
си част феновете на сините са наясно, че 
толкова голям отбор има нужда от голям 
финансов гръб и че без  Батков “Левски” 
просто няма да съществува (поне не и в 
този си вид и с тези амбиции и претен-
ции). Традициите действително са напра-
вили публиката на ЦСКА претенциозна, 
но след 20 трагикомични години е крайно 
време реалността да се приеме – самият 
факт, че клубът има собственик, е доста-
тъчен повод за радост. 

Не и в случая с т.нар. пернишки бизнесме-
ни. Афиширали принципност при идването 
си в Борисовата градина, шефовете на 
“Титан” превърнаха ЦСКА в гара разпредели-
телна за футболисти, треньори и директо-
ри. 

Уволнението на Любослав 
Пенев бе първият огромен 
минус 
във визитката на Борисов и Иванов, а 
последвалото лутане между различни нас-
тавници и различни видове клубна полити-
ка (налагане на собствени кадри, после 
събиране на “каймака” на А група, накрая – 

привличане на свободни агенти от чужби-
на) напълно задраска идентичността на 
ЦСКА, за да се стигне до сегашното крета-
не в средата на класирането.

Каквото и да се случи оттук нататък, 
едно е ясно – не само Дучето и Главата, не 
само различните протестиращи фракции 
и кръгове, но и всички хора, които по 
някакъв начин са се чувствали близки на 
най-успешния български клуб, няма да 
могат да се асоциират с този ЦСКА. 
Амбицията на шефовете да издирят нов 
президент е похвална. Ако не друго, поне 
демонстрира признание за  провал. Това 
обаче едва ли топли запалянкото, още по-
малко когато и Вальо Михов, и Стефан 
Орманджиев, и останалите консенсусни 
фигури, спрягани за шефското място в 
Борисовата градина, отказват да се забър-
кат в червената каша, когато мрачни 
субекти с цветни прякори раздават пра-
восъдие в Сектор Г и когато Тодор 
Батков говори с искрено съчувствие за 
случващото се при вечния враг… Тогава 
вече е ясно, че 20-годишната болест е 
навлязла в критичната си фаза. 

Най-успешният български отбор 
продължава да привлича интерес 

не толкова с изявите си на 
терена, колкото с действията 

на своите фенове


