан Данчев 
- Шпетко, Любен 
Балтаджиев, 
Иван Моканов, 
Цветан Димитров, 
Оник Христамян, 
Андрей Иванов, 
Алекси Алексиев, 
Борис Ставрев (и 
двамата не играят 
вече) и Димитър 
Димитриев, 
клекнали: ..., 
Стефан Колимов, 
Михаил Костов, 
Венцеслав Иванов,
Емануил 
Капитанов,
Кирил Денев (...)
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окончателен вид: 1.) „Ш.с.“ 
8 м. 6 п. 20 г. 12 т., 2.) „Тича“ 
8 6 10 12, 3.) „Вл.“ 8 5 3 10, 
4.) „Левски“ 8 2 -10 4, 5.) 
„Ботев“ 8 1 -23 2. 

От страна на „Вла-
дислав” ни съобщават, 
че е подадена контеста-
ция за първия им мач със 
„Ш.с.“, понеже в тима на 
последните е играл член 
на „Владислав“ преминал 
нередовно в „Ш.с.“. Ако 
контестацията им се ува-
жи, то „Тича“, която има 
наравно точки с „Ш.с.“, но е 
назад по голове ще излезе 
на първо място в таблица-
та.“ (бел. контестацията не 
е уважена)

В. „Спортъ“, бр. 398, 
15.07.1931 г.: „Хан Омур-
таг“ – „Тича“ 3-2 (2-1). На 5 
т.м. в града ни се състоя 
много интересния мач 
между „Хан Омуртаг“ и 
варненския „Тича“. Досе-
гашните състезания меж-
ду тези тимове са давали 
следните резултати все в 
полза на „Тича“: 2-0 в Шу-
мен 1930 г., 5-0 във Варна 
1930 г., 3-2 във Варна 1931 
г. Този мач се очакваше 
с повишен интерес, тъй 
като „Тича“ е фактически 
най-силния тим във Ва-
рна, а „Х.О.“ притежава 
гъвкава и бърза форуард-
на линия, имаща силен, 
отсечен и опасен за всеки 
вратар удар. Изглежда че 
върху този тим след две-
те му големи поражения в 
мачовете за първенство-
то се е работило дълго. В 
10 минута от дузпа „Х.О.“ 
печели първия гол. „Тича“ 
прави няколко опасни на-
падения, но скоро „Х.О.“ 
е в надмощие и след не-
сполучливия удар на д. 
инсайд, лявото крило по-
дема  и покачва на 2-0. 

След този гол „Тича“ взема 
надмощие. Вратарят на 
шуменци спасява и не-
спасяемото, но най-после, 
когато топката е готова да 
влезе в мрежата, бекът я 
хваща с ръце и „Тича“ от 
пеналт отбелязва първия 
си гол. С почване на вто-
рото полувреме „Тича“ 
притиска шуменци, но й 
липсва удар в гола. Всеки 
момент се очаква израв-
няването, когато ненадей-
но топката е отблъсната 
и д. крило като поема от 
своя инсайд дава третия 
гол за „Х.О.“. Този нов успех 
изнервя варненци игра-
та почва да става груба. 
Следват опасни положе-
ния пред двата гола, но 
резултата не се изменя. 
Към краят халфа на „Х.О.“ 
прави пеналт и „Тича“ по-
качва на 3-2, при което 
положение настъпи края. 
Най-добри на игрището 
бяха вратаря на „Х.О.“ и 
център халфа на „Тича“. 
Всички останали играчи 
дадоха добра игра. Из-
ключение правеше само 
център форуарда на „Х.О.“, 
който никак не отговаря 
за този добър тим. Рефе-
рът варненец бе отличен, 
справяше се с лекота с 
всички трудни моменти 
и успя до края да удържи 
играта в свои ръце.“ 

В. „Спортъ“, бр. 401, 
26.07.1931 г.: „По мача 
„Хан Омуртаг“ – „Тича“. За 
да се даде една правилна 
преценка по резултата, 
публикуван в брой 398, 
считам за необходимо да 
дам следните обяснения, 
които по понятни причини 
не са дадени от заинтере-
сувания дописник. Тимът 
на „Тича“ бе комбиниран 
от 6 души от първия тим 
и 5 души от втория, като 

1931
лявото крило на „Т.“, иг-
рач от първия тим, беше 
зле контузен от шумен-
ци и напусна играта, та 
беше заменен от играч от 
втория тим. Тимът на шу-
менци беше сборен, „Хан 
Омуртаг“ и „Ботев“ - Шу-
мен. Много е деликатно 
да се спори по качествата 
на двата тима. Реферът 
стажант, г. П. Едрецов от 
Варна бе случайно наме-
рен на игрището. Бъде-
щето ще покаже, че всич-
ко онова, което се при-
писва на тима победител, 
реферът и стойността на 
победата е било предаде-
но в много розово освет-
ление, продиктувано от 
субективните схващания 
на дописника, опиянен от 
победата, който не държи 
сметка с горните, изложе-
ни от мен факти, които са 
прикрити съзнателно, за 
да й се даде по-голяма, но 
незаслужена цена. Асен 
Върбанов – зав. спорта на 
СК „Тича“ Варна“.

В. „Спортъ“, бр. 400, 
21.07.1931 г.: „Новият 
първенец на София „АС 
23“ е уговорил окончател-
но два мача във Варна, на 
2 и 3 август срещу „Тича“ и 
„Владислав“. На 5 и 6 сеп-
тември „Тича“ ще върне 
визитата на „АС 23“ и ще 
играе два мача в София.“

В. „Спортъ“, бр. 405, 
9.08.1931 г.: „Спортклуб“ 
във Варна. „Тича“ – „Спорт-
клуб“ 1-0. По покана на СК 
„Владислав“ гостува в гра-
да ни за две състезания 
софийският „Спортклуб“. 
Първото състезание меж-
ду „Спортклуб“ и „Тича“ е 
за 1 август, събота. Въпре-
ки работния ден игрище-
то бе прибрало доста пуб-
лика, дошла да види иг-

* * *
17 октомври. В 

Чикаго, Ал Капоне е 
осъден на 11 години 
затвор за укриване 

на данъци

* * *
Колоездачът 

Алекси Николов 
от Варна (Царят 

на педалите) 
става победител 

в дисциплината 
издържливост 

(101 обиколки на 
Колодрума в Русе). 

Той още е победител 
в обиколката 

на Витоша, 
тогава част от 

Балканиадата. 
Това е първата 

балканска титла 
по колоездене за 

България.
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рата на един от клубовете, 
който се бори с отчаяние 
за първенството на столи-
цата. За съжаление обаче, 
варненци не можаха да 
видят в лицето на играчите 
от въпросния клуб нищо от 
напредъка и постиженията 
на софийския футбол и в 
замяна на това имаха не-
щастието да бъдат зрители 
на една доста груба игра от 
страна на гостите. Самата 
игра не бе много интерес-
на, лишена от смислени и 
добре изиграни комбина-
ции. И двата тима играха 
мудно и без желание да да-
дат нещо по-добро. Тичан-
ци се явиха на терена с два 
резервни играчи и с други, 
у които личеше липсата на 
тренинг. Гостите напротив, 
бяха в пълен състав и до-
бре тренирани, това което 
им даде и едно леко доми-
ниране към края на играта. 
Единствения си гол “тичан-
ци” направиха 15 минути 
преди свършването, чрез 
едно силно и добре изи-
грано нападение. 

В. „Спортъ“, бр. 418, 

21.9.1931 г.

“Спортклуб” бие 
“Владислав” (Варна) с 
2-1 (1-0)

Без съмнение мач 
между две сили, между 
два клуба, където са за-
стъпени и манифести-
рани преимуществата и 
амбицията на тия клубо-
ве, представлява за пуб-
ликата несъмнено по-го-
лям интерес, отколкото 
тренировачен мач между 
национален тим и клубен 
тим. Защото самото наи-
менование „тренирова-
чен мач“ изключва ония 
предпоставки, които им-
пулсират играчите и кои-
то дават на мача състеза-
телен характер.

Поради това, грешка 
бе за мача „Владислав”— 
„Спортклуб” да се пред-
види делничен ден, а 
за тренировачния мач 
на националния тим— 
празничен. „Спортклуб”, 
който е поел материал-
ния риск (макар и нарав-
но с БНСФ), в случая губи, 
защото по-интересният 

мач — тоя между него и 
„Владислав” — се състоя в 
делничен ден и като така 
публиката бе малобройна.

* * *
Тимът на „Владислав” в 

състава си е претърпял из-
менения, но характерното 
в играта му не е промене-
но. Това е един атлетиче-
ски тим -  един материал, 
от който може да се напра-
ви тим на положителния 
футбол, който да съпер-
ничи на най-добрите бъл-
гарски тимове. Но вижда 
се, че тоя състав на „Вла-
дислав” е още в началото 
на своето развитие. Ако 
има нещо обезпокоително 
за един положителен про-
грес на варненския тим, то 
е че основата в играта му е 
погрешна. Соловата игра, 
високите топки и липсата 
на каквато и да е комби-
нативна игра, също лип-
сата на тактика, са белези, 
че тоя тим или трябва да 
промени изцяло досегаш-
ния „метод“ на игра, за да 
стане нещо много от него, 
или ще остане да тъпче 

1.08.1931 г. преди 
мача "Спортклуб" 
- СК "Тича" на 
Колодрума, горе в 
средата Кръстьо 
Петров (рефер), 
клекнали: ...., 
Михаил Найденов, 
Венцеслав Камбуров, 
Евгени Камбуров, 
Оник Харипян, 
Борис Петров, 
Щерю Савов, 
Гарабед Гарабедов 
и Стефан Калъчев, 
седнали отпред: 
Пейчо Кожухаров и 
Хасан Ибрахимов



212

на едно място, въпреки 
техническото усъвършен-
ствуване на отделните 
играчи, което констати-
рахме вече у някои от тях. 
Един характерен случай 
е левият инсайд на „Вла-
дислав”. Тоя играч е усво-
ил един маниер на игра в 
пасировката, който могат 
да си позволят само голе-
ми техници. И наистина, 
тоя маниер — ефикасен в 
играта и опасен за против-
никовия дефанс би доп-
аднал, ако не му липсваха 
още малко техника, бор-
чески дух при отнемане 
на топката и повече вни-
мание при отправление на 
пасът.

Ако на тима „Вла-
дислав” липсваше издър-
жливост, тоя безогледен 
начин на игра и хабене на 
много енергия би го на-
правил неспособен за вто-
рото полувреме. В един 
мач „Владислав” изразход-
ва сили и енергия, колкото 
за два мача. По отношение 
на „модерна“ игра, „Вла-
дислав” е изпреварен от 
„Шипченски сокол”, но по-
следния няма оня хубав 
материал, какъвто има 
бившия държавен първе-
нец.

Играта на мача „Спорт-
клуб” — „Владислав” общо 

беше незадоволителна. 
На терена по-добрият 
беше „Спортклуб”, макар 
и с малка разлика. Ако 
„Спортклуб” се отърве от 
високата игра и играеше 
с ниска пасова игра, ка-
квато той на няколко пъти 
прилагаше, сигурно би 
било, че резултатът щеше 
да бъде много по-голям в 
негова полза.

Често около топката се 
събираха по 7 - 8 играчи 
и имаше моменти, които 
наподобяваха на едно-
времешния футбол, с тая 
разлика, че тоя едновре-
мешен футбол се играе от 
по-добри техници.

„Владислав” и „Спорт-
клуб” нападаха повече с 
лявата страна. Играта през 
целия мач бе бърза, тем-
пераментна.

Полувремето завърши 
с 1-0 за „Спортклуб”, отбе-
лязан от д. инсайд с глава 
в 20-та минута.

Във второто полувре-
ме “Спортклуб” покачва 
чрез д. инсайд в 12-та ми-
нута на 2-0. В 18-та минута 
чрез ............. (дурх) дясното 
крило на “Владислав” про-
меня на 2-1. В 35-та минута 
“Влади слав” печели дузпа, 
но силния шут на левия 
инсайд праща топката в 
ръцете на вратаря.

Мачът спечели “Спорт-

клуб” с 2-1 гола и с това 
не даде възмож ности на 
своя противник да се ре-
ваншира за недавнашния 
му неуспех във Варна, ко-
гато пак загуби мача с 2-3 
гола.

Реферът г. Русев за-
почва да се оформя като 
добър. Желателно е и от 
полза за него е да се дви-
жи повече с топката, за да 
избягва недоглеждания-
та.

В. „Спортъ“, бр. 418, 
21.9.1931 г.

Подготовка на нацио-
налния футбол

„Владислав” би нац-
тима с 3-0 (1-0)

Слабата игра на наши-
те национали.

Вчера треньорът на 
нац. тим г. Ото Файст по-
лучи горчив хап от нашия 
нац. тим. Последният бе 
победен от тима на „Вла-
дислав” с 3-0. Трябва оба-
че да добавим, че в тима 
на „Владислав” играха ре-
зервните иг рачи от нац. 
тим: Ангелов като д. кри-
ло. Минковски — д. халф 
и Байкушев — център 
халф.

Нац. тим, който бе 
противопоставен, на 
„Владислав” бе в след-

Дебют на вра-
тата на „Тича“ 
през това лято 
прави Колю Ко-
лев - Ишиклар-
ски, тук в акция 
срещу „АС 23“, 
На снимката се 
вижда още Сте-
фан Кирилов 
- Фатъра

1931

Кольо Христов 
Колев – Ишикларски 
(записван и с името 

Никола Николов), 
титулярен вратар 

на „Тича“ 1931 – 
1934 г., 1 мач в НФД. 
Кольо е син на виден 

варненски търговец, 
завършва Търговска-

та академия и е иг-
рал футбол против 
волята на баща си, 

който е трябвало да 
бъде убеждаван от 
Владимир Чакъров, 

за да позволи на сина 
си „да се занимава с 

тази несериозна ра-
бота“ футбола. (от 

„Футболна Варна“, 
Стефан Янев и сътр, 

1988 г.)
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ния състав: Дермонски — 
Калканджиев и Мищалов 
— Габров ски. Рафаилов и 
Ефремов — Стайков. Сто-
янов, Романов, Лозанов и 
Панчев. През цялата игра 
не стана никаква промяна 
в нац. тим.

Очакваше се, че вчера 
нац. тим ще покаже по-до-
бра игра, защото отдавна 
той води тренировките си. 
И действително той започ-
на добре мача. Имаше пъл-
но надмощие до първите 
30 мин., но след това игра-
чите му отпаднаха и в 32-та 
мин. „Владислав” откри ре-
зултата.

Спед почивката играта 
на двата тима е доста про-
менлива, но в 10-та мин. 
център форуарда на „Вла-
дислав” покачва резултата 
на 2-0. Тридесет минути 
по-късно Дермонски пра-
ви трета разходка, за да на-
мери топката в мрежата на 
собствената си врата. При 
което резултататът се по-
качи на 3-0 за „Владислав”.

Трагедията на нац. тим 
става още по-голяма, като 
се има пред вид, че против-
никът му не го превишава-
ше технически.

Основната грешка 
обаче на нац. тим беше 
нападателната му  линия, 
която куцаше и в про-
веждането на нападе-
нието и в завършване на 
атаките. Само Лозанов и 
Панчев бяха най-дейни 
в нападението, когато 
Романов, Стоянов и Стай-
ков не можеха да дадат 
онова, което се очакваше 
от тях.  Най-деликатно бе 
положението на Стоянов, 
който попаднал между 
Романов и Стайков поч-
ти се загуби в играта. 
Романов се показа мно-
го бавен в своеобразно 
разпределение на топ-
ката, а Стайков се показа 
без старт, елан и сигурен 
удар в гола. Що се отна-
ся до Панчев и Лозанов, 
може смело да се каже, 
че това е била до сега 
най-добрата лява страна 
на нац. тим.

В предната отбра-
на Ефремов бе най-до-
брия, но и той има ня-
кои грешки. Рафаилов се 
увли чаше много напред, 
като оставя ше крайната 
отбрана безпомощна, а 
Габровски игра с пъл-

но безучастие в играта, 
без душа. Ние останахме 
с убеждението, че той се 
намира всякъде другаде, 
но не и на футболното иг-
рище.

В крайната отбрана, и 
Мищалов и Калканджиев 
направиха много грешки. 
Първият игра с много тем-
перамент, който го увли-
чаше в играта, а вторият с 
безразли чие, което даде 
два от трите го ла на нац. 
тим.  Дермонски не мо жа 
да направи нищо. И трите 
го ла, които му отбелязаха 
бяха от няколко метра и 
неспасяеми.

Въпреки че нац. тим 
бе бит, все пак той има-
ше по-добра игра от про-
тивника си. „Влади слав“ 
не даде нищо повече от 
онова, което ние видя-
хме в пър вия му мач със 
„Спортклуб“. Само негова-
та отбрана, засилена с два-
ма добри играчи направи 
геройска защита на гола 
си. Трите гола, които „Вла-
дислав“ отбеляза бяха от-
къснати, резултат повече 
на индивидуалната игра 
на неговите нападатели. 

19.09.1931 г., 
"Спортклуб" и 
"Владислав" (с 
бели екипи) прави 
от ляво надясно: 
Здравко Янакиев 
(вратар), неизв. 
(от "Левски" Вн), 
Пантелей Буйнов, 
Михаил Костов, 
Любен Балтаджиев 
и Иван Моканов, 
клекнали: Евтим 
Филев, Панайот 
Георгиев, Иван 
Найденов и Цветан 
Димитров
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Ние мислим, че ако Ан-
гелов играеше в нац. тим  
на мястото на Стайков, 
той би дал много по-до-
бра игра.

С вчерашното пора-
жение проблемата на 
нац. тим влиза отново в 

една парлива фаза. Това 
поражение дойде да об-
лее със студен душ онези, 
които вярваха, че ние ще 
бъдем архи-готови с нац. 
тим за Балканиадата. 

Ние нямаше да бъдем 
толкова песимисти по от-
ношение за нац. тим, ако 
не ни делят само 7 дни 
от предстоящият му мач 
на Балканиадата. А като 
негов противник ще бъде 
вероятно или турския 
нац. тим, намиращ се в 
доста добра форма след 
турнето му в Съветска Ру-
сия или югославския нац. 
тим, който ви наги ни е 
превъзхождал.

    За една седмица не 
е възможно да се състави 
нац. тим и да се обиграе, 
защото нашите играчи 
далеч не са такива какви-
то са онези в чужбина, 
които са много по-добри 
от нашите.

Но ако има някой да 
обвиня ваме, това са под-
браните играчи от нац. 
тим, които са били не-
редовни на назначените 
тренировки, а някои дори 
от тях (играчите) не са се 
явявали почти никак.

Вчерашната игра, коя-
то нац. тим даде не може 
никак да се сравни с она-
зи, която той даде в Бел-
град, дори и в Букурещ 
през пролетта. Бездели-
ето, в което изпаднаха 
нашите футболисти през 
лятото даде вчера ре-
зултата.

В най-благоприятния 
случай на нац. тим ще 
му трябва един център 
халф, един център фору-
ард и едно дясно крило. 
А ние по- добри играчи в 
този момент не виждаме. 
Следователно, за футбол-
ния турнир на Балканиа-
дата ние няма да се явим 
така готови, както трябва. 
А имаше толкова мно-
го свободно време да се 

1931
тренират не един, а три 
нац. тимове.

***
„Владислав“ – „Спорт-

клуб“ 2-3. Неделя, 2 ав-
густ. Всички предричаха 
едно по-чувствително 
поражение за гостите. 
„Владислав“, комуто се 
завърнаха някои от ста-
рите играчи е в много по-
добра форма, отколкото 
в началото на сезона. На 
терена обаче се яви без 
титулярния си център 
халф, заменен с един иг-
рач не-варненец, чиято 
грешка единствено може 
би бе причината за пора-
жението му. Гостите бяха 
пак в пълен състав, но 
още с влизането им на иг-
рището пролича амбици-
ята им да се реабилити-
рат за загубата им срещу 
„Тича“. И действително 
в първите 10 мин. на иг-
рата те успяха да отбеле-
жат два последователни 
гола, от които първия бе 
вкаран от играч на „Вла-
дислав“. Скоро обаче, 
„Владислав“ се съвземат 
и нападат заплашител-
но. Към 20-та мин. ляво-
то крило отбелязва пър-
вия гол чрез не много 
силен ъглов удар. След 
10 минути пак посред-
ством лявото крило „Вла-
дислав“ изравнява. След 
това настава една борба, 
доста оживена, но изпъс-
трена с извънредно го-
леми грубости. Свирката 
на рефера безспирно 
даваше сигнали за фа-
ули. Последният, зара-
ди грубост, бе принуден 
да смени един играч от 
тима на гостите. Първото 
полувреме свършва 2-2. 
Второто започва при по-
усилено темпо от страна 
на гостите, но няколко 
добре изграни положе-
ния бидоха загубени от 
крилата им. „Владислав“ 
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на свой ред губи два си-
гурни гола. Към средата 
на полувремето реферът 
обявява дузпа в полза на 
„Владислав“. Гостите ос-
порват и капитанът на 
тима на „Владислав“ дава 
удар вън – един жест на 
спортист, но същевремен-
но и грешка, която коства 
загубването на играта. Не 
след много гостите напа-
дат и левият инсайд бие 
ъглов удар, който попада 
в дирека, извърта се към 
мрежата, вратарят обаче 
улавя топката. Настава 
спор, като гостите насто-
яват да бъде признат гол, 
реферът обаче дава топ-
ката на вратаря. 10 мин. 
по-късно десният инсайд 
на „Спортклуб“ бие си-
лен шут, вратарят лови, 
но изпуща и друг играч я 
настига и победния гол 
бе отбелязан. „Владислав“ 
подема енергично, прави 
много опасни слизания 
към вратата на гостите, но 
вратарят пази много буд-
но. Играта завърши, като 
гостите отнесоха и една 
победа. Не би било излиш-
но да кажем, че варненци 
не можаха да видят и на-

учат нещо от тия много 
добри футболни тимове 
от София и следовател-
но да извлекат големи 
поуки. Нека се надяваме 
обаче, че предстоящото 
гостуване на „АС 23“ ще 
реабилитира софийския 
футбол, като и ще даде 
възможност на варнен-
ските тимове да дадат 
и те една по-хубава и 
смислена игра за удо-
волствието на всички 
тези, които ще дойдат на 
игрището.“

В. „Спортъ“, бр. 
408, 18.08.1931 г.: „АС 
23“ във Варна. Бие „Вла-
дислав“ с 3-2 (1-0) и „Тича“ 
с 6-1 (5-1) гола. Софийски-
ят първенец „АС 23“ из-
прати първият си футбо-
лен тим във Варна, който 
в събота и неделя игра 
два мача с „Владислав“ и 
„Тича“. Гостуването пре-
дизвика голям интерес. В 
събота (бел. 15.08) „АС 23“ 
се е срещнал при отлично 
посетено игрище с бив-
шия държавен първенец 
„Владислав“, който е успял 
да победи с резултат 3-2. 
Първото полувреме е за-

вършило 1-0 за „АС 23“, Еди-
ният си гол „Владислав“ е 
отбелязал от пеналти. Спо-
ред нашите сведения, ти-
мът на „АС 23“ е дал много 
добра игра и би спечелил 
този мач с по-голям резул-
тат ако не бил невъзможния 
и неопитен рефер, който 
при това проявил пристра-
стие към своите съграж-
дани. Публиката също не е 
била обективна. Това не е 
първият случай във Варна, 
когато рефер и публика не 
подбират средства да се 
наложат над софийските си 
гости. Време е вече варнен-
ските спортисти да се отка-
жат един път за винаги от 
тези прийоми, които ги из-
лагат поне по отношение на 
софийските тимове, защото 
София винаги е посреща-
ла радушно и е третирала 
напълно безпристрастно 
варненските тимове. Вче-
ра „АС 23“ е играл и срещу 
„Тича“ пред 5000 публика. 
Победител е „АС 23“ с 6-1 
(5-1) гола. Победителят е 
дал игра, каквато рядко е 
виждана от български тим. 
Реферирал е г. Ото Файст, 
треньор на националния 

20.9.1931 г. СК 
"Владислав" преди 
победата над нац. 
отбор на България, 
от ляво надясно: 
Здравко Янакиев, 
Евтим Филев, 
Пантелей Буйнов, 
Иван Моканов, Д. 
Байкушев (Славия), 
Михаил Костов, 
Любен Балтаджи-
ев, Иван Найденов, 
Цветан Димитров, 
Хр. Минковски 
(Славия), Л. Ангелов 
(АС 23)



216

тим“. 

Градска купа 
„Варна“

В. „Спор-
тъ“, бр. 417, 
19.09.1931 г.: 
„За купата „Ва-
рна“: на 13.09 
след обяд в 
Колодрума се 
състоя първият 
мач за градска-

та купа между СК „Вла-
дислав“ и „Диана“. Мачът 
завърши при резултат 3-2 
за „Владислав“. Мачът не 
бе доста интересен. Рефе-
рът Кавафян бе слаб.“

В. „Спортъ“, 9.10.1931 
г.: Конфликт между СК „Тича“ 
и управата на ВОСО и БНСФ 
се получи писмо от „Тича“, в 
което се излагат причините 
за конфликта. На 27 септем-
ври е бил насрочен мача за 
градската купа между „Тича“ 
и „Левски“. Игрището оба-
че било неочертано, нещо, 
което правилникът на мачо-
вете не позволява. ВОСО е 
трябвало да има грижата да 
очертае игрището. Въпре-
ки това, мачът се състоял и 
„Тича“ е загубила с 0-2. По-

неже „Тича“ е счела мача за 
нередовен поради горни-
те причини, тя е помолила 
ВОСО да насрочи друг мач, 
като анулира играния. ВОСО 
обаче не е счела за нужно да 
отговори на тази молба на 
„Тича“ и е насрочила след-
ните мачове за купата, като 
на финала отива „Левски“. 
Друга причина за инцидента 
между „Тича“ и областта е, че 
последната е изключила за 
6 месеца футболиста Щерю 
Савов, за грубо отнасяне във 
време на игра. Грубото отна-
сяне било, че Савов в трени-
ровъчна игра срещу „Диана“ 
контузил нейния вратар по 
време на шутиране. Реферът 
обаче, не е наказал Савов за 
това, че е сметнал факта на 
контузването като случаен. 
Тогава, на 6 септември, ко-
гато ВОСО се управлява от 
друг, новият управителен 
съвет налага наказанието. 

„Купата „Варна“ спечели 
„Владислав“ с 6-0. Днес 8.10 
се състоя финалния мач за 
купата „Варна“ между „Вла-
дислав“ и „Левски“. Мачът не 
будеше толкова голям ин-
терес, както полуфиналите, 
тъй като се мислеше че „Вл.“ 
лесно ще изтръгне победа-
та. Въпреки това игрището 
беше добре посетено. Пред-

вижданията се сбъднаха, 
„Вл.“ излезе победител и то 
с голям резултат 6-0. Това 
беше трета поредна победа 
в борбата за купата и заслу-
жено я спечели. Изключи-
телно лошо впечатление 
направи неспортменското 
държание на някои играчи 
от „Левски“, които изложи-
ха твърде много спорта на 
Варна. Тъжното поведение 
възмути заслужено пуб-
ликата. Представителят на 
общината, който трябваше 
да поднесе купата на по-
бедителя не продължи да 
гледа такава игра, напусна 
игрището преди да настъ-
пи края на играта. Поради 
това, купата бе връчена 
веднага на победителя. В 
понеделника чрез предсе-
дателя на ВОСО купата бе 
дадена на „Владислав“. За 
тази своя постъпка СК „Лев-
ски“ е изключен за 6 месеца 
от областта, а 4-ма играчи 
са изключени завинаги от 
ВОСО. Носител на купата за 
винаги ще остане онзи клуб, 
който в продължение на 3 
години непрекъснато или 
с прекъсване за 5 години 
ще я спечели. Носители за 
първите 2 години са „Ш. со-
кол“, „Владислав“, „Левски“ и 
„Владислав“.

1931

Четирима „вла-
диславци“, носители 
на Градската купа 
„Варна“ за 1931 г.: 
Емануил Капита-
нов, Иван Моканов, 
Пантелей Буйнов и 
Евтим Филев в Мор-
ската градина
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1932
Първенство на ВОСО 1931 - 1932 г.

1. 2. 3. 4. 5. 6. м. п. р. з. г.р. т.
1. Ш. сокол 5-1 1-0 4-0 7-1 4-0 10 8 1 1 24-4 17
2. Владислав 0-0 3-1 6-0 2-0 3-0с 10 6 2 2 25-15 14
3. Тича 0-1 3-3 10-1 2-0 7-0 10 4 2 4 28-14 10
4. Победа 0-1 3-1 2-2 4-1 1-1 10 3 2 5 14-28 8
5. Левски 2-0 2-3 2-0 0-2 5-1 10 3 1 6 15-23 7
6. Диана 0-1 1-3 1-3 2-1 2-2 10 1 2 7 8-30 4

25 март. Премиера 
на първия „Тарзан“ 
филм с олимпийския 
шампион Джони 
Вайсмюлер в главна-
та роля

* * *
5 юни. Завършен е 
строежът на Дра-
матичния театър 
във Варна от град-
ския арх.  Желязко 
Богданов.

* * *
17 юли. Цар Борис III 
открива официално 
Морската биологи-
ческа станция (Аква-
риума)

* * *
30 юли. Открити 
са Олимпийските 
игри в Лос Анджелис. 
България не изпраща 
спортисти.

* * *
31 юли. След избори 
в Германия, нацист-
ката партия става 
най-голямата фрак-
ция в Райхстага с 
37 % от гласовете. 
Добре се представя 
на изборите и ко-
мунистическата 
партия с 14 %.

В. „Спортъ“, бр. 464, 
22.04.1932 г.: „Тича“ – „Ди-
ана“ 7-0. Преди втория мач, 
членовете на „Ш. сокол“ 
отидоха на гробищата и 
положиха венец  на скоро 
починалия свой другар иг-
рач Жечо Тунчев. Тук про-
изнесе реч г. П. Коларов 
от името на ВОСО. Вторият 
мач между „Владислав“ и 
„Ш. сокол“ завърши 5-1 за 
„Ш. сокол“. През време на 
мача, реферът прекъсна 
играта за една минута и 
играчите коленичиха, за 
да почетат паметта на своя 
другар Жечо Тунчев.“ 

В. „Спортъ“, бр. 465, 
25.04.1932 г.: „Тича“ бие 
„Диана“ 7-0 (4-0). В неде-
ля 17/4 се откри спорт-
ния пролетен полусезон 
с футболни състезания. 
„Тича“ – „Диана“ 7-0 (4-0). 
Пред няколко хиляди пуб-
лика, каквато рядко се е 
стичала на „Колодрума“ 
започна първия мач. Още 
от самото начало пролича 
чувствителното надмощие 
на червените („Тича“). Към 
средата на хафтайма резул-
тата бе открит от център 
форуарда на „Т.“. До края на 
полувремето „Т.“ успя чрез 
ц. фор, десния инсайд и д. 
крило да отбележи още 
3 гола, от които единият 
от 11 метров наказателен 
удар. Второто полувреме 
не бе по-благоприятно за 
„Диана“. Един след друг 
„Д.“ изгуби още 3 гола. Така 
мача завърши с резултат 
7-0 в полза на „Тича“. Като 

добър, опитен и спокоен 
играч, но нуждаещ се от 
още тренировка изтък-
на ц. форуарда на „Тича“ 
Дяков, благодарение на 
когото „Т.“ отбеляза чети-
рите си гола. 

„Ш. сокол“ – „Вла-
дислав“ 5-1 (5-0). Вторият 
мач, който бе очакван с 
повишен интерес и кой-
то без съмнение беше 
привлякъл повечето от 
публиката бе този между 
старите футболни съпер-
ници „Ш. сокол“ и „Вла-
дислав“.  Докато „Ш.с.“ 
излезе с почти същите си 
играчи, каквито имаше 
през есента с изключение 
на един-двама, то „Вл.“ се 
яви с няколко нови и не 
добре тренирани играчи. 
Играта бе бърза и неспо-
койна в самото начало. 
Първи откри резултата 
„Ш.с.“ чрез левия инсайд. 
Скоро темпераментна-
та, бърза и дурхова игра 
на „Ш. с.“ се наложи над 
тази на „Вл.“ и до края на 
полувремето „Ш. с.“ отбе-
ляза още 4 гола. Победа-
та беше вече осигурена. 
Борбата от „Вл..“ се воде-
ше повече за отбелязва-
не на почетния гол, от-
колкото за изравняване. 
Към 20-та мин от второ-
то полувреме ц. фор. на 
„Владислав“ чрез едно 
дурхово нападение най-
после отбеляза почетния 
гол. Напразно бяха уси-
лията на „Владислав“ да 
покачат резултата. Така 
„Ш.с.“ изтръгна заслуже-

но една завидна победа, 
която ще му допринесе 
твърде много за класира-
нето му относно футбол-
ното първенство в града. 
„Владислав“ заслужено 
понесе това тежко пора-
жение. Този път той, благо-
дарение на новите си иг-
рачи, не бе в тази форма, 
в която се явяваше в мина-
лото.“ (бел. Тиражираната 
в някои фенски издания 
информация, че „Ш. сокол“ 
е играл с 10 човека, в чест 
на починалия си другар, 
не се потвърждава от тези 
източници. Според мачо-
вата книга на „Ш. сокол“, 
преписана от статистика 
Димчо Димитров, със-
тава на победителите е: 
Здр. Янакиев, Капзамалов, 
Нейков, Танев, Ив. Георги-
ев – Шико, П. Иванов, Ал. 
Коев, Пънето Несторов, Ил 
. Булашев, Ив. Найденов, 
Р. Булашев и наброява 11 
футболисти).

В. „Спортъ“, бр. 466, 
29.04.1932 г.: „Победа“ 
бие „Владислав“ 3-1 (1-0), 
25.4. Онова, което трябва 
да се отбележи е бързата и 
амбициозна игра на двата 
тима. Докато всички ми-
слеха, че „Вл.“ лесно ще се 
справи с току-що влезна-
лият в почетната дивизия 
„Победа“, резултата до-
несе обратното. Бившият 
държавен шампион по-
несе тежкото поражение. 
Чувства се липсата на из-
държливост, старт и пла-
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1932

* * *
6 август. В експло-
атация влиза пър-

вата автострада в 
Германия (от Кьолн 

до Бон)

* * *
В следствие на 

колективизация в 
Съветска Украйна 
настъпва Голодо-

мор. Между 2,5 и 3,5 
милиона украинци 

умират от глад.

сиране, а най-важното „Вл.“ 
играе без своите трима 
титуляри, които напусна-
ха завинаги тимът си. При 
неблагоприятно време и 
добре посетено игрище 
реферът Бянов дава знак 
за почване. В 17-та минута 
от фаул „Победа“ открива 
резултата. Играта става 
буйна, дори груба. „Вл.“ пе-
чели дузпа, но пропуска 
да изравни. Второто полу-
време, което започва със 
силна амбиция и от двата 
тима дава изравнителния 
гол на „Вл.“ пак от дузпа. 
„Победа“ има инициатива-
та и д. крило не закъснява 
да изпрати топката после-
дователно два пъти в мре-
жата и покачва резултата 
на 3-1. Общо взето играта 
не бе особена. Добри бяха 
от „Вл.“ Моканов, Калдаръ-
мов и Калинов (бел. веро-
ятно играча е Стефан Ко-
лимов). Реферът Бянов ръ-

ководи прецизно и строго. 
Във връзка с подготов-

ката на националния тим 
УС на БНСФ е решил да об-
разува още два национал-
ни тима. „Б“ от Варна и „В“ 
от Пловдив. Така образу-
ваните тимове ще имат ня-
колко срещи по между си и 
с „А“ тима от София, главно 
през това лято, било в Со-
фия, Варна или Пловдив. 
Целта с образуването на 
тези два нови национални 
тима е освен създаването 
на един по-голям кадър 
играчи за първия ни на-
ционален тим, но и повди-
гане интереса към спорта 
в провинцията. С тази цел, 
на варненския „Б“ тим през 
това лято във Варна ще 
бъдат организирани два 
международни мача. Днес 
(29/4) подпредседателя на 
БНСФ г. Л. Попов и футб. 
съветник  г. П. Грозданов 
заминаха за Варна, където 
проектонационалния „Б“ 
тим ще играе срещу един 
сборен градски тим.“

В. “Варненска поща”, 
8.05.1932 г.:

“Тичанци” в Кюстен-
джа

(От нашия специален 
пратеник)

Гостуването на „Тича“ в 
Кюстенджа по Великден е 
един урок за варненските 
клубове, от който трябва 
да вземат добра поука.

Известна е самонаде-
яността въобще на всички 
клубове, благодарение на 
което не се подготвят до-
бре и често с претърпява-
ли поражения било в меж-
дуградски, било в между-
народни състезания.

На първия ден на Ве-
ликден „Тича“ игра мач 
в Кю стенджа с местния 
гръцки тим „Елпис“. Нека 
отбеле жим, че тимът на 
„Елпис“ е бил подложен 

на усилена тренировка 
специално за „Ти ча“, а при 
това с цената на големи 
материални жертви го по-
пълниха с четири унгар-
ски професионални иг-
рачи от Букурещ, с който 
тим разчи таха на сигурна 
победа и ако „Елпис “ не 
можа да я из тръгне, това 
се дължи на лошия му 
шанс.

Мачът се очакваше 
с голям интерес, което 
свидетелствуваше и от 
отбраната публика, която 
пълнеше три буните.

При появяване тимо-
вете на „Тича“ и „Елпис“ 
флотската музика изсви-
ри българския и румън-
ски национални химни, 
изслушани на крака и със 
сне ти шапки от цялата 
публика Тимът на „Елпис“ 
имаше състав: вратар Па-
цис, бекове: Дума и Яно-
пол, хавбеци: Жакон (ита-
лиянец), Фогел (унгарец), 
Макай (унгарец), фор-
вайти: Шамоли (унгарец), 
Ялина, Драгон, Сейкей 
(унгарец) и Мамуди.

Мачът започна под 
ръководството на Бързо 
Буку (румънец). Още от 
начало „Елпис“ започна с 
бързи атаки да застраша-
ва често вратата на „Тича“ 
и към 10-та минута отбе-
леза първия си гол. Това 
внесе малко смущение в 
“тичанци”, защото явно 
беше, че имаха да се спра-
вят със силен противник. 
Играта се води и на двата 
терена. Към 2-та минута 
Дяков успя да мине бе-
говата линия на „Елпис“ 
и със силен шут марки-
ра първият гол за „Тича“. 
След 10 ми нути “тичанци” 
печелят и втори гол.

Играчите на „Елпис“ 
като ожилени играят с на-
прежение, за да реванши-Иван Моканов и Евтим Филев

пред входа на Морската градина
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рат, но напразно.
Към 15-та минута на 

вто рия хавтайм “тичанци” 
печелят и трети гол, кое-
то даде във всички увере-
ността, че са осигурили 
победата. Наистина „Елпис“ 
често застрашаваше врата-
та на „Тича“, но вратарят на 
последната с рядко хлад-
нокръвие и смелост спа-
си много опасни шутове. 
Също на своето место бяха 
и бековете. Проличаваше 
вече и заинтересованост-
та на арбитъра Буку, която 
започна да то рмози “тичан-
ци”, като им обя вяваше не-
съществующи фаули и не 
се вслушваше в протестите 
на капитана на тима.

Така той осуети един 
сигурен гол пред вратата 
на „Елпис“. Но дързостта на 
арбитъра отиде по-далеч 
като изсвири „груб фаул“ 
в пеналтерията на “Тича” 
и обяви дузпа, която бе 
обърната в гол. Малко пре-
ди свършването на мача 

реферът реваншира тима 
на „Елпис“ с обявяване 
фаул до пеналтерията 
на „Тича“, от който дойде 
гол. Мачът завърши с ре-
зултат 3-3. Пристрасти-
ето на рефера направи 
лошо впечатление и на 
публиката.         

Въпреки че фактиче-
ската победа беше на “ти-
чанци”, трябва да отбеле-
жим превъзходството на 
„Елпис“, който играеше 
с устрем и бърза паси-
ровка. За да не се даде 
красива игра в този мач 
се дължи и на грубост 
от играчите на „Елпис“.   
“Тичанци” през първия 
хавтаим играха задово-
лително, но през втория 
— лошо. За това допри-
несе най-много тормозът 
на рефера. 

Вторият мач “тичан-
ци” играха на втория ден 
на Великден с шампиона 
на Кюстенджа СК „Викто-
рия“. Тимът на последния 
имаше състав: вратар Ва-

силиу, бекове: Рошколец и 
Фогел (унгарец), хавбеко-
ве: Ионеску, Иктис (Венус), 
Вартоломеу, форвайти: 
Шошоев, Димитреску, Ив. 
Цветков (тримата бълга-
ри), Попеску и Петро Ва-
силе.

Двата тима развиха 
много красива и легална 
игра. Ако и “тичанци” да 
изгубиха този мач с 3-1, 
което се дължи и на ло-
шия им шанс, успяха да 
покажат на кюстенджан-
ската спортна публика, 
която беше се разочаро-
вала от играта им с „Ел-
пис“, че при един добър 
и безпристрастен рефер, 
какъвто в този мач беше г. 
Константин Брату, а също 
и при легалната игра на 
„Виктория“, не отстъпват в 
техническо отношение на 
кюстенджанци. При това 
трябва да се има пред вид 
и неизгодното по ложение 
на “тичанци” след умори-
телният път и мачът им с 

1932

1.05.1932 г., в 
Кюстенджа 
срещу "Елпис", 
"Тича" в тъмни 
екипи, прави от 
ляво: Стефан 
Кирилов, Оник 
Харипян, Михаил 
Найденов - Килю, 
Иван Найденов, 
Пейчо Кожухаров 
и Г. Владимиров 
(предв.), клекнали: 
Иван Моканов, 
Ховсеп Еремян, 
Тодор Дяков, 
Божидар Бянов, 
Стефан Калъчев, 
Атанас Ковачев и 
Щерю Савов, легнал 
отпред вдясно 
Хасан Ибрахимов
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„Елпис“, а още по вече, че 
играят на игрище по-мал-
ко от това във Варна и 
пред чужда публика.

Тимът на „Виктория“ 
изнесе комбинирана 
игра. Отдел ните играчи са 
добри техници и владеят 
топката.

Всеки случай госту-
ването на „Тича“ в Кюс-
тенджа е един неуспех за 
варненския спорт, който 
се дължи главно на не-
достатъчна тренировка и 

подценяване на против-
ника. Докато „Тича“ през 
пролетния сезон е играл 
само един федеративен 
мач и е недоста тъчно тре-
нирана, кюстендженски-
те първокласни клубове 
са играли най-малко по 
три федеративни мачове 
и по неколко другарски 
такива, а същевременно 
са и добре тренирани. 
Независимо от това ние 
виждаме как те с цената 
на материални жертви по-
викват и професионални 

играчи от Букурещ. Нека 
спортните ръководители 
във Варна имат това пред 
вид и за в бъдеще, когато 
заминава тим в чужби-
на, където преди всичко 
ще отстоява спортната 
чест на страната, да бъде 
комбиниран от най-до-
брите играчи от Варна, а 
ако щете да вземат и от 
София. Иначе ще търпим 
само поражения на меж-
дународното спортно 
поле. (В. Панайотов)

“Тичанци” на кея в Констанца през Великденските празници на 1932 г

1932

2.05.1932 г. срещу 
„Виктория“ в Кюс-

тенджа, „Тича“ 
прави от ляво: 
Иван Моканов, 

Гарабед Гарабедов, 
Михаил Найденов 

- Килю, Стефан 
Калъчев, Пейчо Ко-
жухаров и Атанас 

Ковачев, клекнали: 
Тодор Дяков, Сте-

фан Кирилов, Оник 
Харипян, Иван Най-

денов, Ховсеп Ере-
мян, седнал вдясно: 

Хасан Ибрахимов
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В. „Спортъ“, бр. 470, 
13.05.1932 г.: „Владислав“ 
– „Левски“ 3-2. Въпреки 
равните сили „Вл.“ победи. 
„Л.“ беше добър в нападе-
нията, но за това пък защи-
тата на „Вл.“ бе на висотата 
си. Второто полувреме 
зачестиха грубости и ре-
фера Върбанов мъчно се 
справяше, като направи 
даже отпущения. Отличи-
ха се Моканов, Даскалов и 
Шойлеков.“

В. „Спортъ“, бр. 475, 
30.05.1932 г.: „Победа“ – 
„Тича“ 2-2 (1-0). Един мач 
повдигащ голям интерес 
поради първия успех на 
новия член на 1-ва диви-
зия „Победа“. След кратка 
борба „Победа“ открива 
резултата, но след малко 
„Т.“ изравнява, а по-късно 
покачва на 2-1, въпреки 
протестите че топката е 
ударила в публиката, коя-
то е около вратата. На свой 
ред л. крило на „П.“ израв-

нява отново. „Победа“ 
контестира мача заради 
неправилен гол.“

В. „Спортъ“, бр. 
477, 6.06.1932 г.: „29.5, 
„Владислав“ – „Победа“ 
6-0. Това бе реванша на 
„Владислав“. След като 
завърши полувремето 
с 2-0, във второто при 
голямо надмощие той 
покачи на 6-0. Реферът 
Здравков бе слаб. 

„Ш. сокол“ – „Тича“ 
1-0. Мач, повдигащ гра-
маден интерес, понеже 
очертава първенеца. Иг-
рата и от двете страни бе 
бърза и амбициозна. До 
24 мин. „Т.“ е в надмощие 
и пропуска да отбележи. 
Вторият хафтайм започ-
ва още по-устремно с 
надмощие на „Ш.с.“. Най-
денов, Коев и Булашев 
работят отлично. Играта 
е променлива, като по-
ставя в затруднение и 
двете врати. Един гол на 
„Ш.с.“ е обявен офсайд. 

След малко бекът на „Т.“ 
сам прави гол в собстве-
ната си врата, което даде 
края на мача. Добри бяха 
Найденов, Янакиев, Коев, 
Георгиев от „Ш.с.“ и Чилян, 
Иванов и вратаря от „Т.“

В. „Спортъ“, бр. 479, 
10.06.1932 г.: „5.6, Ш. со-
кол“ – „Владислав“ 0-0. 
Онова, което се знаеше, 
то е бързата и темпе-
раментна игра на двата 
тима. „Вл.“ е с трима нови 
играчи, а „Ш.с.“ без Най-
денов, който е контузен. 
В 10 мин. нападението на 
„Вл.“ работи отлично една 
къса борба, но топката е 
в аут. На свой ред сините 
от дясно създават крити-
чески моменти, но врата-
ря на зелените спасява. 
Второто полувреме тоже 
почва с бързо темпо. В 
7 мин. „Вл.“ е затруднен, 
Моканов вади в корнер. В 
17 мин. паника пред вра-
тата на сините, топката е 

1932

“Тичанци” пред 
българското учи-
лище в Констанца, 
в центъра с бомбе 
и очила е Тодор Дя-
ков, в дясно от него 
Стефан Калъчев 
и Ховсеп Еремян, 
прав горе на авто-
мобила: Гарабед 
Гарабедов
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в аут. В 30 мин. Буйнов, 
Петков (? Семерджиев) 
и Колимов работят, Яна-
киев с рискован плонж 
спасява. В 39 мин. Бу-
лашев със солово напа-
дение и дриблинг е сам 
пред гола на зелените и 
за обща изненада шута 
е спасен – вратаря вади 
в корнер. Краят набли-
жи и рефера прекрати 
без резултат. Публиката 
бавно напусна игрище-
то. Добри на терена: Мо-
канов, Костов, Нейков, 
Коев и Булашев. Реферът 
– посредствен.“

1932

„Тича“ – „Диана“ 3-1. 
При красива игра без 
грубости и във второто 
полувреме при надмо-
щие на червените, мача 
завърши 3-1 за „Тича“. Ре-
фера бе добър.“

В. „Спортъ“, бр. 481, 
17.06.1932 г.: „На 9 и 12 
т.м. „Ш. сокол“ – „Диана“ 
1-0, „Тича“ – „Левски“ 2-0, 
„Ш. сокол“ – „Победа“ 2-0, 
„Тича“ – „Владислав“ 1-3 
при рефер Б. Инджев от 
София.“

В. „Спортъ“, бр. 484, 
26.06.1932 г.: „Тича“ – 

„Победа“ 10-1. Първото 
полувреме играта бе 
равна и завърши 1-1. 
Обаче второто “тичан-
ци” са пълни господари 
на игрището, после-
дователно покачват и 
получават рекордния 
резултат 10-1. Реферът 
изключи някои играчи 
от „П.“, който последните 
минути игра със 7 души.“

26/6 Левски – Ш. с. 
2-0 . Ш. с. 17 т. 20 г, Вл 14 
- 17, Т 12 23, Поб. 9 8, Лев 
2 - 2, Диана 

В. „Спортъ“, бр. 494, 

29.5.1932 г., СК 
"Владислав" 

преди мача срещу 
"Победа", от ляво 

надясно: Евтим 
Филев, Венцеслав 

Иванов, Пантелей 
Буйнов, Емануил 

Капитанов, Иван 
Моканов, Михаил 

Костов, Калю Калев 
(предв.), Никола 

Семерджиев, Никола 
Калдаръмов, 

Оник Христамян, 
Панайот Георгиев, 
Стефан Колимов и 
Любомир Загорски 

(подарена и 
надписана

от Калю Калев)

5.06.1932 г.,  "Ш. 
сокол" и "Владислав", 

прави от ляво: 
Асен Върбанов - 

рефер, В. Иванов, 
П. Буйнов, Стефан 

Данчев - Шпетко, 
Е. Капитанов, И. 

Моканов, М. Костов, 
Никола Семерджиев, 

Н. Калдаръмов, О. 
Христамян, Ст. 

Колимов, седнал в 
средата: Панайот 

Георгиев
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18.07.1932 г.: „15 юли. 
Между футболния тим на 
пребиваващия тук ита-

12.06.1932 г., "Тича" и "Владислав" преди мач помежду им, прави от ляво: Г. Гарабедов, П. Буйнов, Ст. Кирилов, Н. 
Семерджиев, М. Найденов - Килю, М. Костов, Сидер Димитров, П. Георгиев, Ст. Калъчев, О. Христамян и В. Иванов 
- Катастрофата, клекнали: К. Колев, Ст. Данчев - Шпетко, Т. Дяков, И. Моканов, Х. Еремян, Н. Калдаръмов, Ат. 
Ковачев, Ст. Колимов, Б. Кирилов, Е. Капитанов и Добри Байчев

15.07.1932 г., СК "Владислав" преди мач срещу "Диана": В. Иванов, Е. 
Филев, П. Буйнов, Ст. Данчев - Шпетко, Е. Капитанов, И. Моканов, Л. 
Балтаджиев, Н. Калдаръмов, П. Георгиев, Ст. Колимов и Л. Загорски

лиански крайцер „Куар-
то“ и тима на „Тича“ се 
състоя футболен мач в 
присъствието на мно-

гобройна публика. Мачът 
завърши с 9-2 гола в пол-
за на „Тича“. 
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Военен духов оркестър изпълнява италианския и българския химни преди срещата
между "Тича" и отбор от крайцера "Куатро"

1932

15.7.1932 г. СК "Тича" и отбора на италианския крайцер "Куатро", прави от ляво: К. Колев, Т. Дяков, Г. Гарабедов, Ст. 
Кирилов, Ат. Ковачев, О. Харипян, П. Кожухаров, Б. Кирилов, М. Найденов - Килю, Иван Райчев - Шебека, Добри Байчев, 

Борис Германов (в униформа)
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1932

30.07.1932 г., 
"Виктория" 
Кюстенджа и 
"Владислав" (в 
бяло), прави от 
ляво: В. Иванов, Е. 
Филев, П. Буйнов. 
Ал. Коев (Ш.с.), 
Л. Балтаджиев, 
И. Георгиев - 
Шико (Ш.с.), Ст. 
Колимов, Мих. 
Николов (Спклуб 
Сф?), клекнали: 
Е. Капитанов, 
И. Моканов и Н. 
Калдаръмов

В. „Спортъ“, бр. 499, 
5.08.1932 г.: „Гостуването 
на румънския СК „Викто-
рия“ Кюстенджа завърши 
с една победа и един ра-
вен мач. След като в пър-
вия мач победи с 5-2, във 
втория срещу „Тича“ те за-
пазиха равен резултат 1-1. 
Румънците играха отлично. 
Техният тим бе попълнен 
с националния професио-
налист Щайнбах и Василиу 
от Букурещ. „Тича“ игра 
нервно и безрезултатно, 
като направи неудачно 
разместване във втория 
хафтайм.“

В. „Спортъ“, бр. 500, 
8.08.1932 г.: „По гостуване-
то на румънците във Варна. 
След като на 30 м.м. в пър-
вия мач кюстенджанския 
„Виктория“ победи „Вла-
дислав“ с 5-2, на другия ден 
те едвам запазиха равния 
резултат срещу „Тича“ 1-1. 
Важното, което придава го-
ляма стойност на добитите 
резултати е, че тимът на 
„Виктория“ имаше в съста-
ва си едни от най-добрите 
румънски професионали-

сти, влизащи в национал-
ния им тим като Щайн-
бах, Раду, Барбулеску и 
др. все от Букурещ. Въ-
преки добрата си техни-
ка, издържливост, комби-
нирана игра (дъбъл W), 
много хубава и сигурна 
игра с глава, румънците 
трябваше във втория мач 
да признаят щастливото 
си избавление от сигур-
но поражение. Щайнбах, 
при пристигането си като 
едномесечен треньор на 
„Виктория“, тренирал три 
седмици тимът в горния 
състав заявяваше, че раз-
чита на сигурен успех и в 
двата мача и изказваше 
желание за уреждане 1-2 
мача в София, обаче след 
мача с „Тича“ отказа даже 
да играе трети мач, сре-
щу първенеца на Варна 
„Ш. сокол“.

Финалът за купата 
„Варна“. На 14 т.м. (август) 
ще се състои финалния 
мач за градската купа 
„Варна“, за която ще се 
състезават „Тича“ и „Вла-
дислав“. Сегашният пър-
венец на областта „Ш. со-
кол“ бе елиминиран в по-

луфинала от „Тича“ с 2-1.“

В. „Спортъ“, бр. 501, 
12.08.1932 г.: „Състояние 
на спорта във Варна: ...С. К. 
„Владислав“. Бивш държа-
вен футболен първенец и 
носител на Царската купа. 
Както всички клубове, 
така и „Владислав“ прежи-
вява криза. Във футболния 
тим се връщат някои ста-
ри играчи, с надежда, че те 
ще го засилят. Тук пътя на 
ръководителите на клуба 
е погрешен. Те трябва да 
насочат усилията си към 
създаване на нови, млади 
кадри, които да заместят 
старите. Председател на 
клуба е г. Доросиев, енер-
гичен и ценен труженик в 
спорта. Клубът брои око-
ло 300 членове. Застъпва 
футбол, водни спортове и 
слабо лека атлетика. Има 
детска спортна група при 
училището „Св. Климент“. 
Клубът прави постъпки 
да му се отпусне място за 
игрище до Търговската 
гимназия. Финансово клу-
бът е много зле... СК „Тича“. 
Стар спортен ветеран във 

Лука Доросиев (1902 
- 1969) председател 
на СК "Владислав" 
1931 - 1933 г., по 
професия адвокат
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1932 Варна. Има претенциите 
да е един от най-старите 
клубове в България. Ор-
ганизационно, клубът е до 
някъде по-добре от оста-
налите клубове, благода-
рение на това че той има 
голям брой предани чле-
нове и деятели, во главе с 
енергичния си председа-
тел г. Германов, градона-
чалник на Варна. Клубът 
има около 300 членове, 
играе се футбол, лека ат-
летика и дамски спортове 
(слабо). Клубът ще участва 
в атлетическите състеза-
ния на БНСФ. Футболният 
тим е силно подновен и 
подмладен. „Тича“ е един-
ственият клуб във Варна, 
който има в касата си мал-
ко пари. Все пак, той не 
е за завиждане, защото 
скоро наличността ще се 
изпари от ежедневните 

нужди.“

В. „Спортъ“, бр. 503, 
19.08.1932 г.: „На сре-
дата след 21-ого, темеш-
варският професионален 
клуб ТАК (Темешвар Атле-
тик Клуб) ще бъде гост на 
„Тича“ само за едно състе-
зание по футбол. Може да 
се каже, че най-голямото 
събите от спортен харак-
тер, ще бъде гостуването 
на унгарските професио-
налисти. Варненци за пър-
ви път ще имат удоволст-
вието да видят едни истин-
ски майстори на футбола. 
Младите играчи на вете-
рана ще бъдат пред тежко 
изпитание. Нека вярваме, 
че българският дух, кой-
то не един път е окрилял 
своите чада и този път ще 
им вдъхне сила да изнесат 
достойна игра срещу сил-
ния противник.

„Тича“ – „Ювентус“ 1-1. 
Онова, което живо въл-
нуваше цялата спортна 
Варна, бе гостуването на 
букурещкия първокласен 
клуб „Ювентус“. Въпреки 
делничния ден, хилядна 
публика пълнеше Коло-
друма. Тимът на гостите 
се явява с някои резерв-
ни играчи, като другите 
запазва за втория си мач 
срещу „Ш. сокол“. Всеки 
случай, в този си мач не 
изпъкнаха като добри, въ-
преки че на моменти до-
минираха по всички ли-
нии. В първото полувреме 
до средата „Тича“ работе-
ше добре, обаче високата 
им игра позволяваше на 
гостите добре да пазят 
своята врата, като всички 
високи топки бяха отлич-
но парирани с глава. Вра-
тарят Цурбер бе на своята 
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31.7.1932 г., Колодрума, "Виктория" и "Тича" (в тъмни екипи, прави от ляво: П. Кожухаров, Г. Гарабедов, И. 
Моканов, М. Найденов, О. Харипян, Борис Кирилов, Добри Байчев, Андрей Иванов, Кръстьо Петров - рефер 
и Георги Владимиров (предв.) клекнали: Иван Райчев - Шебека и Ат. Ковачев, легнал вдясно Колю Колев

Моканов и вратаря Иванов преди започване на мача срещу "Виктория"
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1932 висота като спаси тима си 
от сигурно поражение. 
Въобще целият тим даде 
нещо почти невиждано у 
нас. Бекът Фогел, д. инсайд 
Добо, ц. халфа Груно и ля-
вото крило Майори бяха 
героите на мача. „Тича“ в 
последните 15 мин. на вто-
рото полувреме бе много 
добра, обаче нападението 
работи много мудно, като 
прекалено комбинира и 
пропуща да отбележи. И 
двата тима не играят в ти-
тулярния си състав, като 
„Ювентус“ е комплекту-
ван от други букурещки 
тимове, а „Тича“ с Андрей 
Иванов от „Владислав“ и 
Златарев от „Спортклуб“ 
София. Реферът г. Нинов 
от София бе посредствен, 
като пропусна да свири 
някой наказания и на две-
те страни. Във втория си 
мач „Ювентус“ бие „Ш. со-
кол“ с 3-2 (1-0).... „Ш. сокол“ 
в нападението вмъква Пе-
шев и Панчев от „Левски“ 
София...“

В. „Мир“, 17.08.1932 
г.: „Вместо в Добрич, къде-
то по неизвестни причини 
му бе отказано гостува-
нето, футболният тим на 
старият софийски ветеран 
„ФК 13“ играе във Варна 
срещу тима на „Тича“, След 
това си състезание, той 
ще замине за Букурещ...“, 
18.08.1932 г.: „ФК 13“ – 
„Тича“ 3-2 (3-1), съобщават 
ни от Варна. Вчера на игри-
щето в Колодрума при до-
бро посещение се състоя 
футболен мач между ти-
мовете на софийския „ФК 
13“ и варненския „Тича“. 
Победата взеха софиянци, 
като през второто време 
тичанци дадоха по-добра 
игра. Реферът не призна 
един от головете на „Тича“, 
поради което част от пуб-

ликата прояви враждебни 
демонстрации към него...“

В. „Спортъ“, бр. 505, 
26.08.1932 г.: „Софийски-
ят „ФК 13“ бие „Владислав“ 
3-2. След като „ФК 13“ по-
беди „Тича“, втория си мач 
трябваше да играе срещу 
„Вл.“ Въпреки делничния 
ден, публиката пълнеше 
Колодрума. И двата тима 
с титулярите, като „Вл.“ иг-
рае с двамата си стари иг-
рачи Денев и Димитриев. 
Докато в първите минути 
играта бе на червените, 
то към средата е равна, 
но в замяна на това „ФК“ 
печели първия си гол. 
През второто полувреме 
„Вл.“ играе по-стремител-
но, обаче дава още 2 гола. 
Играта почва да загрубя-
ва и Костов (Циц) е силно 
контузен и напуска. Краен 
резултат 3-2 за „ФК“, играта 
и на двата тима не бе осо-
бена, липсваха им удари. 
Докато „ФК“ играе ниско, 
„Вл.“ тъкмо обратното, с 
високи и дълги подавания. 
От двата тима добри бяха 
Соколов, Каменски и Таба-
ков от „ФК“ и Моканов от 
„Вл.“ Реферът Генов от Со-
фия бе добър.

„Тича“ победена в Русе 
от „Напредък“ с 1-2. С не-
търпение многобройна 
публика очаква почване-
то на мача. Играта почва 
и веднага проличава пре-
възходството на „Тича“. 
Вижда се с малки изключе-
ния, всички играчи са от-
лично тренирани. Иници-
ативата е повече в ръцете 
на „Тича“, но без никакъв 
шанс. При едно нападение 
от страна на „Напредък“, 
при едно съмнително по-
ложение на топката, бека 
на „Тича“ подава топката 
назад и вкарва сам топката 
в мрежата – 1-0 за русен-
ци. Не след дълго, за втори 

път мрежата на варненци 
бива споходена от топка-
та, но този път с отличен 
шут от дясното крило на 
„Напредък“. Край на по-
лувремето – 2-0. Десният 
хафбек Ангелчо е герой 
на деня. Пази отлично и е 
навсякъде. Краят набли-
жава. „Тича“ прави усилия 
да изравни, но остана-
ла с 10 играчи (десният 
хафбек „Дядката“ биде 
отстранен от рефера) не 
можа да успее и игра-
та завърши 2-1 за Русе. 
Много отдавна Русе не бе 
посещаван от варненски 
клубове и още по-отдав-
на Русе не е запомнил да 
бие варненски клуб. Но 
победата, ако и шанса да 
беше напълно на страна-
та на „Напредък“, се дъл-
жи от части и на неефи-
кастността на варненци 
пред гола. Прекомерните 
пасировки пред вратата 
дадоха победата на Русе. 
С нетърпение очакваме 
реванша на този мач във 
Варна, който навярно ско-
ро ще се състои.“

В. „Спортъ“, бр. 506, 
29.08.1932 г.: „Темешвар 
АС“ бие „Тича“ 6-2 (2-1). 
Варна 24.8. След добрите 
впечатления, които оста-
виха румънските тимове 
„Ювентус“ и „Виктория“, 
вчера пак трябваше да 
видим и се радваме на до-
брата, типично унгарска 
игра на „Т.А.С.“ (бел. „Те-
мешвар Атлетик Клуб“). 
Въпреки, че мачът се игра 
в делнично време, жад-
ната спортна публика из-
пълни колодрума. Онова, 
което видяхме от гостите 
е много за нас. Докато 
дефанса им беше посред-
ствен и бековата линия 
даже може да се каже 
слаба, то нападението бе 

ТАК (рум. САТ Clubul 
Atletic Timisoara), 

основан на 26.04.1902 
г. е един от най-

старите клубове в 
Румъния. През 1910 г. 
печели първенство-

то на Южна Унгария. 
През сезон 1925-26 е 

шампион в Западна-
та дивизия, с което 

получава право да се 
бори за титлата в 

ДП, но е задминат по 
административен 

начин от съгражда-
ните си от „Кинезул“, 
които в последствие 
печелят и титлата 

на Румъния. ТАК играе 
основно в Дивизия 2. 

През 1936 г. се обе-
динява с РГМТ (също 

от Дивизия 2)  под 
името КАМТ (Clubul 

Atletic Muncitoresk 
Timisoara) и продъл-

жава да участва в 
Западната Дивизия 

2 до 1939 г., когато се 
преборва за място 

в Дивизия 1,  където 
въпреки че завърш-

ва 6-ти е изваден 
административно 

от групата, защото 
е работнически клуб 

(от рум. muncitoresk). 
През 1946 г. КАМТ се 

обединява с „Кинезул“ 
и през 1949 г., след 

като отпада от 
Дивизия 2, напълно 

изчезва.
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в отлична форма. „Тича“ бе 
извънредно лоша. Абсо-
лютно никакво нападение, 
играят с дълги подавания и 
с висока топка, даже няко-
га бавеха. Добър бе едини-
ят бек, Наско (бел. Атанас 
Ковачев) и център халфа, а 
страничните хафове не си 
пазеха местата. В първите 
минути „Тича“ напада стре-
мително, обаче бави пред 
гола. Унгарците на свой 
ред комбинират и в 17 мин. 
с красив гол откриват. В 30 
мин. „Тича“ изравнява и в 
38 мин. „Т.А.С.“ покачва 2-1. 
Второто полувреме унга-
рците бият дузпа и покач-
ват. В 13 мин. „Тича“ про-
пуска дузпа. В 17 и 24 мин. 
унгарците последователно 
печелят два гола, а в 43 
мин. дават крайния резул-
тат 6-2. Реферът г-н Кръс-
тьо Петров бе отличен.“

В. „Спортъ“, бр. 507, 
2.09.1932 г.: „Тича“ бие 
„Глория“ Добрич 7-0. Ва-
рна 29/8. След двете тежки 
поражения от унгарските 
професионалисти и „ФК 
13“, вчера „Тича“ трябваше 
да се реабилитира срещу 
„Глория“ от Добрич и ко-
гото победи чувствително. 

1932

Играта и на двата тима 
не бе особена, но все 
пак „Тича“ превъзхождат 
младия тим на „Глория“, 
който от своя страна за-
губи с толкова голове 
заради невъзможния 
си вратар. Нападатели-
те дадоха висока игра 
и пред гола прекалено 
комбинираха и бавеха 
да шутират. Като добри 
бяха лявото крило и ле-
вия инсайд. През първо-
то полувреме „Тича“ игра 
разбъркано и с висока 
топка, обаче второто по-
лувреме пренесе играта 
ниско и направи повече-
то си голове. Най добър 
на терена бе вратаря на 
„Тича“. Реферът г-н Фан, 
немец-курортист рефе-
рира умело и прецизно.“

В. „Спортъ“, бр. 508, 
5.09.1932 г.: „Английски 
моряшки тим в София ще 
се състезава с представи-
телен български тим. Как-
то се съобщи в ежеднев-
ния печат към средата 
на септември във Варна 
ще гостува една ескадра 
от английската военна 
флота. Известно е, че в 
английските морски еди-
ници съществуват добри 

спортни групи и футболни 
тимове, като често играчи-
те им са от голяма класа. 
Футболните мачове меж-
ду моряците от военните 
параходи са най-редовни 
и те са от ранга на най-ин-
тересните борби, посеща-
вани масово от публиката. 
Футболът в английската 
флота е много развит е 
достигнал голямо съвър-
шенство. Ако в миналото 
Варна направи голям про-
грес във футбола, това се 
дължи в голяма степен на 
мачовете с английските 
моряци, които идваха във 
Варна с търговските па-
раходи. Английската еска-
дра, която ще гостува във 
Варна има тим от голяма 
класа. По желание на са-
мото командване на еска-
драта, между нея и Б.Н.С.Ф. 
се уговаря гостуване на 
ескадрата в София за един 
футболен мач на 20 сеп-
тември. Тимът на ескадра-
та прави един симпатичен 
и благороден жест, като 
се отказва от каквото и да 
било парично възнаграж-
дение за мача, без дори 
да иска да й се заплатят 
разноските по гостуване-
то в София, обаче моли 

28.8.1932 г., срещу 
"ТАК" Темешвар, 
СК "Тича" в тъмни 
екипи, прави от 
ляво: Кр. Петров - 
рефер, К. Колев, П. 
Кожухаров, Т. Дяков, 
И. Моканов, Б. Ки-
рилов, М. Найденов, 
Ст. Кирилов, Сидер 
Димитров, Д. Бай-
чев, Андрей Иванов 
и Георги Владими-
ров - подпредсед. 
(с флагче в ръка)
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Б.Н.С.Ф. част от приходите 
да се внесат в някое бла-
готворително дружество, 
разбира се българско. По 
желание на гостите, срещу 
тима им ще бъде противо-
поставен един представи-
телен български тим, кой-
то по всяка вероятност ще 
бъде съставен от нацио-
налните ни играчи. ..“

В. „Спортъ“, бр. 514, 
26.09.1932 г.: „Владислав“ 
победи английската еска-
дра с 4-0. Англичаните се 
показаха мудни и слаби, 

играеха главно с крилата и 
високи топки. Вратаря бе 
слаб и несигурен. Реферът 
Петров бе добър.“

В. „Спортъ“, бр. 509, 
9.09.1932 г.: „Гостуване-
то на софийския „Шипка“ 
във Варна. „Шипка“ – „Вла-
дислав“ 3-3. Още предва-
рителното таксуване на 
софийски фаворит, нака-
ра публиката на бързо да 
изпълни колодрума. Два-
та тима бяха в променен 
състав, като „Шипка“ игра 
без титулярния си десен 
халф, а „Владислав“ вмъ-

кна Иванов от „Диана“. В 
първите минути играта е 
във „Вл.“, обаче към сре-
дата се изравнява. „Вл.“ иг-
рае бързо и нервно като 
създава опастност. В 17 
мин. „Вл.“ чрез Денев от-
крива. В 30 мин. „Шипка“ 
чрез Кирчо изравнява, а 
3 мин. по-късно зелени-
те бият дузпа и покачват. 
Второто полувреме игра-
та загрубява, като и едни-
те и другите започват да 
играят грубо. Реферът не 
може да се справи. По-
следователно двата клу-

26.09.1932 г.,
СК "Владислав" сре-
щу английска еска-

дра, прави от ляво: 
Кр. Петров - рефер, 

Д. Димитриев,
И. Моканов, Л. Бал-
таджиев и Алекси 

Алексиев - Папата 
(предв.), клекна-
ли: К. Денев, Ст. 

Данчев - Шпетко, 
Цв. Димитров, Ст. 
Колимов, В. Иванов 
- Катастрофата, 

Л. Загорски, Н. Кал-
даръмов, А. Иванов 

- Дядката

СК "Тича" срещу английската ескадра, прави от ляво: Т. Дяков, П. Кожухаров, О. Харипян, Ст. Калъчев - Муната,
М. Найденов - Килю, Ст. Кирилов и Сидер Димитров, клекнали: Ат. Ковачев, Б. Кирилов, Г. Гарабедов и Асен Върбанов 

(рефер), легнали отпред: И. Райчев - Шебека и Колю Колев
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ба дават голове за тима 
си, като крайният резултат 
е 3-3. Изобщо, играта и на 
двата тима не бе на особе-
на висота. „Шипка“ не даде 
много, чувстваха се праз-
ноти в тимът. „Владислав“ 
бе по-бърз в нападенията 
си, обаче липсваха удари. 
Най-добри от „Шипка“ бяха 
Горчев, Бакиш и лявото 
крило. От „Владислав“ – Де-
нев, Моканов, Балтаджиев. 
Реферът бе много слаб. 

Левски“ – „Шипка“ 3-2. 
След получения равен ре-
зултат срещу „Владислав“, 
вторият мач се очакваше с 
голям интерес. Предвиж-
данията бяха най-различ-
ни. „Левски“ е попълнен с 
десен бек, десен и ляв ин-
сайд и център халф, кои-
то се заемат от Денев и 
Димитров от „Вл.“, Пейчев 
(бел. Пейчо Кожухаров) от 
„Тича“, Иванов от „Дияна“. В 
първите минути играта е на 
„Л.“, центъра на „Ш.“ работи 
мудно и забавя. В 20 мин. 
при едно разбъркване „Ш.“ 
открива. Пет минути по-
късно сините се затрудня-
ват, като правят груб фаул 
в пеналта и реферът дава 
дузпа. „Шипка“ се противо-
поставя и по нареждане на 
водача си напуска терена. 
„Л.“, виждайки всичко това 

опрощава дузпата и иг-
рата продължава като 
последователно марки-
ра два гола за тима си. 
През второто полувре-
ме в началото играта е 
равна, обаче от 14 мин. 
до края „Л.“ доминира 
по всички линии. „Шип-
ка“ губи връзка и едва в 
32 минута изработва и 
покачва. Краен резултат 
3-2. И в този мач „Шипка“ 
не показа нищо особено. 
Нападението бе добро, 
но дефанса е слаб. Един-
ствен Горчев се бореше 
добре. Вратарят Бакиш 
бе виновен за един от го-
ловете, а центъра Кирчо 
не даде абсолютно нищо. 
„Левски“ бе добре ком-
плектуван и даде всичко. 
В нападение добре игра-
ха Денев и Хачик Гарабе-
дов, а в отбраната Дими-
тров и Иванов.“ Въпреки, 
че мача е на „Левски“, 
играят пет футболиста 
на „Владислав“ и един на 
„Тича“. 

„Левски“ Варна 
(с тъмен кант 
на деколтето) 
срещу софийския 
„Шипка“, прави от 
дясно наляво: Ха-
чик Гарабедов (Л), 
…, Андрей Иванов 
(Вл), клекнали 
от ляво надясно: 
Кирил Денев (Вл), 
Пейчо Кожухаров 
(Т), Георги Мишков 
(Л), …, …., …., Л. 
Загорски (Вл), Ан-
дон Грозданов (Вл), 
Цв. Димитров (Вл),  
и …

Градска купа
„Варна“

В. „Спортъ“, бр. 518, 
7.10.1932 г.: „Тича“ бие 
„Владислав“ 2-1 и пече-
ли купата „Варна“. Варна 
3.10. След добрият ус-

пех на „Ш. со-
кол“ в борбата 
за държавния 
шампионат и 
завладяване на 
Царската купа, 
вчера (бел. 2.10) 
бяхме свиде-
тели на още 
едно спортно 
тържество във 
финала за град-

ската купа. Още от 3 часа 
игрището е препълнено с 
публика. Става недоразу-
мение с определянето на 
рефер, тъй като всички са 
от състезаващите се клу-
бове. Съобщи се, че уж бил 
канен рефер от София и 
най-после мача почна под 
ръководството на Кръчма-
ров. Отначало играта е 
променлива и много нерв-
на. Към 15 мин. червените 
комбинират добре, обаче 
пропускат. На свой ред 
„Вл.“ добре работи, обаче 
Харипян и Николов от-
лично отбиват. В 22 мин. 
пред гола на червените е 
паника, една малка борба 
и „Владислав“ открива, но 
една минута по-късно Ко-
жухаров от свободен удар 
изравнява. През второто 
полувреме играта е мно-
го бърза. „Вл.“ комбинира 
много добре, обаче напа-
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дателите работят мудно. 
Играта се задържа равна 
почти до края. Едва в 42 ми-
нута, лявото крило на чер-
вените дриблира отлично, 
минава Балтаджиев, дава 
на Кожухаров и последни-
ят от един метър покачва 
и дава победният гол на 
тима си. Добри на терена 
са Балтаджиев, Николов, 
Маринов и Денев. Реферът 
Кръчмаров ръководи до-
бре. След свършване на иг-
рата, тичанци бяха носени 
на ръце с гръмогласно ура. 
След малък церемониал, 
кметът г-н Брусев поднесе 
купата на тима победи-
тел. Подпредседателят на 
„Тича“ Владимиров отго-
вори на кмета, благодари и 
апелира да се даде игрище 
на Варна. Вечерта управа-
та на „Тича“ даде банкет на 
тимът победител и носител 
на градската купа в ресто-
рант „Извор“...

***
На 2.10.1932 г. сборни-

те отбори на София („А“ 
тим) и Варна („Б“ тим) се 
срещат на игр. „Юнак“ в 
София. Мачът е описан в 
пресата както следва:

В. „Спортъ“, бр. 519, 
10.10.1932 г.: „... Така се 
развива играта до почив-
ката. След почивката „А“ 
тима започва на игрището 
с Мазников. Варненския 
„Б“ тим е сменил левия си 
халф. Първите няколко 
минути играта е доста рав-
на. В 5-та минута д. крило 
Кожухаров пробива, бие 
от корнера, но Мазников 
спасява. В 7-ма минута 
„А“ тима печели корнер, 
Панчев бие, но Моканов 
чисти полето. Минута след 
това Стайков центрира, 
Пешев бие с глава, но вра-
таря Колев едва успява да 
извади топката в корнер. 
Отбраната на „Б“ тима ра-
боти усилено, тя пази ге-
ройски гола си. В 13 мин. 
Ангелов изневиделица се 
изправя сам пред гола на 
Колев, но вади в аут. Два 

последователни корнери 
за София минават неиз-
ползвани. След тези теж-
ки моменти пред гола на 
Варна, неговото нападе-
ние провежда опасна ата-
ка. Коев повежда добре, 
бие от корнера опасно, 
Мазников плонжира да 
хване топката, но я изпу-
ща. Пред гола на „А“ тима 
е оформена каша. Най-
после рефера изсвирва 
и топката се оказва в ръ-
цете на Мазников. В 18-та 
мин. Ангелов е отново сам 
пред вратата на Колев, но 
докато се накани да бие, 
Кожухаров вади в корнер. 
В това време Байкушев се 
сменя от Рафаилов. Това 
предизвиква протестите 
на Варна, но инцидента се 
изглажда и мача продъл-
жава. Варненският тим 
вече играе много свърза-
но. Той предприема мно-
го атаки и голът на Маз-
ников е често в опасност. 
Варна печели корнер, но 
не може да го използва. 

СК "Тича" с купа 
"Варна" за 1932 г., 
от ляво надясно: 

Гарабед Гарабедов, 
Пейчо Кожухаров, 

Михаил Найденов, 
Стефан Кирилов, 

Оник Харипян, 
Сидер Димитров, 

Атанас Ковачев, 
Борис Кирилов, 

Стефан Калъчев 
и Добри Байчев, 

седнали отпред: 
Борис Германов 

(предс.), Колю Колев 
и Никола Люцканов 

(подпредс.)
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1932

В 38 минута, след една ре-
ферска топка Ангелов дава 
на Стайков, той пробва и 
бие, и 3-0 за „А“ тима. До 
края на мача играта е дос-
та равна без надмощие на 
който и да е от тимовете. 
От софийския тим можем 
да отбележим като добре 
играли почти всички игра-
чи. Само Панчев се изключ-
ва от тях. Той даде съвсем 
слаба игра, без каквото и 
да е желание. Това беше 
една подигравка не само с 
публиката, но и с против-
ника. От варненския „Б“ 
тим, вратаря Колев може-
ше да спаси и трите гола, 
те са чисто негови. Двата 
бека Моканов и Димитров 
играха добре. Халфовата 
линия обаче бе слаба. Само 
заместника на Д. Иванов 
игра по-сносно. В нападе-
нието, само двете крила 
Коев и Кожухаров ни се ви-
дяха много бързи и опасни. 
Вътрешното трио обаче бе 
слабо и нерезултатно.“ В 
кратко резюме, в. „Мир“ от 
10.10.1932 г. нарича отбора 
на Варна „канцеларски“ и 
заключва, че: „Самата игра 

не даде нищо особено, 
можа само да удовлет-
вори празната каса на 
БНСФ и посредствените 
разбирания на средния 
зрител във футболните 
мачове.“

„Спортъ“, бр. 522, 
19.10.1932 г.: „По мача 
на „А“ и „Б“ тимовете. От 
Варна ни пишат, че вар-
ненският или „Б“ нацио-
налния тим не бил ис-
тинския, а бил съставен 
от „зелената маса“ в над-
вечерието на мача без 
никаква тренировка.... 
Съжаляваме, че от Варна 
ни се поставя този въ-
прос......въпреки това тях-
ната игра ни задоволи. 
Защо обаче тимът е със-
тавен от „зелената маса“ 
и то в навечерието на 
мача, варненци по-скоро 
би трябвало да се сърдят 
на своята област...“

В. „Спортъ“, бр. 
523, 21.10.1932 г.: „Вла-
дислав“ бие „Ш. сокол“ 
2-0, Варна 18.10. След 
големия триумф, след 
толкова борби, вчера 

трябваше в първия феде-
ративен мач на новия дър-
жавен първенец да бъдем 
свидетели и на първата 
му загуба, което накара 
някои от неговите горе-
щи последователи да си 
припомнят старата пого-
ворка: „Топка е, върти се!“. 
И на този мач можем да 
отбележим печалния факт, 
въпросът с рефера. На 
този мач нямало назначен 
рефер. И най-после след 
дълги оспорвания, тимо-
вете избрали кандидата 
Р. Атанасов. „Владислав“ 
излиза без Костов и Дими-
тров, а „Ш. сокол“ без капи-
тана си Б. Нейков. Общо, 
играта бе задоволителна, 
въпреки че в последните 
минути загрубя. През вто-
рото полувреме „Ш.сокол“ 
даде по-слаба игра, като 
Булашев бе винаги блоки-
ран. „Вл.“ бе добър в този 
мач, даде бърза и амбици-
озна игра, отбрана и напа-
дение бяха винаги в едно 
темпо. Най-добри на тере-
на: Моканов, Балтаджиев 
и Буйнов от „Вл.“, а от „Ш.с.“ 
Коев, Танев и Димов. Вра-

2.10.1932 г., игр. 
"Юнак", отборите 
на София и Варна, 
прави от ляво: 
Павел Грозданов 
(съветник фут-
бол към БНСФ), 
Кирил Денев (Вл), 
Б. Габровски, Пейчо 
Кожухаров (Т), Н. 
Стайков, А. Пешев, 
Ал. Коев (Ш.с.), 
Т. Горчев, Иван 
Найденов (Ш.с.), К. 
Ефремов (полуза-
крит), Д. Байкушев, 
Евтим Филев (Вл), 
Цветан Димитров 
(Вл), М. Лозанов, А. 
Панчев, Л. Ангелов и 
Андрей Иванов (Вл), 
клекнали: Т. Дер-
монски, Колю Колев 
(Т), Т. Мищалов, 
Иван Моканов (Вл), 
Михаил Костов (Вл) 
и Оник Харипян (Т)
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таря Здравко Янакиев и 
на този мач показа своето 
изкуство, не бе виновен 
за головете. Кандидат-ре-
фера Атанасов ръководи 
отлично първото полувре-
ме и до средата на второ-
то, обаче в краят бе малко 
смутен и пропусна да сви-
ри някои фаули. Изобщо, 
той ни задоволи.“

В. „Спортъ“, бр. 525, 
26.10.1932 г.: „Тича“ бие 
„Владислав“ 3-2. (бел. 
23.10) „Владислав“ поста-
вя на поста вратар ста-
рият такъв на софийския 
„Левски“, Ватев. И двата 
тима дадоха задоволител-
на игра, като „Т.“ даде по-
комбинативна и свързана 
игра. За головете Ватев 
не бе виновен, повече за 
тях бяха виновни бекове-
те Балтаджиев и Моканов, 
които за обща изненада 
днес дадоха много слаба 
игра. Реферът Р. Марков бе 
добър.“  

В. „Спортъ“, бр. 530, 
07.11.1932 г.: „Ш. сокол“ 
– „Тича“ 4-2, Варна, 29.10. 
Един мач, който винаги се 
е очаквал с грамаден ин-
терес. Публиката с нетър-
пение очаква изхода от иг-
рата и головия резултат. И 
двата тима са с титулярни-
те си състави. Играта и на 
двата тима бе изпъстрена 
с много добри, замислени 
комбинации. В първите 7 
мин. „Ш.с.“ почти владеят 
терена, обаче след това иг-
рата се изравнява. И двете 
страни играят бързо. В 
8-ма, 14-та и 43-та минути 
„Ш.с.“ чрез Илия Булашев 
печели последователно 
три гола. През първото 
полувреме сините са по-
добри на терена. През 
второто полувреме „Тича“ 
започва да работи добре, 

като в 4-та и 5-та минути, 
чрез Кожухаров печели 
два гола. Сега играта мал-
ко изгрубява, обаче ре-
фера добре респектира. 
В 19-та минута Найденов 
покачва за тима си 4-2. И 
двата тима са бурно акла-
мирани. Много добри бяха 
Булашев и Коев, който 
днес игра като ляво кри-
ло. От „Тича“ добри бяха 
Кожухаров и Дяков. Рефе-
рът Вълчев ръководеше 
добре.

„Владислав“ – „Дияна“ 
3-1, Варна 29.10. Преди 
горния мач, в събота се 
игра този федеративен 
мач. „Вл.“ игра без Денев и 
Димитров. „Д.“ е в титуляр-
ния си състав, комбинира 
добре, обаче нападате-
лите не са ефикасни пред 
гола. На свой ред „Вл.“ ра-
боти добре, обаче пропу-
ска. В 34 мин. „Вл.“ открива. 
Второто полувреме „Д.“ на-
пада отлично, обаче има 
лош шанс. Едва в 30 мин. 
„Вл.“ сами си правят един 
гол. 4 минути по-късно 
„Вл.“ покачва от явен оф-
сайд. Краен резултат 3-1 
за „Владислав“. В този мач 
„Д.“ бе по-добър. Реферът 
Попов бе посредствен. 

„Тича“ – „Владислав“ 
1-1. (бел. 1.11) Приятелски 
мач, които се очакваше 
с голям интерес, защото 
„Владислав“ трябваше да 
се реабилитира за двете 
си загуби. Въпреки голя-
мата амбиция и силно на-
прегната игра, двата клуба 
дадоха равен резултат. И 
двата тима излязоха в про-
менен състав. Калният те-
рен попречи много на ти-
мовете да покачат головия 
резултат.“

В. „Спортъ“, бр. 531, 
9.11.1932 г.: „Телегра-
фират ни от Варна с дата 
6.11. Днес тук се получи 

една изненада в борбата 
за футболно първенство. 
Младият тим на „Победа“ 
победи ветерана „Тича“ с 
2-0 гола. Резултатът се ко-
ментира живо.“

В. „Спортъ“, бр. 543, 
7.12.1932 г.: „След при-
ключване на есенното 
първенство, на което за-
става начело държавния 
ни първенец „Ш. сокол“, 
новообразуваният фут-
болен тим на Търговската 
академия, чиито играчи 
са същевременно и таки-
ва на спортните клубове 
в града ни, се срещнаха 
със „Ш. сокол“. Студенти-
те имат тим в комбина-
ция от играчи на „Тича“, 
„Владислав“ и „Ш. сокол“, 
а Държавния първенец е 
в същия състав с две ре-
зерви. Областта от своя 
страна, след този мач ис-
каше да състави същин-
ският национален „Б“ тим. 
Двата тима имат състав: 
Студентския – Колев (Т), 
Петров (Т), Моканов (Вл), 
Костов (Т), Капитанов (Вл), 
Танев (Шс), Буйнов (Вл), 
Филев (Вл), Дяков (Т), Ко-
жухаров (Т), Руси Булашев 
(Шс). „Ш. сокол“ – Янакиев, 
Нейков, Капзамалов, Люц-
канов, Георгиев, Добрев, 
Коев, Найденов, Булашев, 
Алексиев и Димов. Общо 
играта бе задоволителна, 
като през първото полу-
време студентите дадоха 
по-бърза и амбициозна 
игра. „Ш.с.“ не бе добър 
в този мач. Халфовата 
линия бе слаба, понеже 
един от халфовете му бе 
ангажиран в другия със-
тав. Най-добър на терена 
бе Коев (Железния). Рефе-
рът Чернооков бе задо-
волителен. След този мач 
студентите са поканени 
за един мач в София, тоже 
срещу студентски софий-
ски тим.“

1932

От 26.06 до 2.07.1932 
г. в Белград се 

провежда вторият 
турнир за Балкан-

ската купа. България 
спечелва и трите си 

мача (срещу Румъния 
2-0, Югославия 3-2 

и Гърция 2-0, Турция 
отказва участие) и 

става носител на 
купата. Това е най-
значимото пости-

жение на българския 
футбол до тогава. 
Футболистите са 

посрещнати в София 
като герои от мно-

гохилядна тълпа. 
„Посрещането на 

нашите футболи-
сти бе небивало и 

мога да го сравнявам 
само със завръща-
нето на Дан Колов 

и сватбата на 
царя.“(Никола Савов, 

от „По хребета на 
българския футбол“, 

Силвестър Милчев, 
2003 г.).
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Първенство на ВОСО 1932 - 1933 г.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.

1. Ш. сокол 4-2 0-0 2-0 2-1 3-0 6-0 8-0 14 12 1 1 44-10 25
2. Тича 1-4 3-2 3-0 0-0 2-0 14-1 6-0 14 10 1 3 57-17 21
3. Владислав 2-0 1-3 2-1 0-0 3-1 5-0 5-0 14 9 3 2 39-9 21
4. Победа 0-1 2-0 1-1 3-2 5-0 3-0с 3-0с 14 7 1 6 24-16 15
5. Левски 1-3 1-3 0-8 3-2 5-1 5-3 9-2 14 5 3 6 33-31 13
6. Диана 2-4 1-7 0-3 0-2 0-0 3-0с 3-0 14 4 1 9 21-38 9
7. Атлетик Пр. 1-4 0-5 0-4 0-1 2-1 4-5 3-3 14 1 2 11 17-62 4
8. Приморец 0-3 1-8 0-3 2-1 2-5 0-5 3-3 14 1 2 11 13-65 4

През този сезон 
„Владислав“ засилва напа-
дателната си мощ с Асен 
Мянков от „Марица“ Плов-
див, Васил Радев – Чико и 
Стефан Боранов от Прова-
дия, а на вратата в някол-
ко мача от първенството 
застава бившият играч на 
„Левски“ София и нацио-
налния отбор Владимир 
Ватев. Вратарят е по про-
фесия театрален работ-
ник и се е преместил във 
Варна, където е намерил 
работа в новооткритият 
театър. Ватев дебютира 
официално за „Владислав“ 
на 23.10.1932 г. във феде-
ративен мач срещу „Тича“ и 
остава до лятото на 1933 г. 
След това, съдбата му е не-
известна. 

По време на Велик-
денските празници

16.4.1933 г. в Добрич, 
„Глория“ – „Тича“ 0-1. 
Мачът ще се запомни с 
дебюта на 17 годишният 
Панайот Михайлов Розов 
- Ноната, който влиза на 
мястото на контузеният 
Иван Райчев - Шебека. По 

Владимир Ватев

Откриване на сезона 1933 г., футболистите дефилират по главната улица покрай 
църквата "Св. Никола". Отпред на показ сребърната купа от Букурещ, следвана 

от вратаря Колю Колев с градската купа "Варна", зад него Пейчо Кожухаров, братя 
Кирилови и Стефан Калъчев, зад Пейчо се вижда Иван Райчев - Шебека

На 30 януари, гер-
манският прези-

дент фон Хинденб-
ург назначава Адолф 

Хитлер за канцлер.
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неясни причини, в много 
случаи той е записван с 
името Николов.

17.4.1933  г. във Варна, 
„Владислав“ – „Елпис“ Кюс-
тенджа 1-1

 
В. „Спортъ“, бр. 590, 

28.4.1933 г.: „Ще може 
ли Моканов да замести 
покойния Горчев. Съоб-
щихме вече, че варнен-
ския бек Моканов е вече 
в София, дето се тренира 
за мача ни с Турция. Пре-
ценката за неговата игра 

от футболния съветник г. 
Пав. Грозданов все още 
не е направена. Това ще 
стане след като той играе 
на едно с Мищалов, за да 
може да се види как ще си 
схождат. Във всеки случай 
г. Грозданов ни заяви, че 
той е много добър и има 
големи надежди върху 
него.“

В. „Спортъ“, бр. 604, 
31.5. 1933 г.: „Днес 25.5 иг-
раха „Тича“ и „Левски“. При 
груба игра от „Левски“ и 
пълно надмощие на „Тича“ 
през втория хафтайм, мача 

завърши при резултат 3-1. 
Головете за „Тича“ отбе-
лязаха Кирилов – 2 и Ко-
жухаров, а „Левски“ отбе-
ляза своя гол чрез левия 
инсайд.“

В. „Спортъ“, бр. 613, 
14.6.1933 г.: „На 11 т.м. 
във федеративен мач 
„Тича“ победи „Победа“ 
с 3-0. Отначало „Победа“ 
имаше леко надмощие. 
Играта беше бърза, без 
никакъв замисъл, а само 
едно лудо гонене на топ-
ката. Към средата на по-

17.4.1933 г., Колодрума, Варна, "Елпис" и "Владислав" (в бяло) преди мача, прави от ляво: Е. Филев, Ст. Данчев - 
Шпетко, К. Денев, Ив. Моканов и Д. Димитриев, клекнали: Иван Попов (вратар), Пан. Георгиев, Е. Капитанов,

Н. Калдаръмов, Асен Мянков и Анд. Иванов

16.4.1933 г., "Гло-
риа" и "Тича" (в 

тъмен екип) на иг-
рището в Добрич, 

прави от ляво: 
Никола Люцканов 

(в тъмен балтон), 
П. Кожухаров, Г. 

Гарабедов, Ив. 
Райчев - Шебека, 

С. Димитров, Ст. 
Кирилов, Ат. Кова-

чев, Б. Кирилов, Ст. 
Калъчев, клекнали: 

О. Харипян, К. Колев 
и Д. Байчев (най-

вдясно)
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лувремето играта вече е 
равна и изпълнена с много 
хубави моменти, но груба. 
Към края на полувремето 
при едно меле пред врата-
та на „Победа“, влизащата 
вече топка бива хваната от 
бека на „Победа“. Рефера 
свири дузпа, която Кожу-
харов преобърна в гол. По-
беда взема пак надмощие, 
но игра безсистемно и това 
не й донесе нищо. Второ-
то полувреме започна с 
едно бързо темпо. „Тича“ 
започна една ниска и свър-
зана игра и взима играта 
в своите ръце. „Победа“, а 
някои играчи и от „Тича“ 
играят много грубо. При 
едно меле пред вратата на 
„Победа“ лявото крило на 
„Тича“, което бе контузвано 
на няколко пъти през мача, 
бе изкаран от игра. „Тича“, 
макар и с 10 играчи, успя 
да покачи на 2-0 чрез ле-
вия инсайд Кожухаров. От 
тук „Тича“ има вече пълно 
надмощие и чрез десния 
инсайд Николов отбеляза 
трети гол. 10 минути пре-
ди края рефра изгони по 
един играч от двата тима. 

От „Победа“ се отличиха 
Стоичков, лявото крило и 
голкипъра. От „Тича“: Ко-
лев, Харипян, Кожухаров 
и Калъчев. Рефера Кръс-
тьо Петров бе прецизен и 
справедлив. След това на 
„Тича“ й остават още два 
мача, срещу „Владислав“ 
и „Шип. сокол“ и в случай 
че победи, спечелва пър-
венството. В противен 
случай, първенец ще е 
„Шип. сокол.“

С.к. „Радецки“ е но-
воприет в редовете на 
Б.Н.С.Ф. клуб.

В. „Спортъ“, бр. 617, 
23.6.1933 г.: „Тича“ – 
„Владислав“ 3-1 (2-0), Ва-
рна 17 юни. Днес се със-
тоя един от най-интерес-
ните мачове през сезона. 
Въпреки делничния ден, 
игрището бе изпълнено 
с многохилядна публика, 
която с трепет следеше 
играта на двата достой-
ни съперника. Удара е 
на „Вл.“, който веднага 
напада, но отбраната на 
„Тича“ отблъсква. Играта 
полека лека започва да 
става по-красива. „Вл.“ 
играе с висока топка и 

това обърква отбраната на 
„Тича“. Само десния халф 
Калъчев отвръща с висока 
топка. При едно нападе-
ние на „Тича“ вратаря на 
„Вл.“ изтървава топката, 
като изневиделица изка-
ча десният инсайд Нико-
лов – Ноната (бел. Панайот 
Розов – Ноната е изписван 
незнайно защо с името 
Николов) и бележи пър-
вия гол за „Тича“. Не след 
много Кирилов дава една 
хубава топка на Байчев, 
който оттървавайки се от 
бека бие и бележи втори 
гол за „Тича“. Веднага „Вл.“ 
минава в нападение, но 
тук особено се отличи вра-
таря Колев. Второто полу-
време започна с едно лудо 
темпо от страна на „Вла-
дислав“, които на всяка 
цена искат да се реванши-
рат, но и тичанци полека 
лека налагат своята ниска 
игра. При едно нападе-
ние Кожухаров бие един 
светкавичен удар, който 
бива изпуснат от вратаря. 
Байчев настига топката и 
я отправя в мрежата. „Вла-
дислав“ е вече отчаян от 

"Спортклуб" Сф и "Владислав" на Колодрума, вероятно 1933 г.. "Владислав" в по-
тъмен екип, прави от ляво надясно: Кирил Денев, Божидар Бянов (рефер), Г.Н. Георгиев, 

Стефан Данчев, Цв. Димитров, Дим. Димитриев, Ник. Калдаръмов и Вл. Ватев, 
клекнали: Ст. Колимов, Пантелей Буйнов и Петър Добрев (Ш. сокол)

***
На 3 март опълченци 

ветерани от Руско-
Турската война про-
веждат последната 

възпоменателна 
среща по случай 55 

години от войната

***
На 21 март в Дахау, 

първият концен-
трационен лагер 
отваря вратите 

си за политически 
затворници.

***
На 26 април е ос-
нована Гестапо, 

тайната полиция в 
Нацистка Германия
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резултата и влага амбиция 
поне да отбележи гола на 
честта. Играта загрубява, 
биват изкарани от игра де-
сния бек и ц. форуард на 
„Тича“, които след малко 
отново влизат. „Владислав“ 
е в нападение и при едно 
меле бека на „Тича“ прави 
пеналтикик, който бива 
преобърнат от Моканов в 
гол. Реферът г. Вълчев бе 
добър и прецизен, обаче 
трябваше да бъде малко 
по-строг. От „Владислав“ 
се отличиха Костов, Геор-
гиев, Иванов и Димитров. 

Национала Мо-
канов не показа 
нищо особено и 
даже е загубил 
от играта си. От 
„Тича“: Колев, 
Гарабедов, Ни-
колов, Атанасов 
и особено Ка-
лъчев, който бе 
героят на мача. 
След този мач 
„Тича“ застава 
начело на табли-
цата: 1.) „Тича“ 13 
м. 10 п. 44 г.р. 21 
т., 2.) „Ш. сокол“ 
13 10 26 21, 3.) 
„Владислав“ 9 5 
12 12, 4.) „Лев-
ски“ 12 5 13 13, 
5.) „Победа“ 13 7 

7 14, 6.) „Атлетик“ Прова-
дия 11 2 -29 6, 7.) „Диана“ 
12 2 -19 5, 8.) „Приморец“ 
13 0 -56 2.“

В. „Спортъ“, бр. 620, 
30.06.1933 г.: „Тича“ Ва-
рна – „Напредък“ Русе 
1-1 (1-0), Варна, 26.6. Вче-
ра се състоя мача между 
първенеца на Р.О.С.О. с.к. 
„ Напредък“ и с. к. „Тича“. 
Миналата година „Тича“ 
бе победена в Русе с 2-1. 
Мачът започна с удар на 
„Напредък“. Отначало иг-
рата е с леко надмощие на 

„Тича“. В 5 мин. д. инсайд 
Николов от едно израбо-
тено положение бележи 
първия и последен гол 
за тима си. Играта е нерв-
на и едно лудо гонене на 
топката хаби енергията на 
играчите. Русенци, които 
бяха много добре сложе-
ни атлетически издържаха 
по-леко това изморително 
бягане. Към 15 мин. Кири-
лов изпуща сигурен гол. 
Гостите водят своите на-
падения чрез крилата си. 
Към средата на полувре-
мето, играта е вече в нор-
малния си вид. Редят се 
нападения и от двете стра-
ни, но безрезултатно. При 
тези нападения и двамата 
вратари показват отлич-
ни качества. Едно бързо 
и ненадейно нападение 
от страна на „Напредък“ 
завърши безрезултат-
но. През втория хафтайм 
поста ц. халф на „Тича“ бе 
зает от г. Даниелян – цен-
тър халф на „Арис“ Солун 

и десен халф на гръцкия 
национален тим. Играта 
и от двете страни е равна. 
Първите няколко минути, 
Даниелян не може да се 
разбере с халфовете, кое-
то бе използвано от гости-
те. В 25-та мин. по грешка 
на бека лявото крило на 
„Напредък“ изравни ре-
зултата. Играта започна 
да загрубява, защото и 
двете страни се мъчеха да 
направят победния гол. 
Някои играчи на „Тича“ 
даже прекалиха със свои-
те грубости. Играта на 
„Тича“ е по-свързана, кое-
то се дължи до някъде на 
Даниелян, който ръко-
водеше играта с голяма 
точност, но в отбраната 
той беше слаб. При доста 
напредналото време ре-
фера обяви край. Двата 
тима играха добре, русен-
ци са здрави и издържли-
ви, играят с дълги пасове. 
Чувства се голяма липса 

1933

Данаил Даниелян, 
футболист 

на "Ираклис" – 
Солун, и гръцкия 

национален отбор 
облича екипа на 
"Тича" в няколко 

мача през лятото 
на 1933 г. Даниeлян 

е картотекиран 
в "Тича" през 1939 

г., но не играе в 
официални мачове 

от НФД.
Обратната страна на снимката на Даниелян с посвещение 

на английски и подпис, "Като спомен за моя най-добър 
приятел от Варна", 29 юли 1933 г. Снимката е подарена от 

Ховсеп Еремян
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на техника, чрез която мо-
гат да станат един много 
добър тим. Форуардите 
им комбинират прекалено 
пред гола. Отличават се 
вратаря и халфовете и до 
някъде двете крила. „Тича“ 
даде своята типична игра, 
само че и нейните форуар-
ди комбинират прекалено. 
Реферира задоволително г. 
Попов.“

В. „Спортъ“, бр. 627, 
17.06.1933 г.: „Тича“ в Русе. 
Срещу „Напредък“ 0-0, 
срещу „Раковски“ губи 4-2. 
На 9 и 12 юли варненския 
„Тича“ гостува в града ни. 
В първия мач с „Напредък“ 
резултата остана 0-0. „На-
предък“ даде своеобразна 
и неопределена игра, коя-
то публиката най-малко 
очакваше. Особено слаби 
бяха нападателите, които 
единствено могат да бъдат 
виновни за нулевия резул-
тат. Във втория мач „Раков-
ски“ победи „Тича“ с 4-2, 
въпреки че бе с няколко 

резервни играчи. В този 
мач варненци бяха мно-
го слаби, особено във 
втория хафтайм, когато 
„Тича“ даде безразборна 
игра. „Раковски“ даде ти-
пичната си твърда игра 
с висока топка. Победата 
им е заслужена. Рефери-
рът добре г. Риковски.“

В. „Спортъ“, бр. 629, 

Снимка с дата 30.04.1933 г., мач между "Тича" и "Ш. сокол", от който липсват данни. "Тича" в тъмен екип прави от ляво: 
П. Кожухаров, Г. Гарабедов, Сидер Димитров, Добри Байчев, Ат. Ковачев и Ст. Кирилов, клекнали: Б. Кирилов, Ст. Калъчев, 
О. Харипян, П. Розов - Ноната и К. Колев (вратар). От "Ш. сокол" се разпознават горе: Ал. Коев - Железния (4-ти), Ив. Най-

денов - Найденката (10-ти) и Иван Георгиев - Шико (12-ти) отпред седнал: Здравко Янакиев и вдясно Илия Булашев.

21.06.1933 г.: „Варна, 16.7. 
Днес се състоя срещата 
между бившия държавен 
първенец „Ботев“ Пловдив 
и „Тича“, която завърши 
1-0 за „Тича“. Ударът е на 
„Тича“, която веднага сли-
за към вратата на гостите. 
Отначало играта е мудна и 
без всякаква връзка. В 3-та 
минута при една бъркотия 

"Белият" юношески тим на "Тича", прави от ляво надясно: Стефан Калъчев (тр.), 
Саркиз Тозбейкян (отг.), ...., Панайот Розов - Ноната, ....., Владимир Пинзов, Илия 
Дончев - Бай Илия, Пейчо Кожухаров и Благой Давидов, среден ред: ...., Димитър 

Страков - Паледжика, ..., прeден ред: Вълчан Бяндов, ..., ....

1933
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пред вратата на гостите, 
Кожухаров бележи гол с 
глава, признат от рефера, 
но не и от ботевци. След 
дълги спорове гола им бе 
опростен. В 11-та мину-
та Кожухаров е сам пред 
вратата и в момента на 
биене бива спънат от бека. 
От пеналти „Тича“ бележи 
гол. Оттук „Тича“ има вече 
пълно надмощие. Мно-
гобройни нападения и 
критически моменти пред 

1933
вратата на гостите бяха 
спасени от вратаря на по-
следните с виртуозност. 
15 минути преди хафтайма 
Кирилов напусна поради 
контузия в крака. Макар 
и с 10 играчи, „Тича“ има 
все пак надмощие. “Боте-
вци” се нервират и почват 
да нагрубяват рефера. И 
двата тима дадоха бърза 
и комбинативна игра, но 
само през 1-вия хафтайм и 
началото на втория, обаче 
„Тича“ превишаваше гос-

тите. От „Ботев“ се отли-
чиха вратаря, на когото 
изключително се дължи 
миниманият резултат 1-0. 
От „Тича“ почти всички 
играчи в този мач бяха 
на равно ниво. Само Ка-
лъчев, Атанасов, Харипян 
и Данайлян бяха нещо 
повече. Рефера бе неза-
доволителен. Предния 
ден „Ботев“ игра с „Диана“. 
При бърза и пожертвува-
телна игра „Диана“ побе-
ди „Ботев“ с 3-0.“

ховеп Еремян – 
Чилян

СК „Тича“ 1924 – 1933 г.

Позиция: ляв бек, крило

Изписван също и с името Йосиф, Еремян е изя-
вен атлет, тенисист, футболист и състезател по пинг-
понг и хазена. На футболния терен е използван като 
краен бранител или нападател, където силата му в 
спринтовото бягане е от най-голяма полза за отбо-
ра. За себе си, Ховсеп разказва: 

„Много бяхме за Варна арменците бежанци от 
Истанбул и през 1922 г. семейството ми се озова в 
Ески Джумая (Търговище). Носех от Истанбул фут-
болна топка. След година нашият отбор „Светкави-
ца“ изигра и първия си официален мач. Победихме 
с 3-0. 

Във Варна се включих във футболния отбор на 
„Тича“ през 1924 г. десет години играх ляв бек и ляво 
крило. Тогавашния футбол беше елементарен, ста-
тичен, лишен от много технически умения. А, трени-
ровките? Те продължаваха около час. Седем души 
шутират към вратата, а другите играят на главички 
и си подават с крак или с глава, после се сменяхме и 
накрая завършвахме с две обиколки на Колодрума. 
Винаги съм съжалявал, че даже нямаше откъде да 
прочете човек, за да напредва в играта. 

През 1927 г. се състоя футболен турнир меж-
ду сборните отбори на градовете, организиран от 
СБСЛ. Беше на Великден. Тогава имаше нещо „хър-
мър“ с БНСФ, та този турнир бе нещо като алтерна-
тива на състезанията, организирани от федераци-
ята. Варненските футболисти станаха носители на 
купата „Мизия“. Къде е тази купа? Загубена ли е или 
някой я присвои, не зная. Твърдя, че това е първият 
трофей, донесен във Варна от футболисти, спечели-
ли национален турнир. 

Още докато бях в Английският колеж на Истанб-
ул, бях един от най-добрите атлети. През 1924 г., 
вече във Варна, си наумих да се сдобия със шпай-
кове и хронометър. На по-бедните спортисти около 
мен помагах, хранех ги, носех им шпайкове от пъ-
туванията ми в чужбина. Най-вълнуващи ми са спо-
мените от Балканиадите по лека атлетика от Атина 
и Загреб. Особено тази през 1930 г. Всички гости 
бяхме настанени в лятната резиденция на абдики-
ралия гръцки крал. При разпределението се паднах 
в една стая с Борис Христов. Не мога да се сетя дали 
участва в състезанията, но непрекъснато ми досаж-
даше с упражненията си за гласа...“

Разказът продължава с участията в атлетически 
и тенис състезания. 

(материалите са публикувани от Петър Герчев 
във в. „Запалянко“, бр. 13, 1-7.04.1991 г.)

Тодор Дяков

СК „Тича“ 1930 - 1933 г.

Позиция: център форуард

Дяков играе в периода, когато е 
студент в Търговската академия във 
Варна, след което няма информация 
за местонахождението му. През 1946 
г. играе за отбора на ветераните на 
“Тича - Владислав”. Здрав физически 
и със силен удар, Дяков е голмайстор 
на отбора и има мачове, в които е от-
белязал по 3 и 4 гола. Тодор Дяков е 
известен като първият футболист във 
Варна (а може би и в България, който 
излиза на терена с очила).
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Борис Тодоров
Германов

Председател на СК „Тича“ 1931 - 1934 г. 
След преврата 1934 г. е освободен от
всички заемани длъжности и е заме-

нен от Хр. Мирски като председател
на клуба 

Градоначалник (отговарящо на длъжност облас-
тен управител), Германов има страст към футбола. 
През 1920-те е председател на СК „Диана“ и след 
създаването на Окръжните спортни области става 
първият председател на ВОСО. От 1931 г. Германов 
е председател на СК „Тича“. Негова съпруга е сестра-
та на известният от 1920-те варненски политически 
лидер Димитър Попов. Спортният ръководител Бо-
рис Германов е запомнен като „Строен и красив чо-
век, с хубави обноски. Носеше очила. Помагаше на 
„Тича“ с авторитета и сговорчивия си характер, тър-
сеше ни и работа. В чисто футболните въпроси не се 
бъркаше, кой да е играе и как да играе... След вой-
ната изпадна в немилост, остана без работа. Посре-
щаше влаковете на гарата с каручка и превозваше 
багажа на пътници.“ (Борис Кирилов, от „Футболна-
та романтика..“ автор Силвестър Милчев, 1998 г.)

Евтим Василев
Филев - Ефо

(21.10.1911 - 4.03.1985)
СК „Владислав“ 1929 - 1940 г.

(с прекъсвания)
Позиция: инсайд
НФД 2 мача, 1 гол

Роден във Варна, в семей-
ството на капитан от търговския 
флот, Евтим тръгва по стъпките 
на баща си. След като завършва 
1-ва Мъжка гимназия, той се за-
писва в Школата за запасни офи-
цери в София, а в периода 1935 
- 1938 г. учи в Кралската морска 
академия в Ливорно, където по-
лучава специално висше мор-
ско образование. По време на 
войната и след нея, Евтим Филев 
заема различни длъжности в Ду-
навския и Черноморския флот. 

С периоди на прекъсване, 
Филев играе 11 години в напа-
дението на “Владислав”, като за-
писва 2 мача и 1 гол в НФД, се-
зон 1939 - 1940. Последният си 
мач за „зелените“, Ефо изграва 
на 16.06.1940 г. , когато отбеляз-

ва и победният гол срещу „Левски“ София (2-1). 
Във финалния мач за Царската купа срещу „Сла-

вия“ през 1934 г., Евтим е записан в тимовия лист, но 
в последния момент е заменен от Димитър Дими-
триев. Това довежда до объркване във вестникар-
ските репортажи от мача, където му се дава оценка 
на играта и му се приписва гол. 

През 1957 г. Евтим Филев е назначен за капитан 
на влекача „Георги Бенковски“, на която длъжност 
остава до пенсионирането си. 

Пантелей Буйнов -
Пандо

СК „Владислав“ 1930 - 1934 г.
Позиция: крило, инсайд

Вицешампион 1930 г.

Играещ предимно като 
крило, Буйнов е и отличен ат-
лет в бягането на 400 м. 

Пандо завършва Цариград-
ския Робер колеж през 1929 г., 
където вече се е изявил като 
отличен атлет в бягането на 
400 м. При завръщането си 
във Варна, Буйнов се включва 
във футболния отбор на „Вла-
дислав“, където използвайки 
предимно силата си в бягането 
играе като крило. Той е участ-
ник във финала за Царската 
купа през 1930 г., загубен от 
„Славия“ във София. Освен 
като футболист, той изпълнява 
и функции на треньор на атле-
тите към СК „Владислав“. Както 
много от съотборниците си, 
Пандо завършва Търговската 
академия в града. Буйнов при-

ключва с футбола през 1934 г., преди победният 
финал за Царската купа, отново срещу „Славия“. 
След това следите му се губят.
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Стефан Димитров
Данчев - Шпетко

(1907 - 1955)
СК „Владислав“ 1928 - 1933 г.

Позиция: инсайд
вицешампион 1928 г.

Данчев започва да иг-
рае футбол в СК „Диана“ 
през 1922 г. и премина-
ва във „Владислав“ през 
1928 г., когато играе фи-
нал за Царската купа. „Вла-
дислав“ губи от „Славия“ 
в София с 1-4. Шпетко е 
титуляр в нападението до 
1933 г., след което остава 
на терена в качеството си 
на рефер. С тази си дей-
ност той печели голяма 
популярност като елеган-
тен, строг и справедлив 
съдия. От 1938 до 1954 г. 
Данчев ръководи 38 сре-
щи от НФД и „А“ група, 6 
от които между варненски 
отбори. Общият брой на 
реферираните от него ма-
чове е 92. Стефан Данчев 
ръководи втория финал 
за Републиканско пър-
венство на 9.09.1948 г., когато „Септември“ при 
ЦДВ спечелва титлата на републикански шампи-
он срещу „Левски“ – София, с 3-1 (1-2 в първият 
мач). Доказателство за авторитета му е поканата  
да води мачове в Румъния и Чехословакия, къде-
то на клубно ниво ръководи 26 срещи. Колегата 
му Атанас Матеев го описва като „интелигентен, 
спретнат, движещ се по игрището като манекен. С 
огромен авторитет.“ Стефан Данчев умира едва на 
48 години след кратко боледуване.

***
Aвгуст 1933 г., „Бешикташ“ (в черен екип) и 

„Владислав“ на Колодрума, от дясно наляво: П. 
Буйнов (предв.), Панчо Георгиев, Д. Димитриев, 
Анд. Иванов, Моканов, ...., Боранов, Калдаръмов, 
Колимов, Мишков, Денев, Ст. Данчев, легнал: И. 
Попов (вратар)

В. “Варненска поща”, август 1933 г.:
ДВаТа МаЧа с турскитe футболисти
В града ни гостува един от най-добрите турски 

футболни тимове - този на СК „Бешикташ“ от Цариград. 
Той предизвика с право голям интерес сред варнен-
ските футболисти.

И в двата си мача - в събота срещу „Владислав“, а 
вчера срещу „Шипченски сокол“ турците се проявиха 
като жилави, издържливи и много тренирани футбо-
листи. Тяхната конструкция е много по-здрава от тази 
на нашите, у които особено е недобре развито диша-
нето, резултат от слабо и несистемно трениране.

Добрият ансамбъл в тима на ,Бешикташ“ също се 
хвърля в очи. Отбраната е по-добра от нападението.

Все пак нашето убеждение е, че варненските клу-
бове „Шипченски сокол“, „Тича” и „Владислав“ могат по 
отделно да извадят не по-лоши тимове, дори са по-
добри нападатели, но при условие на една системна 
тренировка от няколко месеца.

Първият мач бе спечелен от турците с 2-0 (2-1).
Вторият мач завърши пак с победа на турците с ре-

зултат 3-2 (1:0).

17.06.1933 г., СК „Владислав“ от ляво надясно: В. Ива-
нов, Ив. Моканов, К. Денев, Е. Капитанов, Асен Мянков,

 Д. Димитриев, Васил Радев - Чико, Н. Калдаръмов, 
Венко Димитриев, А. Иванов и П. Георгиев - Панчо

През 1945 и 1946 г. Пантелей Буйнов участва в 
отбора на ветераните н а „Тича-Владислав“, воде-
ни от Щерю Савов.

***
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1933
Градска купа 

„Варна“

В. „Спор-
тъ“, бр. 667, 
18.10.1933 г.: 
„За градската 
купа „Варна“, 
16.10. Вчера се 
състояха два 
мача. „Ш. сокол“ 
– „Победа“ 3-0 

(2-0) и „Владислав“ – „Ди-
ана“ 3-1 (1-0). Първият мач 
се доиграва 42 мин. останал 
от миналата неделя при 2-0 
за „Ш. сокол“.  Мачът „Вла-
дислав“ – „Диана“ се пре-
игра отново. „Владислав“, 
явно по-добър, заслужено 
спечели. „Диана“ даде по-
четния си гол в 8-та минута 
от второто полувреме след 
хубаво нападение и силен 
шут.“

Първият мач между 
„Диана“ и „Владислав“, иг-
ран на 12.10.1933 г. завърш-
ва наравно, 4-4. Преигра-
ването, спечелено от „Вла-
дислав“ с 3-1 е контести-
рано от „Диана“, в полза на 
която е присъден служебен 
резултат. (след 10.12.1933 
г. клубът променя името 
си на „Варна“). „Владислав“ 
контестира от своя страна 
и обръща решението в своя 
полза. Между другото на-
стъпва зимата и турнира се 
доиграва през април 1934 г.

***

В. „Спортъ“, бр. 673, 
1.11.1933 г.: „Тича“ бие 
„Владислав“ 3-1, Варна, 
29.10. Пред многобройна 
публика двата варненски 
ветерана имаха пак въз-
можност да оспорват си-
лите си в другарски мач. 
Надмощието е променли-
во, топката безцелно бро-
ди игрището. В 13-та ми-
нута при едно нападение 
към вратата на „Т.“, лявото 
крило на зелените Буй-

нов със слаб удар бележи 
първия и последен гол 
за тима си. Едва 1 минута 
преди края на полувреме-
то „Т.“ изравнява също от 
ляво. Второто полувреме 
започна с буйно темпо, 
отразяващо желанието на 
двете страни за победа. 
Топката играе ту в едната, 
ту в другата половина. На-
падателите на „Т.“ се оказ-
ват по-резултатни и успя-
ват чрез Кирилов и Рашев 
(? Райчев) да покачат на 
3-1. „В.“ проиграва някол-
ко моменти за гол. Реал-
ният резултат би трябва-
ло да бъде 3-2. Рефера 
допускаше много грешки 
при ръководството.“

В. „Спортъ“, бр. 676, 
6.11.1933 г.: „Ш. сокол“ 
победи „Владислав“ с 
4-0, Варна 1.11. Днес се 
игра благотворителен 
мач – фонд надгробен па-
метник на бившия играч 
Жечо Тунчев от „Ш. сокол“ 
между тима на послед-
ния и този на „Владислав“. 
Една добра инициатива, 
за която УС на „Ш. с.“ не 
може да не бъде похва-
лен и която намери добър 
прием между спортната 
публика. Това се доказва 
от масовото посещение 
на мача и готовността на 
всеки да даде лептата си. 
Мачът завърши 4-0 (2-0) 
за „Ш. сокол“. И двата тима 
дадоха слаба игра. „Ш. с.“, 
макар и по-добър на те-
рена не даде свойстве-
ната си игра. Единствено 
Ал. Коев, заемащ поста 
център нападател бе в 
добра форма. „Вл.“ даде 
това което можа и се бо-
реше достойно до края на 
мача. Головете се дължат 
предимно на слабия вра-
тар. Реферът Христов бе 
добър.

На „Тича“ не се раз-

решава да играе със съ-
ветски тим. УС на БНСФ 
в последното си заседа-
ние е разгледал искането 
на варненския „Тича“ да 
играе на пролет с един 
съветски тим. Като се 
взема предвид, че Русия 
не членува във ФИФА, на 
„Тича“ не е дадено разре-
шение да се срещне със 
съветските футболисти.“

В. „Спортъ“, бр. 677, 
8.11.1933 г.: „Тича“ побе-
ден от „Диана“ с 5-3 (3-0). 
Последната сензация в 
спортна Варна е победа-
та на „Диана“ над „Тича“. 
И двата клуба се появиха 
с пълен титулярен състав 
и дадоха всичко, което бе 
възможно да изнесат с 
успех борбата. “Дианци” 
се показаха явно по-до-
бри, резултата е реален. 
„Тича“ направи третия 
гол от дузпа. Грешките и 
пристрастията на рефе-
ра Здр. Здравков, член на 
„Тича“, станаха причина 
за нежелателни инци-
денти сред играчите и 
публиката.“

В. „Спортъ“, бр. 681, 
15.11.1933 г.: „Ш. со-
кол“ – „Тича“ 1-0, 12.11. 
Използвайки хубавото 
време и свободната дата, 
поради ненасрочените 
федеративни мачове, 
двата тима се срещнаха 
в другарски мач. Въпре-
ки старанието и на двете 
страни, полувремето за-
върши с нулев резултат. 
И двете страни играят 
добре, надмощието е 
променливо и топката 
играе повече в центъра. 
През второто полувреме 
също не можем да гово-
рим за надмощие, както 
силите, така и шансовете 
са равни. При едно напа-

***
На 27 февруари е 

подпалена сградата 
на Райхстаг в Берлин. 
Арестуваният извър-
шител е холандският 

комунист Маринус 
ван дер Любе, а между 
съучастниците му са 

арестувани български-
те комунисти Георги 

Димитров, Благой 
Попов и Васил Танев. 

Случаят дава възмож-
ност на Хитлер да 

предприеме репресив-
ни мерки срещу гер-

манските комунисти 
и да спечели изборите 

месец по-късно.  На 
последвалият Лайп-

цигски процес (21.09.-
23.12.1933 г.) М. ван 

дер Любе е осъден на 
смърт и екзекутиран, 

а българите са оп-
равдани и след като 
българското прави-

телство обявява, че 
не ги смята за бъл-

гарски граждани, те 
получават cъветско 
гражданство и зами-
нават за Москва. По 

време на Нюрнбергския 
процес през 1946 г., 

ген. Халдер под клетва 
дава показания срещу 

Херман Гьоринг, който 
на рождения ден на 

Хитлер през 1942 г. бил 
казал: „Единственият, 

който знае какво се 
случи в Райхсага съм 

аз, защото аз го под-
палих.“
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дение пред вратата на „Т.“, 
л. инсайд на „Ш. с.“ от съм-
нителен офсайд бележи 
единствения гол за тима 
си. Инициативата сега е 
у „Тича“, но отбраната на 
„Ш.с.“, особено двата бека: 
Нейков и Топалов са на 
поста си и парират всяко 
нападение. Така при ня-
колко безрезултатни на-
падения времето изтича. 
Най-добрият на терена 
беше вратаря на „Тича“ Ко-
лев. Характерно за мача 
бе необикновеното много 
офсайди.“

В. „Спортъ“, бр. 684, 
22.11.1933 г.: „Реваншът 
между „Ш. сокол“ и „Тича“ 
завърши 1-1 (1-1), Варна, 
19.11. Желанието на „Тича” 
да се реваншира от пора-
жението миналата неделя, 
а на „Ш. сокол“ да покаже 
превъзходството си, дока-
раха днешния мач между 
горните клубове. Рефер 
Б. Ставрев. През полувре-
мето „Ш. с.“ играе с вятъ-
ра, който има значителен 
дял за спечеления още в 
3-та минута гол. Вратаря 
на „Т.“ излиза напред и из-
бива топката, но връщай-
ки се намира последната 
във вратата си, бита от д. 
инсайд на „Ш.с.“ Тенев. На-
падателите на „Т.“ въпреки 
старанието си, пробиват 
мъчно. Една-две минути 
преди края Б. Кирилов, ц. 
форуард на „Т.“, бие фалцов 
удар и изравнява резулта-
та. През второто полувре-
ме „Т.“ задържа надмощие-
то на своя страна. Играта 
от минута на минута става 
все по-напрегната и бла-
годарение на рефера и 
благоразумието на някои 
играчи, не се дойде до ин-
цидент. Така дойде края, 
заварвайки резултата от 

второто полувреме. Ре-
ферът ръководи играта 
много добре.“

В. „Спортъ“, бр. 687, 
29.11.1933 г.: „Тича“ взе 
един добър реванш, Ва-
рна, 27.11. В приятелски 
мач днес „Тича“ победи 
„Диана“ с 5-2 (3-1) и с 
това заглади до някъде 
не отдавнашното си по-
ражение от същия клуб. 
„Д.“ чрез дясното си кри-
ло Ст. Димитров бележи 
първия си гол. Играта 
е неспокойна, благода-
рение на което имаме 
едно безразборно рита-

не на топката. “Тичанци” 
сякаш стреснати от за-
губата скоро се органи-
зирват и зареждат серия 
от нападения, които им 
докарват 3 последова-
телни гола чрез Кожу-
харов от ляво и Байчев 
от дясно. Авансът, който 
има „Тича“, не отчайва 
„Д.“. Последната прави 
няколко откъслечни на-
падения, но отбраната 
на „Т.“ е на мястото си. 
Тук особено се отлича-
ват Ат. Ковачев и отлич-
но пласиращия с глава 
Калъчев. След почив-
ката играта е по-жива, 

„Д.“ като че ли с няколко 
бързи нападения иска да 
сплаши противника си. В 
15 мин. тя превръща една 
дузпа на гол и резултата е 
3-2. „Т.“ не остава длъжна 
и скоро бележи 4-2. Ре-
зултатът, може да се каже, 
показва на къде клони 
победата и “тичанци” за-
играват по-спокойно. На 
мястото на Чобанов – ц. 
фор. на „Т.“ влиза Иван 
Механджиев от „Слава“ - 
Ямбол, който играе с го-
ляма амбиция и успява 
да отбележи 5-тия и по-
следен гол. Играта и на 
двата тима беше добра, 

но „Диана“ трябваше да 
се подчини на по-силния 
си противник. Реферира 
незадоволително г. Евти-
мов.“

В. „Спортъ“, бр. 693, 
13.12.1933 г.: „Първите 
федеративни мачове във 
Варна, 10.12. Въпреки го-
лемия студ и падналия 
сняг, борбите за градско 
първенство започнаха. 
На първия федеративен 
мач в събота, 9.12, „Вла-
дислав“ победи „Левски“ 
с 5-1 (4-0). И двата тима 
излизат с променен със-

1933

2.12.1933 г., 
Колодрума, СК 
"Тича" от ляво 
надясно: .., К. 
Колев (вратар), 
Г. Гарабедов, П. 
Кожухаров, Ст. 
Кирилов, Б. Петров 
- Черното, Вили 
Петков, Б. Кирилов, 
Ат. Ковачев, Тодор 
Чобанов, П. Розов и 
Димитър Страков 
- Паледжика
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тав. Докато в първо-
то полувреме „Вл.“ има 
подчертано надмощие и 
чрез Мянков, Димитров, 
Иванов и Черняев (бел. 
Стефан Боранов – Чер-
ная) бележи 4 последо-
вателни гола, то след 
почивката силите почти 
се изравняват, а по ня-
кога инициативата е у 
„Л.“.Последния като че 
ли е решил да се реаби-
литира, провежда някол-
ко нападения и бележи 
почетния си гол. Рефера 
Ив. Чернооков полагаше 
голямо старание, но нео-
чертаното игрище и лип-
сата на тъч-рефери пре-
чеше на ръководството. 
На другия ден в неделя, 
10.12, „Ш. сокол“ загуби 
срещу „Тича“. Рефер Б. 
Ставрев. „Ш. сокол“ иг-
рае с 10 играчи, от които 
двама резервни. Още с 
почването „Тича“ напада 
и няколко силни шута са 
вън или хванати от вра-
таря. Вратата на „Ш. со-
кол“ е обсадена и отбра-
ната има много работа. 
Личи си, че „Т.“ е хванала 

слабостта на противника 
си и се стреми да осигу-
ри победата си още в на-
чалото, но само лошия й 
шанс спасява „Ш. с.“ най-
малко от един-два гола. 
В 25-та минута топката е 
във вратата на послед-
ния, но реферът дава 
фаул. Второто полувреме 
„Т.“ повежда от центъра 
едно добро нападение и 
ц. ф. бележи първия гол. 
„Ш. с.“ напада, но си личи 
че нещо куца в напада-
телната му линия, от-
съствието на ц. ф. Коев. 
Няколко нападения на 
„Т.“ са добре парирани от 
отбраната на „Ш. с.“ В 20-
та мин. десният бек на „Т.“ 
Харибов (бел. Харипян) 
със силен шут от фаул по-
качва на 2-0. В 30-та мин. 
десния инсайд на „Ш. с.“ 
се спречква с вратаря 
на „Т.“ и последния бива 
отстранен. Нападенията 
се редят едно след дру-
го, но винаги безрезул-
татни. Едва 8 мин. преди 
края, дясното крило на 
„Т.“ Байчев вкара послед-
ният трети гол и края 
заварва резултата 3-0 за 

„Тича“. Общо, играта и на 
двата тима бе добра. „Ш. 
с.“ даде по-слаба игра и 
личеше ясно отсъстви-
ето на някои титуляри. 
„Тича“ даде днес това, 
което можа и заслужено 
победи.“ 

В. „Спортъ“, бр. 
696, 20.12.1933 г.: „Вла-
дислав“ победи „Тича“ 
с 4-3 (2-0), Варна, 17.12. 
От насрочените вчера 
и днес пет федеративни 
мача се състоя само този, 
при дебела покривка 
от сняг и необикновено 
тихо време. И двете стра-
ни играят с голяма ам-
биция, решили на всяка 
цена да победят. „Вл.“ по-
степенно се налага чрез 
твърдата си игра и про-
вежда няколко добри на-
падения, където особено 
се отличава дясното кри-
ло Черняев (бел. Стефан 
Боранов – Черная). По-
следния слиза към аут 
линията и със силен шут 
изпраща топката във вра-
тата на „Т.“, която се удря 
в гърдите на вратаря и 

1933

17.12.1933 г., Ко-
лодрума, СК "Тича" 

от ляво надясно: 
К. Колев (вратар), 

Г. Гарабедов, П. 
Кожухаров, Вили 

Петков, О. Харипян, 
Б. Кирилов, Ст. 

Калъчев - Муната, 
Тодор Чобанов, Ат. 

Ковачев, Добри 
Байчев, П. Розов 

и Борис Петров - 
Черното (цивилен)

* * *
На 25 май, като сек-
ция към Съюз „Родно 

радио“ се учредява 
„Радиоклуб Варна“. Ди-

митър Кулев, тогава 
ученик във Варненска-

та мъжка гимназия, 
сглобява заедно с 

учителя си по физика 
два любителски ра-

диопредавателя, а на 
6.01.1934 г. излъчва на 

живо изпълнение на 
хор „Морски звуци“. 
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влиза във вратата. Малко 
след това полувремето за-
вършва. Вторият хафтайм 
нападателите на „Т.“ се 
оказват по-резултатни, но 
в замяна на това отбрана-
та отслабва. Отначало „Вл.“ 
проявява признаци на 
умора, но после възвръща 
играта си и отново взема 
надмощието в ръцете си. 5 
мин. след почването ц. ф. 
на „Т.“ – Чобанов използва 
едно меле пред вратата 
на „Вл.“ и бележи първия 
гол за тима си. Малко след 
това Б. Кирилов изравня-
ва. Малко по-късно пак 
Кирилов с отличен шут от 
крилото покачва на 3-2 за 
„Т.“. „Вл.“ стреснат от резул-

тата бавно се организи-
ра. Нападателите стават 
по-активни и чрез К. 
Денев (Миндела) пече-
лят трети гол. Остават 
още 3 минути до края, 
които докарват победа-
та на „Вл.“.“Тича“ се яви 
в пълния състав и даде 
свойствената си игра, 
но трябваше да отстъ-
пи пред твърдата игра 
на противника си. „Вла-
дислав“ игра с голям 
ентусиазъм и заслужено 
победи. Тимът му бе спо-
лучливо попълнен с ня-
кои стари играчи.“

В. „Спортъ“, бр. 
698, 27.12.1933 г.: „Вла-
дислав“ Варна: Общого-

дишното събрание на 3.12 
т.г. избра Управителен съ-
вет: председател Стефан 
Константинов, подпредсе-
датели Георги Георгиев 
и Николай Дермишков, 
секретар Любен Ненков, 
касиер Рачко Любенов, 
домакин Първан Илиев, 
завеждащ спорта Алекси 
Алексиев, завеждащ юно-
шите Стефан Камбуров, 
секр. международна ко-
респонденция Пол Дюро-
ни и Метцлер, съветници 
Тодор Малков и Ксений 
Атанасов.“

***
Едно от футболните 

събития през годината е 

1933

17.12.1933 г., 
Колодрума, СК "Вла-
дислав" ("Тича" са 
описани в другата 
снимка от този 
ден), прави от ляво 
надясно в бяло: Цве-
тан Димитров, зад 
него Алекси Алекси-
ев (зав. спорт при 
СК "Владислав"), 
Иван Моканов, Асен 
Мянков, Стефан 
Боранов, Кирил 
Аргиров и Любомир 
Загорски, клекнали: 
Никола Калда-
ръмов, Панайот 
Георгиев, Иван Ко-
наклиев (вратар) 
и Стефан Колимов 
(от снимката 
липсва капитанът 
Кирил Денев)

17.12.1933 г., В снега 
на Колодрума, 
бековете на 
"Владислав" 
Панайот Георгиев 
и Иван Моканов се 
борят за топката 
с нападателите на 
"Тича"
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дебютът на Иван Мока-
нов в националният от-
бор, като заместник на 
починиалия през февруа-
ри 1933 г. Тодор Горчев. В 
няколко интервюта пред 
в. „Спортъ“, Павел Грозда-
нов – съветник по футбол-
ните въпроси към БНСФ 
и изпълняващ ролята на 
треньор и селекционер 
на националния отбор, 
изказва своята подкрепа 
и вяра във възможност-
ите на 21-годишния бек 
на „Владислав“. На 6 май 
1933 г. Мокана изиграва 
един неофициален мач 
срещу сборен унгарски 
тим, в който потвърждава 
мнението, че е достоен да 
носи националната фла-
нелка. България побеж-
дава с 4-2. Следва истин-
ското изпитание. В един 
от следващите дни, деле-
гацията на Българския на-
ционален отбор потегля с 
влак на дълго пътешест-
вие към Иберийския по-
луостров, където има уго-
ворени мачове с Испания 
и Португалия. Очаквания-
та в родината за достойно 
представяне срещу един 
от най-силните отбори 
в Европа са плахо опти-
мистични. През предната 
1932 г. Българският на-
ционален отбор печели 
Балканската титла след 3 
победи на турнира в Бел-
град, последвани от по-
беда с 3-2 в Истанбул над 
Турция в приятелски мач. 
Серия от четири поред-
ни победи, която до 1956 
г. ще се случи още само 
един път. Статистиката 
преди това е печална. От 
30 мача са спечелени 5 
(всички срещу Балкански 
съперници) и загубени 
19. Малка утеха са 2 рав-
ни мача срещу аматьор-
ски отбор на Унгария и „Б“ 

отбора на Италия. В същ-
ност, до тук България не 
е имала сериозно изпита-
ние извън традиционни-
те Балкански съперници. 
Мачът в далечен Мадрид 
се играе на 21 май 1933 
г. на ст. „Чамартин“ (сега 
„Сантияго Бернабеу“) и 
завършва с истинска ка-
тастрофа. Статистически, 
0-13 и до днес е най-го-
лямата загуба на нацио-
налния ни отбор, както и 
най-голямата победа на 
испанците. Факторите зад 
тази статистика са много: 
дълго и изморително пъ-
туване, липса на модерен 
тренировъчен процес, 
липса на разузнаване 
на противника, липса на 
подходяща екипировка 
(обувки) за затревен те-
рен, видян за първи път 
от нашите футболисти, 
ритали само на твърди 
„сгуриени“ игрища. Фак-
тори, които определят 
пълната неподготвеност 
на българския футбол за 
поява на Европейската 
сцена, обричащи тази ис-
панска авантюра на про-
вал. Нашите футболисти 
не успяват нито един път 
сериозно да застрашат 
вратата на легендарни-
ят Рикардо Замора и се 
пързалят като фигуристи 
по навлажненият от пад-
налия дъжд терен. Не по-
мага и вратарската смяна. 
В България, резултатът 
е приет като поредната 
национална катастрофа. 
Критиките са унищожи-
телни. По-трезвите гласо-
ве апелират да се вземе 
пример от други европей-
ски страни, където подоб-
ни загуби не се приемат 
като трагедия, а се извли-
чат поуки. Конретен при-
мер се дава със загубата 
на Франция от Холандия 
с 0-7 през същата година. 

Но както стана дума вече, 
в България се търсят ви-
новници, и тук винов-
никът е 21-годишният 
дебютант от „Владислав“ 
- Варна, единственият 
играч в отбора, който не 
е от София. Самият Мока-
нов е отговарял шегови-
то на въпросите относно 
този мач. „Такива хубави 
жени по трибуните, да се 
чудиш тях ли да гледаш 
или топката на терена...“ 
или по-клишираното „Не 
бяхме 13 пъти по-слаби“. 
Мачът срещу Португалия 
е анулиран поради страх 
от пореден провал и от-
борът се запътва за Бу-
курещ, където предстоят 
мачове за Балканската 
купа. Вече без виновника 
Моканов, националният 
отбор губи с 0-7 от Румъ-
ния и 0-4 от Югославия. 
По-късно Иван Моканов 
участва в още 3 мача на 
националния отбор, но 
ограничените успехи 
през този период от раз-
витието на българския 
футбол са рядкост и той 
не успява да стане част 
от тях. Липсата на под-
крепа от софийските му 
съотборници, довежда 
до нежелание на други 
варненски футболисти 
да се включат в нацио-
налния отбор, дори и в 
редките случаи, когато 
са поканени. Капитанът 
на „Тича“ Вили Петков от-
крито заявява, че отно-
шението към Моканов е 
причината той да откаже 
тази покана („Футболна-
та романтика..“, Силвес-
тър Милчев, 1998 г.). Така 
националният отбор си 
остава софийска афера, 
с епизодично включване 
на варненски футболи-
сти, предимно при ус-
ловие че преминат в со-
фийски клубни отбори.

1933

Иван Моканов

* * *
На 2 август е от-

крит Беломор канал, 
плавателен път, 

свързващ Арктиче-
ския океан с Балтий-

ско море. Каналът 
е дълъг 227 км и е 

изкопан с труда на 
126 000 политически 

затворници от сис-
темата на ГУЛАГ. По 

официални данни, 
между 12 000 – 25 000  
работници загиват 

по време на изкопни-
те работи.
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20.5.1933 г., Мадрид, Българският национален отбор, предвождан от Павел Грозданов (в бял костюм).
Иван Моканов е последният седнал на втория ред

21.05.1933 г., ст. „Чамартин“: (сега „Сантияго Бернабеу“), Мадрид, България „А“ преди мача срещу испан-
ците, прави от ляво надясно: Пенко Рафаилов, Радослав Мазников, Димитър Байкушев, Иван Моканов, 

Асен Панчев, Асен Пешев, Тодор Мищалов, Константин Ефремов, Стефан Георгиев и Никола Стайков, кле-
кнали: Тодор Дермонски, Михаил Лозанов и Любомир Ангелов
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1934 На 10.12.1933 г. 
с. к. „Диана“ променя име-
то си на „Варна“.

В. „Спортъ“, бр. 732, 
14.03.1934 г.: „Владислав“ 
победи „Ш. сокол“ с 3-2 (2-
0), Варна, 11 март. Необик-
новеното хубаво време 
накара няколко хиляден 
народ да наблюдава най-
интересния мач от полу-
сезонното първенство на 
Варна. Менят се няколко 
лошо замислени нападе-
ния от двете страни, до-

като в 10 мин. неочаквано 
д. крило на „Вл.“ със силен 
шут открива резултата. 
„Ш. с.“ на няколко пъти до-
ближава вратата на „Вл.“, 
но нападателите му са не-
активни и проиграват ня-
колко удобни момента за 
гол. „Вл.“ има леко надмо-
щие, което се подчертава 
с отбелязването на втория 
гол в 23 мин. от ц. ф. Кирил 
Денев. Второто полувреме 
„Ш. с.“ става по-активен 
и ощe в 4-та мин. бележи 
първия гол, бит корнер от 
дясно предизвиква меле 
пред вратата на „Вл.“, в ре-
зултат на което топката е 

вътре. „Вл.“ напада откъс-
лечно и в 20-та мин. Де-
нев с глава покачва 3-1. 
Три минути след това „Ш. 
сокол“ чрез Люцканов бе-
лежи втория си гол. Сега 
играта е в ръцете на „Ш. с.“, 
който до края безрезул-
татно се мъчи да изравни. 
Реферира задоволител-
но Ив. Чернооков. След 
този мач „Владислав“ за-
става начело на таблица-
та и почти си осигурява 
полусезонното първен-
ство.“ В. „Спортъ“, бр. 742, 
4.04.1934 г.: „Мачът е ану-
лиран поради неправил-
ното ръководство на съ-
дията Ив. Чернооков.“

В. „Спортъ“, бр. 735, 
21.3.1934 г.: „Владислав“ 
бие „Левски“ с 3-1 (1-1), Ва-
рна, 18.3. В първия феде-
ративен мач от пролетния 
полусезон, рефера едва е 
дал ход на играта и топ-
ката е във вратата на „Вл.“. 
Малко след това послед-
ния бележи два последо-
вателни гола, първия от 
които, след малко коле-
бание рефера обявява за 
офсайд. След почивката 
„Вл.“ постепенно започва 
да се налага, но дефанса 

Първенство на ВОСО 1933-34 г.
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. м. п. р. з. г.р. т.

1. Владислав  4-3 6-1 3-2 3-1 3-1 3-0с 12 8 4 0 39-16 20

2. Тича 2-2  4-0 0-0 6-1 2-0 9-1 12 6 4 2 35-14 16

3. Варна 2-7 3-1  3-3 3-2 3-0 1-1 12 4 4 4 20-29 12

4. Ш. сокол 0-0 0-2 2-0  1-1 2-0 5-1 12 3 5 4 16-15 11

5. Левски 1-5 1-1 1-2 3-0с  2-4 5-2 12 3 3 6 22-28 9

6. Победа 1-1 1-1 1-1 0-0 0-3с  4-1 12 2 4 6 12-20 8

7. България Пр. 2-2 1-4 1-1 2-1 1-1 1-0  12 2 4 6 14-36 8
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на „Л.“ работи добре. Най-
после след много усилия 
„Вл.“ обръща една дузпа в 
гол и не след дълго покач-
ва на 3-1. 

В събота, 17 март .. тъй 
като „Варна“ е изключен от 
областта за 1 месец, „Ш. с.“ 
печели служебно. (Поради 
неподчинение към реше-
ние на медицинската стан-
ция на ВОСО, да не поставя 
в състава си болен играч, 
СК „Варна“ е изключена от 
организацията за един ме-
сец.)

Градска купа 
„Варна“

 Футболна-
та комисия при 
ВОСО е анули-
рала мача от 
градската купа 
между „Варна“ 
и „Владислав“. 
Както е извест-
но, „Варна“ спе-

чели мача администра-
тивно. Сега последният се 
присъжда в полза на „Вла-
дислав“, който ще се срещ-

1934

не в полуфинала с „Тича“, 
за определяне на фина-
листа, който ще играе със 
„Ш. сокол“.

В. „Спортъ“, бр. 
739, 28.03.1934 г.: „Ва-
рна, 25.03. „Тича“ и „Вла-
дислав“ имаха отново 
възможност да премерят 
силите си в полуфинала 
за градската купа. Още 
първите добре свързани 
нападения докарват на 
„Т.“ хубав гол, отбелязан 
от ц. ф. Б. Кирилов. На-
падателите на „Т.“ с голям 
устрем наближават вра-
тата на противника и от-
личните им комбинации 
с мъка се отбиват от от-
браната на „Вл.“. В 15 мин. 
Кожухаров бележи втори 
гол за „Т.“ и веднага след 
това Кирилов покачва 
на 3-0. Сега „Т.“ като че 
ли осигурила победата 
си играе по-спокойно. 
Надмощието минава в 
ръцете на „Вл.“, който до 
края на полувремето на-
празно се мъчи да отбе-
лежи. Второто полувре-
ме започва с нападение 

на „Вл.“, който се задържа 
за известно време пред 
вратата на „Т.“, но послед-
ната скоро се съвзема и 
вземайки надмощието на 
своята страна, бележи чет-
върти гол чрез д. крило 
Байчев. У играчите на „Т.“ 
личи една умора, която се 
използва от „Вл.“ да отбе-
лежи два последователни 
гола чрез Буйнов и Мян-
ков. До края „Вл.“ държи 
нападателно положение, 
но отбраната на „Т.“ не до-
пуска промяна на резулта-
та, 4-2 за „Тича“.

В. „Спортъ“, бр. 742, 
4.04.1934 г.: „Варна, 1 ап-
рил. След две продълже-
ния „Ш. сокол“ и „Тича“ да-
ват равен мач във финала 
за купата „Варна“. Силният 
вятър пречи за развитието 
на нормална игра и през 
първото полувреме има 
само лудо гонене на топ-
ката. „Тича“ подпомогната 
от вятъра има надмощие-
то на своя страна. Личи го-
лемия борчески дух и же-
ланието за победа у двата 

СК "Владислав", 
пролет 1934 г., 
от ляво надясно: 
Жечо Петков, Иван 
Моканов, Венелин 
Димитриев, 
Стефан Боранов - 
Черная, Васил Радев 
- Чико, Кирил Денев 
- Миндила, Асен 
Мянков, Димитър 
Димитриев, 
Цветан Димитров, 
Иван Георгиев 
и Пананайот 
Георгиев
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тима, но въпреки това ре-
зултата остана неоткрит. 
През второто полувреме 
вятъра малко поутихна. 
В 15 мин. ц. ф. на „Т.“ е сам 
пред вратата но „дига“. В 
22-та мин. д.кр на „Т.“ пра-
ви отличен пробив, пода-
ва на Кирилов, който бие 
неспасяемо. 5 мин. след 
това „Ш.с.“ печели корнер, 
който д.б. с отличен удар 
с глава обръща в гол. При 
резултат 1-1 рефера обя-
вява краят, следват 2 про-
дължения по 15 мин., кои-
то не променят добития 
резултат.“

В. „Спортъ“, бр. 743, 
6.04.1934 г.: „Ш. сокол“ и 
„Тича“ дават отново ра-
вен резултат във финала 
за градската купа. Варна, 
3 април. Финалният мач 
за градската купа, който в 
неделя завърши наравно 
се преигра днес, но пак не 
се дойде до победа. Купа-
та, която цели 120 минути 
стоя на масата трябваше 
за втори път да бъде по-
върната, тъй като резулта-
та въпреки двете продъл-
жения остана 0-0. Рефер 
Борис Ставрев. Първото 
полувреме играта започ-
на мудно и разкъсано и не 
подлежи на никаква кри-
тика. Положението през 
второто полувреме се 
изменя коренно. И двата 
тима свързват играта си, 
особено „Т.“, която с реди-
ца добре замислени напа-
дения наближава вратата 
на противника и я обсипва 
с шутове, но отбраната на 
„Ш. с.“ днес е на висотата 
си и изключително на нея 
се дължи равния резултат. 
Тук особено се отличава 
вратаря Янакиев и неумо-
римия д.б. Топалов. Обаче 
докато в отбраната „Ш.с.“ 
бе сигурен, в нападение 

нещо му куцаше. Един-
ственият тук, който се от-
личи със своята техника 
и маниер на игра бе Ал. 
Коев, който повеждаше 
по-голямата част от напа-
денията. „Тича“ и днес даде 
по-добра игра и превъз-
хождаше противника си. 
Единственият недостатък 
бе нападателната линия, 
а именно неефикасност-
та пред гола. Отличиха се 
особено двата странични 
халфа Петков и Калъчев, а 
от нападението д. инс. Па-
найотов (бел. Панайот Ро-
зов?) и лявото крило. Мача 
ще се играе отново.“

В. „Спортъ“, бр. 746, 
13.04.1934 г.: „Биейки 
„Тича“ с 3-2 (0-0), „Ш. сокол“ 
става носител на градската 
купа „Варна“. За трети път 
тимовете се срещат в бор-
ба за градската купа. Най-
после този мач даде мно-
гоочаквания победител 
– „Ш. сокол“... купата му бе 
връчена от кмета П. Пана-
йотов. Първото полувреме 
„Т.“ е господар на терена, 
нападенията й са добре 
обмислени, но резултата 
не се открива благодаре-
ние на неефикастността 
на нападателите. „Ш. с.“ 
влага голям жар и бла-
годарение на духа си из-
тръгна победата. Първото 
полувреме завършва без 
резултат. След почивката 
„Ш. с.“ подобрява играта 
си и в няколко нападения 
бележи 3 последователни 
гола чрез Коев, Танев и Р. 
Булашев. Ц. хафбек на „Т.“ 
Калъчев е силно контузен 
и напуска. Чак към 30 мин. 
„Тича“ се съвзема и отбе-
лязва 2 гола чрез Кирилов 
и Минчев. Няколко минути 
преди края Кожухаров е 
сам пред вратата, но сил-
ния му шут среща дирека. 
„Тича“ даде свойствена-

та си игра и причините 
за неуспеха трябва да се 
търсят в нападателната 
линия. Нападателите на 
„Ш.с.“ са много ефикасни 
пред гола. В тима на по-
следния игра Ал. Коев, 
изключен от ВОСО с про-
токолно решение №12 от 
28 март, но председателя 
на областта г. Стателов 
отмени това решение в 
деня на състезанието. 
Игра също така и Илия Бу-
лашев, член на софийския 
„АС 23“. За него ВОСО пис-
мено предупреди двата 
клуба, че няма право да 
играе. Поради горното 
„Тича“ контестира мача. 

В. „Спортъ“, бр. 802, 
9.08.1934 г.: „Контеста-
цията на „Ш. сокол“ Варна 
остава без последствие. 
Спортният съд при БНСФ 
отхвърли контестацията 
на „Шип. сокол“ Варна и 
потвърди решението на 
ВОСО, с което финалния 
мач за градската купа на 
Варна се анулира във вре-
да на „Ш. сокол“, понеже е 
участвал Илия Булашев от 
„АС 23“.

От горното разбира-
ме, че купата е присъдена 
служебно на „Тича“.

***

1934

За националния тим. 
Имах случая през Велик-
денските празници да на-
блюдавам мача „Ш. сокол“ 
- „Тича“. Въпреки слабата 
подготовка на провин-
циалните тимове проли-
ча особената техническа 
игра на център хафбека 
на „Тича“ Калъчев. При 
сегашното положение на 
нашия национален тим, 
когато не се знае на кого 
да се повери този пост и 
при средствата, които се 
харчат, би трябвало да се 
опита този играч и г. Фо-

На 19.5. в София е 
извършен държа-

вен преврат от 
Политическия кръг 

„Звено“ и Военния 
съюз с помощта на 

армията. Новото 
правителство 

начело с Кимон Ге-
оргиев (19.05.1934 

– 22.01.1935) отменя 
Търновската кон-

ституция, разпуска 
Народното събра-

ние и забранява 
политическите пар-

тии и революцион-
ните организации 

(което на практика 
ликвидира дейност-
та на ВМОРО в Бъл-

гария и ръководите-
ля и Иван Михайлов е 
принуден да напусне 

страната).

* * *
От 27.5 до 10.6. в 

Италия се провежда 
Второто световно 

първенство по фут-
бол. На финала в 

Рим, Италия побеж-
дава Чехословакия 

с 2-1 след продъл-
жения. България се 

отказва от участие 
още в квалифика-
циите, след като 

инкасира две загуби 
с по 1-4 от Унгария 

и една с 1-6 от Ав-
стрия. 
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гел да спре вниманието си 
на него.“

В. „Спортъ“, бр. 747, 
16.04.1934 г.: „Владислав“ 
бие „Тича“ с 4-3 (1-0). При-
ятелски мач, 10.4. Двата 
тима излязоха с подменен 
състав. Първото полувре-
ме „Вл.“ има леко надмощие 
и печели един гол чрез д. 
инсайд. 5 мин. след почва-
не на второто полувреме 
заваля силен дъжд, който 
прекъсва играта за 10 ми-
нути. Веднага след започ-
ването „Вл.“ пак чрез д. инс. 
покачва на 2-0. „Тича“ взема 
надмощието на своя стра-
на и в 20 и 25 мин. израв-
нява чрез Панайотов (бел. 
Панайот Розов?) и Добрев. 
Играта е към края си. При 
едно нападение на „Вл.“ 
Мянков бие силно, но топ-
ката се отбива от дирека и 
д. кр. Колимов я праща в 
мрежата. 5 мин. преди края 
д. кр. на „Т.“ Добрев отново 
изравнява, но малко след 
това „Вл.“ печели четвъртия 
си победен гол от ц. ф. Мян-
ков. И двата тима, макар и с 
по няколко резерви дадоха 
добра игра.“

В. „Спортъ“, бр. 748, 
18.04.1934 г.: „Варна, 16.04. 
Анулирания мач между 
„Ш. сокол“ и „Владислав“ 
завърши отново 3-2 за по-
следния. Първото полувре-
ме „Вл.“ има явно надмо-
щие. Резултатът се откри от 
ц. ф. на „Вл.“ Денев. Не след 
много ц. хафбек на „Ш. с.“ 
прави гол в собствената си 
врата. Една минута преди 
края Филев със силен шут 
покачва на 3-0. Второто по-
лувреме „Ш.с.“ прави по-до-
бра игра и чрез Р. Булашев 
и от дузпа прави двата си 
гола. „Вл.“ бе по-добрият на 
терена, „Ш. с.“ излезе с под-

младен тим и чак през 
второто полувреме успя 
да се организира.

„Варна“ бие „Тича“ 
с 3-1. Най-голямата из-
ненада днес бе мачът 
за първенството между 
„Варна“ и „Тича“, в който 
първия с леснота победи 
противника си. Първото 
полувреме играта е рав-
на. И двата тима не могат 
да се свържат, но личи, че 
„В.“ играе с голямо жела-
ние и дух за победа. „В.“ 
открива резултата в 10-та 
минута чрез дузпа, бита 
от Ст. Димитров. Второто 
полувреме започва с на-
дежда, че „Т.“ ще изтръгне 
победата, но става тъкмо 
обратното, нападателите 
й са просто неузнаваеми. 
Отбраната работи малко 
по-добре, но и тя е да-
леч от това, което може. 
„В.“ има леко надмощие 
и бележи два последо-
вателни гола. „Т.“ сега е в 
нападение, но напразно 
се мъчи да измени ре-
зултата. Едва в 30 минута 
д. кр. Добрев отбелязва 
почетния гол за тима си. 
До края надмощието е на 
„Т.“, но резултата остава 
непроменен.“

В. „Спортъ“, бр. 
751, 25.04.1934 г.: „Вла-
дислав“ бие „Победа“ с 
3-1 (1-1). Варна, 21.04, съ-
бота. Първото полувреме 
завършва 1-1, като „П.“ от-
крива първа чрез ляво-
то крило към средата на 
полувремето, но не след 
дълго „Вл.“ изравнява от 
дузпа. Втория хафтайм 
започва с нападение на 
„Вл.“, който постепенно се 
налага. В 5-та минута Фи-
лев със силен шут покач-
ва на 2-1, а не след дълго 
ц. ф. Денев дава и третия 
гол. До края резултата 
остава непроменен. Ре-

ферира добре г. Попов.“

В. „Спортъ“, бр. 759, 
9.05.1934 г.: „Тича“ бие 
„Левски“ с 6-1 (2-0), Варна, 
6 май. Първите минути 
играта е равна, „Л.“ като 
че ли е по-организиран и 
по-точен в подаванията, 
но скоро „Т.“ налага играта 
си и в 20-та мин ц. халф Ка-
лъчев бележи първия гол. 
Не след дълго Панайотов 
използва едно меле пред 
вратата на „Л.“ и покачва на 
2-0. Второто полувреме „Т.“ 
дава характерната си игра, 
отбраната работи добре, 
а нападателите се борят 
за топката и повеждат на-
паденията, които донасят 
голямата голова разлика. 
В 10 минута Стефан Кири-
лов с глава бележи третия 
гол, а не след много „Т.“ 
печели още два гола чрез 
Добрев и Борис Кирилов. 
„Левски“ прави последни 
усилия и успява да отбе-
лежи гола на честта. Към 
края на полувремето Б. 
Кирилов покачва на 6-1 за 
„Тича“. Рефера г. Зографов 
пропускаше много груби и 
явни грешки.“

В. „Спортъ“, бр. 762, 
16.05.1934 г.: „Владислав“ 
бие „Варна” 7-2 (3-2). Ва-
рна, събота 12.5. Първото 
полувреме и двата тима 
изнасят доста смислена 
игра и резултата 3-2 не по-
казва още евентуалният 
победител. 5 мин. след по-
чване на второто полувре-
ме „Вл.“ от корнер покачва 
на 4-2. Сега последния 
окончателно налага игра-
та си и държи противника 
си в обсада. „Варна“ поня-
кога прави енергични, но 
безрезултатни нападения. 
В 35-та мин. „Вл.“ покачва 
на 5-2. Играта е към края 
си и в последните 5 мину-

1934

***
От 30.6 до 2.7. в 
„Нощта на дъл-
гите ножове“, под 
предтекст за пре-
дотвратяване на 
неминуем преврат 
са избити около 100 
политически опо-
ненти на Хитлер.

***
На 2.8., след смъртта 
на президента фон 
Хинденбург, Адолф 
Хитлер поема не-
говите функции и 
се провъзгласява за 
„фюрер“. В послед-
валия на 19.8.1934 
г. референдум, 90% 
от германците го 
одобряват.
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ти „Вл.“ напряга усилията 
си бележи още 2 гола. Ре-
ферира много добре капи-
тан Бянов.

„Tича“ победи „Бълга-
рия“ с 9-1 (5-1) в неделя, 
13.5. Силен вятър с облаци 
от прах пречат на играта. 
Вятърът е с „Т.“, която е в 
постоянно нападение. В 
9-та минута Кирилов от-
крива, а не след дълго Ко-
жухаров покачва на 2-0. 
Една минута след втория 
гол следва трети, пак от 
Кирилов. „Б.“ прави откъс-
лечни нападения, едно 
от които й донася гола 
на честта. В последните 5 
минути на полувремето 
Кирилов отбелязва още 2 
гола. Второто полувреме 
неутихналия още вятър 
помага на „Б.“, но въпреки 
това обръча пред тяхната 
врата още не е разкъсан. 
Следват 2 последовател-
ни гола от л.к. Минчев, а в 
30-та мин. Панайотов със 
силен шут бележи деветия 
гол. „Т.“ игра днес много 

добре, особено в напада-
телната линия, която се 
свързвяше отлично. При 
по-голям шанс резултата 
би бил двуцифров. „Б.“ не 
даде нищо особено, игра 
без всякаква връзка и за-
мисъл. Във второто полу-
време трима от играчите й 
напуснаха, което разстрои 
съвсем играта им.“

В. „Спортъ“, бр. 764, 
21.05.1934 г.: „Тича“ – 
„Шип. сокол“ 0-0, Варна, 
17.5. Играта и на двата 
тима бе добра, с превес и 
надмощие за „Тича“. Рефер: 
Борис Ставрев.“

В. „Спортъ“, бр. 769, 
1.06.1934 г.: „Ш. сокол“ 
и „Владислав“ дават 0-0, 
Варна, 28.5. Днес на Воен-
ното игрище в мача си за 
първенство „Ш.с.“ и „Вл.“ 
завършиха наравно. Още 
в самото начало „Вл.“ взе-
ма надмощие, което поло-
жение с малки изключе-
ния не се променя до края 
на играта. „Ш.с.“ е добър в 

отбраната, но неузнаваем 
в нападателната линия, 
която отслабна извънред-
но много с излизането на 
ц.ф. Коев, който днес игра 
в отбраната. Нападател-
ната линия на „Вл.“ също 
бе в лоша форма. Напа-
денията и ударите завър-
шиха до пеналти линията 
или в ръцете на ловкия 
вратар Янакиев. И ако 
„Вл.“ държа през цялото 
време нападателно по-
ложение, то се дължи на 
отлично подхранващата 
отбрана. Реферира много 
добре капитан Бянов. Таб-
лицата за първенството 
на ВОСО към 28 май 1934 
г.: 1.) „Владислав“ 8 м., 18 
г.р., 15 т., 2.) „Тича“ 9 15 11, 
3.) „Ш. сокол“ 9 3 9, 4.) „Ва-
рна“ 6 0 7, 5.) „България“ 
10 -18 7, 6.) „Левски“ 9 -17 
6, 7.) „Победа“ 9 -8 5.“

В. „Спортъ“, бр. 771, 
6.06.1934 г.: „Тича“ – „Вла-
дислав“ 2-2, Варна, 3.06. 
Многоочакваният с го-

СК "Тича" в Прова-
дия през пролетта 

на 1934 г., от ляво 
надясно: Панайот 
Розов, Илия Собад-

жиев, Щерю Добрев, 
Тодор Чобанов, 

Добри Байчев, 
Стефан Калъчев,  

Георги Минчев, 
Оник Харипян, Вили 

Петков, Гарабед 
Гарабедов и Колю 

Колев

1934
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лям интерес мач между 
двата стари противници 
се състоя днес пред мно-
гобройна публика. Още от 
самото начало „Вл.“ напада 
стремително и 9-та минута 
му донася първия гол чрез 
К. Денев. Сега „Т.“ е в напа-
дение и се задържа доста 
пред противниковата вра-
та като бие три корнера. 
Чак в 25-та минута Кирилов 
излиза сам пред вратата на 
„Вл.“ и сигурния му шут из-
равнява. Играта се развива 
с живо темпо. В 33-та мин. 
Григоров е в удобно по-
ложение и покачва на 2-1 
за „Вл.“. 3 мин. преди края 
Минчев приема една топка 
от дясно и с тяло бележи 
- 2-2. След почивката „Вл.“ 
Има леко надмощие, ре-
зултата не се променя, но 
играта загрубява. Към края 
на полувремето „Т.“ прави 
отлично замислени напа-
дения и Кожухаров изра-
ботва сигурен гол, спасен 
по чудо от вратаря на „Вл.“. 
Димитров, д.кр. на „Т.“ на 
свой ред изпуска два удоб-
ни момента.“

В. „Спортъ“, бр. 
774, 13.06.1934 г.: „Вла-
дислав“ – „Победа“ 1-1 (1-
0), Варна, 11.06. Играта и 
на двата тима бе незадо-
волителна и доста твър-
да. „Вл.“ бе в лоша форма, 
но второто полувреме се 
оправи и резултата може 
да се каже, че е реален. 
Головете бяха отбеляза-
ни в 40-та мин. от Филев, 
л. кр. на „Вл.“ и 5 мин. пре-
ди края на играта „П.“ из-
равнява чрез ц. ф. рефе-
рира капитан Бянов. 

„Тича“ бие „Ш. сокол“ 
2-0 (0-0). Тимовете изли-
зат веднага след горния 
мач. Играта за-
почва с бързи 
подавания на 
„Т.“, на които 
„Ш.с.“ отговаря 
също с добре 
свързани слиза-
ния към вратата 
на „Т.“. Топката 
играе повече в 
центъра, напа-
денията и към 
двете врати се 
отбиват още 
от предните отбрани, в 

следствие на което врата-
рите нямат много работа. 
Така при променливо над-
мощие полувремето за-
вършва без резултат. След 
почивката „Т.“ постепенно 
налага играта си, но добре 
замислените й нападения 
завършват или в аут, или 
в ръцете на отличния вра-
тар Янакиев. „Ш.с.“ прави 
откъслечни безрезултатни 
слизания към вратата на 
„Т.“. Най-после, в 35-та ми-
нута „Т.“ открива резултата 
чрез Панайотов. Окураже-
ни от този успех, тичанци 
влагат големи усилия да 
затвърдят победата и една 
минута преди края беле-

1934

СК "Владислав" 
през лятото на 
1934 г., от ляво 
надясно: Димитър 
Димитриев, Асен 
Мянков, Ефтим 
Филев, Пантелей 
Буйнов, Кирил Де-
нев, Андрей Иванов, 
Цветан Димитров, 
Иван Моканов, 
Жечо Петков, Ни-
кола Калдаръмов и 
Панайот Георгиев

Моканов и Капи-
танов (в средата) 
на тренировка на 
Колодрума
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21.07.1934 г. СК "Тича" в тъмни фланелки, прави от ляво надясно: Гарабед Гарабедов, Пейчо Кожухаров, 
Оник Харипян, Колю Колев, Вили Петков, Александър Коев (от "Ш. сокол") и Борис Кирилов, клекнали: 

Стефан Калъчев, Стефан (Щерю) Добрев, Атанас Ковачев, Панайот Розов и Добри Байчев, 
 преди мача срещу "ФК 13" в София

Владиславци на излет до река 
Камчия, прави от ляво надясно: 

Цв. Димитров, ...., Ем. Капита-
нов, Л. Балтаджиев, Б. Ставрев, 
Панчо Георгиев, ..., Ив. Моканов, 

Шпетко Данчев. .... клекнали: 
О. Христамян, Ст. Колимов, В. 

Иванов, Л. Загхорски, ...
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жат и втория си гол чрез 
Минчев. Реферира добре 
г. Попов.“

В. „Спортъ“, бр. 777, 
20.06.1934 г.: „Първен-
ството на Варна е към 
края си, а „Владислав“ е 
сигурния първенец. „Вла-
дислав“ – „Варна“ 6-1, Ва-
рна, 17.6. Играта е мудна 
и без всякакъв замисъл. 
Преобладава повече „ри-
тане на топката“. „Вл.“ днес 
изтръгна победата и то 
с чувствителен резултат, 
което се дължи на невъз-
можната игра на „Варна“. 
Играчите им бяха неузна-
ваеми и даже стояха под 
нивото на обикновената 
си игра. И „Вл.“ не даде 
нищо особено, отсъствие-
то на ц. ф. Денев като че ли 
разстрои играта му. „Вл.“ 
има надмощие през цяла-
та игра, особено през вто-
рото полувреме. „Варна“ 
отбеляза почетния си гол 
през второто полувреме 
чрез лявото крило.“ 

В. „Спортъ“, бр. 780, 
27.06.1934 г.: „Русе, 24.06. 

След обяд в присъствието 
на 5 хилядна публика се 
състоя многоочаквания 
мач между областните 
тимове на Варна и Русе. 
Въпреки очакванията за 
сигурна победа на варнен-
ците, Русе оказа добра съ-
протива и можа да устои 
на бързата и комбинатив-
на игра на варненци. В 16-
та мин. Коев бие силен шут, 
топката се удря в ъгъла на 
коловете и влиза в мрежа-
та 1-0 за Варна. Топката е 
в центъра и веднага след 
една хубава комбинация 
русенци изравняват чрез 
л. кр. Жак Пинкас – 1-1. 
След почивката, русенци 
още в 1-та минута чрез 
левия инсайд Станчев 
покачват – 2-1. При едно 
меле в 10-та минута мал-
кия Булашев изравнява. 
Играта се задържа пред 
вратата на Русе, но само 
благодарение на това, че 
гостите комбинират много 
пред вратата, резултатът 
не се изменя до 30-та ми-
нута, след което отново 
Булашев бие силен шут и 
праща топката в мрежата – 

1934

Лятото на 1934 г., 
игр. "Алеите", Русе. 

СК "Владислав" с 
бял екип, прави от 

ляво: Иван Мока-
нов, Панайот Геор-

гиев, Асен Мянков, 
Стефан Боранов, 

Георги Мишков 
- Джон, Хачик Гара-

бедов ("Левски" - Вн) 
и Андрей Иванов, 

клекнали: Димитър 
Димитриев, Вене-
лин Димитриев и 
Емануил Капита-

нов, легнал вдясно 
вратаря

Иван Попов

3-2 за Варна. Веднага след 
това русенци се съвземат 
и непрестанно атакуват. В 
8-та минута преди края д. 
кр. Абаджиев бие от 3 ме-
тра пред вратата неспа-
сяем бомбен шут, обаче 
левия бек на гостите бута 
с ръка и реферът обяви 
дузпа. Варненците оспор-
ват и вратарят напуща 
вратата. Дузпата се изпъл-
нява на празна врата и ре-
зултата се изравнява 3-3. 
Технически варненци са 
много по-добри и дадоха 
възможното. Добри бяха 
Булашев, Коев и Харипян. 
От русенци добри бяха Ст. 
Чолаков (Стъкито) и Ан-
гел Асенов. Общо взето 
тима не даде очакваното. 
Реферът М. Балабанов бе 
много слаб и не можа да 
ръководи добре играта.“

В. „Спортъ“, бр. 791, 
18.07.1934 г.: „Тича“ бие 
„Варна“ с 4-0 (3-0), Ва-
рна, 15.07. Днес се състоя 
предпоследният мач от 
първенството. Първото 
полувреме „Т.“ има под-
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чертано надмощие и макар 
и с две резерви в тима, е на 
висотата си. „Варна“ през 
цялото полувреме не можа 
да се свърже и повече от-
браняваше вратата си. Още 
3-та минута донася първия 
гол на „Т.“ чрез Панайо-
тов. В 23-та мин. Кирилов 
е сам пред вратата на „В.“ 
и покачва на 2-0. Не много 
след това Минчев с хубав 
шут изпраща топката отно-
во във вратата на „В.“. След 
почивката „В.“ подобрява 
играта си, нападенията й 
са бързи, но без удар във 
вратата.“

В. „Спортъ“, бр. 794, 
25.07.1934 г.: „Първене-
цът на Варна „Владислав“ 
победи „АС 23“ с 3-2 (1-1), 
Варна, 23.07. При много-
бройна публика „АС 23“ 
изигра втория си мач сре-
щу варненския първенец 
(бел. първия мач е „АС 23“ 
– „Левски“ 5-1). Играта не 
бе на особена висота, „АС 
23“ изнесе днес нещо по-
добро, пролича че в тимът 

му има играчи от висока 
класа. Отбраната бе на 
същото ниво, както и в 
събота, но нападателната 
линия се свързваше по-
добре, особено след пре-
минаването на Байкушев 
като ц. нападател, който 
разпределяше отлично. 
Като играч от висока кла-
са изпъкна лявото крило 
Вучков, който отбеляза 
два много красиви гола. 
Ангелов и този път бе 
посредствен. Тимът на 
„Владислав“ игра с голя-
ма пожертвувателност 
и амбиция. Всички бяха 
на едно ниво, нужно е 
само по-голямо разби-
рателство в отбраната. 
В 6.15 часа реферът г. 
Попов дава началния 
сигнал, „АС 23“ има топ-
ката и първите минути е 
в нападение. В 3-та мин. 
Калдаръмов спасява си-
гурен гол, надмощието 
на гостите се очертава. 
Два последователни кор-
нера за „АС 23“ са безре-
зултатни. В 20-та мин. л. 
кр. Вучков с идеален шут, 

съвсем неочаквано за вра-
таря на „Вл.“ открива – 1-0 
за „АС 23“. „Вл.“ сега се ор-
ганизирва, топката играе 
вече в половината на „АС“. 
2 минути преди края „Вл.“ 
печели фаул пред вратата 
на „АС 23“, топката се от-
бива в отбраната, Иванов 
посреща и с отмерен шут 
изравнява – 1-1. Между 
хафтайма се разменят вза-
имни приветсвия и букети 
между водача на „АС 23“ 
поручик Лекарски и пред-
седателя на „Владислав“ 
г. Константинов. След 
почивката „Вл.“ е в напа-
дение, още в 5-та минута 
Черняев със силен шут от 
дясно изменя резултата на 
2-1 за „Вл.“. 2 мин. по-къс-
но л. кр. Димитриев прави 
пробег, настига топката до 
самия вратар и покачва на 
3-1. Байкушев минава ц. 
форуард, на вратата която 
до сега се пазеше от ре-
зерва, застава Дермонски. 
Комбинацията в нападе-
нието се увенчава с успех. 
В 17-та мин. левия краен 

Вратарят на Русе 
Марко Николов 
спира атака на Ди-
митър Димитриев 
и Асен Мянков

***
На 9.10., атента-

та в Марсилия. 
Югославският 

крал Александър и 
френският външен 
министър Луи Бар-
ту са убити от ак-

тивиста на ВМОРО 
Владо Черноземски. 

Като негови съу-
частници са аресту-

вани няколко члена 
на хърватската 
фашистка орга-

низация Усташи, с 
предположения, че са 
замесени и тайните 

служби в Рим и Бер-
лин. Атентатът не 
предизвиква сериоз-
на дипломатическа 

криза.



260

със същия маниер от пър-
вия гол покачва на 3-2. 
Сега се почва една гигант-
ска борба за изравняване. 
Байкушев е в стихията си, 
но много добре пазен. Ан-
гелов се мъчи със солови 
пробиви да направи нещо, 
но напразно. „Вл.“ е в от-
брана и не допуска изме-
нение на резултата.“

В. „Спортъ“, бр. 813, 
29.08.1934 г.: „В неделя, 
26.8, тимовете на „Вла-
дислав“ и „Тича“ се срещ-
наха в приятелски мач. 
„Владислав“ излизайки в 
най-добрия си състав на-
прави една добра трени-
ровка за предстоящите му 
важни срещи в борба за 
Царската купа. „Тича“ игра 
със силно подменен със-
тав, отсъстваха вратаря 
Колев, двата бека Харибов 
(бел. Харипян) и Гарабе-
дов, ц. хафбека Петков и 
инс. Кожухаров. Всички 
тези бяха заместени от 
юноши. Нападението ра-
боти добре, но отбраната 
беше под всякаква крити-

ка. Головете се дължат на 
нея и вратаря, който въ-
преки контузия продължи 
да играе. „Владислав“ из-
несе твърда, но резултат-
на игра. Във всичките си 
постове той бе добър, осо-
бено двата бека Моканов 
и Георгиев. По дадената 
игра резултатът е реален, 
и двете страни изпуснаха 
по няколко добри момен-
та. Още от началото „Вл.“ 
се налага и открива чрез 
Филев. Вратаря на „Тича“ 
Колев се удря в гредата 
и контузва рамото си. Не 
след много „Тича“ чрез Ки-
рилов изравнява. „Вл.“ е 
пак в нападение. Неочак-
вано за всички реферът 
дава дузпа за „Вл.“, която 
Моканов леко превръща 
в гол. „Владислав“ е в по-
стоянно надмощие, силно 
се чувства отсъствието на 
титулярите на „Тича“. До 
края на полувремето „Вл.“ 
успява да отбележи още 
2 гола и изменя резултата 
на 4-1. През второто по-
лувреме играта е равна. 
Нападателите на „Тича“ са 
слабо подхранвани от от-

Държавно
първенство

На 12 
август в 1/8 
ф и н а л е н 
мач „Вла-
д и с л а в “ 

побеждава „Хан Омуртаг“ 
от Шумен с 4-1

В. „Спортъ“, бр. 816, 
3.09.1934 г.: „Варна, 
2.09. Днес на Колодрума 
се проведе четвъртфи-
налния мач от турнира 
за Царската купа между 
първенците на  Варнен-

браната, но въпреки това 
успяват да отбележат вто-
ри гол. Не след много д. 
кр. на „Вл.“ Чернаев при 
едно нападение хваща с 
двете си ръце левия бек 
на „Тича“ и го минава и 
така бележи петия гол. 
Въпреки очакванията на 
всички реферът призна 
гола. До края, л. кр. на 
„Вл.“ Димитриев изпуска 2 
гола. Реферът г. Попов бе 
много слаб.“

1.07.1934 г., Прова-
дия, последен мач 

на първенеца на 
ВОСО, СК "Вла-

дислав" прави от 
ляво надясно: Иван 

Моканов, Жечо 
Петков, Кирил 

Аргиров, Стефан 
Боранов, Дими-

тър Димитриев, 
Цветан Димитров, 

Никола Калдаръ-
мов, Асен Мянков и 

Стефан Колимов, 
седнали: Андрей 

Иванов и Панайот 
Георгиев
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1934ска област – „Владислав“ 
и на Тунджанската „Ботев“ 
Ямбол. Противно на об-
щите очаквания, тимът на 
варненския първенец се 
справи много лесно със 
своя противник, побежда-
вайки го с големия резул-
тат 6-0. 

Още с почването на 
първото полувреме про-
лича слабата игра на гос-
тите, лишена от замисъл 
и издържаност. Тимът на 
„Владислав“ можа ведна-
га да се организира и до 
края на първия хафтайм 
отбеляза два гола. 2-0 за 
„Владислав“. Второто по-
лувреме на играта изтече 
също така при едно явно 
надмощие на „Владислав“, 
чиито играчи покачиха ре-
зултата до 6-0 в своя полза. 
Единствено добра игра от 
тима на „Ботев“ Ямбол по-
каза голкипъра му Гради-
наров, който спаси редица 
опасни положения пред 
гола си. Варненският пър-
венец излезе в познатия 
си титулярен състав. Най-
добър от тима и най-добър 
на терена беше бившия 
национал Моканов. Кри-
лата на „Владислав“ Дими-
тров и Георгиев се показа-
ха доста мудни в днешния 
мач.“

В. „Спортъ“, бр. 820, 
12.09.1934 г.: „За Царската 
купа, в другия полуфинал 
„Владислав“ бие „Напре-
дък“ с 3-1. Варна 11.09. 
Днес се състоя отложения 
поради лошото време по-
луфинал за Царската купа 
между „Владислав“ и „На-
предък“ Русе. Варненци 
излязоха заслужено побе-
дители с 3-1 (3-1). Играта 
и на двата тима бе много 
добра. Резултатът се полу-
чи в първия хафтайм. Във 
втория, започналия вече 

дъжд се усили, което 
попречи за добрия раз-
вой на играта. Мача, въ-
преки това завърши до 
край. Рефера Стоянов от 
София ръководи много 
добре. Финансово мачът 
даде много слаб резул-
тат, не могат да се покри-
ят разноските. След това 
положение, на финала 
който ще се състои на 16 
т.м. в София остават „Вла-
дислав“ и „Сла-
вия“ София. 

Играта. В 
първите минути 
„Напредък“ има 
надмощие, но от 
10-та мин. „Вла-
дислав“ се нало-
жи. В 19-та мин. 
десният инсайд 
на „Владислав“ 
Мянков открива 
и държи напа-
дателно поло-
жение. Вторият 
гол „Владислав“ 
прави от дузпа, 
бита от Моканов. 
В 37-ма мин. „На-
предък“ взема 
инициативата и 
напада. Един до-
бър удар в гола, 
вратаря изпуска 
и топката бавно 
напредва към 
вратата. Моканов се спу-

ска да спаси, но бележи 
в собствената си врата 
– 2-1. Две минути преди 
края Мянков покачва на 
3-1. 

Втория хафтайм иг-
рата е мудна. „Напредък“ 
е без желание, а „Вла-
дислав“ като че ли е из-
морен. Такава е физионо-
мията до края на мача. Бл. 
Давидов“.

Финал, 16 септември 1934 г.
Игр. „Юнак“, София, 10 000, рефер: Иван Батанджиев

С.К. „Славия“ – СК „Владислав“ Варна  0-2 (0-2)
0-1 Венелин Димитриев (20‘), 0-2 Кирил Денев (30‘)

СК „Славия“: Н. Спиров – Т. Янакиев, Л. Гиков – Ат. Ковачев, П. Рафаилов, 
Хр. Минковски -  Н. Стайков, В. Стоянов – кап., Б. Романов, 

Д. Байкушев,  Г. Сърмов
СК „Владислав“: Ж. Петков – И. Моканов, П. Георгиев –  Н. Калдаръмов, 

Цв. Димитров, А. Иванов – Ст. Боранов, А. Мянков, 
К. Денев – кап., Д. Димитриев,

В. Димитриев
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В. „Спортъ“, бр. 822, 
16.9.1934 г.

ХІ държавно футболно 
първенство в България

За единадесети път 
Българската национална 
спортна федерация орга-
низира държавното фут-
болно първенство, което 
тая година ще се оспорва 
от най честите претенден-
ти: софийска „Славия“ и 
варненският „Владислав“. 
Защото и двата клуба са 
носили през тоя период 
до днес по на два пъти 
палмата на футболното 
първенство.

Държавното футбол-
но първенство на БНСФ 
е триъгълния камък на 
спортното движение в 
България. Цяла една го-
дина, включително и „бе-
лия сезон“ състезанията 
за първенството следват 
своята таблица. Няма не-
делен или праздничен ден 
да не видим на спортните 
игрища футболните тимо-
ве на организирани спор-
тисти да противопоставят 
усилието си, за да се на-
редят на по-предно място 
в градацията на това пър-
венство. Участието в голе-
мото държавно първен-
ство е най-красноречивия 
израз на спортно чувство 

в българските спортисти. 
Борбата се желае всякога 
от ония, които чувстват 
в себе си състезателни 
сили, за да ги измери с 
други, или борбата се из-
бягва тогава, когато човек 
няма куража и психоло-
гически и физически да 
се срещне в борбата. Ето 
един благоприятен из-
вод, който всеки може 
да направи от елимина-
тоарните състезания за 
държавното футболно 
първенство в България 
това е именно и голямата 
стойност на спорта рес-
пект във футбола, чрез 
които състезания българ-
ският младеж се подготвя 
най-сериозно за борба в 
живота.

В. „Спортъ“, бр. 823, 
17.9.1934 г.

В НАЙ ГОЛЕМИЯ ФУТ-
БОЛЕН МАЧ НА ЦАРСТВО-
ТО

След силно оспорвана 
н интересна борба, следе-
на от близо десет хиляди 
души

“ВЛаДИСЛаВ” (ВаР-

1934

Иван Моканов, Геор-
ги (Джон) Мишков, 

Кирил Денев и пред 
тях Андрей Ива-

нов - Дядката на 
Централния плаж 

във Варна
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на) ПоБЕДИ “СЛаВИЯ “ 
(СоФИЯ) 2-0 и спечели за 
трети път Царската купа и 
държавното първенство

Победата на варнен-
ци е напълно заслужена. 
Страшният кураж и ам-
биция им осигуриха успеха. 
“Славия” даде задоволи-
телно слаба игра и бе пре-
следвана от лош шанс

Треската преди мача

Както преди всеки мач 
от такъв голям мащаб, 
интересът в столицата е 
силно повишен. Игрище-
то на „Юнак“ още от 2 часа 
започна да се блокирва от 
публика, тъй като започва-
нето е обявено за 3 часа. 
До входните врати публи-
ката мъчно се прецежда 
през стражарския кордон, 
който пропуска само с би-
лети. За снабдяването с та-
кива, обаче, и за по-голямо 
„улеснение“ някои каси са 
инсталирани така, че за да 
се достигнат е нужна борба 
с телената мрежа на огра-
дата.

Игрището се пълни 

много бавно. В 3 и пол. 
часа се чувствува опас-
ността зрителите да бъ-
дат само 5000, но 15 ми-
нути преди почването 
трибуните бързо се зали-
ват от публика.

В почетните ложи са 
управителните съвети на 
БНСФ, БОК и СОСО.

Пристига и главният 
инспектор майор Брата-
нов, а по-късно и пред-
ставителя на Н. В. Царя, 
съветникът г. Груев.

В специалната минис-
терска ложа няма никой.

Демонстрацията на 
ръгби от два тима на 
гвардейския полк се сле-
ди с интерес в очакване-
то на мача.

В 3 и 45 мин. от неточ-
ната врата на игрището се 
задава „колоната“. Нашата 
първа спортистка Вера 
Петрунова с две асистент-
ки носят купата, следва-
ни от фут. съветник Пав. 
Грозданов и тимовете. 
Без музика, бавно, сива и 
невпечатлителна, подоб-
но на погребална проце-
сия, колоната се нарежда 
в центъра и поздравлява 

по олимпийски.
Купата „отива“ в Цар-

ската ложа да „чака“ фи-
нала, а председателят на 
БНСФ г. Дим. Иванов дава 
последните си поздравле-
ния на двата тима.

Реферът Ив. Батанджи-
ев заедно с помощниците 
си Суруджиев и Стоянов 
заемат местата. „Изборът 
на вратата” е извършен, 
тимовете се нареждат и 
при гробната тишина на 
10 хиляди зрители резки-
ят сигнал на Батанджиев 
дава началото на финал-
ния мач.

Как се разви играта

“Славия” е в червени 
фланелки, а “Владислав” в 
бели. Точно в 4 и пет цен-
търа на “Владислав” дава

първия удар

към дясното крило, 
което не успява да стигне 
топката. Минковски пре-
нася играта към Сърмов и 
“Славия” се втурват в едно 
бързо нападение. Сърмов 

16.09.1934 г., игр. 
"Юнак", София, пре-
ди финалния мач 
за Царската купа, 
прави от ляво: Ди-
митър Димитриев, 
Венелин Димитри-
ев, Н. Стайков, 
Панайот Георгиев, 
Цветан Димитров, 
Хр. Минковски, Ан-
дрей Иванов, Асен 
Мянков (двамата 
зад девойките), П. 
Рафаилов, А. Кова-
чев, Кирил Денев, 
Л. Гиков, Т. Янакиев, 
Г. Сърмов и Д. Бай-
кушев, клекнали: Б. 
Романов, В. Стоя-
нов, Жечо Петков, 
Иван Моканов, Ни-
кола Калдаръмов, 
Стефан Боранов и 
Н. Спиров
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шутира от крилото мал-
ко навътре, Байкушев е 
добре пласиран приема 
и на открита врата се впу-
ща. Моканов го догонва в 
момента, когато Байкушев 
шутира в ръцете на голки-
пъра Петков, който избива 
в корнер. Стайков изважда 
корнера в аут.

Минават пет минути. 
Играта е все още в центъ-
ра. Нападателите на “Сла-
вия” се мъчат да се разви-
ят, но отбраната на “Вла-
дислав” е събрана в куп и 
срещу всеки “славист” се 
хвърлят по двама отбра-
нители.

Един тъч

за “Славия” праща 
всички играчи по места-
та им. Байкушев получа-
ва топката и напредва до 
пеналти линията, където 
е спрян поради хенд на 
Иванов. Рафаилов праща 
свободния удар на Сър-
мов, които след малък 
дриблинг свива на дясно, 
Стайков е сам, но не успя-

ва да застигне.
От аута “Владислав” на-

пада с Денев и Филев. Ра-
фаилов пресреща и прех-
върля към Стайков, който 
е маркиран от Моканов.

Нападенията на “Сла-
вия” са усилени и “Вла-
дислав” се е принудил да 
отдръпне всички играчи в 
своята половина. В борба 
с Байкушев, Боранов пра-
ви

груб фаул,

бит от Рафаилов и из-
ваден тъч от Сърмов. Кал-
даръмов хвърля непра-
вилно, повтаря го Мин-
ковски. Вратарят отбива 
небрежно, положението е 
добро за гол, но Байкушев 
пак пропуска като вдига 
високо.

Десет минути минават. 
“Славия” затвърдява едно 
действително

надмощие

с много правилно раз-
пределение на постовете 
си.

“Владиславци” са като 
в капан. Те се опитват да 
се измъкнат, но спират 
още при страничните хал-
фове.

няколко единични

техни нападения би-
ват веднага връщани с 
дълги шутове при чер-
вените нападатели. Едно 
отбиване праща топката 
на Минковски, който е из-
лязал много напред. Той 
шутира, много високо.

Тоя аут, дава възмож-
ност на “владиславци” да 
пренесат играта чрез ля-
вото крило Димитриев, 
който успява да даде и

първият шут

във вратата на Спи-
ров. Последният прех-
върля на Сърмов, който 
без да се бави свива на-
дясно. Към удобно пла-
сираната топка се впущат 
Стайков и Байкушев и 
едновременно замахват. 
Безрезултатен удар, но от 

16.09.1934 г.,  СК 
"Владислав" с Цар-
ската купа, прави 

от ляво надясно: 
Цветан Димитров, 

Андрей Иванов, 
Иван Моканов, 

Жечо Петков, Сте-
фан Колимов, г-н 

Петър Груев (цар-
ски наместник), 

Кирил Денев (кап.), 
Никола Калдаръ-

мов, Панайот Геор-
гиев и Асен Мянков, 

клекнали: Стефан 
Боранов и Венелин 

Димитриев

Тимът на „Вла-
дислав“ е известен с 
бързата си, щурмо-

ва и амбициозна 
игра, която често 

пъти „помита“ 
техниката на про-
тивника. „Славия“ 

от своя страна, 
има претенциите 

да стои по-високо в 
техническо отно-

шение. (в. „Спортъ“, 
бр. 822)
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него се създава меле, изби-
то от Моканов.

На 15-та мин. “Вл.” пре-
насят много бързо с дясно-
то крило, Янакиев отбива 
и играта се задържа в цен-
търа, но преимуществата в 
нападенията са у “Славия”.

Стайков получава ня-
колко топки, но винаги 
пропуща, или с аут или с 
лоши удари. Сърмов успя-
ва да даде един отсечен 
шут право в ръцете на вра-
таря.

Всички бели са прибра-
ни около своята врата. Но 
едно единично нападение 
създава лошо меле пред 
вратата на “Славия”. Играта 
става остра и Батанджи-
ев свири неколко груби 
фаули и на двете страни. 
“Владиславци” вече се съв-
земат. Обръчът на “Славия” 
е разкъсан и това им поз-
волява да дадат няколко 
добри и задържани напа-
дения.

За надмощие вече не 
може да се говори. Си-
лите са разпределени по 
равно, но и двете напа-
дателни линии не са ефи-
касни пред вратата.

На 20-та мин. едно на-
падение на “Владислав” 
достига вратата на “Сла-
вия”. Шутът на Боранов 
създава голямо меле. 
Спиров е пласиран око-
ло мелето. Едно отбива-
не на топката попада у 
Филев, който с нисък шут 
бележи първия гол за 
“Владислав”. Съвсем нео-
чакван гол, който силно 
смущава “славистите”.

От центъра варненци 
започват с голям устрем. 
Смущението и нервност-
та им изчезват и те ус-
пяват вече да задържат 
надмощие.

Славистите също 
правят нападения, но ни-
кой от нападателите им 
не може да даде добър 
удар във вратата.

Байкушев е пак сам 
пред вратата, и пак вади 
аут. Боранов е в нападе-
ние, след като е получил 
дълъг пас. Минковски го 
пропуща и му позволява 
да се приближи към Яна-
киев. Последния не успява 
да го маркира и доста от-
близо Боранов с един ви-
сок удар 

дава втория гол

за “Владислав” на 30 
м. Това окончателно раз-
бива играта на “Славия”. 
Нападателите играят без 
устрем.

Няколко сполучливи 
нападения им дават малко 
кураж и “Славия” успява да 
задържи едно надмощие. 
“Владиславци” играят сега 
повече за отбрана на вра-
тата си.

Създават се няколко 
мелета пред “Владислав”. 
Едно излиза в корнер, 

Посрещане на 
шампионите 
на централния 
площад във Варна, 
отпред до купата 
се разпознават 
Андрей Иванов и 
Цветан Димитров

***
На 9.12. в 10:30 ч.  

Официално е от-
крито Радио Варна 

с освещаване и тър-
жествен 5-часов кон-

церт в зала „Съеди-
нение“. Концертът е 
излъчен в ефир, как-

то на вълните на 
варненското радио, 

така и от „Родно 
Радио“ – София.
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бито добре от Стайков. 
Играта е в пеналтерията 
на “Владислав”. Сърмов, 
Байкушев, Стайков имат 
положения за гол, но ви-
наги лоши удари, лошо 
пласиране и лош шанс не 
им позволяват да намерят 
вратата.

Така завършва първо-
то полувреме. През почив-
ката играчите на Славия 
остават на терена и това 
създава убеждение, че те 
са психологически разби-
ти и че нема какво да се 
очаква повече от тях.

Второто полувреме

започва с удар на 
“Славия”. Авансът на “вла-
диславци” се отразява 
и на играта им. Сега тя е 
спокойна, лишена от нерв-
ност, но не и от острота, 
която не липсва и у “сла-
вистите”. Това пречи и на 
двата тима да използуват 

някои добри положения, 
както при нападенията 
така и при отбраната.

У червените се забе-
лязват преимущества в 
нападенията, които се 
дължат на тактически по-
добре разположената им 
отбрана. Но това не им 
допринася нищо, защото 
нападателите не успяват 
да го използуват.

“Владислав” напада на 
няколко пъти с лявото кр. 
Димитриев и успява да 
създаде опасно меле из-
вадено в корнер от Рафа-
илов.

Веднага “слависти-
те” отвръщат със същото. 
Стайков е много близко 
и съвсем сам, но вади 
пак аут. “Славия” задър-
жа кратко надмощие, при 
което веднъж Байкушев 
от десетина метра дигна 
високо и бекът извади в 
корнер. Сърмов би много 
хубаво - пое Стайков, шу-
тира на открита врата, но 

намери краката на беко-
вете. И най-после Стайков 
даде топката в ръцете на 
Петков.

“Владиславци” прех-
върлиха центъра, но са 
много предпазливи. На-
падат само с трима фо-
руарди — всичко друго е 
върнато и се държи назад.

На 25 минута “Славия” 
прави 

пренареждане

при което Рафаилов 
минава д. инсайд, а Вел-
чо Стоянов ц. халф. Едно 
ново нападение на “Сла-
вия” оставя Байкушев сам 
пред вратата на Петков. 
Шутът му обаче, е както 
винаги висок. По-късно 
Стайков също така от бли-
зо дава един висок шут и 
малко след това един в 
ръцете на голкипъра.

“Владиславци” също 
така нападат, но не могат 

Приветствена 
реч на зам.-кмета 

Георги Трайков към 
празнуващите 

варненци: "....Ако 
София е столица 

на България, то 
Варна е столица 

на спорта в 
България..."

* * *
По предложение на 
командира на 8-ма 

пехотна дружина 
във Варна полк. 

Петър Димков, при 
Археологическото 

дружество се обра-
зува Комитет за 

построяването  в 
парка  на паметник-
мавзолей  на убития 

полско-унгарски крал  
Владислав ІІІ Ягело.
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да дадат удар във вратата. 
Спиров имаше малко рабо-
та, защото отбраната му се 
справяше на време.

наближава края

на полувремето. Купата 
е вече положително в Ге-
бедже, както шеговито за-
белязва трибуната – “Сла-
вия” играе за почетния гол, 
а не с надежда да изравни. 

“Владиславци” обаче, 
отбраняват самоотверже-
но и не се увличат.

Един случай за гол пак 
е пропуснат от Байкушев. 
Той е пак сам, на 11 метра, 
но спира и от място бие, 
естествено много слабо в 
ръцете на Петков.

Една дузпа

е дадена на 43 мин. в 
полза на “Славия” - бие я 
Рафаилов много лошо и 
много слабо в аут. Един-
ственият много съвсем от-
крит случай за гол е окон-
чателно пропустнат и купа-
та вече действително е на 
варненската гара.

Двете последни мину-
ти не дават нищо особено. 
За две минути, след една 
толкова смешна дузпа не 
може да се развие нещо 
по-интересно. Топката бе 
около центъра, когато Ба-
танджиев оповести 

края на финалния мач.

Тук софийската пуб-
лика още един път доказа 
своята обективност, която 
мъчно се среща другаде. 
Тимът на “Владислав” бе по-
несен на ръце до главната 
трибуна.

настана тържествения 
момент

Победители и побе-
дени рамо до рамо доча-
каха представителя на Н. 
В. Царя, съветникът Гру-
ев, който с кратка позд-
равителна реч връчи 

Царската купа

на капитана на „Вла-
дислав“ Кирил Денев. 
Радостният възглас на 
варненци се сля с апло-
дисментите на тълпата, 
която  поздравляваше 
възторжено новия дър-
жавен първенец, носител 
вече за трети път на тази 
титла.

Варна готви тържест-
вено посрещане на 

“Владислав”

Варна, 16.09. (По те-
лефона). Вестта за побе-
дата на “Владислав” тук се 
посрещна с небивал ен-
тусиазъм. Цели два часа 
редакцията на „Варнен-

ска поща“ бе блокирана от 
граждани, които чакаха да 
научат крайния резултат.

На “Владислав” тук се 
готви тържествено посре-
щане. Програмата ще бъде 
изработена утре.

Варна ликува!

Какво е свирил реферът 
през мача

В полза на „Славия“: 
корнери 6; фаули 23; 

тъчове 17; офсайди 3; дуз-
пи 1.

В полза на „Владислав“:
корнери 1; фаули 15; 

тъчове 12.

Кой как игра

Трудно е да се обосо-
би едно точно твърдение 
срещу въпроса: „Кой тим 
е дал по-добра, по-близка 
до съвършенния футбол 
игра“.

В тежките, изпълнени с 

1934
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толкова нервност и трепет 
мачове, какъвто е нашия 
финал за двете големи по-
стижения „Футболно пър-
венство“ и „Царската купа“ 
не всякога победата опре-
деля по-добрият. С това не 
искаме да кажеме, че по-
бедителят в случая бе по-
лошият, но пък и не бяхме 
свидетели на едно тъй го-
лямо превъзходство, кое-
то напълно да покрива, 
да обяснява спечеления 
резултат и да оправдава 
противника му за тежкото 
поражение.

“Владислав” домини-
раше с високия си спор-
тен, почти боеви дух. 
Подкрепен от вихрената 
бързина и упоритата ам-
бициозност. Този дух спе-

чели мача, първенството и 
купата. При тези преобла-
даващи качества за техни-
ката, тактиката и ансамбъ-
ла остава по-малко място.

В “Славия” се очерта 
точно обратното: една 
по модерна техника, по- 
логична тактика, по-спе-
циализиран ансамбъл, но 
посредствен дух, мудност 
и слаб състезателен стре-
меж. А когато изненади-
те на двубоя удариха тъй 
чувствително този спорт-
но незакрепен дух, настъ-
пи нещо, което граничеше 
с трагедията и технически-
те и тактически предим-
ства се разглобиха и по-
тъмняха.

“Владислав”

Мнозина твърдят, че 
футболната игра в Бълга-
рия се изражда. Мнозина 
сочат годините 1926, 1927 
и 1928 като такива на кул-
минационните му пости-
жения. Ако това е вярно 
трябва да признаеме, че 
“Владислав” е изживял 
своята криза, на която 
бяхме свидетели при фи-
налите от 1928 и 1930 го-
дина.

Сходно е положе-
нието през 1925 и 1926 
години. Тимът изнесе 
нещо, което не го поста-
вя на много високо ниво, 
даже погледнато и през 
българския мащаб. По от-
ношение на единичната 
техника, повечето от иг-
рачите се нуждаят от още 
много техники, тактиката 
е наивна, комбинацията 
инцидентна, но за сметка 
на всичко това, което до 
значителна степен се дъл-
жи и на голямата нерв-
ност, създадена от обста-
новката и значението на 
мача, “владиславци” се 
показаха по-големи спор-
тсмени.

Те играха с голяма са-
моотверженост, с изуми-
телна, почти изтощителна 
и неразумна от европей-
ско гледище бързина, с 
благородна и безкорист-
на страст към победата, 
която духовно напълно 
заслужиха.

По организация (не 
по игра), тимът напомня 
нещо от софийския “ФК 
13”.  Над всичко доминира 
превъзходния бек Мока-
нов, който като стожер на 
тима излъчва едно обо-
дрително психично и так-
тическо влияние върху 
останалите играчи. Чувст-
вайки зад себе си неговия 
мощен заслон, нападате-
лите, водени от храбрия 

1934
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си център-форуард напъл-
но се вдават в своята аван-
постова роля. Ако между 
Моканов и нападателите 
би имало една по-рути-
нирана хафбекова линия, 
“Владислав” би достигнал 
двойно по-добра игра.

Разгледани поотдело 
играчите, се очертават по 
следния начин: 

Форуардите: Дясното 
крило Боранов е много 
бърз, но сприхав и нервен, 
което му пречи да доизкар-
ва до край фланговите си 
нападения. Все пак, той е 
един от добрите играчи на 
тима и ако преодолее при-
родната си прибързаност 
ще бъде твърде ефектен.

Мянков се губи между 
голямата агресивност на 
своите съседи Боранов и 
Денев. Като че ли се стесня-
ваше от тях, което го прави 
често неточен в подавани-
ята.

Денев е отдавна извес-
тен като добър играч. Днес 
той бе отличен водач на 
своята линия и ако не би-
ваше тъй често изолиран 
от инсайдите и до някъде 
от страничните хафбекове, 
които не го търсеха, той би 
изнесъл много по-успешно 
централни нападения.

Филев е по-енергичен 
от колегата си Мянков, но 
като че ли се отнасяше с 
недоверие към своето кри-
ло, с което неохотно си съ-
трудничеше. (бел. Евтим 
Филев не е играл в този 
мач. Играл е Димитър 
Димитриев) Лявото крило 
Димитриев  (Венелин) бе 
твърде въздържан. Той не 
даде това, което един тим 
може да очаква от своето 
крило.

Хафбековата линия не 
е добра. Центърът Дими-
тров бе много неспокоен 
и работеше повече дефан-

зивно. С това си отноше-
ние към играта той често 
оставаше в бездействие 
тройката. До известна 
степен той бе често кон-
куриран от андрей Ива-
нов, който понякога се 
държеше твърде близко 
до него.

Калдъръмов бе 
твърде недеятелен и ако 
зад него не беше скалата 
Моканов левият фланг на 
“Славия” би имал много 
повече шансове.

Моканов беше геро-
ят на мача. Той е напред-
нал извънредно много 
в сравнение с дебюта в 
София миналата година. 
С изнесената си игра той 
се очертава като един 
от най-добрите бекове в 
България. Това му голямо 
проявление обаче, съв-
сем не засенчва, както 
често се случва заслугата 
на другия бек Георгиев, 
който игра много добре 
и отлично допълваше та-
лантливия си другар.

Голкипърът Петков 
е твърде млад и необи-
гран. Той бе щастлив, че 
се случи срещу фору-
ардна линия, като тая на 
“Славия”, която редно и 
неефектно шутира. Тимът 
“Владислав” се нуждае от 
един много опитен голъ-
кипър.

“Славия”

Тимът започна с от-
лична комбинация, която 
можеше да донесе гол 
още в първия момент. В 
комбинациите се показа 
по-рутиниран, но даде 
игра като за федеративен 
мач, за чиито точки не се 
държи много.

От форуардите този 
път неочаквано Сърмов 
се очерта като най-де-
ятелен, но пък бе често 

изолиран. Байкушев бе 
силно охраняван и не успя 
да даде почти нито един 
от обичайните си шутове. 
Романов сякаш бе забра-
вил у дома си типичните 
си пробиви. Той бе лош 
водач на форуардната ли-
ния. Стоянов игра много 
съвестно, но физически бе 
превъзхождан от против-
ника си. Стайков бе много 
деятелен, но лошият шанс 
упорито го преследваше.

Противно на “Вла-
дислав”, хафбековата ли-
ния на “Славия” изпълни 
много добре дълга си, и 
ако форуардите не наме-
риха вратата, грехът не е 
техен. Минковски, Рафа-
илов и Ковачев дадоха 
всичко, каквото можаха 
да дадат и го дадоха както 
трябва.

Бековете Янакиев и 
Гиков бяха добри. Янаки-
ев като никога се оказа 
много нервен и избухлив, 
което разстрои играта му 
през второто полувреме. 
Спиров няма случай да се 
прояви, защото и той като 
колегата си противник, не 
получи шутове. При на-
правените му голове не 
показа никакъв почин към 
себеотрицание.

Общо взето имаше 
продължителни откъси от 
време, през които “Сла-
вия” доминираше и силно 
притискаше противника 
към вратата му, но по лип-
са на стремителност, шу-
тиране и самообладание 
изгуби мача.

“Владиславци” дължат 
победата си на умело из-
ползуване малкото сгодни 
случаи и печелят купата 
заслужено.

Реферът

Г. Ив. Батанджиев както 

1934

Приятелски срещи 
в Русе: 24.6. Русе – 
Варна 3-3,  във Варна: 
17.7. „Владислав“ 
- „АС 23“ 3-2, 30.7. 
Варна – Русе 1-1, 11.8. 
„Тича“ – „Спортклуб“ 
София 2-0, 12.8. 
Варна – София 4-4 
(рефер: Боян Бянов), 
18.8. „Тича“ – „Лев-
ски“ София 4-2, 19.8. 
„Владислав“ – „Лев-
ски“ Сф 3-7 (рефер: 
Борис Ставрев), в 
София: „Славия“ – 
„Владислав“ 3-2, 3.10. 
София – Варна 2-3.

***
На 29 август СК 
„Тича“ се сдоби с 
нотариален акт за 
отпуснато място 
на клуба за игрище. 
Това е първият акт 
във Варна, издаден 
на спортен клуб. 
Строителният 
комитет на СК 
„Тича“ е почнал вече 
подготвителните 
работи по построй-
ката на клубното 
игрище (в. „Спортъ“, 
бр. 818)
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всякога се справи отлично 
с тежката си задача. Ако не 
беше отличният му такт и 
компетентно ръководство 
мачът би се изродил до 
грубости и ожесточение, 
които биха компроменти-
рали голямото футболно 
тържество.

Той заслужава всички 
похвали.

Ако се спрем поотдел-
но на какво мислят за ре-
зултата и за играта:

Димитър Иванов
Председателят на 

БНСФ се въздържа от кри-
тика, но все пак неговата 
дума бе: „Владислав” спе-
чели достойно и заслуже-
но”.

Дим. Стателов
председател на вар-

ненска област: „Аз пред-
варително казах, че ако 
“Владислав” спечели, то 
ще бъде само на големия 
му дух. Така и стана. Оба-
че, освен това варненци 
показаха очудващо добра 
игра.  Победата е заслуже-
на и ни радва. За „Славия” 
мога да кажа само хуба-
ви думи. Лошо направи, 
дето играха малко грубо. 
Реферът не можа да бъде 
обективен. Очуден съм от 
спортменството на софий-
ската публика, която знае 
да преценява, кой е по-до-
брия”.

Стефан Константи-
нов

председател на „Вла-
дислав“: „Сега мога да го-
воря спокойно, защото 
видях, че нашите момче-
та оправдаха надеждите, 
които им възлагахме. Не 
ще и дума, че ние се боях-
ме от „Славия“, който наис-
тина е опасен противник. 
Но при това, което се раз-

игра на терена, мисля, че 
никой не ще може да отре-
че правото на “Владислав” 
да бъде победител и дос-
тоен носител на Царската 
купа.

В първия хафтайм, от 
начало “Славия” се нало-
жи, но после “Владислав” 
взе надмощието и отбе-
леза два отлични гола. 
Във втория хафтайм, “Вла-
дислав” игра повече в де-
фанс, което е логично след 
един аванс от два гола. 
Не мога да откажа добра-
та игра на “Славия”, но не 
трябва да премълча, че 
“Владислав” се бори много 
по-добре и заслужено спе-
чели“.

Ст.  Македонски
председател на „Сла-

вия”: „Нашият тим бе нула. 
Славия даде три пъти по-
лоша игра от това, което 
бе преди една седмица. 
Плюс това, трябваше да се 
борим срещу един много 
лош шанс. Грубата игра на 
“Владислав” и публиката, 
която бе повече против 
нас се отрази също доста 
зле върху играта на тима, 
която особено във втория 
хафтайм бе много лоша.

При все това, обаче, 
трябва да се признае, че 
“Владислав” заслужено 
спечели“.

Велчо Стоянов
капитан на „Славия“: 

„Както в 1932 год. така и 
сега, трябва да повторя, че 
срещу лошия шанс нищо 
не може да се направи. 
Дадохме всичко, каквото 
можахме. Толкова шуто-
ве бихме, и нито един не 
можа да отбележи, докато 
варненци няколко пъти 
стигнаха до вратата и от-
белязаха два гола.“ 

Реферът Ив. Батан-

джиев
„Мачът бе тежък. Ам-

бицията в двата тима бе 
много голяма, което доне-
се много нерви и излиш-
ни грубости. При такава 
атмосфера, безспорно, 
страстите се изострят. 
“Владислав” вложи пове-
че воля и успя да спече-
ли.“

Павел Грозданов
„Нападателите на 

“Владислав” бяха много 
деятелни, особено през 
първия хафтайм, докато 
тези на “Славия” бяха не-
ефикасни. Вторият гол на 
“Славия” бе по вина на 
вратаря. Общо обаче, и 
двата тима не бяха на осо-
бена висота. Доволен съм 
от играта, която завърши 
без инциденти.

“Славия” игра гру-
бо, което им попречи в 
много отношения. “Вла-
диславци” също проявиха 
грубости.

„Владислав“ взе за-
служено Царската купа, 
защото резултата бе чист, 
неоспорван и получен с 
борба на игрището.”

***
В. „Спортъ“, бр. 835, 

8.10.1934 г.: „Тича“ бие „Ш. 
сокол“. Днес, 7.10. се игра 
един от най-интересните 
мачове за първенството 
на Варна. При значител-
но по-добра игра и пъл-
но надмощие на „Тича“, 
последния победи с 2-0 
(1-0). От „Тича“ отсъства-
ха титулярите л. б. Хари-
пян и д. инс. Петков. „Ш.с.“ 
даде добра игра и твърда 
отбрана, но не можа да 
устои на по-добрата тех-
ническа игра на “тичанци”. 
Резултатът откри Стефан 
Кирилов, а във втория 
хафтайм Борис Кирилов 
покачи на 2-0. 

1934

3.06.1934 г., ст. 
„БСК“, Белград, под 

ръководството на 
българския съдия Ни-

кола Досев, Югосла-
вия нанася едно от 

най-тежките пора-
жения в историята 

на бразилския нац. 
отбор, побеждавай-
ки го с 8-4. Хетрик за 
Югославия отбеляз-

ва Благое Марияно-
вич, а за бразилците 

два пъти се разпис-
ва „черната перла“ 
Леонидас. „Узнах, че 
на бразилския тим 

е заплатено 100 000 
динари за мача (190 
000 лева)“, разказва 
Досев: „Бразилския 

тим ми направи 
много силно впечат-

ление със своята 
игра, всички играчи 

имат идеална 
техника... никога не 
шутират, ако пред 

вратата се събе-
рат повече играчи, 
тогава те връщат 

топката назад, 
за да разпръснат 
отбраната. Пла-

сират се идеално и 
подаванията им са 
точни, къси и леки. 

Прави впечатление, 
че дребния ръст на 

бразилците не им 
пречи на успешната 

игра..“
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Градска купа 
„Варна“

В. „Спор-
тъ“, бр. 838, 
15.10.1934 г.: „За 
градската купа 
на Варна „Тича“ 
е победена с 1-0, 
но изглежда че 
мачът е нередо-
вен. На 13.10. в 

полуфинала за градската 
купа „Варна“ победи „Тича“ 
с 1-0. Резултатът бе много 
изненадващ, понеже „Тича“ 
бе фаворит. Реферът, кой-
то бе много своеобразен, 
отстрани двама играчи от 
„Тича“. Изглежда мачът ще 
бъде анулиран, понеже се 
посочва нередовен играч 
от „Варна“. В събота, в мач 
за първенство „Владислав“ 
победи „Радецки“ с 4-2. 

(бел. Контестацията на 
„Тича“ относно полуфи-
нала за купата на Варна 
остава без последствия. 
Финалът се играе на 21/10 
между „Победа“ и „Варна“ и 
завършва 4-1 за „Победа“)

***

В. „Спортъ“, бр. 850, 
12.11.1934 г.: „Във Варна 
за първенство „Тича“ срази 
„Левски“ със 7-1 (2-1). На 
8.11 тичанци изтръгнаха 
една ценна победа, сразя-
вайки противника си със 
7-1. На тази среща „Левски“ 
излезе със силно подновен 
състав и по играта, която 
даде първото полувре-
ме, общото впечатление 
бе, че победата ще бъде 
силно оспорвана. Но след 
почивката тимът на „Лев-
ски“ съвършено се изгуби. 
Играчите му не успяха да 
издържат на лудото темпо 
поддържано от тичанци и 
трябваше да се преклонят 
пред превъзхождащият 
ги по техника противник. 
„Тича“ днес демонстрира 

една от добрите си игри. 
Особено през второ-
то полувреме тя бе пъ-
лен господар на терена. 
Особено се отличиха ц. 
фор. Кирилов и ц. халфа 
Калъчев. Играта започ-
ва с удар от „Л.“. В 10-та 
минута „Л.“ е в нападе-
ние, Бозов излиза сам и 
с отмерен удар бележи 
единствения гол за тима 
си. „Л.“ окуражени от този 
си успех нападат енер-
гично, но тичанци вече 
са организирани. В 32-ра 
мин. Кожухаров дава от-
лично на Кирилов, който 
изравнява. В 38-ма мин. 
дясното крило Добрев 
поема добре и ненадей-
но праща топката във 
вратата на „Л.“ – 2-1. След 
почивката, нападателите 
на „Т.“ постоянно атаку-
ват. В 16-та мин. Кирилов 
със силен шут покачва 
на 3-1. 6 минути по-къс-
но, пак Кирилов бележи 
4-тия гол. В 26-та мин. Па-
найотов от фаул покачва 
на 5-1. „Левски“, не виж-
дайки вече изход от без-
изходното си положение 
започват да си служат с 
грубости, което още по-
вече разстройва тимът 
им. В 33-тя мин. Добрев 
от дясно бие в ъгъла и 
бележи 6-ти гол. 2 минути 
преди края Кирилов с от-
личен пробив дава 7-мия 
и последен гол за тима 
си. Рефера г. Ефтимов ръ-
ководи зле играта. Той 
няма нито познанията, 
нито авторитета на един 
рефер.“

В. „Спортъ“, бр. 858, 
28.11.1934 г.: „Тича“ бие 
„Победа“ 4-1 (0-0), Варна 
26.11. Първото полувре-
ме, въпреки голямото 
надмощие на „Т.“ резулта-
та остана неоткрит. „Т.“ е в 
постоянни, добре зами-

слени и технически издър-
жани, но безрезултатни 
нападения. В началото на 
второто полувреме играта 
беше в ръцете на „Победа“. 
Той водеше до половината 
на втория хафтайм с 1-0. 
Гола отбеляза в 14-та мин. 
ц. фор. Стоичков. Едва 
във втората половина на 
полувремето усилията на 
„Т.“ се увенчаха с успех. 
В 23-та мин. Кожухаров с 
глава изравнява. Окура-
жени и вече малко успо-
коени, тичанци са отново 
в нападение. В 31-ва мин 
Кирилов покачва на 2-1, а 
в 38-ма „Т.“ печели корнер, 
който Минчев превръща 
в гол – 3-1. 3 минути по-
късно Кирилов с глава бе-
лежи – 4-1. След този мач 
таблицата за първенство 
на ВОСО, добива следния 
вид: 1.) „Тича“ 4 м. 13 г.р. 
8 т., 2.) „Радецки“ 6 4 6, 3.) 
„Владислав“ 1 2 2, 4.) „Ш. 
сокол“ 2 -1 2, 5.) „Варна“ 3 
-2 2, 6.) „Победа“ 3 -4 2, 7.) 
„Левски“ 3 -12 0.“

В. „Спортъ“, бр. 861, 
5.12.1934 г.: „За първен-
ство на Варна „Тича“ бие 
„Варна“ със 7-1 (2-1), Ва-
рна, 2.12. Днес „Тича“ и „Ва-
рна“ оспорваха победата 
в мача си за есенния по-
лусезон. Колкото голям бе 
интереса към горния мач, 
толкова голяма бе и изне-
надата от получения ре-
зултат. Голямата амбиция, 
вложена в играта съчета-
на с не по-малко техника 
донесоха тази така ценна 
победа за „Т.“ още повече в 
момент, когато последната 
смяташе, че трудно ще се 
справи с противника си. 
„Варна“ толкова самоуве-
рена в началото, трябваше 
да напусне терена разоча-
рована. Докато в първото 
полувреме тя се бори до-

1934

Стефан Калъчев - 
Муната, халфбек 
на "Тича"
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бре и играта общо бе рав-
на, след почивката трябва-
ше да държи само отбра-
нително положение. Едно 
бързо нападение към вра-
тата на „Т.“ и силен шут на 
ц. фор. Данев накара топ-
ката да мине през краката 
на вратаря Колев. „Варна“ 
подема с още по-голям 
устрем, тичанци мъчно се 
организират. В 14-та мин. 
Кирилов излиза сам и дава 

изравнителния гол. Играта 
е с променливо надмощие, 
но с напредване на време-
то се очертава и по-добрия 
на терена. „Т.“ постепенно 
се налага, докато към края 
взе изцяло играта в ръцете 
си. В 26-та мин. пак Кири-
лов покачва – 2-1 за „Тича“. 
Във второто полувреме „Т.“ 
поддържа нападателното 
си положение. В 6-та мин. 
Кирилов се пласира добре 
и покачва с глава на 3-1. 

В 20 и 23-та мин, следват 
два последователни гола 
за „Т.“, отбелязани от Па-
найотов и Кирилов. Шес-
тият гол е от дузпа, бита 
от Кожухаров, играта заг-
рубява. Реферът изпъжда 
д. инс. на „Варна“ Крумов 
за груба игра. В 36-та мин. 
Кирилов за 7-ми път пра-
ща топката във вратата на 
„Варна“. Мача се ръководи 
много добре от г. Кръстьо 
Петров.“

1934

Жеко Пенев Петков - 
Кинг Конг, Детелината

СК „Владислав“ / „Т-В“ 1933 - 1946 г.
с прекъсвания

Позиция: вратар
Шампион: 1934 г.

Жеко Петков преминава във „Владислав“ от Про-
вадия през сезон 1933 - 1934 във втората година от 
кариерата си като вратар. Впечатлява с ръстта си, с 
който си спечелва прякора Кинг Конг. Още в първа-
та си година в отбора, Жеко става шампион на ВОСО 
и печели Царската купа, определен от съперника 
като един от най-добрите в този финал. След завръ-
щането на Здравко Янакиев във „Владислав“, Жеко 
Петков се прибира в Провадия, но отново застава 
на вратата на „зелените“ в периода от 1941 г. до вой-
ната. Той е един от 13-те играча на „Владислав“, кои-
то оформят ядрото на обединеният НДГС „Тича-Вла-
дислав“. През 1950-те Жеко играе и за ветераните на 
отбора. Наричан е от познати и приятели Жечо. 

Иван Георгиев Моканов
(12.02.1912 г. - 13.04.1982 г.)

СК „Владислав“, „Тича-Владислав“
1930 - 1946 г.
Позиция: бек

Шампион: 1934 г.
Вицешампион: 1938, 1939 г.

НФД  53 мача, 10 гола
България „А“ - 4 мача

Несменяем титуляр от началото до края на ка-
риерата си, с 53 мача и 10 гола в НФД (в периода 
1937-40 г.), Мокана е рекордьор на „Владислав“ по 
участия, както и голмайстор на отбора в Национал-
ната дивизия, въпреки позицията си на бек (10 гола 
има и Архангел Стойнов). Играе във всички мачове, 
освен един който е отсъден със служебен резултат, 
поради неявяване на съперника. 
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Родът на баща му е от банатски българи, засе-
лили се във Варна в края на 19 век. Мокана остава 
сирак ненавършил две години, когато баща му за-
гива на фронта, оставяйки майка му Поликсения 
да се грижи сама за него и двете му по-големи се-
стри. Иван започва да играе футбол в кварталния 
клуб „Преслава“, обединяващ децата от махалата 
около сегашните хотел „Черно море“ и Фестивален 
комплекс. През 1930 г. „Преслава“ става клон на 
„Владислав“ и 18 годишния Моканов влиза в мъж-
кия отбор на бившият шампион, след  започналото 
подмладяване на състава. Здрава физика и силен 
удар са най-ценените качества за позицията на бек, 
когато се е играело със силно изритани към кри-
лата (дурхови) топки. Притежавайки тези качества, 
Моканов се вписва отлично в изградения стил на 
„Владислав“ - физическа издържливост и „висока 
топка“. Години по-късно това е предпочитаният стил 
на игра при треньора на „Черно море“ Иван Мока-
нов. Мокана се превръща в редовен изпълнител на 
свободни удари и дузпи и често бележи от статични 
положения. Единствената изтървана дузпа, която 
съвремениците му помнят е тази срещу „Торпедо“ 
Москва“ на 16.12.1945 г. В много мачове той е оце-
няван като най-добрия на терена, което му печели 
четири повиквателни за националния отбор. 

Във финала от 1934 г. Мокана е определен от в. 
„Спортъ“ като „..стожер на тима, излъчващ ободри-
телно психично и тактическо влияние върху оста-
налите играчи. Чувставайки зад себе си неговият 
мощен заслон, нападателите напълно се вдават в 
своята авантпостова роля...“

Иван Моканов завършва Търговската гимна-
зия, а след това и Търговската академия. Преди 
войната е работил за известния тогава варненски 
търговец Червенов. Кратък очерк за него от Вален-
тин Свраков е запазен в Държавен архив Варна:

„С г-н Моканов се познавам от 1948 г., когато 
често го застигах на път за Колодрума. По-късно, 
след създаването на ветеранското дружество за 
спорт го посещавах и в дома му. Заснехме го за се-
риала на БТ – София „Футбол, футбол...“ по повод 
Световното първенство в Испания, 1982 г. 

„Нашият спортен клуб „Владислав“ продължи 
славните традиции на нашия град“, разказва Мока-
нов в интервюто, което му направихме с телевизи-
онният журналист Стефан Янев. „И така на финала 
за поредното държавно първенство и Царската 
купа останахме ние и славистите. Отборът на „Сла-
вия“ имаше осем национала в състава. Респектира-
що! Те се заканваха, че ще ни бият с 6, 7, 8-0. Кури-
ози, които се срещаха рядко, предимно в ущърб на 
провинциалните отбори. Финала се игра в София и 
славистите бяха много самонадеяни. Още повече, 
че на два пъти спечелиха Царската купа (1928, 1930 
г.), след като подкупиха наш възлов играч и напра-
виха крамоли в нашия отбор. Сплотени здраво, с 

мисъл за чест и достойнство, за нашия град, наши-
те членове и симпатизанти, за нашия клуб - пръв 
Държавен първенец на България, прекършихме 
волята на софиянци. Жалко, че на два пъти ни спо-
ходи нещастие, а бяхме на крачка от шампионски 
титли през 1938 и 1939 г. 

Всичко се дължи на голямата ни любов към фут-
бола. Имаше голям идеализъм. Сами си перяхме 
екипите и правехме обущата. Тогава анцузи няма-
ше и ползвахме при тренировка стари панталони.
Нашият ръководител Алекси Алексиев, чрез своя-
та кореспонденция от странство ни запознаваше с 
новостите от футболната игра. Новото по това вре-
ме беше залагането на физическата подготовка. По 
два-три пъти в седмица правехме кросове около 
града и до местността „Траката“. Алексиев беше по 
това време управител на Морските бани и за учуд-
ване на всички се къпехме в морето даже и през 
зимата. Играехме система, която беше „дурхова“, с 
директни подавания направо от защитата напред 
към нападателите, което създаваше голови ситу-
ации и затрудняваше противниковият отбор като 
не му даваше възможност да се организира. Сега, 
след като се овладее топката от добри техници, се 
дава възможност на противниковата отбрана да се 
организира. Нашата защита през това време, ако 
загубеше топката, се стараеше отново да я овладее 
и проведе мълниеносна атака. Имахме футболисти, 
които макар и работници идваха вечер след рабо-
та за индивидуална подготовка. Служители, които 
не можеха да напуснат службите си се подготвяха 
сами напълно съзнателно. Нямахме екипи. Обув-
ките бяха едни за първия, втория и юношеските 
отбори. Никой нямаше претенции, ако например 
му се паднеше лява обувка по-голяма от дясната. 
На нашето „корито“ (игр. Колодрума) губехме ряд-
ко. То беше капан за гостите. Ние добре бяхме усъ-
вършенствали играта си, съгласно размерите му и 
противниковите отбори не устояваха на нашата ус-
тременост и кондиция. Ако загубим ни беше много 
мъчно и не се показвахме на улицата, а чакахме да 
се стъмни и отивахме за тренировка на игрището. 
С тази любов и всеотдайност постигнахме много 
във футбола. 

По призива да се ликвидират буржоазните клу-
бове, да се слеят и претопят, в началото на 1945 г. 
Солака, Стойчо и сие ни обединиха с „Тича“. „Соко-
лиите“ с които бяхме близки казваха „Щом трябва 
да се обединяваме, да сме заедно. Да изградим 
общ силен тим“. Състезатели и деятели на „Левски“ 
не искаха да се обединяват, но ако трябвало пред-
почитали с „Владислав“. Ние бяхме най-коректния 
отбор, с девет души висшисти в състава. Само Бо-
ранов, Дядката и още 4 играли при нас нямаха за-
вършено средно образование.“ 

Тук Мокана се обърна да види дали някой не 
го слуша. Имаше всаден страх. Времената бяха та-
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кива. Трябваше да внимаваш какво говориш. Лазар 
не би се обърнал. „Там“ ще изгние той. (бел. Лазар 
Драговски е бивш офицер, деятел на „Владислав“, 
лежал в затвора за критика към властта).

„Нали сме от народа, какво от това че сме инте-
лигенция. Имахме симпатизанти от целия град. Ра-
ботници, ученици, че и селяни идваха от околните 
села да ни гледат мачовете, след като продаваха 
продукцията си на пазара...“ 

Със своите 33 години по време на обединение-
то, Мокана е най-опитният футболист и капитан на 
отбора, сърцето и душата на „Владислав“/“Т-В“. Той 
е и един от тримата шампиони от 1934 г., които се 
включват в състава на „Т-В“ (общо, владиславците 
в „Тича-Владислав“ са 13). Иван Моканов изиграва 
първият сезон след обединението, след което вли-
за в ръководството на клуба като касиер и треньор. 
Треньорските си функции са се изпълнявали още и 
от Стефан Калъчев, Вили Петков и Оник Харипян 
(и тримата от „Тича“). През декември 1948 г., след 
завършване на треньорска школа, Иван Моканов 
е първият официално назначен щатен треньор на 
клуба, с който остава свързан до края на живота 
си. Верен до гроб.

Роден в Силистра, Цеко се премества със семей-
ството си във Варна в ранна детска възраст. 

„Започнах да спортувам на 6-годишна възраст: 
езда на кон, плуване, гребане, гимнастика в Юнаш-
кия салон, вдигане на тежести. 
Едновременно с това, още ко-
гато бях в отделенията положих 
основите на детския сп. кл. „Ат-
летик“ (1918 г.), помещаващ се 
на ул. „баба Рада“. От тази улица 
излязоха още първокласни фут-
болисти на СК „Владислав“: Иван 
Моканов, Гого и Панчо Георгие-
ви, Христо и Стасо Конакови. Не 
ходих 2-3 месеца на уроци по 
цигулка и спестих парите, които 
трябваше да платя на учителя, за 
да купя екипи. Поръчах ги в една 
плетачница на ул. „Ташолу“, бяха 
на бели и жълто-кафяви раета. 
Отговарях за цялата организа-
ция на клуба, срещахме се с дру-
ги подобни тимчета от Гръцката 

Цветан Борисов
Димитров - Цеко

(23.03.1908 - 20.11.1990)
СК „Владислав“ 1923 - 1942 г.

Позиция: халфбек, инсайд
Шампион: 1934 г.

Вицешампион: 1930, 1938 г.
НФД 10 мача, 4 гола

махала, които бяха най-близо до нас. Отначало игра-
ехме на празната незастроена площ срещу зданието 
на глухонемите (ул. „Стефан Караджа“, днес детска 
градина), а след това и в Морската градина. Първа-
та ни футболна топка беше от свински мехур, взет от 
кланицата, година по-късно купих истинска от търго-
веца Ради Василев. 

Започнах като юноша във футболния отбор на 
СК „Владислав“ през 1922 г., 14 годишен. През 1925, 
1926 г. бях резерва в тима. Играх на финала срещу 
„Славия“ през 1930 г., загубихме след неразбории и 
подмолни действия на софиянци. След това заминах 
да следвам стоматология в Истанбул и започнах да 
играя в италиански отбор, съставен от италиански 
служители. Извикаха ме да играя и в български от-
бор. Играехме с отбори, които не бяха организирани 
в дивизия. Портиера на легацията ми плащаше по 40 
лири на месец, с което смятам, че съм първият пла-
тен български футболист. 

След завръщането си във Варна през 1934 г. бях 
трудовак, когато играехме за Царската купа. В поде-
лението беше дошла една делегация от трима души 
да иска от началника да ме освободи за мача. Същият 
отказал на делегацията, но там е бил и прекият ми на-
чалник кап. Петрушев, който дойде при мен и ме по-
пита дали имам цивилни дрехи. Отговорих, че имам 
и той ми разреши да замина с отбора при условие, 
че веднага след мача се завърна в поделението. Аз 
почти не бях тренирал и трябваше да заема отговор-
ния пост на център халфбек и да играя срещу Велчо 
Стоянов, Мими Байкушев и Борето (Романов), все 
прочути футболисти. А техният център халфбек беше 
Рафаилов от Шумен, с една глава по-висок от мен. На-
правихме два хубави гола и спечелихме първенство-
то и купата. Куриозен беше факта, че лявото крило на 
„Славия“ беше арестант и го пазеше полицай, който 
според инструкциите беше принуден да бяга по тъч-

Цветан Димитров с отбора на "Владислав", 1,8.1931 г. в Бургас, прави от ляво 
надясно: предв., Шпетко Данчев, Панчо Георгиев, Б. Ставрев, И. Моканов, Е. Капита-
нов, Цеко, ... и Венко Иванов, клекнали: Л. Загорски, О. Христамян, Н. Калдаръмов, ...
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Иван Моканов и Андрей Иванов пред входа 
на Морската градина във Варна
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Панайот николов
Георгиев - Панчо

СК „Владислав“ 1930 - 1936 г.
Позиция: бек

Шампион: 1934 г.

Панайот Георгиев започва да играе в пър-
вите юношески формации на „Владислав“ през 
1924 г. и шест години по-късно влиза в първия 
отбор. Дребен на ръст и подвижен, Панчо изи-
грава най-силният си сезон през шампионската 
1933 - 1934 г., след което постепенно отстъп-
ва мястото си в отбора. През 1946 г., Панчо се 
включва в отбора на ветераните на „Т-В“. Пана-
йот е по-малкия брат на Гого, шампион с „Вла-
дислав“ през 1925 - 1926 г.

Стефан Янакиев
Колимов - Колимото

СК „Владислав“ 1928 - 1934 г.

Позиция: дясно крило, инсайд

Въпреки, че не взема участие във финалния 
мач, Колимов играе в повечето мачове през 
сезона. Дребен на ръст и бърз, типично крило, 
той отстъпва мястото на фланга на Стефан Бо-
ранов и заиграва като инсайд. След 1934 г. не 
се среща в съставите на отбора. Според семей-
ството му е починал млад, още преди войната. 

никола Стефанов
Калдаръмов

(1912 - 1975)
СК „Владислав“, „Т-В“

1930 - 1945 г.
Позиция: халфбек
Шампион: 1934 г.

Вицешампион: 1930, 1938, 1939 г.
НФД  51 мача, 0 гола

Без да се отличава с особена бързина, Калда-
ръмов е незаменим титуляр в халфовата линия 
в продължение на 16 години. Техничен, с точен 
пас, мотора на отбора, Калдаръма е титуляр и в 
първата година на обединения отбор, след което 
прекъсва с футбола. Преди и след войната, Ни-
кола Калдаръмов е работел като чиновник в об-
щината. Хората го помнят като благ и общителен 
характер, обикалящ града с велосипеда си.

линията с него. След мача го отведоха под стража. 
През 1935 г. бях поканен от националния отбор 

за 22 дневен лагер в Банкя. Предстояха решителни 
срещи от Балканското първенство по футбол. Отка-
зах, тъй като откривах зъболекарския си кабинет, в 
който бях инвестирал 120 хил. лева. 

През 1937-38 г. играх в Националната и помня 
гола, който съдията несправедливо ни отмени срещу 
„Тича“ и останахме втори, а трябваше отново да сме 
държавни първенци. След тази година играех нере-
довно и последната футболна среща, в която излязох 
на терена беше през 1942 г. Условията за спортуване 
бяха лоши. Освен това работех и не можех да трени-
рам редовно. Това ставаше един път седмично, инди-
видуална тренировка с Ефо и Ранко. Ще поритаме по-
ловин час, след това ще ни омръзне и се прибирахме. 

Бях извикан да подсиля тима на „Ш. сокол“ в Тур-
ция. Започнах като бек, но се контузи вратаря и аз за-
станах на неговото място. Биха ни с 1-0, а гола ми го 
направиха от около 3 метра. Срещу „АС 23“ и „Славия“ 
съм играл два мача за „Тича“. Ховсеп Еремян отиде 
ляво крило, а аз застанах на неговото място от дясно. 

Бях председател и на боксовата секция и съм ус-
тройвал състезания на мои разноски, приходите от 
които отидиха за пострадалите от бомбардировките 
на София. На 26.12.1945 г. бях помощник съдия за-
едно със Шпетко Данчев и Дим. Топалов на мача на 
градския отбор на Варна срещу „Торпедо“ Москва. 
Гостите показаха висока класа и ни победиха с 4-0.  
На тази дата се сформира и новата градска физкул-
турна организация, на която бях председател.“ (Дър-
жавен архив, Варна) 

Цеко участва във всички ръководства на клуба 
до 1970-те, заемайки различни постове във футбол-
ната секция, на която е бил и председател. Личен 
приятел и съветник на треньорите Иван Моканов и 
Лозан Коцев, с който е споделял увлеченията си по 
театралното изкуство и операта. Зъболекарският му 
кабинет се е намирал над тогавашният „Спортмаг“ 
срещу хотел „Черно море“. 

 д-р Цветан Димитров като началник футболна секция с 
отбора на "Черно море" през 1969 г., от ляво на дясно: Тодор 
Великов, Иван Иванов - Шопа, Цеко, Михаил Табаков, Симеон 

Нинов, Мартин Иванoв и Иван Тодоров - Кондака.
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16.12.1945 г., 
д-р Цветан 
Димитров, 

Дим. Топа-
лов и Сте-

фан Данчев 
- Шпетко, 

съдийската 
тройка за 

мача между 
сборен 

отбор на 
Варна и 

"Торпедо" 
Москва

Стефан Добрев
Боранов - Черняев

СК „Владислав“ 1933 - 1941 г.
Позиция: дясно крило

Шампион: 1934 г.
Вицешампион: 1938, 1939 г.

НФД: 46 мача, 10 гола

Боранов пристига от Провадия през 1933 г., ви-
наги спретнат, вчесан, с гъста черна коса, любимец 
на женската половина от Варна. На терена се отли-
чава с бързина и силен и остър удар. Като недоста-
тък е описван сприхавия му характер, което е пре-
чело на играта му. Несменяем титуляр в НФД. През 
годините на войната, Боранов емигрира в Австра-
лия. По време на Олимпийските игри в Мелбърн, 
1956 г., треньорът на националният отбор и бивш 
негов съотборник от „Владислав“, Стоян Орманджи-
ев съобщава, че го е издирил и в силно политизи-
рано интервю споделя за тежкия му живот и мъката 
му по Родината, завършвайки с: „И ето, завърна се!“. 
Няма информация Стефан Боранов да се е завръ-
щал от Австралия, което хвърля сянка върху досто-
верността на казаното от Орманджиев.

асен Димитров
Мянков

СК „Владислав“ 1933 - 1935 г.
Позиция: десен инсайд

Шампион: 1934 г.

Мянков пристига като попълнение от „Марица“ 
- Пловдив и още в първата си година в клуба печели 
титлата на ВОСО и Царската купа. Описван като от-
личен в играта с глава, но малко плах и бледнеещ в 
устрема на нападението, водено от капитана Кирил 
Денев - Миндила. Мянков остава само два сезона 
във „Владислав“, след което се завръща в Пловдив и 
играе заедно с брат си в местния „Сокол“. 

Венелин атанасов
Димитриев - Венко

СК „Владислав“ 1928 - 1034 г.
Позиция: ляво крило, инсайд

Шампион: 1934 г.
Вицешампион: 1928, 1930 г.

По-малкия брат на Митко започва да играе в 
юношеския отбор на „Владислав“ през 1924 г. и по-
степенно се налага при мъжете. Участва в двата за-
губени срещу „Славия“ финала през 1928 и 1930 г. и 
през 1934 г., заедно с брат си печели Царската купа 
с „Владислав“. Венко завършва Офицерската школа 
в София и след 1934 г. няма участия за отбора. За 
последно, поручик Димитриев е видян от Георги 
Христов - Шилото по време на гарнизонен наряд в 
София през 1937 г. (от „Футболна Варна“, Ст. Янев и 
сътр., 1988 г.). Предполага се, че е останал да живее 
в столицата.

1934
През 1934 г. започва 

строежа на игрище „Тича“, 
което е готово за експло-
атация през следващата 
1935 г. Строеж е може би 
силно да се каже. Отдаде-
ният от общината парцел 
се заравнява и се построя-
ва ограда.

По този въпрос със Сте-
фан Янев говори -

Владимир Чакъров 
(6.10.1902 г. - 8.11.1987 г., 
на ст. „Тича“ преди срещата 
„Черно море“ - „Роз. доли-
на“ Казанлък): „Когато за-

почнахме да строим иг-
рище „Тича“, станах каси-
ер-домакин. Не ни даваха 
място никъде. Аз тогава 
пописвах във вестник 
„Варненска поща“ – пус-
ках всеки понеделник по 
една дописка за мачове-
те, те се играеха само в 
неделя. Та бях написал 
там една специална до-
писка – апел към общин-
ските чиновници и се 
проведе съвет в община-
та, дали да ни дадат мяс-
то или не. Тръгнахме на 
агитация навсякъде. Ре-

шиха да ни отпуснат едно 
място. Това беше през 
1930 г. А сега- да тръгваме 
да събираме пари! Имахме 
фантастичен план. Изра-
боти го председателят на 
клуба инж. Ранков. Планът 
предвиждаше да покрием 
канала и трибуните да бъ-
дат върху канала. Теренът 
беше по-малък, отколкото 
е на сегашният ст. „Черно 
море“. След две години да-
доха друг парцел, съседен 
на „Владислав“ – техният 
беше по-малък от нашия. 
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Посъбрахме малко пари. 
Междувременно инж. Ран-
ков го преместиха в Со-
фия. Борис Германов стана 
председател на „Тича“, той 
беше градоначалник тога-
ва, много деен беше, дой-
де от „Диана“. В това време 
общинския съвет беше 
решил да събаря Беглиш-
кия хамбар, където е днес 
градинката пред гарата. 
Цялата постройка беше 
дървена, а основите – ка-
менни. Понеже ще я съба-
рят, решихме да изпросим 
камъните. Не ни ги дава-
ха без пари, явихме се на 
търга. Обаче търга беше 
нагласен, благодарение 
на Германов. Спечелихме 
търга, за 50 кубика беше. 
Обаче ние натоварихме 
70-80 кубика. Аз бях то-
гава касиер-домакин на 
строежа. Ангажирахме 
един майстор от Виница 
да направи стената и една 
стаичка, да има къде да се 
събличат момчетата. Ста-
ичката направихме и по-

ловината стена, тази която 
беше откъм лозята и тази, 
която граничеше с място-
то на „Владислав“, откъм 
бул. „Дим. Благоев“ („8-ми 
полк“). Тя беше висока 
стена, до канала стигаше. 
Издигнахме я от камъните, 
спечелени на търга. 

Изкопите ги правехме 
ние, с доброволен труд. 
Насажденията, пак ние. 
Помагахме на работници-
те. Направихме и нещо, 
което във Варна не беше 
правено – една детска гра-
дина в Морската градина, 
в съседство с кортовете... 
После и на игрището, край 
стената направихме един 
навес – детска градина за 
махленските деца. 

Официални мачове 
на „Тича“ не сме играли, 
те ставаха на Колодрума. 
Само тренирахме на наше-
то игрище и неофициални 
срещи провеждахме...“ 

Стефан Попов (18.4. 

1913 г. - неизв.), секретар 
на „Тича“ 1934-45, след 
това в ръководството на 
„Тича-Владислав“: „Голям 
беше ентусиазмът и ко-
гато сами си строихме 
игрището през 1934-35 г. 
Участваха и футболисти и 
привърженици. Посади-
хме 120 тополи, те са спо-
мен от мен, но не знам кой 
и защо изряза фиданките. 
Бяха останали десетина 
по едно време. За огра-
дата носехме камъни и от 
старите гробища. Имаше 
и волни пожертвования. 
По-заможните „тичалии“ 
дадоха и пари.“

 (от „Футболна Ва-
рна“, Стефан Янев и сътр., 
1988 г.)

 Игрището се оказва 
не много удобно за про-
веждане на мачове. От 
дописки във вестниците 
четем, че поради бли-
зостта на канала, топката 
често падала в него и се 
губело много време, до-

Футболисти и чле-
нове на СК „Тича“ 

заети с изкопните 
работи по игрище-

то. Зад конете се 
различават фут-

болистите Атанас 
Ковачев и Пейчо Ко-
жухаров, най-вляво 

с лопата в ръце е 
бившият футбо-
лист на „Гранит“ 

и „Тича“ и по това 
ареме рефер, Божи-
дар Бянов. Зад него 
в черен елек и бяла 

риза с вратовръзка 
е касиера-домакин 

Владимир Чакъров.
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като се намери. Било е и 
доста ветровито. От 1945 
г. игрището е записано 
в протоколната книга с 
името „Тича-Владислав“, а 
от 1958 г. се разширява и 
приема днешните си раз-
мери с новото име „Черно 
море“. Тази дейност про-
дължава около две годи-
ни, през които футболи-

стите са тренирали на 
Колодрума или на игри-
ще „Локомотив“ до Сточ-
на гара. Част от старото 
игрище „Тича“ остава 
известно като „сгурията“ 
до 1981 г., където Атанас 
Аврамов – Кафето тре-
нираше детските отбори 
на „моряците“. По това 
време издигнаха зала 
„Владислав“, която сега 

се намира зад източната 
врата на стадиона. Пейки 
и седалки бяха монтирани 
няколко пъти. През 1991 г. 
беше построена козирка 
над южния сектор. От то-
гава е в употреба и сегаш-
ното име стадион „Тича“. 
През 2017 г. беше поста-
вено осветление, за да се 
изпълнят изискванията на 
БФС и ПФЛ. 

Пореден трудов 
ден на игрището, 
седнали отпред с 
бомбе в ръка Борис 
Петров – Черното 
и вляво от него 
Владимир Чакъров, 
седнал между тях 
с лопата в ръце 
Стефан Калъчев 
– Муната, а чове-
кът с очилата зад 
Чакъров е секрета-
рят на „Тича“ Сте-
фан Попов. Седнал 
вдясно с бяла риза 
– Пейчо Кожухаров. 
Прав с бяла фураж-
ка пор. Боян Бянов, 
през двама вляво 
с ръце на кръста 
Атанас Ковачев, 
а вляво от него с 
лопата на рамо е 
Борис Кирилов.

1958-60 г., разширяване на игрище „Тича“ до сегашните му размери със съседния парцел, да-
ден от общината 25 години по-рано за ползване на СК „Владислав“. Забелязват се купчините 
камъни от вече съборената стена и засадените от Стефан Попов тополи около старото 
игрище. Шокеровият канал се пада зад гърба на фотографа. Вляво се вижда оградата, зад 
която е къщата на известния тогава художник Добруджански. Напред са лозята и мест-

ността „Рупи“, която след застрояването с блокове носи името кв. „Чайка“.
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1935

Първенство на ВОСО 1934-35 г.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.

1. Тича   2-2 2-0 4-2 4-1 7-1 7-1 5-1 14 12 1 1 47-12 25

2. Владислав 1-0   2-0 4-2 3-1 2-1 4-2 3-0c 14 11 2 1 46-15 24

3. Ш. сокол 0-2 1-1   2-1 2-2 3-1 2-1 3-0 14 7 3 4 22-15 17

4. Радецки 1-2 0-3c 1-2   3-0 5-2 3-0c 5-0 14 6 1 7 31-24 13

5. Победа 1-2 2-5 1-0 1-1   2-1 3-1 5-2 14 5 2 7 23-33 12

6. Левски 0-5 3-2 0-4 3-2 2-1   1-0 3-0с 14 6 0 8 22-38 12

7. Варна 1-2 0-7 1-3 1-2 6-0 4-1   5-1 14 4 0 10 27-39 8

8. аспарух 0-3с 1-7 0-0 0-3с 1-3 1-3 3-4   14 0 1 13 10-52 1

На 18 март 1935 г. 
излиза първи брой на 
вестник „Провинциален 
спорт“, като нов опит за 
създаване на варненска 
спортна преса.  Идеята е 
на деятели и спортисти 
на СК „Тича“. Във вестни-
ка подробно се отразяват 
всички мачове от първен-
ството на ВОСО и спортни 
събития от страната и све-
та. Вестника излиза само в 
5 броя. През следващите 

години, епизодично из-
лизат още няколко броя. 
По тази тема, със Стефан 
Янев говори тогавашният 
секретар на „Тича“ Стефан 
Попов:

„Моята дейност в 
„Тича“ е свързана и с из-
даването на в. „Провин-

циален спорт“ през 1935 
г. Пейчо Кожухаров – фут-
болист, Благой Давидов 
– футболист и лекоатлет и 
аз. Тримата бяхме студен-
ти и издавахме вестника. 
Фиктивен главен редактор 
беше Васил Панайотов, 
който беше член на Съюза 
на журналистите. Много 
ни помагаха от в. „Варнен-
ска поща“. Фактически, те 
работеха безплатно за на-
шия вестник, защото знае-

ха че сме студенти и няма-
ме пари. Събирахме малко 
от реклами за търговски 
магазини и предприятия. 
Тиражът мисля че беше 
някъде около хиляда. Из-
лизаше само в понеделник 
с най-прясна информация 
от футболните срещи. Но 

пишехме и за морски 
спортове, лека атлетика и 
волейбол. Излязоха само 
пет броя. Нямахме пари. 
Създадохме го като опо-
зиция на софийския вест-
ник „Спорт“. Неговият гла-
вен редактор Иван Сел-
велиев дойде във Варна 
и каза: „Ти опозиция ли 
ще правиш?“. „Ами като не 
пишете за нас във вашия 
вестник?“ – отговорих му. 
Но къде можехме да се 
борим с неговия стабилен 
вестник..“ (от „Футбол-
на Варна“, Стефан Янев и 
сътр., 1988 г.)

***
 В. „Спортъ“, бр. 911, 

6.03.1935 г.: „Тича“ срещу 
„Аспарух“ 5-1 (3-0), 3.03. 
Тича“ през цялото време 
непрекъснато водеше. 
Играчите й не са загуби-
ли нищо от техниката си. 
Тимът на „Аспарух“ виж-
даме за първи път на те-
рена. Играчите му са мла-
ди и амбициозни. Личи се 
че върху тях е работено, 
но нещастието беше с 
тях, че играха срещу един 
от най-силните клубове в 
града. 
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„Владислав“ – „Победа“ 
3-1 (1-0). Мачът будеше го-
лям интерес, тъй като тима 
на държавния първенец за 
първи път от лятото излиза 
пред варненска публика. 
Тимът му е значително из-
менен от този, който спече-
ли Царската купа, но не бе 
по-лош. Отбраната работи 
със същия устрем и разби-
ране, а нападението бе из-
вънредно резултатно. Ре-
зултатът е реален. „Победа“ 
в този мач показа добри 
качества, каквито отдавна 
не бяхме виждали.“

В. „Спортъ“, бр. 916, 
18.03.1935 г.: СК „Вла-
дислав“ бие „Тича“ с 1-0, 
Варна, 17.03. Държавният 
шампион откри резултата 

в 26-та минута, чрез от-
личен шут на Чернаев от 
30 метра. След това игра-
та бе равна, а във втория 
хафтайм „Тича“ имаше 
значително надмощие, 
но с лош шанс.“

В. „Спортъ“, бр. 936, 
24.04.1935 г.: „Варна, 
21.04. „Тича“ след много 
оспорвана игра победи 
„Ш. сокол“ с 2-1, като едва 
в края на мача чрез Кири-
лов промени резултата 
на 2-1 и даде победата на 
клуба си.

„Владислав“ победи 
„Левски“ с 2-1. Калното 
игрище не позволи да се 
развие очакваната игра. 
Противно на очаквани-
ята „Владислав“ не из-

тръгна по-голяма победа, 
благодарение на добрата 
отбрана и по-специално 
на вратаря на „Левски“. 

В. „Спортъ“, бр. 941, 
6.05.1935 г.: „Държавният 
първенец „Владислав“ по-
беден от „Левски“ с 3-2 (2-
1). Днес 5.05. на Колодру-
ма държавният първенец 
преживя голямо разоча-
рование. „Левски“ го срази 
с 3-2, неочакван резултат и 
за победители и за побе-
дени. Калният терен наис-
тина не позволи да се раз-
вие добра игра, но за това 
пък бе добре използван от 
„Левски“. В 30-та мин. „Лев-
ски“ отбеляза първия гол, 
6 минути по-късно “вла-
диславци“ изравниха, а 

17.03.1935 г., преди 
федеративния 
мач „Тича“ - „Вла-
дислав“, прави от 
ляво: Г. Гарабедов, 
Ас. Мянков, К. Де-
нев, Ив. Моканов, 
Ст. Кирилов,  П. 
Кожухаров, Ат. 
Ковачев, Ив. По-
пов, Г. Минчев, 
Цв. Димитров, Б. 
Кирилов. П. Розов и 
Д. Байчев, клекнали 
Щ. Добрев, Ст. Ко-
лимов, Ст. Калъчев, 
Н. Калдаръмов, 
Ст. Боранов, Ж. 
Петков, К. Колев, Л. 
Балтаджиев и Арх. 
Стойнов - Ранко

20.04.1935 г., „Лев-
ски“ Варна - „Вла-
дислав“ (в бели 
екипи), от ляво: 
Цветан Димитров, 
Иван Георгиев, Васил 
Радев, Иван Мока-
нов, Асен Мянков,
Архангел Стойнов, 
Стефан Боранов, 
Кирил Денев, Дими-
тър Димитриев и 
Панайот Георгиев, 
легнал отпред: 
Жечо Петков
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веднага след това „Левски“ 
покачи на 2-1. Във второто 
полувреме „Владислав“ из-
равни в 18-та мин, а в 29-
та мин. при същото поло-
жение като при втория си 
гол „Левски“ покачи на 3-2 
и запази този резултат до 
края. Реферира Карагьо-
зов не много добре.“

В. „Спортъ“, бр. 945, 
13.05.1935 г.: „Във Варна 
на 12.05 „Владислав“ и „Ш. 
сокол“ дават 1-1. Днес се 
игра горния много инте-
ресен федеративен мач, 
който завърши наравно. 
При отлично посещение 
двата тима дадоха добра 
и спокойна игра. Нападе-
ния и критически моменти 
и за двете врати бяха от-
лично спасени от двамата 
вратари, които днес бяха 
героите. В края на първото 
полувреме реферът даде 
дузпа срещу „Вл.“. Капита-

нът на послед-
ния (бел. Кирил 
Денев), който 
днес е публика, 
защото е изклю-
чен за 15 дни 
от миналия мач 
за саморазпра-
ва, се намеси и 
сега. Стана ма-
лък инцидент и 
трябваше да се 
вземат по-стро-
ги мерки срещу 
него. Във вто-
рото полувреме 
Булашев про-
пусна отлично 
положение като 
би в дирека. Ре-
ферира отлич-

но кап. Бянов.“

В. „Спортъ“, бр. 949, 
20.05.1935 г.: „Варна, 
19.05. „Владислав“ – „Ва-
рна“ 5-1. Първият хафтайм 
„Варна“ водеше с 1-0, 

1935
обаче през втория „Вла-
дислав“ взе надмощие и 
отбеляза 5 последовател-
ни гола. реферът Зографов 
продължи първото полу-
време със 17, а второто с 
19 минути. Попитан защо 
е направил това, той отго-
вори, че е добавил изгубе-
ното време при тъчовете.“

В. „Спортъ“, бр. 989, 
13.07.1935 г.: „Тича“ – „Вла-
дислав“ 2-2, Варна, 12.07. 
Днес в 5.30 след обяд на 
Военното игрище се със-
тоя федеративният мач за 
първенство. През първото 
полувреме инициативата 
бе за „Владислав“, обаче 
играта бе без всякаква 
връзка. В 8-та минута при 
много добре бит корнер 
от Боранов, топката ми-
нава през горния ъгъл на 
вратата на „Тича“ и влиза 
в мрежата. В 35-та мин. де-
сния хафбек на „Вл.“ хваща 
топката с ръка в пеналте-
рията. Кожухаров бие дуз-
па и изравнява. Една ми-
нута след това, при изли-
зане напред на голкипера 
на „Тича“, владиславци ус-
пяват да отбележат втори 
гол. През втория хафтайм, 
„Тича“ чрез ниска игра 
се налага на противника 
и взема надмощие. При 
един солов пробив Байчев 
дава силен шут във врата-
та на „Владислав“ и израв-
нява резултата.“

В. „Спортъ“, бр. 1024, 
8.09.1935 г.: „Тича“ е от-
ново първенец на Варна.  
Анулираният мач, зара-
ди неправилно наказани 
играчи по нареждане на 
БНСФ се игра на 4.09. От 
този мач зависеше и пър-
венството на Варна, кое-
то вече бе спечелено от 
„Тича“. Въпреки че упра-
вата бе много недоволна, 
защото считаше, че това 

решение е незаконно, 
тимът се яви на игрище-
то. Играта премина през 
много перипетии, грубос-
ти не липсваха, но „Тича“ 
се наложи и резултатът 8 
минути преди края бе 2-0. 
Реферът прекъсна мача, 
който ще се доиграва. 
За грубостите е виновен 
главно реферът М. Хри-
стов, който изтърва игра-
та. Зле ударени са двама 
играчи от „Тича“. В края на 
играта „Ш. сокол“ взе над-
мощие, но не можа да го 
използва. С тази победа 
„Тича“ става за втори път 
първенец на ВОСО.

Преди горния мач 
преиграваха също „Вла-
дислав“ и „Варна“ при ре-
зултат 7-0 за „Владислав“.

(бел. Дописникът е 
допуснал грешка. Това е 
първото първенство на 
ВОСО, което „Тича“ пече-
ли.)

Държавно
първенство

О т н о с -
но ¼ фина-
ла за Цар-
ската купа, 
със Стефан 
Янев гово-

ри секретаря на „Тича“ 
Стефан Попов: „Да кажа и 
как се преигра един мач 
с „Левски“ Бургас. Беше 
за държавно първенство 
1935 г. В Бургас ни побе-
диха с 1-0. Добри Байчев 
падна на земята, топката 
се удари в ръцете му и 
съдията Кунчев от Плов-
див даде дузпа. Върнах-
ме се във Варна и един 
наш привърженик, Асен 
Зяпков ми се обади по 
телефона, че бургазлии 
имали нередовен играч. 
Оставих аз изпита, кой-
то имах в понеделник в 
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1935Търговската академия, и 
в София. Благодарение на 
секретаря на футболната 
федерация Климент Симе-
онов, останах цяла нощ да 
търся в архива документи-
те на този играч. Намерих 
ги. Оказа се, че наистина е 
нередовен, защото в едно 
първенство се бе състе-
завал в два отбора ...“ (от 
„Футболна Варна“, Стефан 
Янев и сътр., 1988 г.)

В. „Спортъ“, бр. 1035, 
26.9.1935 г.:

„Рядко се е случвало 
борбата за държавното 
футболно първенство да 
минава през толкова мно-
го перипетии на „зелената 
маса“. Сега ние имаме този 
случай. Който наложи из-
менение ..., защото се нала-
га преиграването на един 
мач. 

„Тича“ (Варна) и „Лев-
ски“ Бургас ще преиграват 
на 29 т.м. в София. .... Коми-
тета онзи ден разгледа кон-
тестацията на „Тича“ срещу 
решението на ЦФК, с което 
последния бе оставил пър-
вата жалба на варненци 
без последствие. След като 
разгледа отново някои 
представени документи, 
този комитет, намери че 
въпросните двама играчи 
на бургаския „Левски“ – П. 
Петков и Ан. С. Русков имат 
по два картотечни номе-
ра, от „Левски“ и „Победа“. 
През цялото първенство 
на областта, тези играчи 
са играли и от двата клуба, 
без последните да правят 
въпрос за това. Като кон-
статира горното и като взе 
предвид §33 от футболния 
правилник, комитета реши 
мача „Тича“ – „Левски“ да 
се преиграе отново и то на 
неутрално игрище, в Со-
фия на 29 т.м.“

В. „Спортъ“ , бр. 
1037, 30.9.1935 г.:

„ЗА ДЪРЖАВНОТО 
ПЪРВЕНСТВО И ЦАРСКА-
ТА КУПА

“Тича” – Варна, ели-
минира с 3-0 (1-0) “Лев-
ски” - Бургас

“Левски” и без това 
губеше и тоя мач адми-
нистративно. Добра игра 
на двата тима.

Три на нула е най-ка-
тегоричният голов резул-
тат и при големите мачо-
ве и при тия на клубове с 
относително изравнени 
сили. С такъв именно 
положителен резултат 
вчера “Тича” елиминира 
бургаския “Левски”, който 
и без него бе се предва-
рително самоелимини-
рал. Това предварително 
самоелиминиране, като 
че повлия и на крайния 
резултат, който щеше да 
се добие за “Тича” и на 
зелената маса под името 
- административен ре-
зултат. Бургазлии се яви-
ха на терена с двамата си 
нередовни играчи, зара-
ди които те вчера преи-
граваха в София мача си 
игран срещу “Тича” в Бур-
гас и спечелен от тях.

Бургазлии
бяха предупредени, 

че с тия нередовни иг-
рачи губят мача предва-
рително. Но те не се съ-
гласиха да ги сменят и в 
декларацията им,  затова 
явно прозираше голяма-
та всестранна конкурен-
ция между „Царицата“ и 
„Царя“ на Черно море. 
Ето защо и ние записахме 
в бележника си, че 

мачът започна
 с 3-0 в полза на “Тича”. 
“Тича” бе представе-

на от: Сарайдаров, Стеф. 

Стоянов и Гарабедов, Бай-
чев. Калъчев и Ковачев, 
Димитров, Николов, Бор. 
Стоянов, Сидер Димитров 
и Денев. 

“Левски” от: П. Петков, 
Ибрахим Джемилов и Кир. 
Андреев, Илиев, Янев и 
Джибрилов. Русков, Или-
ев, Атанасов, Тенев и Ди-
митров.

Играта
на двата тима, за го-

лямо удоволствие на зри-
телите, бе добра и се яви 
като един отдушник на 
лошото впечатление от 
завчерешния мач между 
“Спортклуб” и “Пан. Волов”.

Вчера
и двата тима показаха 

една сбита игра. Погледна-
та от страна критично, тя 
се нуждае още от углажда-
не на много подробности. 
Но наблюдавана сама за 
себе си и сравнена с игри-
те на много софийски клу-
бове, тя може да се квали-
фицира като добра игра.

Цялото първо полу-
време

и двата тима поддър-
жаха в своя мащаб една 
стилна игра. Те играха из-
ключително ниско и този 
еднакъв стил не даде пре-
имущества на никоя от 
страните.

Технически
тимовете не бяха 

лоши. Притежават добър 
стоп - относителен точен 
удар и добра връзка. Вар-
ненци бяха по добри шу-
тьори и това качество им 
донесе победата. Връзка-
та бе поддържана добре. 
Варненци даже демон-
стрираха няколко идеал-
но започнати и завършени 
нападения.

На 13.01. след ре-
ферендум, 90,4 % 
от гласувалите в 
Саарланд решават 
територията да 
се присъедини към 
Германия.

***
На 1.03. опит за 
военен преврат 
в Гърция срещу 
управляващата, 
монархически на-
сторена Народна 
партия, с цел връ-
щането на власт на 
Е. Веницелос – бивш 
премиер, влиятелен 
политик, постигнал 
разширяване на 
гръцките тери-
тории, главно чрез 
де-българизация на 
Македония и Бело-
морска Тракия. Не-
успешният опит за 
преврат завършва 
със смъртни присъ-
ди за организатори-
те, вкл. Веницелос, 
който е принуден да 
забегне във Франция 
и е съден in absentia. 
Пътят за завръща-
не на монархията е 
разчистен.
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Тактически
обаче, и двата тима 

имаха грешки, особено 
силно изразени в постро-
енията на отбраните им, 
по специално на хафбеко-
вете.

Голяма грешка в на-
падението на “Левски” бе 
прекаленото комбинира-
не пред вратата и търсе-
нето на център фора, за да 
се даде нему последният 
шут. Това бе причината за 
голямата безрезултатност 
на бургазлии.

С една дума, вчераш-
ният мач между “Тича” и 
“Левски” бе един хубав 
мач, който ни показа, че 
в малките провинциални 
спортни центрове се иг-
рае добър футбол.

Играчите
и от двата тима имат 

добри заложби. Някои от 
тях със систематична ра-
бота, могат да станат до-
бри единици за бъдещите 
национални и областни 
комбинации. Такива се по-
казаха от “Тича” дясното 
крило Димитров, център-
форът Стоянов, голманът 
Сарайдаров, донякъде 
лявото крило Денев, кой-
то обаче, пропадна в без-
бройно много офсайди.

От “Левски” могат да се 

отбележат: бекът Андреев, 
центърът Атанасов.

Головете за “Тича” бяха 
отбелязани в 28-та мину-
та от първото полувреме 
чрез Сидер Димитров, във 
второто полувреме вто-
рия в 16-та мин. от Пан. 
Николов и точно в 40-та 
мин. третия от Денев.

В 16-та минута през 
първото полувреме игра-
та бе прекратена за две 
минути. Играчите остана-
ха по местата си, а публи-
ката стана на крака. Отда-
де се почит към паметта на 
починалия председател на 
БНСФ. Играчите на “Тича” 
през това време бяха ко-
леничили.

Реферира добре и пре-
цизно г. Н. Стоянов.

Публика имаше малко.
Утре се играе втория 

полуфинал между “Ботев” 
– Пазарджик, и “Тича” -   Ва-
рна. 

Днес на обяд пристига 
тимът на пазарджишкия 
“Ботев” - първенец на Пло-
вдивската област. Утре от 4 
часа сл. обяд на игр. “Лев-
ски”  “Ботев” ще играе сре-
щу варненския “Тича“. Този 
мач е вторият полуфинал, 
за които “Ботев” се кла-
сира направо, а “Тича” се 
класира след вчерашната 
си победа над “Левски” – 
Бургас..“

В. „Спортъ“, бр. 1038. 
2.10.1935 г.:

“Тича”- Варна срази 
“Ботев” – Пазарджик със 
7-0

Вчера “тичанци” ели-
минираха пазарджишкия 
“Ботев” с толкова голове, 
колкото пазарджиклии 
наблъскаха в мрежата 
на плевенската “Победа”. 
Малка ирония на съд-
бата. В случая радостта 
от тая победа, като че ли 
принадлежи повече на 
плевенци, отколкото на 
варненци. Те можеха да 
се класират за финала с 
някой по-малък резултат 
и да не развалят впечат-
лението от единствената 
голяма победа на пазар-
джиклии през тазгодиш-
ния турнир.

очакваната
 интересна игра меж-

ду “Ботев” и “Тича” бе мно-
го грубо опровергана от 
големия голов резултат, 
макар че не винаги голо-
вият резултат илюстрира 
правилно състоянието 
на играта. Голямата побе-
да на пазарджиклии над 
плевенската “Победа”, ра-
ботата на треньорът вър-
ху тима им и други още 
някои подробности под-

29.09.1935 г., игр. 
"Юнак", София, 1/4 
финал за държав-

но п-во, "Левски" 
Бургас (клекнали) 
- "Тича", прави от 

ляво: Никола Люц-
канов (подпредс.), 
Иван Сарайдаров, 

Гарабед Гарабедов, 
Стефан Кирилов 
(Стоянов - десен 

бек)), Петър Денев 
- Арапа, Сидер Ди-

митров (Атанасов 
- л. крило), Щерю 

Добрев (Димитров 
- д. крило), Борис 

Кирилов (Стоя-
нов - ц. форуард), 
Атанас Ковачев, 
Стефан Калъчев 
- Муната, Добри 

Байчев и Панайот 
Розов - Ноната
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сказваха, че младият тим 
на “Ботев” ще даде здрав 
отпор на “Тича”. Някои даже 
предполагаха, че “Ботев” 
може да бъде и финалист.

Вчера обаче,
всички тия предполо-

жения рухнаха не само 
под тежестта на големия 
голов резултат, но и от 
„лекотата“, ако това не е 
парадокс, на играта, де-
монстрирана от ботевци. 
С този си, млад, необи-
гран и нерутиниран тим, 
пазарджишкият “Ботев” 
не можеше да даде друга 
игра и друг резултат.

Тимът на “Ботев” е ско-
ро създаден като тим и за 
това той има само бъдеще. 
От настоящето си той не 
може да очаква повече от 
това, което е дал и получил 
до сега. Опасни и добри 
са всички нападатели. По-
точно, цялото нападение 
има всички данни да стане 
опасно, ако получи техни-
ка, връзка и рутина - три 
от най-важните качества за 
всеки играч и за всяка ли-
ния.

Поради липсата
на тия качества, напа-

дението на “Ботев” про-
пустна явно сигурни го-
лове, които без преувели-
чение бяха повече от пет. 
Някои наричаха това “лош 
шанс“. Ние и друт път сме 
казвали, че липсата на зна-
ния във футбола не може 
да се нарече

лош шанс.
Незнанието да се пла-

сираш, да удариш, или да 
бавиш не е лош шанс, а 
лоша техника.

С такива качества
вчера пазарджиклии 

излязоха на терена и ес-

тествено бе да не полу-
чат резултат.

Тяхното най-слабо 
място бе отбраната им, 
особено хафбекове-
те, които не само че не 
поддържаха  бековете, 
които при други обстоя-
телства, могат да им се 
отразят. Но голямата ре-
зултатност на червените 
нападатели и смущение-
то в отбраната на сините 
покри всички тия греш-
ки.

Тимът на “Тича” вчера 
показа някои по-добри 
качества от тия в мача 
срещу “Левски” - Бургас, 
може би защото е вече 
свикнал на терена и за-
щото противникът му и 
головият аванс му даде 
възможности да се раз-
вие по-добре и по-спо-
койно.

Вчера пролича
и една неустанове-

ност в тима на “Тича”. До-
като срещу “Левски” “ти-
чанци” играха почти до 
края на мача ниска игра, 
вчера те се поведоха от 
високата игра на “боте-
вци” и не свалиха топка-
та.

Ниско изиграните 
топки бяха случайни и не 
бяха резултат на съзна-
телна игра. Темпото, кое-
то “тичанци” поддържаха 
нямаше да им струва тол-
кова изразходвани сили, 
ако играта им бе ниска. С 
нея те можеха още пове-
че да разстроят против-
ника си.

Тая неустановеност 
не е добър знак за тима 
на “Тича”. С нея той може 
да рискува много в ут-
решния финал. Защото 
един тим, който се по-
вежда по маниера на 
противника си, рискува 
да пострада.

Как станаха головете. 
Градушката от голове, из-
сипана върху главите на 
пазарджиклии стана по 
следния ред:

- в 6-та мин. от първото 
полувреме д. крило Дими-
тров бележи първия гол;

- 24 мин. ц. форът Сто-
янов от място бележи вто-
рия гол;

- 29 та мин. след напа-
дение от ляво д. инсайд 
Николов от много близо 
бележи с глава третия 
гол;

- 34-та мин. ц. форът 
Стоянов след кратко мел-
ле приема от ляво и беле-
жи четвъртия гол;

- 20-та мин. от второто 
полувреме д. бек на “Бо-
тев” при едно опасно напа-
дение от ляво даде петият 
аут гол за “Тича”;

- пет минути по-късно 
лявото крило Денев - Ара-
па със силен шут бележи 
шестия гол;.

- 35 та мин. пак Денев 
след добре изиграно на-
падение получава от дяс-
но и бележи седмия и по-
следен гол.

Пазарджиклии си за-
минаха

След голямото и нео-
чаквано поражение, па-
зарджиклии си заминаха 
снощи с първия вечерен 
влак за Пловдив.

На финала на царската 
купа ще се срещнат

“Тича” (Варна) и 
“Спортклуб” (София)

Един мач, който обе-
щава да бъде много инте-
ресен

За десети път Варна и 
София и за първи път тези 
два клуба от тези градо-
ве ще оспорат утре най-
скъпия трофей и титла в 
нашия футбол – Царската 

1935

***
На 16.03. Адолф Хит-
лер обявява превъ-
оръжаването на 
Германия, в проти-
воречие с Версайския 
договор от 1919 г. 
По-късно през годи-
ната, в сила влизат 
Нюрнбергските 
закони, които забра-
няват кръвосмеша-
ването между евреи 
и арийци и лишават 
евреите от герман-
ско гражданство.

***
На 22.03. първата 
телевизионна 
програма в света 
е излъчена от ТВ 
станция „Паул Ни-
пков“ в Берлин. Из-
лъчването обхваща 
само Берлин и окол-
ностите му. 

* * *
На 3.11. след рефе-
рендум в Гърция 
(съмнителни) 98% 
от населението 
гласува за възста-
новяване на монар-
хията и Георгиус II се 
завръща на трона 
след заточение в 
Англия
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купа и държавното пър-
венство.

Варненския “Тича” и 
с о ф и й с к и я т 
“ С п о р т к л у б ” 
утре са фина-
листи.  Какви 
са шансовете 
за овладяване 
на царския дар 
и титлата дър-
жавен пърнец. 

В случая 
шансовете, за 
които става 
дума, са от чис-
то техническо 
естество. Тех-
ният преглед, 
пак от техни-
ческо гледище 
може да ни 
даде  извест-
ни указания за 
вероятния раз-
вой и изход на 
утрешния фи-
нален мач.

Да се 
предсказва

р е з у л т а -
та, особено за 
един финален 
футболен мач 
е малко повече 
от рисковано. 
Тук могат да се 
правят само 
п р е д п о л оже -
ния кой има по-
големи шансо-
ве и на какво се 
основават тия 
последните.

“Тича” — 
Варна,

в двата 
мача, които 
игра в София, 
показа ценни 
качества, ка-
квито не все-
ки клубен тим 
п р и т е ж а в а . 

Едно голямо преимущество 
на тоя тим е добрата физика 
на играчите му. В “Тича” има 
също така и една доста стил-
на игра, изразена в ценното 
преимущество на ниските 
топки. Лошото е само, че тоя 
стил не е постоянен, а кое-
то е още по-лошото, той е в 
зависимост от играта на по 
слабия противник. Примери: 
мачът “Тича” – “Ботев”  Пазар-
джик.

Технически
“тичанци” не стоят на 

голяма висота. Те при-
тежават необходимата 
минимална техника, но 
винаги я използват резул-
татно. Техният противник 
— “Спортклуб” също така 
не стои по-високо техни-
чески от тях.

Та в това отношение 
поне, двата тима ще бъдат 
при равни условия.

В тактиката
и “Тича” и “Спортклуб” не 

показаха досега големи зна-
ния. Построенията на игра-
та са доста примитивни, по 
вече излизат от случайните 
обстоятелства и ако в някои 
моменти са предварител-
но замислени, тоя замисъл 
скоро може да пропадне от 
някое непредвидено обсто-
ятелство.

Системата „дубъл ве“ се 
прилага и от двата тима, но 
не особено чисто.

В тоя мач “Спортклуб” 
ще срещне най-напред фи-
зическия отпор на “тичан-
ци”. Дребноръстите морави 
нападатели след отпора 
на добрия центърхаф ще 
срещнат твърдите и корпу-
лентни бекове, които са и 
добри „чистачи“. Тия бекове 
имат една основна грешка 
- те и двамата се увличат в 
едно и също направление 
и остават едната страна 
съвсем свободна. Тук само 

опасните Пачеджиев и 
Костов могат да разчитат 
на успешни пробиви.

Отбраната на “Спорт-
клуб” е в по-неизгодно 
положение. Мъчно под-
вижните морави бекове са 
застрашени доста от въ-
трешна тройка на “Тича”, в 
която центъра Стоянов е 
много опасен шутьор. Тук 
не трябва да се пропускат 
и двете крила, от които дяс-
ното - Димитров е наистина 
опасен. С добър старт, бърз 
и добър шутьор.

“Тичанци” шутират 
пред вратата често. Това е 
много опасно за крайната 
отбрана на моравите, коя-
то не може да се похвали 
с добро пласиране и под-
вижност.

“Спортклуб”
има едно важно преи-

мущество: по голяма състе-
зателна рутина, обхващаща 
покрай другото някои не-
предвидени от правилата 
на футбола подробности.  

“Тичанци” пък имат 
темпо, дух и голям устрем, 
които покриват до голяма 
степен по-малката им със-
тезателна рутина. Ако двата 
им последователни мача не 
са изтощили инак здравите 
физически играчи на “Тича”, 
софийският първенец е по-
ставен в много неизгодно 
положение. Темпото и бър-
зите атаки на “тичанци” мо-
гат да решат мача от самото 
начало. В тая евентуалност 
се намира голямата опас-
ност за “Спортклуб”.

около финалния мач
БНСФ съобщава; ма-

чът ще се играе на игр. 
“Юнак” от 4 часа. Цени на 
билетите: 32, 22 и 12 лева. 
Предварителната про-
дажба почва от днес и ще 
трае утре до обяд само на 

1935
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терасата на Военния клуб.
Преди започване на 

мача двата тима ще излез-
нат на игрището. Пред тях 
ще бъде носена Царската 
купа от три спортистки. 

В. „Спортъ“, бр. 1039, 
4.10.1935 г.:

Най-големият ден на 
българския футбол

При значително по-до-
бра игра и надмощие

“Спортклуб” заслу-
жено спечели Царската 
купа и държавното пър-
венство

Варненският “Тича” 
изгуби съ 4:0 след като се 
подаде на влиянието от 
двата гола, отбелязани в 
самото начало благодаре-
ние на контузения им вра-
тар

 
Една неочаквана бор-

ба
Вчера завърши едина-

десетият финал за Царска-

1935

Финал, 3 октомври 1935 г.
Игр. „Юнак“, София, 5 000, рефер: Тодор Атанасов

„Спортклуб“ София – С.К. „Тича“ Варна  4-0 (2-0)
1-0 Георгиев (8‘), 2-0 Стоянов (14‘), 4-0 Пачеджиев (75‘,82‘)

„Спортклуб“: Г. Ангелов – Б. Раденков, Н. Димитров – Л. Петров – кап., 
С. Йовев, К. Попов -  С. Георгиев, М. Костов, Г. Пачеджиев, А. Белокапов, 

С. Стоянов
СК „Тича“: И. Сарайдаров – Ст. Кирилов – кап., Г. Гарабедов – 

Д. Байчев, Ст. Калъчев, Ат. Ковачев – Щ. Добрев, П. Розов, 
Б. Кирилов, С. Димитров,

П. Денев

та купа, в който софий-
ският първенец победи 
варненския - “Тича” и за 
пръв път стана носител 
на този скъп трофей.

Тимът на “Тича” бе по-
ставен в много неблаго-
приятно положение.

В тези дни той игра 
три мача, в два от които 
за да си осигури финала 
изчерпи до край физиче-
ските си сили.

Това пролича
много ясно във вче-

рашния финален мач. За 
общо очудване нито един 
от тимовете не даде така-
ва игра, каквато видяхме в 
полуфиналите.

Докато в мачовете до 
полуфиналите “Спортклуб” 
даде вяла, безинтересна и 
лишена от качества игра 
и едва успя да елиминира 
противниците си с мини-
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мални резултати, във фи-
нала играта му коренно 
се различаваше и далеч 
надвишаваше във всяко 
отношение тая от първите 
рундове.

“Тича”
бе пълна противополож-

ност на “Спортклуб”. Срещу 
бургаския “Левски” и в полу-
финала срещу пазарджиш-
кия “Ботев”, “тичанци” играха 
живо, устремно и много ре-
зултатно. Тяхната игра, макар 
и не от много голяма класа, 
направи добро впечатление 
и затвърди убеждението, че 
варненци и тоя път ще бъ-
дат опасни конкуренти на 
“Спортклуб” и вероятни но-
сители на Царската купа.

Но във финала “тичан-
ци” показаха точно обратно-
то. Играта им бе лишена от 
всички показани до тогава 
качества, а тимът им, с една 
дума, се бе стопил на игри-
щето. Необходимо е да се 
подчертае, че физическата 
умора на варненските игра-
чи не би могла да повлияе до 
такава степен на физионо-
мията на играта им, ако об-
щото техническо състояние 
и състезателната им рутина 
не бяха на такова относител-
но ниско ниво.

Физическото изтощение 
би могло да се запълни до го-
ляма степен от техническите 
и тактически знания, ако “ти-
чанци” разполагаха с тях.

не добре обработе-
ните

и неустановени подроб-
ности от футболната игра, 
лесно могат да я обърнат на-
долу с главата от малки, по-
някога незначителни неща. 
В случая добрите качества 
и стил на “тичанци”, демон-
стрирани до и в полуфинала 
пропаднаха от физическата 
им умора, само защото тия 

качества са били още в пър-
воначалния си стадий.

Рутината на “Спортклуб” 
пролича именно във фина-
ла. Техническите и тактиче-
ски знания на “моравите”, 
добре обработени и рутини-
рани, можаха да се възвър-
нат бърже само под натиска 
на психологическите обстоя-
телства - волята да спечелят 
Царската купа.

Ако и у “Спортклуб” тия 
качества не бяха установени, 
както бе у “тичанци”, сигурно 
е че играта им нямаше да се 
различава от тая на проти-
вниците им.

Играта на двата тима 
както казахме и по-рано, 
коренно се различаваше от 
по раншните им игри. На що 
можеше да се дължи това се 
помъчихме да обясним до 
тук. А как тая игра бе прове-
дена и поддържана ще ка-
жем сега.

“Спортклуб” - новият 
държавен първенец - от на-
чалото до края на мача, дър-
жеше играта в ръцете си. Той 
диктуваше всички положе-
ния, занимаваше се само със 
своите задачи, а на отбра-
ната - спокойно и правилно 
да блокира разбитите вече 
нападатели на “Тича”.

Случайни или предвари-
телно замислени комбина-
ции подържаха неизменно 
надмощието на “моравите”.

Технически
моравите, макар и не 

във всички постове, пре-
възхождаха червените си 
противници. Най голямото 
им превъзходство обаче, бе 
психологическото преиму-
щество, което имаха с аван-
са от двата гола, отбелязани 
в първите 14 мин.

С добрия център хаф, с 
твърдите си бекове - чиста-
чи и с устрема, с който стар-
тираха към всяка топка и иг-
рач, “моравите” се наложиха 

и много добре резултираха 
това си преимущество с от-
белязаните четири гола.

Тактически
тимът на “Спортклуб” 

явно превъзхождаше про-
тивника си. Специално в 
разположението на отбра-
ната нямаше грешки и пора-
ди това всички случайни или 
предварително замислени 
комбинации поддържаха 
неизменно надмощие на 
“моравите”.

За този мач с журнали-
ста Силвестър Милчев раз-
говаря централният напада-
тел на „Тича“ Борис Кирилов: 
„Резултатът не отразява 
съотношението на силите. 
Бяхме уверени в победата. 
Такова беше мнението на 
всички около нас. Събитията 
се развиха по-иначе. Срещ-
нахме по-свеж и мобилизи-
ран за игра отбор, но при-
чината за лесния му успех 
е друга. Още в 4-та минута 
направихме бърза атака, 
бих от движение и топката 
срещна гредата. При контра-
атака на „Спортклуб“, резул-
татът беше още 0-0, Георги 
Пачеджиев контузи тежко 
вратаря ни Иван Сарайда-
ров. Удари го с коляното в 
мускула. Ванчика падна и из-
пусна топката, 1-0. Смени не 
разрешаваха, много тежко. 
Моят брат Стефан Кирилов – 
капитан на отбора и остана-
лите футболисти искахме да 
напуснем. Спря ни само ръ-
ководството на клуба. Про-
дължихме без пълноценен 
вратар. Контузия получих 
и аз, изнесоха ме временно 
от игрището. Отбора остана 
с девет здрави футболисти, 
загубата беше неизбежна. 
Ние се държахме до края 
спортменски, не отвърнахме 
на грубостта.“ (от „Футбол-
ната романтика“, Силвес-
тър Милчев, 1998 г.)

1935

***
На 18.04. е открита 

сградата на Цен-
тралната поща по 

проект на арх. Ангел 
Момов, В миналото 

пред нея е имало 
билборд с надпис, 

който гласял: „Само 
независимите нации 
имат привилегията 

да имат собствена 
поща“. В новопос-

троената сграда 
през 1937 г. е било 
настанено Радио 

„Варна“.

***
На 25.05. в Ан Арбър, 
Мичигън, американ-
ският атлет Джеси 

Оуенс подобрява 
четири световни 

рекорда в период от 
един час.

***
На 14.08. прези-

дентът на САЩ 
Франклин Д. Рузвелт 

подписва Социално 
осигурителния 

акт. С това, всеки 
гражданин получава 

право на пенсия 
на определена въз-
раст и осигуровка 
при безработица. 
До тогава в САЩ е 

нямало социално 
осигуряване.

 



289



290

На 10.06.1935 г., на Колодрума във Варна 
гостува първият професионален Западноeв-
ропейски отбор. Вицешампионът на Франция 
„Расинг“ Страсбург пристига след турне в Юго-
славия и два мача в София. Гостите от Страс-
бург срещат подмладен отбор на „Владислав“. 
Новопривлечените имена са Георги (Джон) 
Мишков от „Левски“ Варна, Александър Коев - 
Железния от „Шип. сокол“ и от младия отбор на 
„Радецки“ пристигат Георги Христов - Шилото, 
Йордан Кирчев - Дучето и Милан Статев, всички 
на 18-19 години. От Нови Пазар е привлечен Пе-
тър Темелков - Касапчето. На общата снимка на 

двата отбора с доста лошо качество, пуб-
ликувана в книгата „Историята на СК „Вла-
дислав“ от Валентин Свраков, се разли-
чават футболистите, с които „Владислав“ 
е започнал мача: Жечо Петков, Иван Мо-
канов, Цветан Димитров, Георги Мишков, 
Никола Калдаръмов, Архангел Стойнов, 
Стефан Боранов, Петър Темелков, Кирил 
Денев, Александър Коев и Георги Хри-
стов. Резултатът до последната минута е 
2-1 за гостите от Страсбург, когато Георги 
Христов - Шилото с индивидуална акция 
по крилото изравнява. За този гол Шило-
то говори във „Футболна Варна“: „Помня и 

изравнителния гол срещу „Расинг“. Много силни 
бяха французите. Кирчев ми подаде една мно-
го дълга топка, едва я достигнах на линията, 
ние нападахме вратата към Морската градина. 
Преминах един защитник, втори, останах пред 
вратаря. Ама един голям негър имаха за вратар, 
вратата не се виждаше от него. Той очаква си-
лен удар, а аз промуших топката в близкия ъгъл 
между него и гредата...“.
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***
В. „Спортъ“, бр. 1049, 

20.10.1935 г.: „Защо „Вла-
дислав“ е напуснал БНСФ? 
Разговор с председателя г-н 
Константинов. Вчера имах-
ме случая да разговаряме с 
председателя на варненския 
„Владислав“ г. Константинов, 
който е дошъл в София да 
уреди днешния мач на клуба 
си със сборния тим на „11-те“. 
На въпроса относно стано-
вището на клуба „Владислав“ 
във връзка с настоящите съ-
бития и диференцирането 
на спорта г. Константинов 
ни заяви: - В момента „Вла-
дислав“ не е към никоя от 
двете страни – БНСФ и „11-
те“. Ние сме спортен клуб. 
Желаем да спортуваме и иг-
раем с когото желаем. Че сме 
напуснали БНСФ е факт. Ние 

продължаваме обаче да 
участваме в мачовете от 
Варненската област, без да 
се числим към нея. За това, 
мачовете ни там са чисто 
приятелски, а не федера-
тивни. Причините, за да 
сторим това са много. Във 
Варненска област същест-
вуват много своеволия. За-
интересувани членове от 
управата провалиха шан-
совете ни за първенство 
с мача срещу „Ш. сокол“, 
когото ние победихме с 
3-1. Мачът бе анулиран и 
то по един неокачествим 
начин. По юношеското 
първенсво на града стана 
същото. БНСФ не взе под 
внимание оплакванията 
на „Владислав“. Тя не заста-
на на поста на неутрален 
арбитър, въпреки явната 
фаворизация и неправди. 

Това ни докара до днешното 
положение.“

Няколко обяснения от-
носно естеството на това 
интервю. През май 1935 г., 
съветникът към БНСФ  и 
селекционер на национал-
ния отбор Павел Грозданов 
решава да създаде Футбо-
лен съюз, като практически 
откъсва този спорт от ор-
ганизацията на БНСФ. Пър-
воначално 7 отбора одо-
бряват и се присъединяват 
към създадената от него 
организация. В последствие 
цифрата нараства до 11 клу-
ба. Грозданов дава оптимис-
тично интервю, като изразя-
ва увереност, че все повече 
отбори ще се присъединят. 
Първенството на този Фут-
болен съюз носи звучното 
име „Турнир на Въздухо-

13.10.1935 г., София, 
СК "Владислав" сре-
щу сборен софийски 
отбор за Купата 
на Въздухоплаване-
то, от ляво надяс-
но: Любен Бал-
таджиев, Никола 
Калдаръмов, Кирил 
Кирчев - Мотора, 
Стефан Боранов, 
Иван Моканов, 
Георги (Джон) Миш-
ков, Кирил Денев, 
Александър Коев, 
Йордан Кирчев, 
Петър Темелков и 
Цветан Димитров
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плаването“ и се подготвя 
програма за предстоящите 
срещи. Разцеплението в 
БНСФ е факт, някои отбо-
ри бойкотират мачовете 
на СОСО, което довежда до 
неочакван софийски първе-
нец („Спортклуб“). В горното 
интервю, председателя на 
„Владислав“ обяснява при-
чините защо клуба му е на-
пуснал БНСФ, което, според 
неговите думи, няма нищо 
общо с „11-те“. Що се отнася 
до Футболния съюз, той е 
обявен за „несъществуваща 
организация“ от съда, Гроз-
данов е освободен от зае-
маните от него длъжности 
в БНСФ, която се връща към 
нормално съществуване до 
края на годината.

Градска купа „Варна“

В. „Спор-
тъ“, бр. 1050, 
21.10.1935 г.: 
„Шип. сокол“ ста-
ва носител на Об-
щинската купа, 
20.10. Днес се 
игра дерби мача 
на Варна между 
„Шип. сокол“ и 
„Тича“ за Об-
щинската купа. 
Играта на два-

та тима бе устремна, но на 
много места бе изпълнена с 
грубости, които преминаха 
границите на търпимото. В 
резултат на това, силно бе 
контузен в крака отлични-
ят нападател на „Ш. сокол“ 
Илия Булашев. След някол-
ко сполучливи и резултатни 
пробиви в първото полу-
време, „Ш. сокол“ успя да 
маркира 2 гола срещу един в 
полза на „Тича“. В 38 мин. на 
второто полувреме, реферът 
г. Зографов дава дуспа срещу 
„Тича“. “Тичанци“ протести-
рат и недоволни от справед-

ливото решение напускат 
терена. Дуспата е бита в оп-
разнената врата и реферът 
обявява краен резултат 3-1 и 
победител „Ш. сокол“, който 
става и носител на Общин-
ската купа.“

Варна, 2.11. „Шип. со-
кол“ става носител на ку-
пата „Стърлинг“ след като 
победи „Тича“ с 3-0 (2-0). 
Мачът е с благотворителна 
цел в полза на дружество 
„Червен кръст“. Реферира 
г. Терцета. Купата бе под-
несена от председателя на 
дружество „Червен кръст“ 
г. д-р Танев.“

* * *
В. „Спортъ“, бр. 1064, 

13.11.1935 г.: „Тича“ – „Ш. 
сокол“ 2-1 (0-0), Варна, 10.11. 
Днес, след обяд на Колодру-
ма се игра федеративния 
мач, който обещаваше да 
бъде един от най-интерес-
ните през последната сед-
мица. На терена двата тима 
излязоха с видимо желание 
за победа. “Тичанци”, за да се 
реабилитират за нанесените 
им напоследък поражения, 
а „Ш. сокол“, за да подчертае 
своето преимущество над 
тима на „Тича“.  Играта в са-
мото начало е много бавна. 
Двата противника като че ли 
се страхуват да проведат на-
падение. Полека-лека обаче, 
играта се оживява. “Тичанци” 
на няколко пъти блокират 
вратата на „Ш. сокол“, но без 
резултат, при което положе-
ние завърши първото полу-
време. През второто полу-
време “тичанци” на няколко 
пъти застрашават вратата 
на Янакиев. В 4-та мин., след 
един много добре бит фаул, 
левият краен на „Тича“, Пе-
тър Денев с глава откри ре-
зултата. Играта добива мно-
го бързо темпо. Не минали 
и две минути, откакто „Тича“ 
откри резултата, „Ш. сокол“ 
чрез д. инс. Тонев изравнява. 

В 22-ра мин. при едно на-
падение на „Тича“ от дясно, 
настава меле пред вратата 
на „Ш.с.“, което Кирилов об-
ръща в гол – 2-1 за „Тича“. От 
своя страна, „Ш. сокол“ съз-
даде редица нападения, все 
безрезултатни. Играта заг-
рубява. Към края на мача, 
играчът на „Ш. сокол“ Илия 
Булашев, който в този мач 
не игра, се нахвърли върху 
един от играчите на „Тича“ 
с цел да му нанесе побой, 
обаче полицията се наме-
си навреме и предотврати 
скандала. Не след дълго, 
реферът Ангел Донсузов 
обяви края.“

В. „Спортъ“, бр. 1068, 
20.11.1935 г.: „Тича“ – 
„Радецки“ 1-0 (0-0), Варна, 
17.11. Днес след обяд на 
Военното игрище се със-
тоя този федеративен мач. 
Към средата на второто 
полувреме л. инс. на „Тича“ 
при едно нападение успя 
да отбележи единствени-
ят гол за тима си. Поради 
настъпилата тъмнина, 10 
мин. преди края на играта, 
реферът г. Попов прекрати 
играта.“ 

* * *
Годината ще се запом-

ни и с дебюта на Оник Хари-
пян в националния отбор. 
На 1.01.1935 г. в Атина, Бъл-
гария побеждава Гърция 
с 2-1, в мач от турнира за 
Балканската купа. Бекът на 
„Тича“ е титуляр в този мач. 
Любопитна подробност е, 
че за гръцкия отбор на те-
рена е Данийл Даниелян, 
обличал екипа на „Тича“ 
две години по-рано. Хари-
пян изиграва 4 мача за на-
ционалния отбор, от които 
3 са победи и един е равен. 
С Оник Харипян в състава 
си, България става за втори 
път носител на Балканската 
купа. 

1935

Оник
Харипян

 С решение на Ми-
нистерството на 

войната е открит 
мавзолеят на Вла-
дислав ІІІ Ягело. По 

повод 520-годишни-
ната от битката 

е създаден и музей с 
експозиция, в която 
е изложен докумен-

тален материал 
за походите и бит-

ката при Варна. 
На 4.08. Цар Борис 
ІІІ взема ключа на 

мавзолей “Владислав 
Варненчик”, поднесен 

му от полк. Петър 
Димков. Известният 

лечител по това 
време е отново 

командир на 8-ми 
пехотен приморски 
полк и командир на 

варненския гарнизон.
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Първенство на ВоСо 1935 – 1936 г.
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.

1. Тича  1-0 5-1 5-1 2-4 4-2 3-0c 7-1 14 12 1 1 50-14 25

2. Победа 2-5  1-1 1-5 3-0c 4-1 2-0 3-0c 14 9 1 4 32-18 19

3. Аспарух 1-1 3-0c  2-0 3-0c 0-3с 2-0 3-0c 14 7 3 4 26-15 17

4. Ш. сокол 1-2 0-3c 1-0  1-3 2-1 6-0 5-1 14 7 0 7 33-23 14

5. Владислав 0-3с 0-3с 0-3с 2-1  0-3с 8-1 0-3с 14 6 0 8 25-34 12

6. Радецки 0-1 2-4 0-0 0-6 3-0с  2-1 1-1 14 4 3 7 21-28 11

7. Левски 0-7 0-3 4-0 0-4 2-4 3-1  3-0c 14 4 0 10 17-42 8

8. Варна 1-4 0-3с 0-7 3-0c 3-4 2-2 0-3с  14 2 2 10 15-45 6

В отбора на „Вла-
дислав“ от юношите пре-
минава Недко Недев - Пи-
лето, който е на 15 години. 

В началото на годината 
16-годишният Стоян Ор-
манджиев - Пашата е при-
влечен във „Владислав“. 
Орманджиев има мачове 
за „Радецки“ в есенният 
дял от първенството, пора-
ди което не може да бъде 
редовно картотекиран във 
„Владислав“. Мачовете от 
първенството на ВОСО, в 
които участва Орманджи-
ев, „Владислав“ губи слу-
жебно. 

Първенството е спече-
лено за втори пореден път 
от „Тича“. 

В. „Спортъ“, бр. 1126, 
10.04.1936 г.: „Ш. сокол“ 
бие „Владислав“ с 3-2 (2-2). 
На 5.04 се игра този прия-
телски мач. Резултатът се 
откри от „Владислав“. „Ш. 
сокол“ изравни и покачи 
след това чрез Николов. 
„Вл.“ не закъсня да израв-
ни чрез Ганев. Във вто-
рото полувреме Булашев 
използва създадените от 
него добри положения, за 
да даде победния гол. На-

края реферът даде дузпа 
срещу „Ш. сокол“, която 
бе бита безрезултатно.“

В. „Спортъ“, бр. 
1136, 6.05.1936 г.: „На 
3.05 „Владислав“ победи 
„Варна“ с 4-3 (4-1). В пър-
вото полувреме, бившия 
държавен първенец бър-
зо се наложи и отбеляза 
4 гола. След почивката 
обаче, „Варна“ вложи го-
ляма амбиция и едва не 
изравни резултата. 

„Тича“ – „Аспарух“ 
1-1. Това бе неочаквано, 
защото се очакваше, че 
„Тича“ ще вземе лека по-
беда. „Аспарух“ обаче се 
показа много твърд и из-
лезе с чест от тази нерв-
на борба.“

В. „Спортъ“, бр. 
1139, 13.05.1936 г.: 
„Владислав“ – „Победа“ 
1-0 (0-0), Варна, 10.05. 
Още в самото начало 
„Победа“ се впуща в на-
падение и през цялото 
време застрашава вра-
тата на „Владислав“. През 
последните минути на 
второто полувреме при 

едно прехвърляне на Бо-
ранов, л. кр. на „Вл.“ със 
силен шут вкарва побед-
ния гол.“

***
В. „Спортъ“, бр. 1142, 

18.05.1936 г.: „Владислав“ 
бие „Тича“ с 3-2 (1-0). Днес, 
17.05 в 3 часа след обяд 
на игрището в Колодрума 
се състоя многоочаква-
ния мач. Пред погледите 
на многобройна публи-
ка играта започна, като 
„Владислав“ играеше сре-
щу вятъра. Играчите и от 
двата тима развиха жива 
и тактична игра и първото 
полувреме завърши 1-0 
за „Владислав“. След по-
чивката играта бе отново 
изпъстрена с красиви по-
ложения, които накараха 
публиката да напусне иг-
рището много доволна. 
Във второто полувреме 
всеки от тимовете отбеля-
за по 2 гола, като единия 
за „Владислав“ бе отбе-
лязан от бека след един 
фаул.“

В. „Спортъ“, бр. 1150, 
3.06.1936 г.: „Тича“ - „По-

1936

На 6.02. в Гармиш-
Партенкирхен офи-
циално са открити 
зимните Олимпий-
ски игри

***
Февруари 1936 г. е 
изваден екипажът 
на германската 
подводница UB-45, 
(потопена от мина 
край Евксиноград 
през 1916 г.) и погре-
бан в новите вар-
ненски гробища
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беда“ 1-0, Варна, 1.06. Ма-
чът от есенния полусезон, 
сега се доиграва с 30 мин. 
„Тича“ успя да даде един-
ствения гол чрез лявото 
крило, което му осигури 2 
точки и добро място в таб-
лицата. 

„Владислав“ победи 
„Ш. сокол“ с 2-1 (1-1). Игра-
та бе много разгорещена 
и изби в грубости. При от-
белязване на първия гол 
за „Вл.“ бе контузен вра-
таря на соколци. Реферът 
Данев изпусна играта. По 
двама играчи от тимовете 
напуснаха през второто 
полувреме поради конту-
зии.“

В. „Спортъ“, бр. 1154, 
10.06.1936 г.: „Тича“ по-
беди „Ш. сокол“ с 4-0 (2-0), 
Варна, 7.06. “Тичанци” мно-
го се проявиха и доказаха 
своята класа и резултат-
ност. „Ш. сокол“ трябваше 

да преклони глава пред 
един такъв противник. На-
истина, той игра с резерв-
ния си вратар, но послед-
ния не може да се вини за 
головете, още повече по-
каза качества, които след 
време спокойно ще му 
позволят да замести титу-
ляра Янакиев.“

В. „Спортъ“, бр. 1157, 
17.06.1936 г.: „Тича“ бие 
„Левски със 7-0, 14.6. След 
обяд при проливен дъжд 
и силно разкалян терен, 
който спомогна за пора-
жението на „Левски“, чи-
ито играчи не можаха да 
издържат. Първенството 
е вече към своят край и 
то клони към „Тича“, осо-
бено ако последния спе-
чели контестацията за 
загубения си мач срещу 
„Владислав“ с 3-2. „Тича“ 
контестира нередовност-
та на бека на „Владислав“ 
Пашата (бел. Стоян Орман-
джиев), който през есен-

ния полусезон е играл за 
„Радецки“.

В. „Спортъ“, бр. 1162, 
26.06.1936 г.: „Не „Тича“, а 
„Владислав“ е първенец 
на Варна. Вчера бяхме 
посетени в редакцията 
от г. Ст. К. Йовков, член на 
управата на „Владислав“ - 
Варна, който ни депозира 
следното писмо относно 
първенството във Варна: 
„По повод появилата се 
онзи ден „таблица“ от 
първенството на Варна, 
в която „Владислав“ е по-
ставен на последно мяс-
то, държим да заявим, че 
въпросната „таблица“ е 
представена тенденци-
озно с цел да злепостави 
клуба. Истината е тази, че 
„Владислав“ е спечелил 
до сега всичките си феде-
ративни мачове и че въ-
преки задкулисните ма-
неври на известни „спорт-
ни“ среди и попълзнове-

СК „Вла-
дислав“ сезон 

1935 - 1936, прави 
от ляво надяс-

но: неизв., Георги 
(Джон) Мишков, 

Иван Моканов, 
Александър Коев - 

Железния, Стефан 
Боранов - Черная, 
Никола Калдаръ-

мов, Йордан Кирчев 
- Дучето, Стефан 

Дачев - Дача, д-р 
Цветан Димитров 
- Цеко, ..., клекнали: 
Кирил Денев - Мин-

дила, Петър Темел-
ков - Касапчето, 
Андрей Иванов - 

Дядката, Панайот 
Георгиев - Панчо, 

Иван Попов, Милан 
Статев, Недко 

Недев - Пилето и 
Любен Балтаджиев
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нията им да се доберат до 
първенството с админи-
стративни победи, едва ли 
ще успеят. Защото клубът 
ще се погрижи да запази с 
достойнство това, което е 
извоювал на игрището, а 
при това намира също, че 
мина времето, когато побе-
дените можеха да се кичат 
с лаврите на победители. 
До днес, „Владислав“ е дал 
следните резултати на иг-
рището: срещи „Тича“ 3-2, 
„Ш, сокол“ 3-1 и 2-1, „Варна“ 
4-3 и 4-2, „Победа“ 1-0, „Ра-
децки“ 2-1 и 6-2, „Аспарух“ 
6-0 и 3-0 (адм. поради нея-
вяване на противника). Съ-
щевременно г. Йовков ни 
поясни, че днес тимът на 
„Владислав“ е в онази фор-
ма, каквато имаше през 
1924/1925 г., когато за пър-
ви път взе Царската купа и 
Държавното първенство.“

Бел. В брой 1158 от 
19.06.1936 г. е представена 
таблица от класирането в 
първенството на ВОСО, в 
което „Владислав“ е пред-
ставен на последното 8-мо 
място с 0 точки и обясне-
ние, че всички мачове са 
загубени административ-
но, поради нередовна кар-
тотека.

В. „Спортъ“, бр. 1168, 
11.07.1936 г.: „Тича“ – „Лев-
ски“ 3-0 административно, 
4.07. Първият халфтайм 
„Тича“ водеше с 2-0. Във 
втория „Левски“ напусна и 
реферът даде 3-0. 

„Владислав“ – „Победа“ 
1-1. Резултатът е изненад-
ващ за „Владислав“, който 
иска да минава за най-си-
лен тим в града.“

В. „Спортъ“, бр. 1174, 
20.07.1936 г.: „Владислав“ 
– „Левски“ 4-2, 19.7. „Лев-
ски“ не искаше да признае 

четвъртия гол и напусна.

„Тича“ бие „Победа“ с 
3-2, но поради напредна-
лото време остава да се 
доиграят 30 минути.“ „В 
събота, 22.08 се игра про-
дължението от 35 мин. от 
мача, който бе прекъснат 
при 3-2. Още със започва-
нето „Тича“ разви много 
устремна игра и отбеляза 
4 гола срещу 1 на „Побе-
да“. Крайният резултат от 
този мач е 7-3 за „Тича“. 

В. „Спортъ“, бр. 
1177, 27.07.1936 г.: 
„Тича“ бие „Ш. сокол“ 
с 5-1, 26.7. Головете за 
„Тича“, която привърши 
вече мачовете си, дадоха: 
Денев – 1, Собаджиев – 1 
и ц. фор. – 3.

„Владислав“ – „Лев-
ски“ 8-1.“

В. „Спортъ“, бр. 
1182, 5.08.1936 г.: „Ва-
рна, на 1 и 2.8 тук гостува 
русенския първокласен 
клуб „Напредък“. В събо-
та срещу „Радецки“ мача 
завърши 1-1. В неделя 
русенци също завърши-
ха наравно – 2-2 с „Тича“, 
който пропусна една 
дузпа, която Харипян би 
умишлено вън заради 
протеста на гостите. И 
двата мача бяха интерес-
ни и задоволиха публи-
ката. Русенци се показаха 
добри.“

В. „Спортъ“, бр. 
1201, 14.09.1936 г.: 
„Първенството на ВОСО 
приключи. Първенец е 
„Тича“ с голям аванс пред 
следващия „Победа“. 

 
Градска купа 

„Варна“

В. „Спортъ“, бр. 1204, 

21.09.1936 г.: 
„За купата на 
Варна, „Варна“ 
бие „Тича“ с 2-1, 
20.9. Днес за-
почна първия 
тур от турнира 
за градската 
купа „Варна“. Из-
ненадата дой-
де още днес. 
Първенецът на 

града и претендента за 
Царската купа „Тича“ бе 
елиминиран от конкурен-
цията. Макар още в нача-
лото „Тича“ взема аванс 
от един гол, „Варна“ се 
наложи и заслужено взе 
победата. Вторият мач бе 
„Победа“ – „Аспарух“ 4-2.“ 
„2.11, „Победа“ печели ку-
пата „Варна“ като победи 
„Левски“ с 3-2“

* * *

Държавно
първенство

В. „Спор-
тъ“, бр. 1207, 
28.9.1935 г.:

“ Т и ч а ” 
(Варна) ели-
минира

“Левски” (Бургас) 
също с 1:0 (0:0)

27.09. Борбата за Цар-
ската купа предизвика 
грамаден интерес тук Иг-
рището бе препълнено, 
може би с рекордна пуб-
лика. Играта започна с го-
ляма амбициая и от двете 
страни и се води с про-
менливо надмощие. “Тича” 
имаше по-често инициати-
вата и нападаше с по-до-
бри комбинации, докато 
“Левски” провеждаше по-
вече единични откъслеч-
ни пробиви.

През второто полувре-
ме “Левски” стана по-акти-
вен, но и “Тича” не отстъп-

1936

* * *
На 16.02. при ранни-
те парламентарни 
избори в Испания 
побеждава леви-
чарският Народен 
фронт за сметка на 
десницата от На-
ционален фронт.

***
На 15.04. начало на 
първото възстание 
на арабското насе-
ление в Британския 
протекторат Па-
лестина срещу еми-
грацията на евреи 
от Европа.

***
На 17.07. е извършен 
военен преврат 
срещу Втората 
република в Испания, 
започва Испанската 
гражданска война, 
генерал Франко пое-
ма цялата власт от 
страната на нацио-
налистите. 
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ваше. Играта се води все 
така променливо, опасни 
нападения се редуват и 
пред двете врати, докато в 
24-та минута дясното кри-
ло на “Тича” Байчев успя 
да даде единствения гол в 
мача и с това класира тима 
си на полуфиналите за 
Царската купа и държав-
ното първенство.

В. „Спортъ“, бр. 1217, 
12.10.1935 г.:

“Славия” спечели 
Царската купи като по-
беди “Тича” с 2-0 (2-0)

Състезанията за Цар-
ската купа се провеждат 
вече единадесета година. 
Интересът към тях, с не-
значителното изключение 
от миналата година, ви-
наги е бил голям. И през 
годините на възхода на 
футбола, даже много го-
лям. Последният финал 
не направи изключение. 
Множеството, което бе се 
стекло на “Левски”, пока-

3.10.1936 г., София, 
полуфинал за ДП 

срещу "Кракра" 
Перник, "Тича" 
в тъмен екип, 

прави от ляво: 
Добри Байчев, 

Борис Кирилов, 
Панайот Розов, 

Иван Сарайдаров, 
Илия Собаджиев, 

Илия Дончев, Оник 
Харипян, Вили 

Петков и Стефан 
Попов (секр.), 

клекнали: Атанас 
Ковачев, Стефан 

Калъчев и Гарабед 
Гарабедов

за, че интересът отново се 
събужда и като че ли гони 
границите от миналото. 
Това е доста радостно.

Играта на финалисти-
те също така бе добра и 
може да се причисли към 
една от редките игри, кои-
то столицата е виждала на-
последък.

Варненският “Тича”
Поднесе на публиката 

една приятна изненада. 
Яви се на игрището с един 
тим, който не може и да се 
сравнява с оня от полуфи-
нала, макар, че бяха под-
менени само двама игра-
чи. Вялата, безинтересна 
и лишена от много качест-
ва игра, която “тичанци” 
дадоха в полуфинала, бе 
заместена във  финала от 
една чувствително пови-
шена в качествено отно-
шение игра.

Играта на “тичанци” 
и целия мач

се раздели на две по-
ловини, толкова различни 
една от друга, че остана 
впечатлението както в 

двете половини да уча-
ствуват два различни 
тима. Не би могло да се 
каже: „Ролите бяха разме-
нени“, защото ако играта 
на “славистите” през пър-
вото полувреме бе по-до-
бра от тая на “тичанци”, иг-
рата на последните през 
второто полувреме бе по-
добра от тая на “слависти-
те” през първото.

В първото полувре-
ме

“славистите” играха 
с много голям устрем. Те 
гонеха преди всичко гола, 
с който да осигурят пона-
татъшния спокоен развой 
на играта си..., за да не 
позволят фактите да оп-
ровергаят предвиждани-
ята на техния капитан.

За тая цел обаче, иг-
рата на “славистите” не бе 
много добре построена. 
Ако между тях и по-точ-
но сред нападателите им 
имаше по-голямо разби-
рателство, първият гол 
на “славистите” щеше да 
падне преди 22-та мину-
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та. Това неразбирателство 
идваше най-напред в плът-
ното събиране на вътреш-
ната тройка и в не много 
нападателната игра на хаф-
бековете. После това може 
да се отнесе и към бавното 
ляво крило.

отбраната на “сла-
вистите”

бе много по-добре 
организирана от напа-
дението. От крайните от-
бранители по-правилна и 
по-уместна и резултатна 
игра имаше Ковачев, от 
хафбековете—Минковски, 
който нарочно трябва да 
се отбележи това, на тоя 
мач даде игра далеч по-
добра от игрите му през 
цялата последна година. 
Байкушев, както винаги бе 
твърд, но той не можа да 
използува тая си твърдост, 
за да съсредоточи играта 
в себе си и да командува 
положението както подо-
бава на един център халф. 
От тук именно произлезе и 
разкъсаността на нападе-
нието и не добрата връзка 
между него и отбраната.  За 
тази разпокъсаност оказа 
влияние и не до там добре 
обиграния ляв халф Зогра-
фов, благодарение на кой-
то цялата лява страна на 
“Славия” бе откъсната през 
двете полувремена.

Червените “тичанци”
 направиха доста греш-

ки, които им струваха два 
гола, решающото обстоя-
телство за спечелване на 
състезанието и купата. В 
първото полувреме “ти-
чанци” водеха основно 
погрешна във всяко отно-
шение игра. Играеха наис-
тина доста бързо, но ком-
бинираха прекалено и се 
страхуваха да шутират във 
вратата. Но голямата им 

грешка, която им струва 
и загубването на мача бе, 
че бяха много предпаз-
ливи, много затворени 
и внимателни към това, 
да не допустнат гол, но и 
да не предприемат рис-
ковани нападения, за да 
спечелят такъв. 

Техника и двата тима 
не проявиха. Един по-из-
искан техник, един, който 
заемаше първото място 
между техниците от два-
та тима бе левият  инсайд 
на “Тича” - Кожухаров.

Второто полувреме
Второто полувреме, 

както споменах-
ме, бе един мач за 
себе си, една част 
от мача, която се 
различаваше във 
всяко отношение 
от предната. “Ти-
чанци” изостави-
ха погрешната си 
тактика от първия 
хафтайм и направи-
ха много добре, че 
сториха това точно 
на време. Състеза-
нието не бе загубе-
но, защото оставаха 
още 45 мин. и една 
малко парадоксал-
на предпоставка: 
като се счита състе-
занието загубено, 
с една отворена и 
силна игра то може 
да се спечели.

Тичанци напра-
виха точно това, но 
. .. за него бе необ-
ходимо и повече 
рутина за големи 
мачове, които тряб-
ва да се печелят по тоя 
начин. Благодарение на 
това обстоятелство цяло-
то второ полувреме бе в 
полза на “тичанци”, тол-
кова в полза на “тичанци”, 
че ако в подобни случаи 
се прилагат боксовите 

правила, “тичанци” да го 
спечелят по точки с голя-
мо преимущество.

Грешките на “тичан-
ци”

През второто реши-
телно полувреме се дъл-
жаха повече на липсата им 
на практика и основната 
грешка на тима - прекале-
ното комбиниране пред 
вратата, за да се изработи 
най-изгодното положение 
за шут. От три години на-
сам откакто “тичанци” ид-
ват да играят в София тая 
грешка е една и съща, без 
да е поправена поне в ня-

кои единици от тима.
Надмощието на “Тича” 

през това полувреме бе 
явно подчертано и без-
спорно. То трая непрекъс-
нато, защото отделните 
откъслечни нападения на 

1936
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славистите не могат да се 
съвземат за пробив в над-
мощието на червения тим. 

“Славистите” бяха в 
отбрана

Но в една добре об-
мислена и приложена от-
брана, която им осигури 
мача. Белия тим играеше 
само в своето поле, но 
трима от неговите напа-
датели стояха на линията, 
готови да поемат всяка 
отбита отзад топка и да я 
пренесат към противната 
врата, която при това по-
ложение можеше лесно да 
се пробие.

При така разбитата 
игра и двата тима имаха 
доста щастие. “Белите”, че 
успяха да удържат силно-
то „притискане“, без да по-
лучат гол, а “червените”, че 
при силно изтеглените им 
напред играчи не бяха не-
удържимо изненадани от 
опасните, бързи откъслеч-
ни нападения на белите

надмощието на “ти-
чанци”

подчерта, че тимът им 
може да даде повече от 
това, което дава, ако в иг-
рата му залегнат два нови 
елемента - смелостта и по-
голяма съсредоточеност 
пред вратата. Тимът на 
“Тича” е съставен повече 
с оглед на проявленията 
на отделните играчи, от-
колкото на цялото. А ос-
вен това тимът все още не 
може да придобие рутина-
та и замахът, необходими 
да се развие една свобод-
на игра.

В това отношение “сла-
вистите” далеч превъз-
хождаха варненци. Много 
обяснимо. Първите со-
фийски тимове са имали 
до сега много възможнос-
ти да придобият тия си ка-

чества. Такива възможнос-
ти тимовете от провинци-
ята имат рядко или почти 
никак и затова мъчно ще 
могат да подобрят класата 
си.

Резултатът е реален
Възможностите на 

варненци, въпреки надмо-
щието им не бяха в състоя-
ние да дадат друг облик на 
резултата. Фаулът, който 
бе направен от Янакиев 
не бе маркиран от рефера, 
но той бе една безспорна 
дузпа от всички гледища. 
Въпрос е дали тази дузпа, 
даже и преобърната в гол, 
щеше да промени резулта-
та така, че той да се смята 
за не реален.

Реферът г. Тодор Ата-
насов води играта мно-
го добре. Единствената 
грешка, която направи бе 
пропустната дузпа. Това 
бе наистина съществена 
грешка.

отлично впечатле-
ние

направи държане-
то и другарската игра на 
“тичанци”. “Тичанци“ се 
представиха като отлично 
дисциплиниран тим, кой-
то гледаше на състезание-
то от към неговата голяма 
страна, а не от към тая, на 
която гледат обикновено 
тимовете. В София, вар-
ненци са познати като дос-
та избухливи и амбициоз-
ни младежи, които често 
спорят за случаи, за които 
нямат право да спорят. 
“Тичанци” направиха го-
лямо изключение от това 
и бяха наблюдавани със 
симпатии и съчуствие. Тая 
си дисциплина и другар-
ство “тичанци” най-добре 
доказаха при втория гол, 
който макар че беше явен, 
при други случаи сигурно 
щеше да бъде повод за 

безкрайни спорове и на-
пускане на игрището.

“Тичанци” изгубиха 
състезнието много до-
стойно, но тая загуба за 
тях е голям актив, кой-
то ако не можа да се за-
твърди с владението на 
купата, се затвърдява със 
завладяване сърдцата на 
софиянци.

Как се разви борбата
Церемонията преди 

мача
Под звуците на марш, 

на терена излизат двата 
юношески тима на “Лев-
ски”, които образуват 
шпалир с развети знаме-
на. Веднага след това, под 
гръмки овации се поя-
вяват двата финалисти в 
състав:

“Славия”: (целите в 
бяло — от дясно наляво) 
Христов, Ковачев и Яна-
киев: Минковски, Байку-
шев и Зографов; Стайков, 
Стефанов, Милев; Кита-
нов и Сърмов.

“Тича”: (целите а чер-
вено) Сарайдаров, Хари-
пян и Гарабедов: Петков, 
Калъчев и Ковачев; Нико-
лов, Собаджиев, Кирилов, 
Кожухаров и Денев.

Строени във фронт 
срещу централните три-
буни, тимовете получават 
приветствия и после поз-
дравяват публиката. Му-
зиката свири „Шуми Ма-
рица“ и „Химна на Царя”, 
изслушани на крака от 
многохилядната публика. 
Ято гълъби се извива над 
игрището.

После играчите се 
нареждат. “Тича” е срещу 
слънцето.

Първият удар
имат варненци. “Сла-

вия” веднага отнема и 
чрез Стайков минава в 

1936

* * *
На 1.08. Адолф Хит-

лер открива летни-
те Олимпийски игри 

в Берлин. Олимпий-
ският огън, запален 
в древна Олимпия е 
пренесен с щафета 

до Берлин. На те-
риторията на Бъл-

гария шествието 
влиза на 25.07. през 

Кулата. В суматоха-
та изчезват 14 от 

сувенирните дръжки 
на оригиналната 

факла. Бегачите си 
предават огъня, но 

дръжките остават 
техни – за спомен. 

Атлетите от 
щафетата по сто-

личните улици ос-
тават без сувенири 
и шумно протести-
рат. След 8 годишно 

отсъствие, Бълга-
рия участва на игри-

те с 26 спортисти. 
Най-добро класиране 
постига Христо Ма-

лакчиев – десети във 
всестранната езда. 
От Варна участват 

колоездачите Про-
дан Георгиев, Алекси 

Николов, Божко Ян-
чев и Марин Николов.
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нападение. Сърмов полу-
чава и още в самото нача-
ло вади аут. Докато “Тича” 
играе все още сдържано 
и не ориентирано, “бели-
те” вземат инициативата 
и провеждат редица на-
падения, предимно чрез 
Стайков. Играта е все още 
мудна, сбъркана и лишена 
от темпо.

В 10-тата мин.  “Тича” 
прави бързо спускане чрез 
Кожухаров и Денев, но Ко-
вачев чисти. Малко след 
това Стайков спринтира, 
догонва една почти из-
пусната топка и центрира 
опасно. От един метър Ки-
танов бие с глава, но право 
в ръцете на Сарайдаров.

Надмощието на бели-
те продължава. Играта се 
води предимно в полови-
ната на “Тича” и “червената” 
отбрана има много работа. 
Варненци правят откъс-
лечни нападения, които 
завършват още в пеналте-
рията на “Славия”.

В 22-та минута един по-
лувисок дурх намира Стай-
ков, който поема, центрира 
високо и Милев праща в 
мрежата на “Тича”.

Резултатът е открит – 
1-0 за “Славия”.

“Белите” провеждат 
упорити нападения. Хари-
пянов и Гарабедов се борят 
с всички сили.

“Славия” печели пър-
вия корнер, Сърмов вади 
аут. Веднага след това един 
силен удар е блокиран ус-
пешно от Сарайдаров, а 
малко по-късно една опас-
на топка среща гредата.

Стайков спринтира от-
чаяно, догонва и от самата 
аут линия центрира, след 
неуспелия опит на Ковачев 
да го маркира.

Сърмов получава и 
бие силно. Сарайдаров се 
хвърля и лови, но топката е 

вече зад голлинията.
Славия покачва 2-0.
До края на полувре-

мето белите доминират.

Второто полувреме
В играта рязко про-

меня своята физионо-
мия. “Тича” влиза в едно 
чудесно темпо, което й 
дава инициативата. Чрез 
Денев и Кирилов вар-
ненци правят първия 
пробив. Техните атаки са 
форсирани и бързи, но 
срещат, един организи-
ран дефанс, който ги па-
рира успешно.

В 8-та минута “Тича” 
печели корнер в дясно 
бит успешно, но прои-
гран поради офсайд. Иг-
рата е вече много жива. 
Варненци доминират. 
Реферът маркира после-
дователно фаули на “Сла-
вия”.

В 24-та минута рефе-
рът пропусна един груб 
фаул в гол-ерията на 
“Славия”, когато Китанов 
без топка рита в гърба 
Кирилов.

Милев и Стайков пра-
вят откъслечни пробиви. 
Играта е у варненци, но 
всичките им нападения 
завършват без резултат. 
В 39-та мин. Кожухаров 
се откъсва, спринтира, 
но пред самата врата е 
маркиран от Янакиев.

Краят на мача идва 
без да се промени резул-
тата от първото полувре-
ме.

Изявленията след 
мача

Дим. Байкушев. капи-
тан на “Славия”: „Доволен 
съм от победата. Във вто-
рия хафтайм играта ни се 
разстрои главно поради 
слънцето, което биеше 
косо в очите ни и не-
разположението на дес. 

инсайд, който игра болен 
и във втория хафтайм от-
падна, 

Попов, един от во-
дачите на “Тича”. “Довол-
ни, извънредно доволни 
сме от хубавите думи на 
генерал Цанов, на пред-
седателя на БНСФ г. ми-
нистъра Кожухаров и от 
държането на софийската 
публика. По отношение на 
играта и резултата мисля, 
че не заслужавахме тази 
съдба. Вторият хафтайм 
инициативата бе изцяло в 
наши ръце. Реферът явно 
ни онеправда с една дуз-
па, която може би съвсем 
щеше да промени физио-
номията на целия мач. Не 
отказвам обаче, качества-
та на “Славия”.

Вили Петков, капитан 
на „Тича“: „Съдба! Дадохме 
това, което можахме. Ре-
зултатът обаче, определя 
победителя. Нека им чес-
титя на “Славия” купата и 
високата титла!“

Център форуардът на 
„Тича“ Борис Кирилов спо-
деля своето виждане вър-
ху мача пред журналиста 
Силвестър Милчев: „Софи-
янци откриха резултата, 
но гола им беше пълен по-
дарък. Топката не влезе в 
мрежата. Вратарят Сарай-
даров я улови, а съдията 
посочи центъра. Странич-
ният рефер видя истина-
та и напразно махаше. Не 
протестирахме, нямаше 
смисъл. Поддържахме 
надмощие в играта. При 
една атака влязох в нака-
зателното поле, резулта-
тът беше 1-0, защитник на 
„Славия“ ме удари в гърба 
и ме събори на сгурията. 
Съдията Тодор Атанасов 
от София си затвори очите, 
не даде дузпа. Ако не бях 
спънат, можех да изравня. 

1936

* * *
Октомври 1936 г., 
Сталин започва 
Голямото пречист-
ване в СССР, про-
дължило до 1938 г., 
кампания на терор 
и убийства срещу 
„контра-революцио-
нери“ и „врагове на 
народа“, термини 
насочени против 
интелигенцията, т. 
нар. кулаци и някои 
национални малцин-
ства (напр. поляци), 
смятани за възмож-
ни саботьори и шпи-
они. Между 700 000 и 
1 200 000 граждани 
са избити.

* * *
Над морския канал, 
свързващ Варнен-
ския залив с езерото 
е построен подви-
жен железен мост 
(демонтиран при 
прокарването на 
днешния “Аспарухов 
мост”).
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18.10.1936 г., ст. "Юнак", София, финал за ДП, "Тича" в червено, прави 
от ляво надясно: Стефан Попов (секретар), Иван Сарайдаров, Оник 
Харипян, Вили Петков, Гарабед Гарабедов и Пейчо Кожухаров, клекнали: 
Панайот Розов, Петър Денев - Арапа, Атанас Ковачев (приведен), Илия 
Собаджиев, Стефан Калъчев и Борис Кирилов



301



302

Тогава обликът на мача 
щеше да е съвсем друг.“ 
(от „Футболната роман-
тика“, С. Милчев, 1998 г.)

* * *

В. „Спортъ“, бр. 1227, 
11.11.1936 г.: „Във Варна 
играят още приятелски 
мачове, 9.11. Докато в 
другите области първен-
ствата вървят по своя нор-
мален път, тук даже няма 
още съставена програма, 
защото не съществува 
футболен комитет. Вче-
ра трябваше да се играе 
финала за купата „Червен 
кръст“ между „Левски“ и 

„Победа“, кой-
то се отложи 
по техниче-
ски причини. 
Вместо това 
„Ш. сокол“ и 
„В ладис лав“ 
си уредиха 
п р и я т е л с к и 
мач, в който 
с 3-1 победи 
„Владислав“.

В. „Спор-
тъ“, бр. 1230, 
1 8 . 1 1 . 1 9 3 6 
г.: „Във Варна 
продължават 
приятелските 
мачове, 16.11. 
Областта про-
дължава да 
спи своят спокоен летар-
гичен сън. Докато първен-

Момент от 
финала с Гарабедов 

и Сарайдаров, 
уловил топката

в ръце

Финал, 18 октомври 1936 г.
Игр. „Левски“, София, 10 000, рефер: Тодор Атанасов

„Славия“ София – СК „Тича“ Варна  2-0 (2-0)
1-0 Милев (22‘), 2-0 Сърмов (1ПВ)

СК „Славия“: Др. Христов – Ан. Ковачев, Т. Янакиев – Хр. Минковски, 
Д. Байкушев – кап., Д. Зографов -  Н. Стайков, П. Стефанов, Кр. Милев, 

Г. Китанов, Г. Сърмов
СК „Тича“: И. Сарайдаров – О. Харипян, Г. Гарабедов –  В. Петков – 

кап., Ст. Калъчев, Ат. Ковачев – П. Розов, И. Собаджиев,
Б. Кирилов, П. Кожухаров,

П. Денев

ството навсякъде е в раз-
гара си, Варна още очаква 
да почне есенния полусе-
зон, програмата за който 
сигурно ще бъде готова 
когато падне снега. Клубо-
вете използват празници-
те за приятелски срещи. 
Вчера „Владислав“ победи 
„Варна“ с 8-2 (4-1). „Варна“ 
се появи с подновен със-
тав, но „Владислав“ имаше 
през всичкото време нео-
споримо надмощие.“

В. „Спортъ“, бр. 1233, 

1936
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27.11.1936 г.: „Мачове за 
първенство още няма. В 
неделя играха приятелска 
среща „Владислав“ и „Лев-
ски“, която при 2-0 за пър-
вите бе прекъсната заради 
сбиване между играчите.“

В. „Спортъ“, бр. 1239, 
18.12.1936 г.: „Футболният 
комитет е присъдил мача 
„Владислав“ – „Тича“ с 0 
точки и 0 голове, поради 
непредставяне списък на 
клубната полиция съглас-
но новия правилник. „Вла-
дислав“ е обжалвал това 
решение на футболния 
комитет, защото въпре-
ки че още на 24 ноември 
той е поискал писмено 
от Б.Н.С.Ф. да му бъде 
изпратен новия правил-
ник, такъв и до днес не 
е получен. От къде тога-
ва клубовете ще научат 
съдържанието на новия 
правилник, за да не стават 
опущения като горе посо-
чените.“

В. „Спортъ“, бр. 
1241, 25.12.1936 г.: „На 
20.12. се играха следни-
те мачове за първенство: 

„Владислав“ – „Аспарух“ 
6-0. Силите на двата тима 
съвсем не схождаха, „Вла-

30.10.1936 г., 
"Тича" преди мача 
срещу тим от 
крайцера "Емден", 
от ляво надясно: 
Вили Петков, 
Иван Сарайдаров, 
Гарабед Гарабедов, 
Пейчо Кожухаров, 
Оник Харипян, 
Щерю Добрев, 
Борис Кирилов, 
Илия Собаджиев, 
Атанас Ковачев, 
Стефан Калъчев и 
Атанас Аврамов - 
Кафето

1936
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дислав“ далеч превъзхож-
даше противника си и ако 
не беше преследван от 
лошия шанс, резултата би 
бил най-малко 10-0. Мачът 
не можа да възбуди инте-
рес, тъй като през цялото 
време играта се водеше 
пред вратата на „Аспарух“. 

„Тича“ – „Радецки - 2-0. 
Мачът не можа да завър-
ши. Реферът отстрани един 
от играчите на „Радецки“, 
заради хвърляне пръст в 
очите на бека на „Тича“, в 
резултат на което тимът на 
„Радецки“ напусна игрище-
то в 20-та минута от втория 
хафтайм. И двата тима бяха 
на едно ниво, головете ста-
наха поради несръчността 
на вратаря на „Радецки“. 
„Тича“ ще спечели служеб-
но с 3-0.“

В. „Спортъ“, бр. 1243, 
1.01.1937 г.: „Владислав“ е 

още начело в първенство-
то на Варна. „Владислав“ 
– „Левски“ 2-0, неделя, 
27.12.36 г. Мачът се игра 
на игрище „Тича“. То ни 
показа за последен път, 
че при ветровито време, 
мачовете на това игрище 
са невъзможни. Докато 
долу в игрище Колодрума 
„Тича“ и „Победа“ играеха 
необезпокоявани от вятъ-
ра, горе на игрище „Тича“, 
което е разположено на 
една доста голяма висо-
чина, „Владислав“ и „Лев-
ски“ трябваше да полагат 
геройски усилия, за да се 
справят със страшния на-
пор на вятъра. Игрането 
на мачове на това игрище 
може да даде възможност 
на по-слаб противник при 
ветровито време да запази 
равен мач или да се оттър-
ве от поражение, защото 
там може много лесно при 
желание, да протече пове-
чето време в търсене на 

топката в дерето, което е 
непосредствено по цяло-
то протежение на самото 
игрище и дълбочината 
му е около 15 метра. Това 
се потвърди и с днешния 
мач. Рефера прекрати с 10 
минути по-рано, понеже 
вятъра се усили и стана 
невъзможно да се играе.

„Тича“ – „Победа“ 3-0, 
игр. Колодрума. Въпреки 
че този мач бе проведен 
по същото време с гор-
ния, тук вятъра не духа-
ше толкова силно. „Тича“ 
игра втория хавтайм с 10 
души, понеже л. инс. бе 
силно ритнат от бека на 
„Победа“, който не за пър-
ви път се проявява. Резул-
тата не е реален. Докато 
„Тича“ използва всичките 
си създадени положения, 
„Победа“ се оказа много 
безрезултатен. Той про-
пусна три положения на 
два метра от вратата.“

1936

Георги Иванов
Мишков – Джон

(28.08.1908 г. – 30.07.1978 г.)
СК „Владислав“ 1935 – 1940 г.

Позиция: халфбек
НФД 44 мача, 5 гола

Вицешампион: 1937/1938 и 1938/1939 г.

По разказ на негови роднини, Джон получава 
прякора си от чуждоземни моряци, които баща му 
(също моряк), е водел на гости при престоя им във 
Варна. „Всички го знаеха с това име“. Джон започва 
да играе футбол заедно с брат си в местния „Левски“. 
Отличава се с едрият си ръст и мощната си физика, 
незаменим боец в центъра на терена. 

През 1935 г., Джон Мишков впечатлява и софий-
ските журналисти. След един контролен мач за оп-
ределяне на националният отбор, в. „Спортъ“, бр. 
938, 30.04.1935 г. пише: „От групата на „неизвестни-
те“ изпъкна само десният халф на варненци Джон 
Мишков, който бе и един от най-амбициозните им 
играчи. Джон притежава големи качества за хаф-
бек. Неговата физика има „обем“, в който могат без 
трудност да се поберат всички напори на тежкия 
хафбеков пост. Той е смел и е винаги по петите на 

форуардите си. У Мишков липсва само техниката, 
но това е само подробност, за която ще се погрижи 
тренингът. Джон трябва да бъде отбелязан в съста-
ва на нац. тим. Накрая смело може да се каже, че от 
вчерашната проба с варненци и русенци, в нац. тим 
могат да се предвидят само Харипян, Абаджиев и 
Мишков..“

Въпреки това, Георги Мишков не е викан в на-
ционалния отбор.

Джон е титуляр и в трите сезона на НФД. В 
последният мач от сезон 1938 - 1939 има нещас-
тието да даде рикошет на топката, от който „Вла-
дислав“ губи титлата в последния значим сезон 
за клуба. След обединението с „Тича“, Мишков и 
семейството му са върли черноморци, разказва 
племенника му д-р Марио Милчев: „След всички 
мачове на „Черно море“, чичо ми се събираше с 
приятеля си Иван Моканов (тогава треньор на 
отбора), за да обсъдят играта. Често вземаше и 
мен. Ходехме заедно на мачове, той ме направи 
черноморец.“

Джон е живеел до Шишковата градинка и след 
войната е работел във Вторични суровини. Дъщеря 
му е известната в медицинските среди проф. Миш-
кова, бивша завеждаща катедра хематология към 
Варненската Окръжна болница, а синът му Иван е 
инженер във Франкфурт, Германия.
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Вратарите Колю Колев вляво с купата "Варна" и Иван Сарайдаров, вдясно със Сребърната купа
от Букурещ на клубния празник на "Тича", Свети дух.

Йордан христов
Кирчев – Дучето

(4.08.1914 г. – 13.11.1984 г.)
СК „Владислав“ 1935 – 1944 г.

Позиция: инсайд/център форуард
НФД: 14 мача, 6 гола

Започва да играе футбол в кварталния 
„Радецки“. Клубът е известен във Варна с 
издирването на млади таланти, голяма част от 
които се включват в утвърдените вече клубове. 
Дучето преминава във „Владислав“ заедно 
с Георги Христов – Шилото и Стефан Дачев 
– Дача, а година по-късно ще ги последва и 
Стоян Орманджиев – Пашата. Иван Неофитов 
и Щерю Добрев преминават в „Тича“. Кирчев се 
утвърждава като титуляр в атаката на зелено-
белите в първият сезон от НФД 1937/38 г. След 
това, той има епизодични прояви на терена и 
тренира юношите на „Владислав“. 

За Дучето разказва „синият“ кмет на Варна 
Христо Кирчев: „Всичко у баща ми беше футбол. 
Страст, която аз не можах да възприема. Деца 
да играят на улицата, ще се спре да ги гледа с 
часове, в пек и в дъжд. Завършил е счетоводство 

в Търговската академия във Варна. Работеше като 
счетоводител, и пак на футболни клубове. Първо 
беше в „Локомотив“, след това се върна в „Черно 
море“. Беше много уважаван. На погребението му 
дойдоха много хора.“

За няколко поколения футболисти на „Черно 
море“ Дучето остава известен като Човекът, който 
дава заплатите. Добродушен шегаджия и голям 
запалянко на „моряците“.

Стефан Калъчев (седнал в центъра) и Иван Моканов 
(вдясно) на Централния плаж във Варна
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Първенство на ВоСо 1936 – 1937 г.
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.

1. Владислав  3:0 2:1 2:0 4:0 9:0 4:1 6:0 13 11 1 1 41:6 23

2. Тича 3:2  3:0 4:0c 7:0 н.и. 3:0c 8:0 13 10 1 2 44:8 21

3. Победа 0:1 0:2  2:2 3:0 1:0 4:0 3:0c 13 8 1 4 21:12 17

4. Левски 1:1 2:1 2:3  1:1 4:0 2:1 3:1 13 6 3 4 23:20 15

5. Ш. сокол 0:2 1:1 0:1 3:0  н.и. 3:0c 5:1 13 6 2 5 23:23 14

6. Варна н.и. 0:5 н.и. н.и. 3:5  2:1 3:0c 7 2 0 5 8:25 4

7. Радецки 0:4 0:4 0:1 1:3 0:3 н.и.  0:0 13 0 2 11 6:35 2

8. Аспарух 0:1 0:3 0:2 0:3с 0:2 н.и. 2:2  13 0 2 11 4:41 2

През този сезон е взе-
то решение при опреде-
ляне на класирането да се 
взема впредвид не голова 
разлика (вкарани голове – 
получени голове), а голо-
во съотношение (вкарани 
голове : получени голо-
ве). Тази формула остава в 
сила до сезон 1960 - 1961 
г., следователно в този 
период е математически 
правилно резултатите да 
се изписват с двуточие 
между цифрите. В остана-
лите периоди би трябвало 
да се изписват със знака 
минус. 

Отборът на „Варна“ 
изиграва само един полу-
сезон.

В. „Спортъ“, бр. 1263, 
15.03.1937 г.: „Варна, 
13.03. Първенството в гра-
да ни започна в неделя 
(7.03) с мача „Тича“ – „Лев-
ски“. Когато при подчерта-
но надмощие „Тича“ биеше 
с 4:2, „Левски“ напусна иг-
рището. Реферира Н. Ма-
теев. Същия ден се игра 
мача „Владислав“ – „Побе-
да“ 2:1, реферира г. Донсу-
зов. 

В снощното си заседа-
ние футболният комитет 
при ВОСО взе следните 
решения: 1.) Присъжда на 
мача „Тича“ – „Левски“ ре-
зултат 4:0 и изключва „Лев-
ски“ за 20 дни. 2.) Уважава 

контестацията от страна 
на „Победа“ по мача й с 
„Владислав“ и присъжда 
резултат 3:0 в полза на 
„Победа“. 

В. „Спортъ“, бр. 1271, 
12.04.1937 г.: „Владислав“ 
е есенният първенец на 
Варна. Таблицата за есен-
ния сезон има следния 
вид: 1.) „Владислав“ 6 м. 6 п. 
0 р. 0 з. 19-1 12 т., 2.) „Тича“ 
6 4 1 1 19:3 9, 3.) „Победа“ 
6 3 1 2 10:7 7, 4.) „Ш. сокол“ 
6 3 1 2 12:8 7, 5.) „Левски“ 6 
1 1 4 8:14 3, 6.) „Радецки“ 6 
1 1 4 4:16 3, 7.) „Аспарух“ 6 
0 1 5 4:27 1. Заб. Мача „Вла-
дислав“ – „Тича“ е недо-
вършен, има да се играят 
още 26 минути при резул-
тат 2:0 за „Владислав“. 

В. „Спортъ“, бр. 1272, 
16.04.1937 г.: „Варна, 
11.04. „Владислав“ – „Ва-
рна“ 9:0. Тимът на „Варна“ 
започна играта със силен 
устрем, но скоро трябва-
ше да капитулира пред 
техниката и рутината на 
противника. Резултатът 
би станал и двуцифрен, 
ако състезателите на „Вла-
дислав“ не се отнасяха с 
една небрежност при вся-
ко създадено положение 
за гол.“

В. „Спортъ“, бр. 1273, 
19.04.1937 г.: „Тича“ по-

беждава „Владислав“ (на 
18.04) с 3:2 в един нервен 
мач, в който владиславци 
водеха с 2:0. Рефер Ма-
теев, рекордна публика, 
кален терен. Мачът започ-
на с удар от „Владислав“, 
играта се води в едно 
бързо темпо. Резултатът 
е открит от владиславци, 
които в 21-та минута 
печелят първия си гол. 
Борбата става още по-на-
прегната, в 35-та минута 
Моканов бие свободен 
удар и покачва на 2:0. Пет 
минути преди края на 
полувремето, „Тича“ чрез 
Кирилов бележи първия 
си гол. Второто полувре-
ме тичанци се налагат и 
доминират. В 23-та мину-
та Байчев изравнява – 2:2. 
Борбата става много теж-
ка. „Тича“ напада непре-
къснато и 5 минути преди 
края на мача от корнер 
чрез Кирилов печели по-
бедния гол – 3:2. Реферът 
Матеев беше отличен. От 
„Тича“ се проявиха Хари-
пян, Кирилов и Калъчев, 
а от „Владислав“ – Мока-
нов и Димитров. На мача 
присъстваше К. Василев 
от БНСФ, който заяви че е 
доволен от играта.“

В. „Спортъ“, бр. 1276, 
30.04.1937 г.: „Тази града-
ция на клубовете е най-

1937

С едно от най-
големите в 

историята на 
Третата българска 

държава военни 
учения в ранната 

есен на 1937 г. край 
Попово (35 000 

щика) България 
демонстрира 

на света, че 
повече няма да 

се съобразява 
с унизителния 

Ньойски договор, 
който ѝ забранява 
да има своя армия. 

Заради личното 
участие на Борис ІІІ, 

учението е известно 
като царските 

маневри.
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вярна и вземата от секре-
таря на футболния коми-
тет: 1.) „Победа“ 8 м. 6 п. 1 р. 
1 з. 16:5 г.р. 13 т., 2.) „Тича“ 6 
5 1 0 23:3 11, 3.) „Ш. Сокол“ 7 
4 2 1 14:5 10, 4.) „Владислав“ 
6 4 0 2 23:6 8, 5.) „Левски“ 9 
3 2 4 12:17 8, 6.) „Радецки“ 8 
0 2 6 6:20 2, 7.) „Аспарух“ 9 
0 2 7 7:35 2, 8.) „Варна“ 3 0 0 
3 0:14 0.

В. „Варненска поща“, 
7.05.1937 г.: „Тича“ – „Ра-
децки“ 4:0 (2:0). Вчера пре-
ди обяд се състоя федера-
тивен мач на игр. „Тича“ с 
резултат 4:0 за „Тича“. Двата 
тима дадоха задоволител-
на игра.

„Владислав“ – „Победа“ 
1:0 (0:0). На игрище Коло-
друма след обяд, пак във 
федеративен мач се срещ-
наха горните клубове. При 
променлива игра от двата 
тима, първото полувреме 
завърши без резултат. Към 
средата на второто полу-
време „Вл.“ при едно напа-
дение успя чрез Цв. Дими-

тров да отбележи побед-
ния гол.“

В. „Спортъ“, бр. 
1283, 25.05.1937 г.: 
„Варна, 23.05. Днес се 
състояха два интерес-
ни мача от пролетното 
първенство. Изненада бе 
победата на „Левски“ над 
„Тича“ с 2:1, която се яви 
без 4-ма титуляри: Г. Мин-
чев, Д. Байчев, Ил. Дон-
чев и Ив. Сарайдаров. Ре-
ферира Кръстьо Петров 
от „Владислав“ с помощ-
ник Йовков (подпредсе-
дател на „Владислав“). 
Привъвържениците на 
„Тича“ искат да обяснят 
поражението на своя тим 
с недоброто ръковод-
ство на мача, като твър-
дят че втория гол е даден 
от явен офсайд. В другия 
мача „Владислав“ едвам 
успя да победи „Аспарух“ 
с 1:0. Реферира Борис 
Ставрев (от „Владислав“ 
на игрище Аспарухово).“

В. „Спортъ“, бр. 
1285, 31.05.1937 г.: „Ва-

рна, 30.05. След последния 
си неуспех над „Левски“ 
днес „Тича“ успя да се ре-
абилитира, побеждавайки 
тимът на „Победа“ с резул-
тат 2:0. Головете отбеляза-
ха Генчев ( 25 мин.) и Пин-
зов (40 мин.). Играта бе 
издържана от двете стра-
ни с надмощие на „Тича“. 
Нац. бек Харипян, който е 
в много добра форма, за-
щитаваше сигурно вратата 
си.“ Рефер г. Велев.

В. „Спортъ“, бр. 1288, 
7.06.1937 г.: „Владислав“ е 
загубил и втория си мач в 
Цариград. След първия не-
успех с „Пера“ в Цариград, 
(1:3) „Владислав“ е загубил 
и втората си среща. Този 
път, той е бил победен от 
тима на „Ени Шишли“ с 2:0. 
„Владислав“ направи едно 
неуспешно турне до Цари-
град.“

В. „Спортъ“, бр. 1294, 
14.06.1937 г.: „В първен-
ството на Варна „Тича“ бие 
„Ш. сокол“ със 7:0, Варна, 

24.05.1937 г.: 
“Владиславци” 
на Златният рог 
в Истанбул

***
На 31 януари след 
показен процес, 
в Москва са 
екзекутирани 31 
видни комунисти, 
обвинени в заговор 
за преврат като 
„троцкисти“

***
На 6 февруари 
е публикувана 
новелата на 
Стайнбек „За 
мишките и хората“

***
На 7 май 
германският 
„Кондор“ легион 
пристига в Испания 
в помощ на ген. 
Франко
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13.6. Днес се състоя мачът, 
в който “тичанци” победи-
ха заслужено със 7:0 и с 
това увеличиха головете 
си в таблицата за първен-
ството. Отначало „Ш. с.“ е 

в надмощие, но не може 
да направи нищо и към 
края „Тича“ открива чрез 
ц. фора си. Във втория 
хафтайм „Тича“ има под-
чертано надмощие и го-
ловете се нижат един след 

друг. Ц. фора, д. крило, ляв 
инсайд, после л. халфбек 
и накрая 2 от Харипян по-
качват резултата на 7:0. С 
това „Тича“ свършва про-
летните си мачове.

Съвместна спортна 
дейност във Варна. Рено-
мираните варненски клу-
бове „Владислав“ и „Тича“ 
са отпочнали в последно 
време съвместна дейност, 
целяща засилването инте-
реса към футбола, специ-
ално във Варна и като ре-
зултат на тяхното разби-
рателство е поканата към 
БНСФ да изпрати нацио-
налния тим на гостуване в 
град Варна на 27 т.м. Сре-
щу нац. тима двата клу-
ба ще противопоставят 
комбиниран тим от свои-
те играчи. Ето една ини-
циатива на задружност, 
заслужаваща да породи 
подражание навсякъде, 
особено из провинцията.“ 

В. „Спортъ“, бр. 1297, 
21.06.1937 г.: „Първен-
ството на Варна ще се ре-
шава между „Тича“ и „Вла-
дислав“. Футболното пър-
венство на най-големия 

25.05.1937 г.: СК 
"Владислав" и СК 

"Пера" ("Бейоглу"), 
прави от ляво на-

дясно: Борис Став-
рев (треньор), 

Кирил Момчилов 
Кирчев - Мотора, 
Здравко Янакиев, 

Иван Моканов, 
Ламбо Атанасов, 

Архангел Стойнов 
- Ранко, Стефан Бо-

ранов, Александър 
Коев, Стоян Ор-

манджиев, Никола 
Калдаръмов, Георги 

Христов Георги-
ев - Шилото, д-р 

Цветан Димитров, 
Андон Грозданов и 
Георги Господинив 

(предводител)
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провинциален наш спортен 
център, Варна още не е окон-
чателно разрешено. От ня-
колко дни в София е предсе-
дателят на „Владислав“ г. Ст. 
Константинов, който ни зая-
ви следното по първенство-
то на Варна: „За шампионата 
остават да се борят и „Тича“ и 
„Владислав“, като шансовете 
са повече за „Владислав“. Той 
очаква сега разрешението 
на двете негови контестации 
от ЦФК с „Варна“ и „Левски“. С 
положителност те ще бъдат 
спечелени и следователно 
„Владислав“ ще остане пър-
венец. В най-лошия случай, 
ако и двете контестации не 
бъдат уважени, тогава двата 
клуба остават с еднакви точ-
ки и първенството ще се оп-
редели по головата разлика. 
Във всеки случай едно е си-
гурно, че „Владислав“ и „Тича“ 
ще представляват Варна в 
Националната дивизия.“

„Владислав“ – „Ш. сокол“ 
4:0. Вчера във Варна се игра 
едно от последните състе-
зания за областното пър-
венство. Мачът завърши с 
изненадващ резултат 4:0. „Ш. 
сокол“ игра без амбиция.

„Тича“ контестира недои-
граният, прекъснат от рефе-
ра мач „Тича“ – „Владислав“ 
пред областната реферска 
секция. Контестацията е на-
сочена срещу ръководството 
на състезанието.“

В. „Спортъ“, бр. 1304, 
7.07.1937 г.: „До кога БНСФ 
ще се подиграва с варнен-
ските клубове. Футболният 
комитет при ВОСО получи те-
леграма да се уреди един мач 
между „Тича“ и „Владислав“, 
на който ще присъства тре-
ньора г. Томс, за да избере 
играчи за нац. тим. Въз ос-
нова на горното нареждане 
мачът се насрочва за 1 т.м., 

освобождават се от служ-
ба играчите, на които им 
се заплаща по половин 
надница, рекламира се и 
верни на своят дълг, тимо-
вете се явяват в уречения 
час. Игрището е почерняло 
от публика, но за жалост 
компетентното лице не се 
явява. Оставаме пак поди-
грани и излъгани. Не нами-
раме думи да изразим това 
лекомислено отнасяне 
на ръководните фактори. 
Нима същите не можаха 
да ни уведомят преди един 
ден, че се осуетява идване-
то на г. Томс, за да избегнем 
този срам пред нашата пуб-
лика? Нима те не смятат, че 
с това се руши спортното 
дело в страната? Ето защо 
на спортните организации 
се гледа с недоверие като 
на момчешки. Не така се 
крепи и издига спортното 
дело. Не така трябва да се 
подиграваме с най-старите 
и най-много дали за спорт-
ното движение в 
страната ни клубо-
ве – „Тича“ и „Вла-
дислав“.

В. „Спор-
тъ“, бр. 1311, 
14.07.1937 г.: 
„Напредък“ – 
„Владислав“ 3:2 
(3:1), Русе, 12.7. 
Владислав даде 
много комбина-
тивна и дурхова 
игра, но без зами-
съл и без ефикас-
ни удари в гола. 
Бившият нацио-
нал Моканов бе 
н а й - з а б е л е ж и -
телната фигура в 
тима, а Боранов 
бе доста прими-
тивен. „Напредък“ 
игра много добре 
с изключение на 
левия нападател. 
Победата му е 

напълно заслужена. Рефе-
рът Д. Риковски бе много 
добър. „Левски“ – „Вла-
дислав“ 5:1 (2:1). На другия 
ден „Владислав“ игра вто-
рия си мач в Русе срещу 
първенеца „Левски“. При 
една легална и напълно 
спортменска игра, въпре-
ки желанието си да се ре-
абилитира за вчерашното 
поражение, „Владислав“ 
загуби и този мач с голе-
мия резултат 5:1. Превъз-
ходството на „Левски“ бе 
напълно подчертано. Ре-
ферът П. Стоянов бе отли-
чен. Гостуването на „Вла-
дислав“ бе истински праз-
ник за русенския футбол.“

В. „Спортъ“, бр. 1317, 
28.07.1937 г.: „Варна, 
25.07. На Колодрума се 
състоя интересния прия-
телски мач между „Ш. со-
кол“ и „Владислав“. Победи 
„Владислав“ с големия го-
лов резултат 7:1.“

1937

***
На 7 юли след 
битката при моста 
„Марко Поло“, 
японската имперска 
армия навлиза в 
Китай, което се 
смята за началото 
на II Свeт. война в 
Азия.

*** 
На 28 юли бомбен 
атентат в Белфаст 
срещу Джордж IV. ИРА 
се опитва да убие 
британския монарх.

* * *
1 – 5.06. са 
извършени ходовите 
изпитания на м/к 
„Галата” -  първият 
метален кораб, 
произведен във 
Варна.

* * *
Завършва 
строителството 
на Двореца в Балчик 
(Тихото гнездо), 
започнат по време 
на Румънската 
окупация на този 
район, за нуждите на 
румънската кралица 
Мария. 
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Градска купа 
„Варна“

На 5 сеп-
тември „Тича“ 
побеждава „Ва-
рна“ в полуфи-
нал за градската 
купа.

За финала 
„Тича“ – „Побе-

да“ 1:0 не е намерена по-
вече информация. „Тича“ 
става за трети път носител 
на купата.

* * *

Държавно
първенство

В 1/8 финала от тур-
нира за Царската купа СК 
„Владислав печели слу-

жебно от първе-
неца на Шумен-
ска област „П. 
Волов“ поради 
неявяване на 
шуменци.

На 19.9.1937 
г. в четвърт 
финал СК „Вла-
дислав“ побеж-
дава трудно СК 
„Г. Дражев“ Ям-
бол с 1-0 на Ко-
лодрума.

В. „Спортъ“, 
24.09.1937 г.

В полуфина-
ла за Царската 
купа “Левски” 
(Русе) и “Вла-
дислав” (Варна) 
завършиха на-
равно 1:1 след 
две продълже-
ния от по 15 ми-
нути.

Мачът ще 
се играе отново 
днес

Русе, 23.09.. 

След оспорвана в про-
дължение на цели 120 
минути игра, днешната 
среща между русенския 
“Левски” и варненския 
“Владислав” завърши с 
нерешена победа. Двата 
редовни хафтайма дадо-

ха 1:1. Двете продълже-
ния по 15 минути уви, и 
те не донесоха победата. 
Мачът при това положе-
ние, ще се играе отново 
днес.

При хубаво време и 

1937
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добър терен, в присъст-
вието на повече от 8000 
души, двата тима излязо-
ха в състав: “Владислав”: 
Момчилов, Орманджиев, 
Моканов, Калдаръмов, 
д-р Димитров, Иванов, 
Боранов, Стойнов, Коев, 
Кирчев, Георгиев. “Лев-
ски”: Николов, Минев, 
Пейчев, Новаков, Дуков, 
Топоров, Малчев, Нова-
ков, Горанов, Габровски, 
Димитров.

Преди почването на 
мача, гостите бяха поздра-
вени от кмета на града, г. 

инж. Старцев и от пред-
седателя на СК “Левски”, 
г. Д. Сакакушев.

Играта бе много бър-
за, крайно нервна при 
подчертано надмощие 
и с инициатива на стра-
ната на русенци, които 
имаха като че ли в днеш-
ната среща „малшанс“. В 
тима на “Левски” нямаше 
слаби места - всички иг-
раха еднакво - с висок 
дух и устремно. Техниче-
ски и тактически тимът 
на домакините превъз-
хождаше.

“Владислав” даде 

много дейна игра, оба-
че в нея бяха вмъквани 
елементи на крайна не-
въздържаност и грубост, 
жертва на които стана 
лявото крило на “Левски” 
Димитров. Тая игра бе 
често освирквана от ина-
че толерантната русен-
ска публика. Най-добър 
от тима на “Владислав” бе 
голкипърът, който спаси 
тима си от сигурно пора-
жение. Той бе и герой на 
мача.

Головете бяха отбе-
лязани: първи маркира 
“Владислав” в 30-та мин. 
на първото полувреме 
чрез Стойнов. “Левски” из-
равни в 10 мин. на втория 
хафтайм чрез Габровски.

Футб. съдия В. Сте-
фанов от София праве-
ше много грешки и едва 
удържа играта.

Футболистите на „Вла-
дислав“ не остават за 
преиграването на другия 
и ден и си заминават с 
първия влак за Варна. В 
дописка във в. „Спортъ“ 
пише че са пуснали кон-
тестация за груба игра на 
противника и за слаб ре-
фер която не е уважена и 
„Владислав“ губи със слу-
жебен резултат. За истин-
ската причина Стоян Ор-
манджиев казва, че фут-
болистите са нямали пари 
за още един ден престой, 
поради което са си зами-
нали още в същия ден. За 
първи път „Владислав“ не 
достига до финала при 
шестото си участие в тур-
нира за Царската купа. 

* * *

„Тича“ подготвя тим 
за националната дивизия. 
Варна, 13.10. За вчера бе 
уговорен другарски мач 
между „Радецки“ и „Вла-

1937

* * *
Побитите камъни 
край Варна са 
обявени за природна 
забележителност. 
Първото 
им запазено 
описание от 1829 
г. е на военния 
кореспондент В. 
Тепляков. 1854 г. 
ги описва и англ. У. 
Хамилтън, а от 1855 
г. е публ. първото 
им изображение 
от англ. геолог, 
Т. Спрат. 
Изследвани са от 
братя Шкорпил и 
австриеца Ф. Тоула.

* * *
С Наредба-закон 
се забранява на 
българските 
граждани да 
участват в 
Гражданската 
война в Испания, 
след решение на 
„Комитета за 
ненамеса“ към 
ООН, забраняващ 
на чужденци да 
вземат участие във 
войната
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16.09.1937 г., игр. 
„Алеите“, Русе, 
полуфинал за ДП 
„Левски“ Русе - „Вла-
дислав“ прави от 
ляво: Кирил Ста-
рцев (кмет на Русе 
в черен костюм), 
..., К. Новаков, М. 
Николов, Б. Габров-
ски, Пр. Новаков, Д. 
Топоров, Б. Пейчев, 
Р. Дуков, Минев, Т. 
Лалчев, Стефан 
Боранов, Сидер 
Димитров, клекна-
ли: Георги Христов 
- Шилото, Кирил 
Момчилов Кирчев, 
Александър Коев, 
Йордан Кирчев - Ду-
чето, Никола Кал-
даръмов, Архангел 
Стойнов, Стоян 
Орманджиев, Иван 
Моканов, Георги В. 
Георгиев - Мъката 
и Андрей Иванов - 
Дядката

дислав“, но той се игра 
само 35 минути при 2:0 за 
„Владислав“. Веднага след 
него, „А“ и „Б“ тимовете на 
„Тича“ имаха генерална 
тренировка във връзка с 

определянето на най-до-
брия си тим, който на 17 
т.м. ще трябва да играе 
първия си мач от нацио-
налната дивизия срещу 
„Черноморец“ от Бургас. 
Мачът завърши 4:1 за „А“ 

тима. Присъства спорт-
ният директор на клуба, 
заедно с помощниците 
си Пантев и Вътев, кои-
то до утре ще определят 
окончателният състав на 
тима.“ 

Стоян Орманджиев, Кирил Момчилов Кирчев - Мотора и Иван 
Моканов, защитното звено на СК "Владислав"

носители на Градска 
купа "Варна" до 1937 г.

1927 г. "Ш. сокол"
1928 г. не се определя    
1929 г. "Ш. сокол"
1930 г. "Левски"
1931 г. "Владислав"
1932 г. "Тича"
1933 г. "Тича"
1934 г. "Победа"
1935 г. "Ш. сокол"
1936 г. "Победа"
1937 г. "Тича"
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Сега, когато приключваме тази част, се чувст-
ваме длъжни да изкажем нашето признание към 
хората, без чийто труд, познания и любов към фут-
бола, този сборник не би могъл да добие сегашният 
си вид. 

Д-р Иван Борисов Божков

(26.9.1913 г. – 25.11.1996 г.)

Роден в София, в семейството на 
Бесарабският българин д-р Борис 
Божков (23.4.1878 г., Конгаз, Болг-
радско, сега в Молдова – 5.01.1948 
г., Варна) и Кинка Илиева. Иван учи 
първоначално в Кюстендил, а през 1921 г. се пре-
мества със семейството си във Варна, където баща 
му започва работа като управител – лекар (1921 - 
1935 г.). През 1932 г. Иван Божков завършва средно-
то си образование във Варненската народна мъжка 
гимназия, където става редовен член на СК „Тича“ и 
участва в отбора по лека атлетика. От 1932 г. Иван 
е записан в Свободния университет в София и през 
1941 г. се дипломира като доктор по медицина. 
След това д-р Божков е мобилизиран и през 1942 
г. е изпратен с Българските окупационни войски 
в Крушевац (Югославия), а година по-късно и до 
края на войната служи в лечебницата на гранично-
то подразделение в с. Долно Луково, в близост до 
Ивайловград.  След войната д-р Божков се завръща 
във Варна, където работи във Военната и Варнен-
ска Окръжна болница. В кратък период през 1959 
– 1960 г., той е клубен лекар на футболния отбор на 

АСК „Черно море“. Д-р Божков е известен и уважа-
ван футболен деятел и чрез познанствата си с фут-
болисти и ръководители на СК „Тича“, той събира 
ценна колекция от снимки, документи и интервюта 
свързани с клуба, писма от личната кореспонден-
ция на Стефан Тончев, Никола Ницов и Георги Ба-
лабанов. Част от тази колекция беше възстановена 
от антикварни магазини и е цялостно използвана 
в този сборник. Д-р Иван Божков е първият футбо-
лен историк, занимавал се обстойно с историята на 
варненския футбол и като такъв, той пръв повдига 
въпроса защо футболния клуб на „Черно море“ не 
взема като година на своето създаване тази на най-
ранният си предшественик -„Спортист“.  Въпросът е 
повдиган от всички, занимавали се с историята на 
клуба след него, без да му е намерен рационален 
отговор. Дейността на д-р Божков не се ограничава 
само с историята на „Черно море“, а обхваща всяко 
варненско дружество и българския футбол като 
цяло. За заслугите си към българската футболна ис-
ториография и по случай 75 годишнината на ФСФД 
„Черно море“ през 1988 г., той е награден с почетна 
бронзова значка от ЦС на БФС. Основоположник, 
архивар с безценен принос към запазване и преда-
ване историята на клуба. 

Стефан Георгиев Янев

(р. 3.04.1939 г. във Варна)

За 10-те последователни сезона от футболната 
кариера на Стефан Янев – Голямото Чече, ще от-
делим място, когато говорим за 1960-те. Още като 
футболист той се дипломира във ВИНС - Варна, и 
през декември 1968 г. напуска футболния терен, за-
емайки място на трибуните в ролята на журналист 
и коментатор. Чечето отказва няколко предложе-
ния за треньорски пост в „Черно море“, изразявай-
ки позицията си в статия, издадена във в. „Старт“, 
бр. 79, 5.12.1972 г. с подзаглавие „Един журналист, 
който не стана треньор, споделя“. През 1972 г. Сте-
фан Янев е един от основателите на Телевизионен 

Зимата на 1959, Стефан Янев (вляво) и д-р Иван Божков 
(вдясно) на лагер с отбора на "Черно море". Различават се 
още треньорът Иван Моканов (на преден план), Тодор Ди-
митров, Николай Илиев, Иван Василев, Никола Димитров 

и Петър Дудунов.
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център – Варна, и натрупва 30 години стаж като 
журналист и коментатор, следящ от близо всички 
футболни форуми, от регионално ниво до светов-
ни първенства. Последната му командировка като 
такъв е на СП ’98 във Франция, когато коментира за 
радио „Гонг“. Телевизионният зрител слуша репор-
тажите му по БНТ от Световните първенства през 
1982, 1986, 1990 и 1994 г. Журналистът Стефан Янев 
публикува материали във всеки спортен вестник, 
излизал между 1970 и 2000 г., носител е на орден 
„Кирил и Методий“ 2-ра степен, удостоен е със 
„Златното перо“ и почетен знак от СБЖ, печелил е 
първа награда от националния конкурс за спортен 
разказ. Книгата му „Футболна Варна“ (в съавторство 
с Петър Герчев, Валентин Свраков и Димчо Дими-
тров), която е често цитирана в този сборник, по-
лучава първа награда в националния конкурс за 
спортна публицистика, организиран от Съюза на 
българските писатели и СБЖ. Стефан Янев издирва 
и разговаря с десетки футболисти от периода пре-
ди Втората свет. война, запазвайки голяма част от 
спомените, отразяващи историята на клуба. Като 
журналист и любител на разказа, той го прави по 
свой начин, различен от този на д-р Божков, който е 
повече фиксиран на артефакти и статистика, без да 
е отпечатал нещо повече от няколко статии в раз-
лични вестници. Янев дава свобода на събеседника 
си, който в много случаи хиперболизира събитията, 
в които е участвал или на които е бил свидетел. Това 
придава особен чар и „душа“ на разказа. В комби-
нация, двата подхода запазват историята на клуба 
жива и неповторима. Книгите на Стефан Янев, ня-
кои от които могат да се намерят он-лайн са : „Фут-
болна Варна“ (две издания), „80 години Футболен 
клуб „Черно море“, „Футболни чаровници“, „Подир 
цар Футбол към българския Еверест“, „Как покорих-
ме Европа“, „Усмивките на цар Футбол“, „Световните 
футболни шампионати“, „До футболния Еверест и 
... назад“, „Спортната слава на Варна“, „Футболни и 
други историйки“, „Футболните ни клубове срещу 
Европа“, „Още футболни и други историйки“, „Фут-
болно меле“, „Футболните национали и Европа“, 

„120 години битки за футболна Варна“ и „Шампион-
ът Владислав и купите на Моряците“. 

Петър Герчев Стойков

(10.09.1932 г. – 26.05.2017 г.) 

Спортни-
ят журналист 
Петър Герчев 
е роден и из-
растнал във 
Варна, където 
завършва ІІ 
мъжка гимна-
зия и ВИНС. 
Още като сту-
дент, през 
1952 г. започ-
ва работа в 
Радио Варна, а 
от 1953 г. е ща-
тен кореспон-
дент на в. ”На-
роден спорт”, 
на която длъжност се пенсионира след 40 г. Герчев 
е активен сътрудник  на Радио Варна и вестниците 
”Народно дело”, ”Полет”, ”Запалянко”, “Морски Труд”, 
”Позвънете”, “Черно море”, “Черноморие”, пише 
сценарии за ТВЦ – Варна, 10 години е сътрудник на 
агенция “Франс прес”, издава сп. “Спортна Варна”, 12 
г. сътрудничи  и ръководи офиса на агенция ”Рой-
терс” във Варна. Петър Герчев е определен в анкета 
на ТВЦ – Варна за Спортен журналист на ХХ век. Той 
е също почетен председател на Сдружението на 
варненските спортни журналисти, носител е на на-
града “Варна” и на почетния знак с лента “За заслуги 
към Варна - златен”. Заслужил деятел на физкулту-
рата и спорта. Един от авторите на първото издание 
“Футболна Варна”, съставител и автор на “Двореца 
през погледа на…”, съставител и редактор на книга-
та ”Автентичен летопис на варненеското и българ-
ското колоездене”, „Юнашкият салон“, „90 години 
варненска лека атлетика“, „Един век “Черно море“, 
„История на спорта във Варна“  „Спортен алманах“, 
„За честта на Варна“. Негов е изразът, отнасящ се за 
спортистите: „Не е важно какво ще направите вие, а 
какво ще напишем ние за вас“, очертаващ в закач-
лив вид значението на медиите в представянето на 
спортните събития и тежката отговорност на спорт-
ния журналист.

Стефан Янев като коментатор на БНТ на СП '94 в САЩ
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Валентин антонов Свраков

(30.11.1933 г. – 21.01.2012 г.)

Роден във Варна в семейството на модни ши-
вачи, Валентин Свраков завършва техникума по 
Индустриална химия през 1953 г., след което се за-
писва да учи стокознание във ВИНС - Варна. През 
1958 г. постъпва на работа в ДИП „Елпром“ - Ва-
рна, а през 1961 г. се премества в ДТП „Булгарплод 
- износ“ като преводач и консултант за износа на 
плодове и зеленчуци. Свраков има увлечение към 
спорта, езиците и е автор е няколко късометражни  
филми с научна цел. Дълги години е съдия и член на 
съдийската колегия по лека атлетика, съавтор е на 
книгата „Футболна Варна“ (изд. 1988 г.) и публикува 
статии във вестниците „Народен спорт“, Народно 
дело“, „Черноморие“, „Варна експрес“ на краевед-
ска и спортна тематика. Валентин Свраков разви-
ва спортно-статистико-историческа дейност като 
секретар на секция „Ветерани“ към дружествата 
„Спартак“, „Черно море“ и БСФС и като такъв разго-
варя с футболни ветерани, някои от които по негова 
молба написват биографични бележки. Биографии 
на Георги Станчев – Гурко, Георги Христов – Шило-
то, Христо Конаков, Младен Джуров, Недко Недев, 
както и бележки от негови разговори с д-р Цветан 
Димитров, Алекси Алексиев – Папата и Иван Мока-
нов са запазени в Държавен архив - Варна. Запазе-
на е и кратката му кореспонденция с един от осно-
вателите на ФД „Спортист“ и УТД „Река Тича“ Ставри 
Флорев, която очевидно поради напредналата въз-
раст на Флорев не донася желаната информация. 
Валентин Свараков е автор на книгите „История на 
СК Тича“ и „История на СК Владислав“, в които изра-
зява недоволство и възмущение от изчезването и 
евентуалното унищожаване на документация и ма-
териали от дейността на двата клуба, които по опис 
е трябвало да бъдат съхранени. 

Валентин Свраков и дългогодишния секретар на "Тича" 
Стефан Попов

Силвестър Иванов Милчев

(р. 21.2.1932 г. в София)

„Израстнал 
съм между кни-
ги и винаги съм 
знаел, че ще 
бъда спортен 
журналист..“, за-
почва г-н Мил-
чев разказа за 
себе си. Баща 
му е поет и пи-
сател, носител 
на Димитров-
ска награда – 
най-високото 
л и т е р а т у р н о 
отличие за 
т о г а в а ш н о т о 
време. Още от 
малък Силвес-
тър се запалва по футбола, завързва приятелства и за-
познанства с много футболисти и деятели, върху чиито 
съдби и кариери води обстоини записки след много-
бройни разговори и интервюта, проведени с тях.  Сил-
вестър Милчев завършва Селскостопанската академия 
„Г. Димитров“ в София, след което започва работа като 
литературен сътрудник във в. „Кооперативно село“. Там 
той се задържа около година. Краткотраен е и престоят 
му във в. „Народна младеж“, след което в периода 1961 
– 1990 г. работи в най-тиражирания български ежеднев-
ник – в. „Работническо дело“. Там той започва от най-ни-
ското стъпало и се издига до длъжността заместник гл. 
редактор. Със създаването на спортния отдел към вест-
ника, Силвестър Милчев е един от първите дописници 
в спортната колонка и остава негов основен спортен 
журналист до последните дни на изданието. Негова е 
заслугата, младежите от нашето поколение да купуват 
вестника, само за да прочетат задната му страница, тази 
със спортните новини и събития. С енциклопедичните 
си познания върху българския футбол, г-н Милчев е 
търсен събеседник от поколения спортни журналисти 
и любители на българската футболна история. Книгите 
му са референция за всички издания на футболна тема. 
Трудът му е събран в множество книги върху предвоен-
ната история на българския футбол и няколко биогра-
фични издания. Най-известните от тях са: „Футболната 
романтика на България“ (три части), „По хребета на 
българския футбол“ (три части), „Албум на ЦСКА“, „Фут-
болни отломки от стари времена“, „Български футболни 
корени“, „С името на Никола Котков“, „Локомотив София, 
наследника на ЖСК“, „Манол Манолов – железния войн“, 
„Георги Пачеджиев – Чугуна във футбола и извън него“, 
„Добромир Ташков – Моят чуден и трънлив футболен 
път“. С познанията си и със своята отзивчивост, г-н Мил-
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чев беше често търсен консултант при подготовката и 
на този сборник. „Симпатизирам на „Локомотив“ София, 
но не съм го показал в нищо написано от мен като жур-
налист и писател. Когато се пише подобна книга, трябва 
да забравиш кой си от къде си...“ беше съвета му към 
нас.  

Димчо Димитров Иванов

(р. 17.02.1935 г. във Варна)

Завършва счетоводство във ВИНС 
- Варна, през 1959 г., след което ра-
боти като счетоводител в Българска 
народна банка и главен счетоводител в Националния 
осигурителен институт. Димчо има кратка кариера като 
резервен футболист в „Академик“ - Варна, след което се 
отдава изцяло на футболната статистика. Той е първият 
българин, активен член и дописник към Интернацио-
налната федерация по футболна история и статистика 
(IFFHS). Въпреки, че се определя като привърженик на 
„Спартак“ - Варна, г-н Димитров с готовност остави на 
наше разположение томове с ръкописно изписана ста-
тистика, колекции от вестници и снимки и изказа пъл-
ната си подкрепа към издаването на този сборник.

Димитър Василев Видинлиев

(р. 28.04.1930 г. във Варна)

По негови думи, последният който 
помни футбола във Варна от 1940-те 
до днес и като такъв, г-н Видинлиев 
беше често консултирана личност от-
носно събития, на които е бил свидетел 
и личности, с които се е познавал. Без 
да е блестял по терените, той има подчертано футболна 
биография.

„Бях 7-8 годишен когато започнаха да ме водят на 
мачове на Колодрума. Сестра ми беше съученичка с 
гаджето на Орманджиев и за да не се набива в очи, че 
отиват заради него, вземаха и мен. Така се влюбих в 
зеления екип с детелината. Използвахме го до 1948 г., 
Мокана настояваше за него и връщаше червения екип, 
който Кафето носеше в съблекалнята. Братя Конакови 
ми бяха съседи в махалата около сегашната Окръжна 
болница. Те ме заведоха в детския отбор на „Владислав“, 
където започнах да играя. Обединението през февруа-
ри 1945 г. го помня. Направиха го в Земеделския клуб 
на „Севастопол“, аз бях там. Държеше го Андрей Иванов 
– Дядката, това беше и клубното помещение на „Т-В“. 
Тогава влязох в юношеския отбор на „Т-В“ при Кафето 
(Аврамов). Той беше домакин, треньор, помощник... 
всичко, което може да се прави на стадиона, беше и от-
говорник за юношите в „Тича – Владислав“. През 1948 г., 

когато създадоха „А“ група взеха в мъжкия отбор при-
ятеля ми Тошко Терзистоев, аз останах да играя в дуб-
лиращия. Тогава „Т-В“ имаше два дублиращи отбора, за-
криха ги след като умря Георги Димитров през 1949 г. и 
решиха отново да реорганизират футбола. През 1950 
г. се записах студент в Търговската академия (ВИНС) и 
влязох в отбора на „Академик“. От Зоните започнахме 
да се изкачваме и влязохме в „А“ група. Тогава за игра-
ещ треньор дойде Илия Апостолов – Оптячката. Голям 
футболист на „Тича“/“Т-В“, национал. Но играе бек, на 
моята позиция и нямаше как да си запазя мястото в 
отбора. Много от съотборниците ми студенти бяха от 
Бургас и ме извикаха там. Играх две години в Бургас в 
ДСО „Ударник“, „Спартак“ и „Локомотив“. Като се върнах 
във Варна исках да плавам по корабите като иконо-
мист, но някой беше написал донос, че съм искал да 
бягам зад граница и не ме пуснаха. Записах задочно 
Спортната академия в София, от където се дипломирах 
през 1958 г. Дипломната ми работа беше върху Вар-
ненския футбол. Ако я намерите от някой архив, ще 
бъде много полезна за вашата книга. Тогава се записах 
във Висшата треньорска школа. Моят приятел Стоян 
Орманджиев ме сложи първи в списъка. Той се беше 
издигнал много във футболната йерархия и помагаше 
много на Владиславци. Обучението беше 4 семестъра. 
През 1961 г. започнах като треньор на юношите в „Ло-
комотив“ Варна, който до тогава беше част от „Черно 
море“. Вахан Саркизов и Альоша Гончарьов бяха от 
първите ми юноши. След това „Локомотив“ стана част 
от ЖСК „Спартак“ и аз си останах там до края. През 
1969 г. играхме финал за Републиканско срещу ЦСКА. 
Още в първите минути вратаря им счупи крака на цен-
тралния ми нападател Пламен Панайотов, (по-големия 
брат на Ники Стоев, дето игра в „Черно море“). Нямаше 
линейка, 25 мин. докато дойде, момчето лежи и се пре-
вива. Исках да извадя отбора, по правилник трябваше 
да ни дадат титлата служебно. Тогава дойде някакъв 
генерал с лампази и ме заплаши, че ще ме арестува 
ако напуснем.

Много деца съм тренирал, и Живко Господинов е 
бил в отбора ми. По едно време бях и помощник тре-
ньор на Людмил Горанов при мъжете на „Спартак“, поче-
тен председател на „Девня“ ме направиха...  Така до пен-
сията ми през 1990 г. Тогава основах моя частна школа: 
„Видинлиев 1993“ на игрището на „Жечка Карамфило-
ва“. Живеех точно там, дето се вика „до тъч линията“ и 
апартамента ми беше съблекалнята на отбора, защото 
на игрището нямаше вода и съблекални. Стефан Янев 
дойде един път да прави репортаж за апартамента-съ-
блекалня. Така до 2003 г.“

От многобройните разговори, проведени с г-н Ви-
динлиев, направи впечатление че говори за „Черно 
море“ в 1-во лице мн.ч., неочаквано за един спарта-
клия, какъвто се предполага че е. Запитан на тази тема, 
той тактично отговори: „Аз съм от „Владислав“, а „Вла-
дислав“ после стана „Черно море“, но в „Спартак“ ми да-
доха работа, за което съм им благодарен.“
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237, 247, 251, 255, 260, 263, 270, 274, 281, 291, 294, 
308
Димов Георги – Еврейчето      144, 156, 164
Дишков Иван      142, 143
Добрев Добри      10, 16, 21, 22, 
25, 26, 32
Добрев Милчо      59
Добрев Стефан – Щерю      253, 254, 256, 
281, 284, 303
Доков Крум      157, 162, 163
Донсузов Ангел      55, 57, 62, 69, 
70, 73, 79, 81
Дончев Илия Илиев      239
Доросиев Лука      225
Друмев Ангел      81, 86, 87, 103, 
127, 141
Дюрони Жан-Пол      75
Дяков Тодор      202, 206, 207, 
208, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 230, 240
Дякович Александър      85, 113, 140

Е

Евстатиев Веселин – Черния      174, 175, 180
Едрецов Петър      210
Еремян – Чилян Ховсеп      97, 115, 122, 
146, 154, 161, 167, 179, 181, 183, 188, 190, 203, 208, 
219, 220, 221, 223, 240

Ж
Желев Георги К.      9, 18, 19, 21, 
22

З
Загорски Любомир 184, 191, 222, 
230
Заимов Коста      28, 30
Зантопулов Захари 102, 145, 146, 154, 164, 165
Заяков Йордан Костов 59, 63, 71, 77, 79, 82, 91, 98, 
101, 105, 114, 115, 130, 145, 146, 154, 155, 156, 160, 
161, 162, 163, 165
Златев Стоян – Камиона      38, 43, 46, 48, 
59, 63, 71, 72, 77, 79, 83, 91, 98, 105, 106, 114, 127, 141, 
146, 154, 161, 167
Зографов      282

И
Ибрахимов Хасан      160, 203, 206, 
208, 211, 219, 220
Иванов Андрей - Дядката      33, 55, 57, 62, 
69, 70, 71, 73, 75, 76, 93, 94, 100, 104, 111, 113, 121, 
127, 141, 145, 149, 159, 175, 179, 180, 184, 186, 191, 
193, 197, 209, 227, 229, 230,236, 255, 260, 263, 270, 
275, 294, 312
Иванов Венцислав – Катастрофата      183, 209, 222, 
223, 225, 230, 242
Иванов Павел Янчев      43, 46, 59, 68, 
145
Иванов Петър – Вертер      83, 100, 112
Иванович Павел      55
Изов Славчо      145
Икономов Янко      38, 68

К
Кавафян Аарон (Грон)      116, 179, 189, 
216
Калдаръмов Никола      207, 218, 222, 
223, 225, 230, 236, 237, 242, 247, 255, 260, 263, 270, 
276, 281, 291, 294, 308, 312
Калъчев Стефан      188, 203, 207, 
208, 211, 219, 220, 223, 230, 232, 236, 239, 246, 247, 
254, 256, 271, 281, 284, 300, 303, 305
Калянджиев Сергей      10, 16
Камбов Здравко      59, 130
Камбуров Борис – Шушула      110, 172, 197, 
202
Камбуров Венцеслав      101, 156, 160, 
161, 163, 164, 165, 171, 179, 181, 183, 188, 190, 203, 
208, 211
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Камбуров Евгени – Диоген      179, 183, 188, 
190, 202, 205, 207, 208, 211
Кандиларов Петър и Драгни      34
Капитанов Емануил      183, 209, 216, 
222, 223, 225, 236, 242, 255, 258
Кебапчиян Ервант      97, 98, 101, 
105, 114, 115, 127, 146, 154, 156, 160, 161, 162, 163
Кендъл Антъни      71, 76, 93, 98
Кирилов Борис Стоянов      188, 223, 224, 
227, 229, 230, 232, 236, 239, 245, 257, 271, 281, 284, 
299, 301, 302, 303, 306
Кирилов Стефан Стоянов – Фатъра      207, 212, 219, 
220, 223, 224, 229, 230, 232, 236, 239, 245, 281, 284
Киркоров Арам      10, 16
Киркоров Киркор      10, 16, 25, 28
Киров Сава      43 
Кирчев Кирил Момчилов – Мотора      291, 308, 312
Кирчев Йордан – Дучката      290, 291, 294, 
305, 312
Клюд Фридрих      20, 82, 150, 
153, 171, 172, 174, 192
Ковачев Атанас Маринов      188, 203, 207, 
208, 219, 220, 223, 224, 227, 230, 232, 236, 239, 245, 
247, 257, 281, 284, 300, 303
Коев Александър – Железния      208, 225, 233, 
234, 257, 290, 294, 308, 312
Кожухаров Йосиф      114, 115
Кожухаров Пейчо      57, 171, 179, 
181, 183, 188, 203, 208, 211, 219, 220, 224, 226, 229, 
230, 231, 240, 245, 246, 256, 271, 278, 282, 301
Колев Колю      212, 223, 224, 
227, 229, 230, 232, 239, 245, 246, 254, 256, 281, 305
Колимов Стефан      178, 179, 180, 
184, 186, 209, 218, 222, 223, 225, 230, 237, 242, 247, 
260, 264, 276, 281
Конаклиев Иван      247
Кондов Душко      59
Константинов Георги      38, 40, 42
Константинов Стефан      114, 157, 161, 
247, 259, 291
Косталян Симон      77, 79, 82
Костов Михаил      202, 207, 209, 
213, 215, 222, 223, 233, 234, 238
Кръчмаров Стоян      10, 18, 55, 56, 
57, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 72, 93, 94, 164, 165
Кръчмаров Христо      10, 18, 38, 40, 
42, 43, 46, 64
Куртев Кирил      101, 102, 144, 
167, 206
Кънчев Крум      29, 58

Л
Леви Давид      21, 25, 26, 116, 
142, 155, 169
Луканов Никола      68, 90, 91, 101
Люцканов Никола     9, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 59, 63, 70, 

71, 72, 77, 79, 82, 91, 98, 103, 105, 114, 127, 141, 144, 
154, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 172, 
232, 236, 284

М
Мавродиев Борис (Христо?)      115,137, 140
Мавродиев Полихрон      11
Магърдичян Саркиз      43, 46
Максимов Борис      14, 17, 18, 19, 
22
Маринов Иван – Марината инж.      45, 55
Маринов Николай – Беглю      59, 92, 93
Марков Владимир      45, 55
Мартаян Вахаршак      108, 116, 189
Месчиян Киркор      45
Мешулам Мико      55, 57, 61, 62, 
73, 161
Минев Любен – Хъша      56, 57, 62, 69, 
70, 71, 73, 75, 93, 100, 131
Минковски Христо – Мути      151, 212, 215
Минчев Георги      254, 281
Мирски Иван      7, 8, 15, 19, 20, 
24, 27, 31, 37, 40, 45, 46, 57, 60, 66, 68, 73, 81, 85,
Мирски Христо      57, 63, 74, 84, 
167, 172, 309
Митев Любен Атанасов – Любезната      93, 94, 111, 
113, 118, 127, 131
Мишков Георги – Джон      183, 231, 242, 
258, 262, 290, 291, 294, 304
Моканов Иван      183, 184, 191, 
207, 209, 213, 215, 216, 218, 223, 225, 226, 229, 230, 
233, 236, 242, 246, 249, 251, 255, 258, 260, 270, 272, 
281, 291, 294, 305, 306, 308, 312
Мург Ернст      61, 62, 71, 74, 
76, 94, 101, 114, 130, 148, 150
Мянков Асен      235, 236, 242, 
246, 247, 251, 253, 255,258, 260, 261, 262, 263, 270, 
277, 281

Н
Найденов Иван      34,43,45,46,55
,57,70,71,72,73,77,79,82,91,98,101,104,130,161,164,16
5,167,190,213,215,219,220,233
Найденов Михаил – Килю      101, 102, 144, 
160, 163, 164, 211, 219, 220, 223, 226, 229, 230, 232
Найденов Найден      45
Недев Недко      293, 294
Недков Цочо      9, 21, 25, 27, 
28, 42
Несторов Панайот – Пънето      101, 102, 167
Николов Димитър – Питката      114, 115, 161, 
167, 181
Николов Фердинанд      64, 67, 145, 
157
Николов Янко      63, 70, 71, 72, 
77
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Нихат Ибрахим – Хинко      68, 115, 146, 
156, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 169, 171
Ницов Димитър      10, 143, 145, 
167
Ницов Никола      13, 22, 25, 26, 
32, 34, 38, 41, 42, 44, 49, 50, 64, 172
Ницов Станчо      59
Нич Леополд      84

О
Ованезов Гарабед      56
Орманджиев Стоян      118, 293, 308, 
312

П
Петков Жеко Пенев      251, 255, 260, 
263, 270, 272, 281
Петков Велико – Вили      181, 183, 245, 
246, 247, 254, 300, 303
Петров Борис Г. – Черния      63, 68, 70, 71, 
72, 77, 81, 83, 91, 98, 101, 114, 127, 141, 154, 156, 160, 
162, 164, 165, 171, 181, 183, 188, 190, 203, 206, 208, 
211, 245, 247
Петров Кръстьо Т.      23, 28, 30, 45, 
55, 57, 62, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 100, 121, 137, 141, 145, 
149, 152, 165, 175, 186, 227, 229, 230
Пинзов Владимир      239
Попов Иван      281, 293
Попов Коста      81, 84, 103, 
145
Попов Стефан      279, 280, 282, 
294, 300
Попов Тодор Стеф.      101, 102, 171
Попов Христо      34

Р
Радев Васил – Чико      235, 242, 251, 
281
Радулеску Костел      90, 91
Райчев Иван – Шебека 68, 148, 156, 159, 160, 161, 
165, 171, 179, 224, 227, 229, 230, 236
Ранков Иван инж.      89, 103, 105, 
108, 146
Рашеев Никола – Коля      47, 59
дьо Режибюс Жорж  7
Розов Панайот      235, 237, 239, 
246, 247, 254, 257, 281, 284, 300

С
Савов Щерю      68, 70, 97, 104, 
105, 114, 115, 130, 145, 146, 159, 160, 163, 164, 165, 
171, 179, 181, 183, 187, 188, 190, 203, 206, 208, 211, 
219, 220
Сапунджиев Кънчо      309
Сарайдаров Иван      188, 284, 300, 
303, 305
Саркизов Вахан      45

Семерджиев Никола      222, 223
Сираков Константин – Кущи      46, 59, 70, 72
Собаджиев Илия      254, 300, 303
Стаматов Димитър      79, 83, 90, 91, 
93
Станев Георги      114, 115, 147
Ставрев Борис Томов      9, 33, 37, 43, 
46, 55, 57, 61, 62, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 92, 93, 100, 
113, 119, 127, 150, 168, 175, 180, 208, 209
Станчев Георги – Гурко      32, 55, 57, 62, 
69, 70, 73, 75, 110
Статев Милан      290, 294
Стойнов Архангел – Ранко      145, 146, 281, 
308, 312
Стойчев Владимир ген.      109
Стойчев Кънчо      9, 19
Стойчев Никола – Колеца      43, 46
Страков Димитър – Паледжика      239, 245

Т
Тахмизян Левон      76
Темелков Петър      290, 291, 294
Тенекеджиев Кирил      101, 102, 161, 
163, 309
Тенчев Кирил      61, 161
Терцета Егон      55, 57, 61, 62, 
69, 70, 71, 73, 75, 76, 93, 94, 100, 103, 111, 113, 122, 
127, 149, 153, 169
Тончев Борис      10, 18, 24, 28, 
37, 38, 40, 42, 46, 59, 63, 70, 71, 72, 77, 79, 83, 91, 92, 
98, 106
Тончев Стефан      4, 8, 10, 12, 18, 
20, 24, 27, 29, 30, 41, 80
Тодоров Йордан      16, 17, 18
Тозбейкян Саркиз      127, 157, 188, 
189, 239, 309
Тунчев Жечо      217
Тунчев Михаил      127, 133, 144

Ф
Фиков Стефан      55, 56, 61, 69, 
75
Филев Евтим      180, 183, 186, 
188, 190, 191, 192, 213, 215, 216, 218, 222, 223, 233, 
236, 241, 253, 255
Филипов Тодор      10, 16
Фичев Димитър кап.      114
Фишфишев Манол      10, 16, 21, 25, 
27
Флорев Ставри      9, 10, 16, 20, 
21, 23, 25, 26, 33, 52, 64, 84, 85

Х
Харипян Оник      164, 180, 183, 
188, 190, 203, 208, 211, 227, 230, 232, 233, 236, 239, 
246, 247, 254, 256, 292, 300, 303
Христамян Оник      209, 222, 223



321

Христов Генчо Димитров      57, 62, 69, 70, 
71, 73, 75, 76, 94, 100, 127, 133, 179, 180, 186, 197, 202
Христов Георги Г. – Шилото      290, 308, 312
Христов Петър Димитров – Дембела      57, 69, 70, 
71, 73, 75, 76, 93, 94, 100, 111, 113, 119, 127, 141, 144, 
168, 175, 184, 186, 191

Ц
Цанев Васил инж.      101, 102, 114, 
162
Цанев Михаил – Михо      97, 98

Ч
Чакъров Владимир      69, 70, 84, 86, 
205, 277
Чернооков Иван      247, 250
Чобанов Тодор      245, 246, 247, 
254

Ш
Шамутков Петър      81
Шишков Методи      69, 84, 86, 103
Шкорпил Карел      9, 17, 18

Щ
Щейскъл Вили      64, 98

Ю 
Юмеров Мустафа      161, 164, 165, 
167, 171

Я
Янакиев Здравко      71, 73, 75, 76, 
93, 94, 100, 111, 113, 118, 127, 133, 144, 149, 150, 159, 
173, 175, 178, 179, 180, 184, 186, 191, 192, 195, 196, 
198, 202, 213, 215, 239, 308



322


	_GoBack
	bookmark0
	_GoBack
	_GoBack
	bookmark0
	bookmark1

