
сезон

29 кръг “А” група  - Шампионска група
9 май 2015 година

20.00 часа, стадион “Българска армия”
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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) 1-1 Берое 
19.04. 2015 20:00 Лудогорец 3-1 Литекс 
20.04. 2015 20:00 ЦСКА София 0-1 Локомотив (Сф)

Кръг 27
25.04. 2015 20:00 Берое 2-0 Лудогорец 
26.04. 2015 17:00 Локомотив (Сф) 1-0 Ботев (Пд)
26.04. 2015 20:00 Литекс 2-0 ЦСКА София

Кръг 28
02.05. 2015 18:00 Берое 0-0 ЦСКА София
02.05. 2015 18:00 Ботев (Пд) 1-3 Лудогорец 
02.05. 2015 18:00 Литекс 0-0 Локомотив (Сф)

ЦСКА в първенството...



  ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ на ШАМПИОНСКАТА ГРУПА
  отбор М П Р З ГР +/- точки 
 1. Лудогорец (Разград) 28 17 7 4 56-18 38 58
 2. Локомотив (София) 28 15 6 7 35-25 10 51
 3. Литекс (Ловеч) 28 14 6 8 42-28 14 48
 4. ЦСКА (София) 28 13 8 7 39-22 17 47
 5. Берое (Стара Загора) 28 12 9 7 39-27 12 45
 6. Ботев (Пловдив) 28 11 6 11 34-32 2 39

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



w
w
w
.c
sk
as
ha
re
ho

ld
er
s.c
om

Стадион: Лудогорец Арена
Основан: 2001
Прякори: орлите, зелено-белите

Лудогорец 1945 е футболен отбор 
от Разград, участващ в „А“ футболна 
група. Основан е през 2001 г. 
Цветовете на отбора са зелено и 
бяло. Клубът е основан на 18 юни 
2001 г. под името “Лудогорие”. 

 “Лудогорие” започва съществуването си от най-ниското ниво на 
родния футбол, като в началото играе домакинските си мачове 
на стадион “Балканфарма”. През 2002 г. клубът се преименува на 
“Разград 2000” след обединение с едноименния тим, развиващ по 
това време само детско-юношески футбол.
“Разград 2000” няколко поредни години печели безпроблемно 
групата си, но отказва участие в квалификациите за попълване 
на „В“ група. Промоцията най-накрая става факт през сезон 
2005/06, когато тимът отново завършва на първо място и е приет 
в Североизточната “В” група. Още през първата си година в 
третия ешелон отборът е близо до класиране в професионалния 
футбол, но завършва на второ място на 25 точки от шампиона 
Бенковски (Бяла). През сезон 2009/10 Разград 2000 на няколко 
пъти разменя лидерската позиция с Доростол (Силистра) в течение 
на надпреварата. В крайна сметка първото място се решава 
в последния кръг, когато “зелено-белите” губят в Силистра и 
пропускат шанса си за промоция. Но първоначалните съмнения, че 
Б група няма да може да бъде попълнена единствено от Доростол 
в крайна сметка се потвърждават и Разград 2000 също се включва 
в по-горното ниво, като името на тима е променено на Лудогорец 
1945.

Лудогорец (Разград)

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.  Изграждане на основи.
• Ревизия на всички активи, с които ЦСКА разполага (в т.ч. офис техника, 

спортна екипировка и т. н.);
• Опис на всички поети ангажименти – рекламни договори, договори 

с играчи, треньори, доставчици и т. н., както и опис на прогнозните 
изходящи парични потоци по тези ангажименти във времето;

• Въвеждане на единна електронна система за контрол на наличности, 
счетоводство и т. н. (база данни);

• Обособяване на отдели с ясно изяснени функции, описани в работни 
процедури.

Изготвяне на работни процедури:      
• Контрол на разходите на дружеството (въвеждане на P2P процес, 

който сдружение “ЦСКА Акционерите” може да предостави при поискване).
• Контрол на достъпа до стадион „Българска армия”, както и на този до 

административната част, ДЮШ и ПМО.
• Разчет, в който е включен и план за погасяване на стари задължения.
• Разработване на програма за работа на дружеството в три фази - 

текуща, оперативна и стратегическа, със съответните цели, ресурсно 
обезпечаване и отговорности.

* Изграждането на основите на фирмата трябва да бъде извършено в 
рамките на не повече от 6 работни седмици. Без да има налични горните 
условия, няма компания, която да функционира нормално. Нормалността 
се изисква, за да може ЦСКА да влезе в следващ етап на развитие. Тези 
първични реформи няма да бъдат забележими от външни лица и фактори, 
те ще се извършват вътре в клуба.

2. Изграждане на лицето на ЦСКА
Формиране на бюджет:
• Разчет на очакваните приходи и входящи парични потоци;
• Установяване на нетните парични потоци и търсене на решения за 

покриване на дефицита (Пример: Ако 3 месеца по-рано се знае, че през 
юни ще настъпи дефицит на финансови средства, може да се организират 
мероприятия - мачове, фестове, турнири и т. н., с цел събиране на средства 
или търсене на външно финансиране, но не както до момента – 3 дни 
преди крайния срок);

• Поставяне на цели от ръководството на ЦСКА към вече изградените 
отдели и преследването им от отделите (в т.ч. търговски, IT и т. н.);

Бъдещият “ЦСКА” 

Проект “Нов ЦСКА”  
на Сдружение “ЦСКА Акционерите”



• Въвеждане на процес - административна процедура за 
обществени поръчки (юридически, маркетингови, целеви и т. 
н.);

• Въвеждане на система за взаимен контрол; 
• Аутсорсинг на част от процесите (в т. ч. счетоводни, 

маркетингови, юридически и т. н.);
• Ползване на добри практики от клубове в сравнително 

сходни интереси като тези на ЦСКА и съществуващи в среда, 
близка до нашата (предложение - Ювентус), установяване на 
връзка и придобиване на ноу-хау.

Оползотворяване на всички собствени активи (марка, привърженици, ветерани и база):
•  Популяризиране на отбора сред подрастващите, включващо масирани кампании по училищата;
• Привличане на известни личности - привърженици на отбора, които да се ангажират с 

рекламирането на ПФК ЦСКА;
• Цялостно използване на имотите на ЦСКА, постигане на ежедневна пълна заетост;
• Разработване и обявяване от ръководството на клуба на широка платформа, която да даде 

възможност за обединяване усилията на всички сдружения, подпомагащи ЦСКА, както и ясно 
дефинирани задачи и съответните ангажименти със срокове и начин на изпълнение. Подобен подход 
може да се приложи и към фен клубовете в цялата страна.

* Изграждането на лицето на ЦСКА с ясни и конкретни цели за пред обществото е от 
изключително голямо значение. Дали искаме един посредствен клуб, или лидер в световен мащаб 
зависи от това как ще се управлява клубът. С изключение на формирането на бюджета, което е 
неотложно, останалото трябва да бъде извършено в рамките на 12-16 седмици след изграждането 
на основите.

3.  Поддържане и подобряване на нивото
•  Увеличаване на целите на различните отдели (Пример: за търговския - търси ръст в приходите, 

ПМО - по-високо класиране и т. н.);
•  Облагородяване, модернизиране на имотите на ЦСКА;
• Подобряване ефективността на служители, отдели и процеси;
• Креативност и развитие на несъществуващи в момента пазари (Пример: Румъния, където ЦСКА 

има изключителна популярност);
• Подготовка за излизане на борсата и превръщането на ПФК ЦСКА АД в ПАД (период за ППП - 

октомври-ноември или март-април).
Важни моменти:
1.  Как ПМО да бъде конкурентоспособен за челните места в А група, докато тече реформата?
2.  Преговорите за базите?
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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.


