
сезон

26 кръг “А” група  - Шампионска група
20 април 2015 година

20.00 часа, стадион “Българска армия”

Сдружение “ЦСКА Акционерите” 
гарантира, че парите от тези програми 
отиват за ДЮШ на ЦСКА!
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 Кръг  Дата Час  Мачове 

Кръг 23
21.03. 2015 17:00 ЦСКА София 0-0 Берое 
22.03. 2015 13:00 Лудогорец 0-0 Ботев (Пд) 
22.03. 2015 15:15 Локомотив (Сф) 0-0 Литекс

Кръг 24
04.04. 2015 20:00 Лудогорец 4-0 ЦСКА София
05.04. 2015 20:00 Берое 1-4 Локомотив (Сф)
0504. 2015 17:00 Ботев (Пд) 0-1 Литекс 

Кръг 25
10.04. 2015 20:00 ЦСКА София 0-0 Ботев (Пд)
11.04. 2015 20:00 Литекс 1-1 Берое
13.04. 2015 17:00 Локомотив (Сф) 0-0 Лудогорец

Кръг 26
18.04. 2015 17:00 Ботев (Пд)  Берое 
19.04. 2015 20:00 Лудогорец  Литекс 
20.04. 2015 20:00 ЦСКА София  Локомотив (Сф)

Кръг 27
25.04. 2015 20:00 Берое  Лудогорец 
26.04. 2015 17:00 Локомотив (Сф)  Ботев (Пд)
26.04. 2015 20:00 Литекс  ЦСКА София

Кръг 28
02.05. 2015 18:00 Берое  ЦСКА София
02.05. 2015 18:00 Ботев (Пд)  Лудогорец 
02.05. 2015 18:00 Литекс  Локомотив (Сф)

ЦСКА в първенството...



  ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ на ШАМПИОНСКАТА ГРУПА
  отбор М П Р З ГР +/- точки 
 1. Лудогорец (Разград) 25 15 7 3 50-14 36 52
 2. ЦСКА (София) 25 13 7 5 39-19 20 46
 3. Локомотив (София) 25 13 5 7 33-25 8 44
 4. Литекс (Ловеч) 25 13 5 7 39-25 14 44
 5. Берое (Стара Загора) 25 11 7 7 36-26 10 40
 6. Ботев (Пловдив) 25 11 5 9 32-27 5 38

Кръг 29
09.05. 2015 18:00 Литекс  Ботев (Пд) 
09.05. 2015 18:00 Локомотив (Сф)  Берое 
09.05. 2015 18:00 ЦСКА София  Лудогорец 

Кръг 30
16.05. 2015 18:00 Берое  Литекс 
16.05. 2015 18:00 Ботев (Пд)  ЦСКА София
16.05. 2015 18:00 Лудогорец  Локомотив (Сф) 

Кръг 31
23.05. 2015 18:00 Берое  Ботев (Пд) 
23.05. 2015 18:00 Литекс  Лудогорец 
23.05. 2015 18:00 Локомотив (Сф)  ЦСКА София

Кръг 32
31.05. 2015 18:00 Ботев (Пд)  Локомотив (Сф) 
31.05. 2015 18:00 Лудогорец  Берое 
31.05. 2015 18:00 ЦСКА София  Литекс
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Стадион: Локомотив
Основан: 1929
Прякори: Железничарите

Локомотив (София) е български 
футболен клуб. Основан е на 28 
октомври 1929 година като ЖСК 
(Железничарски спортен клуб). 
Цветовете на клуба са черно, 
червено и бяло. 

Един най-нов, модерен период за “Локомотив София” 
започва от 1994 г., когато с настъпване на демокрацията 
в България, клубът е поет от Николай Гигов. Статутът 
на футболния клуб е професионализиран. За една 
състезателна година (1994-1995) от отбор едва спасил 
се от изпадане в “Б” група “Локомотив” спечелва 
сребърните медали на шампионата и купата на 
Република България. 

Днес ПФК Локомотив София е сред елитните футболни 
клубове на България, участник в турнирите на УЕФА. 
Разполага със 25 хиляден стадион и Детско-юношеска 
школа, една от най-продуктивните в страната. Най-
ценното за клуба, разбира се, е искрената любов 
на неговите немногобройни, но за това пък верни 
привърженици.

Локомотив (София)

На “Армията” ни гостува...



Вратари: Якуб Дивиш, Максимс Уваренко

Защитници: Апостол Попов, Пламен Крачунов, Венцислав Василев, Александър 
Тунчев, Валентин Илиев, Марин Оршулич, Кристиян Супусепа, Тончи Кукоч

Халфове: Борис Галчев, Маркиньос, Еденилсон Бергонси, Божидар Чорбаджийски, 
Неманя Милисавлевич, Петър Витанов, Стивън Съндей, Иван Маркович, Тони 
Силва, Денис Причиненко, Марио Бъркляча, Жуан Фелипе, Луис Соарес, Амансио 
Фортес

Нападатели: Иван Стоянов, Аурелиен Йоахим, Стефан Николич

“Българска армия” е клубният стадион на 
ЦСКА. Намира се в Борисовата градина в 
центъра на София.

Стадионът е построен през периода 1965-
1967 г. на мястото на старото игрище на 
АС`23 и основно реконструиран през 1982 
г., когато му е поставено и елекрическо 
осветление. От 1923 до 1944 г. стадионът се 
казва “АС-23”, от 1944 до 1949 г. - “Чавдар” от 
1949 до 1990 г. носи името “Народна Армия”, 
а от 1990 до сега “Българска Армия”.

Състав на ЦСКА за сезон 2014-2015 година
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1. От една страна това са представителите на държавната 
власт в България след 1944 г., за които обликът на АС-
23 като клуб на царското офицерство е политически 
неудобен. Освен това те виждат в името “АС” = “Атлетик 
Слава” приликата със спортните наименования на 
западноевропейските клубове и затова веднага сменят 
името му на “Чавдар”, а по-късно на ЦДВ и ЦДНВ. Съзнателно 
е изтрито от хронологията цялото съществуване на клуба 
по времето на Царство България от 1923 г. до 1944 г. 
променяйки датата му на създаване през 1948 г.

2. От друга страна пръст в цялата работа имат и някои 
финансово-политически кръгове на властта у нас след 1989 
г., свързани по един или друг начин с клуба “Левски” София, 
които в желанието си изкуствено да придадат на своя 
бивш МВР-клуб дисидентски характер, започнаха неистова 

Архив “ЦСКА” 

Кой всъщност има 
интерес от престъпното 
премълчаване и 
изопачаване на истината за 
произхода на ЦСКА?

Дълги години привържениците на “армейците” у нас бяха заблуждавани относно 
произхода на своя любим ЦСКА. Името на истинския предшественик на клуба – 
“Офицерски спортен клуб АС-23″ бе съзнателно и целенасочено премълчавано от 
представителите на властта в спорта след 1944 г., а и включително до ден днешен. 
Години наред беше насаждана тезата за “създаване” на клуба през май 1948 г., 
когато реално не се извършва никакъв акт на “създаване”, а само подписване на 
протокол довел до временно обединение между армейския “Чавдар” (бивш АС-23) и 
“Септември” (бивш Спортклуб), който само година по-късно, през 1949 г., отново се 
отделя от армейския клуб. Така де факто през 1948 г. не се случва нищо по-особено 
за нашия клуб освен това, че печели за втори път държавното първенство (първата 
титла е през 1931 г. като АС-23).

АС23 - предшественикът на ЦСКА

Защо се крие истината? Отговорите са основно три:



Опити да се изтрие истОрията!

В телевизионно интервю известния български 
емигрант през тоталитаризма Дими Паница и 

братовчед му Михаил Белов, заявяват, че ЦСКА 
не може да се нарече наследник на АС-23, тъй 

като според тях извършеното може да бъде 
квалифицирано единствено като „грабеж“.

Според Васил Рангелов Стоянов (роден 1935 г.), по думите му дългогодишен привърженик на ЦСКА 
и АС-23 заявява, че Дими Паница и Мишо Белов не са фенове на АС-23, а на Левски. В същото интервю 

той заявява, че АС-23 и ЦСКА трябва да се приемат като един и същ отбор. Бивши футболисти на АС-
23, като Борислав Футеков, Любомир Ангелов, Бенджамин Аструг, Ангел Зафиров и др. в множество 

интервюта потвърждават, че ЦСКА е пряк наследник на АС-23.

Посетете сайта на  АС 23 на:
http://ac-23.com/

пропаганда против вечния им враг ЦСКА с болната 
амбиция да сринат репутацията на армейския клуб пред 
очите на България и Европа чрез опитите си да му лепнат 
измисления облик на “комунистически” отбор. Точно 
тези хора се бояха най-много от това ЦСКА да намери 
след 1989 г. отново пътя към своите корени от 1923 г., 
(така както направиха и други армейски дружества като 
напр. “Черно Море” и “Тракия”) и не пожалиха средства 
и усилия от всякакъв характер, за да предотвратят този 
напълно естествен процес.

3. Нека не забравяме разбира се и факта, че огромна 
вина за над 20 години нехайно бездействие относно 
признаване на предшественика ни АС-23 носят и 
ръководствата на ЦСКА след 1989 г. Вина носим и ние 
привържениците на ЦСКА, защото не показахме през 
годините достатъчно настоятелно и убедително, че си 
искаме истинската история 
и собствените армейски 
корени в лицето на АС-23. 
Тази задача трябва да си я 
свършим самите ние.

Нищо не е забравено, нищо 
не е простено!

Само ЦСКА!
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Валентин ИЛИЕВ

ПЕЧЕЛИШ ИЛИ
ПОМАГАШ!
100 ëâ.
áîíóñ
affiliate 1948

Условия:
1. Всеки нов потребител получава 100% бонус на своя първи депозит до 100 лв.
2. Регистрирайте се в efbet.com с a�liate 1948 и всеки път, 
когато залогът Ви не печели, подкрепяте ЦСКА.
3. Ако първият Ви залог не печели, цялата сума ще отиде в подкрепа на ЦСКА.


