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Това е, кое-
то трябва 
да направят 

всички свързани с 
родния футбол след 
последния кръг за 
сезона. Преди мача 
на „Герена” се изпи-
саха и изприказваха 
толкова неща за мо-

Шпалир за „белите”!

рала на славистите и 
макар после да пос-
ледваха някакъв тип 
извинения, това не е 
достатъчно. Докато 
на стадиона в квартал 
„Подуяне” вече бяха 
изнесли дори купата, 
играчите на „белите” 
показаха позабравен 

Децата от набор-2000 станаха 
градски шампиони      На стр. 8-9

морал и накараха 
всички техни фенове 
да се гордеят. 

Уви, през юбилей-
ния сезон горчилката 
бе в пъти повече от 
радостните мигове 
за привържениците 
на „Славия”, но поне 
финалният акцент 

бе сладък и със си-
гурност десетилетно 
запомнящ се. И това, 
като че ли дава повод 
най-сетне и в българ-
ския шампионат да се 
направи шпалир от 
един отбор на друг. 
Това сме го виждали 
навсякъде по тере-
ните на Стария кон-
тинент. Затова е ред-

но при първия мач 
между славистите и 
първенците от Раз-
град, последните да 
се строят и да дадат 
дължимото на своите 
съперници за честна-
та игра, и морала. За-
щото те са в основата 
на самата философия 
на футбола, а и на 
спорта като цяло. 



Бр. 3 (131), юни 2013 г.2

Първият брой на
в. "Славия" излиза на 
10 април 2001 година

ISSN 1312-2320
Излиза 6 пъти годишно

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев, 
Илиян Петров, Васил Йотов, Владимир 

Симеонов и Александър Вуйчев 
за помощта и съпричастността по 

осигуряването излизането на
в. "Славия" през 2013 г.

Бюлетин

По традиция фенове-
те на най-стария роден 
клуб не пропускат ма-
чове на представител-
ния тим. Славистите са 

Децата на „Славия”
Уважаеми читатели, в този брой ви представяме малките слависти 

Ивелина и Сашко, деца на дългогодишния член на „бялата” агитка Коцето 
Йорданов. Те вече са намерили мястото си сред батковците и каките на 
мачовете на любимия отбор. 

Очакваме вашите снимки на малките почитатели на “Славия” 
или на домашните ви любимци прегърнали „бялата” идея, или на ня-
кой друг интересен обект свързан със „Славия”, както и текст към 
тях. Всички изпратени фотоси до редакцията ще бъдат публикува-
ни.

Местата, където се продава 
книгата „Хрониките 
на „Славия“ 

Поради големия инте-
рес, който предизви-
ка книгата с автор 
Николай Кръстев, 
ви информираме за 
местата, откъдето 
може да я закупите:
Стадион “Славия” - Ма-
газин за сувенири
Магазин на Българския 
национален фенклуб, 
ул. “Бяло море” 2, срещу 
входа на болница ИСУЛ, 
София

Книжарници „Буктрейдинг”
Книжарници „Сиела”
Магазин “Сандекс” на площад “Македония”, София
Площад “Славейков”, София
Пазар “Красно село”, София
Търговски център “Борово” - срещу пазар “Борово”
Магазин на бул. “Витоша” 52, София
Магазин на ул. “Раковски” 156, София
Спортен магазин SLS – „Росиньол”, София
Книжен център “Гринуич” на бул. “Витоша”, 37
Варна, Кафене “Палитра”, бул. “Осми Приморски 
полк” 123, срещу ст. “Тича”, 
Чрез интернет сайтовете: Store.bg, Mobilis.bg, 
Fenshop.bg

„Бялата” агитка се готви за десант в Италия с националния

следвали националите 
навсякъде в последните 
десетина години, така 
ще бъде и във важната 
квалификация в Рим с 

Италия на 6 септември. 
Преди това тази година 
вече „белите” фенове 
бяха в Дания. На сре-
щата в София с Мал-

та, поради наказание, 
липсваше публика, но 
славистите опънаха зна-
мена в подкрепа на на-
ционалите, сред които 

вече неизменна част е 
и играча на „Славия” Ра-
дослав Димитров. Още 
една причина за „белия” 
десант на Апенините.

Дори когато има забрана за публика, славистката 
агитка намира начин да подкрепя националите

Радослав Димитров вече не-
изменна част от селекция-
та на Любо Пенев

„Бялата” торсида превзе и стадион „Пар-
кен” в Копенхаген
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“На комитета по 

организиране на сто-
годишния юбилей на 
“Славия” – шестица, 
на отбора – тройка”. 
Думите са на прези-
дента на ПФК “Славия” 
Венцеслав Стефанов 
и няма как да не се 
съгласим с тях. Шефът 
добави, че той поема 
отговорността за бле-
дия сезон и за разо-
чарованията, които 
са преглътнали сла-
вистите в годината на 
вековния си рожден 
ден.

Факт е – колкото 
слависти, толкова и 
мнения. Затова и кон-
статациите и оценки-
те след края на сезон 
2012/2013 и надежди-
те преди шампионат 
2013/2014 се разпре-
делят на безспорни, 
които вероятно се 
приемат от всички 
привърженици на 
“белите” и на спор-
ни, които са повод за 
дискусии по форуми и 
разговори.

Безспорните са:
- “Славия” раз-

очарова в юбилейния 
си сезон. Събра до-
бър, широк и опитен 
състав, който не успя 
да реализира мечти-
те на запалянковците 
поне да видят любим-
ците си на финал за 
купата. Факт е, че про-
летта бе доста успеш-
на като събран точков 
актив. Но също така 
е вярно, програмата 
бе доста по-лесна – 8 
домакинства и 4 гос-
тувания (срещу отбо-
рите извън София), 
едното от които бе на 
“Армията” срещу “Ми-
ньор”.

- Бюджетът на 
тима явно бе по-до-
бър с оглед по-до-
бро представяне, но 
нещата отново не се 
случиха

- Предстои ре-
стрикция на парите 
в клуба, отделени за 
представителния от-
бор. Съвсем нормал-
но с оглед икономи-
ческата ситуация в 

Без право на поправителен – 
задава се нов изпит!     

страната. Затова и се 
наложи много, много 
сериозна подмяна на 
играчи.

- Намерението 
да се залага на по-
вече състезатели от 
школата на “Славия” 
може да буди само 
адмирации, но трябва 

да бъде отстоявано и 
на дела.

- Безспорният 
голям срам бе загу-
бата от “Ботев” (Вра-
ца) на “Овча купел”. 
Безспорно е, че тя 
можеше да бъде из-
бегната. Безспорно е, 
че всичко около този 
мач ще се помни дъл-
го време.

- “Славия” съх-
рани честта си в по-
следния кръг, като 
стана първият отбор 
в българския футбол, 
който без да има пря-
ко отношение към 
разпределението на 
златните и сребърни-
те медали, направи 
равен (1:1) на “Лев-
ски” на “Герена” и така 
пряко повлия върху 
борбата за титлата. 
Вдъхновяващо е, че 
това бе направено 
срещу историческия 
и автентичен съпер-
ник на “белите” от 98 
години и феърплеят 
на славистите зави-
наги влезе във фут-
болната история.

- На клуба му 
трябват промени. 
Най-вече организа-
ционни, с привлича-
нето на спортен ди-
ректор, който да вне-
се ред в чисто спорт-
ните дела. Стефанов 
първоначално прие 
идеята след отпада-
нето от “Берое” за ку-
пата. После се отказа 
от  нея. Иска ни се да 
вярваме, че скоро ще 
му дойде времето и 

на този ход.
- Най-хубавото 

нещо в юбилейния 
сезон бяха прекрас-
ните изяви на юно-
шите до 17 години, 
почти подпечатали 
титлата с прекрасен 
успех срещу “Левски” 
с 3:0 и водещи със 

седем точки три кръ-
га преди края. В тези 
момчета слависткият 
дух със сигурност е 
жив. Да го доразвием 
с общи усилия, като 
им дадем възможност 
още дълго да ни рад-
ват!

Има и други изво-
ди, повече или по-
малко дискусионни. 
Без да налагаме мне-
нието си ще ги щри-
хираме:

- Ролята на 
треньора Велислав 
Вуцов бе в много по-
голяма степен поло-
жителна, отколкото 
отрицателна. Присти-
гането му на “пожар” 
преди Нова година 
вдъхна нови сили на 
тима, който направи 
запомнящи се мачове 
срещу “Ботев” за купа-
та, което на практика 
осмисли следващия 

полусезон. Резон-
ните упреци срещу 
Вуцов дойдоха след 
дефанзивния състав 
и тактика във втория 
полуфинал за купата 
срещу „Берое” за ку-
пата в Стара Загора. 
Да, славистите бяха 
на две минути от про-

дължения и евентуал-
ни дузпи, които може-
ха и да спечелят. Но – 
съставът бе доказано 
защитен, повече от-
колкото се налага за 
гостуване на “Берое”. 
Въпреки че после се 
видя – старозагор-
ци съвсем не са леко 
преодолим съперник, 
усети го и “Левски” на 
финала. Но именно 
пропуснатите шан-
сове на славистите 
в полуфиналите ще 
горчат в душите на 
феновете още дълго 
време.

- И з д и г а н е т о 
на Асен Букарев от 
помощник на Вуцов 
в старши треньор. 
Интелигентният и ам-
бициозен специалист 
ще направи дебюта 
си като старши в “Сла-
вия”. “Дано този път 
съм направил верния 

ход...”, каза Стефанов 
още в деня, когато 
стана ясно, че Бука-
рев ще води “белите”. 
Сигурно е, че двама-
та намериха допирни 
точки в убедеността 
си, че наистина тряб-
ва сериозно налагане 
на млади слависти от 

школата. Въпросът 
е – на каква цена. И 
готови ли са и те два-
мата, а и феновете, да 
преглътнат поредния 
нулев сезон, ако на 
хоризонта наистина 
се очертае нещо по 
добро и оптимистич-
но. Но няма спор, че 
всеки нов треньор за-
служава както кредит 
на доверие, то и без-
резервна подкрепа 
от трибуните.

И ако се върнем 
към началото – с 
тройката от юбилей-
ния сезон мъжкият 
отбор няма как да се 
яви на поправителен 
в годината на веков-
ния рожден ден на 
“Славия”! Но се зада-
ва нов изпит! 

Николай КРЪСТЕВ
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„Подарихме си един 
чудесен юбилей като 
празненства и чества-
ния, остават свършени-
те неща извън терена. 
„Славия“ е на 100 години 
и това бе отбелязано 
подобаващо. Но най-
добрият подарък го няма. 
Той трябваше да дойде 
със спечелването на ку-
пата. Поставям среден 3 
за този сезон на „белите“ 
и още веднъж искам да се 
извиня на феновете. Ще 
променим много неща за 
новия шампионат, вклю-
чително и стимулира-
нето. Има хора, които 
само живуркат на гърба 
на „Славия“ и непрекъ-
снато мрънкат за пари“. 
Думите са на президен-
та на футболния клуб 
Венцеслав Стефанов и 
са подходяща илюстра-
ция за противоречията 
в сезона на вековния 
юбилей. Противоречия, 
оцветили дълго очаква-
ния от привържениците 
специален сезон в черно 
и бяло.

Юбилейният си шам-
пионат „белите“ започ-
наха начело с Мартин 
Кушев – треньор, който 
няма...лиценз да води 
отбор в „А“ група. Под 
негово ръководство 
„Славия“ стартира с кош-
марно 0:3 в Пловдив от 
завърналия се в елита 
възроден „Ботев“, а впо-
следствие понесе ново 
унижение в Ловеч от „Ли-
текс“ – 0:5. Записана бе 
серия от осем поредни 
мача за първенство без 
пълен успех. На фона на 
тези неприятни факти се 
откроява най-голямата 
победа за славистите в 
първенството, постигна-
та начело с Кушев – 6:1 
у дома срещу бъдещия 
носител на купата на 
страната – „Берое“! Този 
успех е много по-ценен 
от 8:0 срещу Дражевия 
„Черноморец-Бургас“ 
(София) преди 6 години 
и от 7:1 срещу „Миньор“ 
през 2001 г. 

По странен начин 
съдбата отново препле-
те пътищата на Велислав 

Специалният сезон – в черно и бяло
За знаковите неща и противоречията 
в годината на „белия“ вековен юбилей

Вуцов, „Славия“ и „Берое“ 
в турнира за национал-
ната купа. „Берое“ се ока-
за непреодолимо пре-
пятствие през пролетта, 
когато начело на „бели-
те“ вече бе Вуцов като 
в двата мача за купата 
срещу заралии „Славия“, 
не само успя не само да 
спечели, но дори не вка-
ра гол. В шампионатния 
двубой в Стара Загора 
славистите отстъпиха с 
1:2. И при втория си пре-
стой при „белите“ Вуцов 
получи шанс да триум-
фира с купа на България, 
но отново не го използва. 
През 2010 г. идиотско-
то отпадане с дузпи на 
четвъртфинала от „Чав-
дар“ (Етрополе) лиши 
клуба от трофея, който 
впоследствие бе спече-
лен от „Берое“. През 2013 
г. старозагорският отбор 
се оказа в ролята на чер-
ната котка за водената 
от Вуцов команда, този 
път в директния сблъсък 
на полуфиналите. И в 
крайна сметка „Берое“ 
пак грабна купата след 
епичен успех на финала с 
„Левски“ в Ловеч.

Да, Вуцовата „Славия“ 
забрави що е то разгром-
но поражение, събираше 
безпроблемно точки в 

повечето мачове с не-
претенциозни съперни-
ци, но отново имаше 
трудности срещу челни-
ците в класирането. Дори 
и нелицензиран, Кушев 
не допусна загуба от дву-
кратния вече шампион 
„Лудогорец“ в София – 3:2 
през миналото първен-
ство и 0:0 в късната есен 
на 2012 г. В актива му има 
и победа над ЦСКА (2:1) 
на „Българска армия“ 
през миналия сезон. 
Вуцов загуби в Разград 
(макар и не с 0:6), загуби 
и от ЦСКА в Борисовата 
градина. Очакваше се 
безпроблемно да падне 
и на „Герена“, но...това не 
се случи.

Мачът срещу „Левски“ 
в последния шампиона-
тен кръг е двубоят, който 
направи разликата на на-
стоящия сезон, не само 
с миналия, но и с много 
други назад. 1:1 насред 
„синята“ крепост в мо-
мент, в който само по-
бедата прави съперника 
шампион, бе реванш пре-
ди всичко на съдбата към 
„белите“. Реванш, който 
малцина слависти (а и 
не само такива) са очак-
вали, а още по-малко са 
се надявали да се случи. 
Реванш, който направи 

поносим юбилейният 
сезон и напомни кой е 
автентичният историче-
ски съперник на „сините“ 
у нас.

За историята останаха 
черно-белите щрихи по-
край двубоя, които няма 
как да бъдат забравени 
– думите на водещия гол-
майстор на „белите“ през 
пролетта Галин Иванов в 
страницата му в социал-
ната мрежа Фейсбук пре-
ди срещата – „Само Лев-
ски“ (?!?); чутовно високи-
те коефициенти дори за 
частичен успех на „Сла-
вия“ на букмейкърските 
къщи по света; обявената 
в медиите баснословна 

премия за „белите“ от „Лу-
догорец“; брилянтните 
спасявания на вратаря на 
„Славия“ Георги Петков в 
мача, накарали телеви-
зионните водещи да го 
нарекат феноменален; 
жестът на стража след 
края на срещата с една от 
вратарските ръкавици, 
имитирайки мустаци, на-
сочен към трибуните на 
„Герена“. И накрая – след 
сблъсъка със „сините“ за-
щитникът на „белите“ Да-
ниел Златков (спечелил 
приза „Любимец на пу-
бликата“ в юбилейния се-
зон и единствен от насто-
ящия отбор уважил от-
криването на паметната 
плоча на Руски паметник 
за 100 години от основа-
ването на клуба) също 
във Фейсбук отбеляза в 
своя профил: „Благодаря 
на всички СЛАВИСТИ! От 
първия ми мач преди 2 
години до последния ми 
днес се раздавах докрай 
и играх със сърце. Моля 
да уважите решението 
ми да напусна този голям 
отбор. Горд съм със себе 
си, че в нито един мач не 
играх симулативно и ни-
кога не бих го направил 
в кариерата си. САМО 
СЛАВИЯ!“

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Асен Букарев заменя 
Вуцов в „Славия“
Треньорска рокада в „Славия“ бе извършена 

десет дни след последния шампионатен мач на 
отбора за сезона. На мястото на Велислав Вуцов 
за старши-треньор бе утвърден досегашният 
му помощник Асен Букарев. 

Букарев е роден на 7 февруари 1979 г. и досе-
га никога не е бил начело на елитен клуб. Той бе 
помощник и при предишния престой на Вуцов 
в клуба през сезон 2009/2010. Очаква се в щаба 
на Букарев да останат досегашните наставни-
ци Воин Войнов и Валентин Захариев. Сигурно 
е участието в него и на шампиона с „белите” от 
1996 Здравко Здравков. Очаквайте интервю с 
новия треньор в следващия брой на вестника.

Славистът Здравко Лазаров се радва виждайки полета на топката към мрежата на 
„Левски” и изравнителния гол на „Герена“, феновете на „сините“ (на заден план) са 
в шок и се хващат вече за главите, предусещайки какво ще се случи, а играчите в сини 
екипи и вратарят Пламен Илиев са безпомощни пред „белия” устрем
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XVI кръг
1 март 2013 година
„Славия“ - „Ботев“ 2:2
„Славия“: 32. Кунчев, 20. Р. 
Димитров, 3. Желев, 6. Златков, 
18. Филипов, 22. Генев (71 – 14. 
Сандански), 33. Г. Иванов, 35. 
Ливраменто, 5. Янчев, 88. П. 
Димитров (55 – 77. Лазаров), 11. 
Василев. 
Голмайстори: 1:0 Г. Иванов (9), 
1:1 Вандер (20), 1:2 Огнянов (51), 
2:2 Ливраменто (54).
Съдия: Ахмед Ахмед. 
Жълти картони: П. Димитров, 
Генев.
София, ст. „Славия“, 1100 
зрители.

XVII кръг
9 март 2013 година
„Монтана“ - „Славия“ 0:1
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. 
Димитров, 3. Желев, 6. Златков, 
17. Атанасов, 5. Янчев, 33. Г. 
Иванов (72 – 88. П. Димитров), 
35. Ливраменто, 10. Попара, 77. 
Лазаров (59 – 14. Сандански), 11. 
Василев (90 – 22. Генев).
Голмайстор: 0:1 Василев (27).
Съдия: Стефан Спасов. 
Жълти картони: Златков, 
Василев, Янчев, Сандански. 
Монтана, ст. „Огоста“, 1500 
зрители.

XVIII кръг
16 март, 2013 г. 
„Славия“ - „Черно море“ 1:0
„Славия“: 32. Кунчев, 20. Р. 
Димитров, 3. Желев, 6. Златков, 
17. Атанасов, 14. Сандански, 
5. Янчев (59 – 26. Дюлгеров), 
33. Г. Иванов, 10. Попара (90 – 
77. Лазаров), 11. Василев, 19. 
Антонов (46 – 35. Ливраменто). 
Голмайстор: 1:0 Ливраменто 
(53).
Съдия: Калин Людмилов. 
Жълти картони: Г. Иванов. 
София, ст. „Славия“, 350 
зрители. 

XIX кръг
30 март 2013 г.
„Берое“ - „Славия“ 2:1
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. 
Димитров, 3. Желев, 6. Златков, 
18. Филипов, 14. Сандански, 5. 
Янчев (58 – 10. Попара), 33. Г. 
Иванов (74 – 19. Антонов), 35. 
Ливраменто, 88. П. Димитров 
(58 – 77. Лазаров), 11. Василев.
Голмайсторите: 1:0 Андонов 
(15), 2:0 В. Христов (63), 2:1 
Попара (82).
Съдия: Георги Игнатов.
Жълти картони: Златков, 
Петков.
Стара Загора, ст. „Берое“, 2380 
зрители.

XX кръг
6 април 2013 г.
„Славия“ - „Пирин“ ГД 2:0
„Славия“: 1. Петков, 20. 
Р. Димитров, 3. Желев, 14. 
Сандански, 18. Филипов, 
5. Янчев, 33. Г. Иванов, 35. 
Ливраменто, 7. Мацуи (62 – 8. 
Янков), 10. Попара, 11. Василев 
(76 – 19. Антонов).
Голмайстори: 1:0 Желев (13), 
2:0 Ливраменто (77).
Съдия: Димитър Андреев.
Жълти картони: Попара, 
Желев.
София, ст. „Славия“, 280 
зрители.

XXI кръг
9 април 2013 г. 
„Локомотив“ (Сф) - „Славия“ 
1:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. 
Димитров, 3. Желев, 6. Златков, 
18. Филипов, 14. Сандански, 5. 
Янчев, 35. Ливраменто (76 – 8. 
Янков), 19. Антонов (58 – 11. 
Василев), 10. Попара, 88. П. 
Димитров (83 – 33. Г. Иванов).
Голмайстор: 1:0 Павлов (87).
Съдия: Никола Попов. 
Жълти картони: Филипов, 
Сандански, Р. Димитров.
Своге, градски стадион, 100 
зрители.

XXII кръг
14 април 2013 г. 
„Славия“ - „Литекс“ 2:1
„Славия“: 1. Петков, 18. 
Филипов, 3. Желев, 6. Златков, 
17. Атанасов, 5. Янчев, 33. Г. 
Иванов (79 – 88. П. Димитров), 
35. Ливраменто, 10. Попара (60 – 
14. Сандански), 77. Лазаров, 11. 
Василев (67 – 8. Янков). 
Голмайстори: 1:0 Лазаров (7), 
2:0 Божиков (18-автогол), 2:1 
Иса (26). 
Съдия: Таско Тасков. 
Жълти картони: Желев, Янчев, 
Попара, Василев, Атанасов, П. 
Димитров.
София, ст. „Славия“, 500 
зрители.  

XXIII кръг
21 април 2013 г. 
ЦСКА - „Славия“ 2:1
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. 
Димитров, 6. Златков, 22. Генев, 
18. Филипов, 14. Сандански, 88. 
П. Димитров, 8. Янков (80 – 35. 
Ливраменто), 7. Мацуи (68 – 21. 
Дяков), 77. Лазаров (53 – 33. Г. 
Иванов), 19. Антонов. 
Голмайстори: 1:0 Анисе (66), 2:0 
Делев (67), 2:1 Сандански (83).
Съдия: Радан Мирянов. 
Жълти картони: П. Димитров, 
Лазаров. 
София, ст. „Българска армия“, 
1800 зрители. 

XXIV кръг
28 април 2013 г. 
„Славия“ - „Локомотив“ (Пд) 
2:0
„Славия“: 1. Петков, 18. 
Филипов, 6. Златков, 22. Генев, 
17. Атанасов, 5. Янчев, 33. Г. 
Иванов, 35. Ливраменто (81 – 9. 
Колев), 7. Мацуи, 77. Лазаров (61 
– 88. П. Димитров), 11. Василев 
(62 – 8. Янков). 
Голмайстори: 1:0 Генев (17), 2:0 
Г. Иванов (52).
Съдия: Вихрен Манев. 
Жълти картони: няма.
София, ст. „Славия“, 310 
зрители. 

XXV кръг
2 май 2013 г. 
„Миньор“ (Пк) - „Славия“ 2:4
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. 
Димитров, 6. Златков, 22. Генев, 
17. Атанасов, 5. Янчев (63 – 21. 
Дяков), 33. Г. Иванов (75 – 9. 
Колев), 8. Янков, 7. Мацуи, 35. 
Ливраменто (56 – 77. Лазаров), 
19. Антонов. 
Голмайстори: 0:1 Антонов 
(48-дузпа), 0:2 Г. Иванов (49), 0:3 
Г. Иванов (52), 0:4 Янчев (61), 
1:4 П. Петров (81), 2:4 Дяков 
(90-автогол).
Съдия: Станислав Ставров. 
Жълти картони: няма.
София, ст. „Българска армия“, 
200 зрители.

XXVI кръг
7 май 2013 г.
„Славия“ - „Ботев“ (Вр) 1:2
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. 
Димитров, 21. Дяков (56 – 24. 
С. Георгиев), 22. Генев, 18. 
Филипов, 14. Сандански, 88. П. 
Димитров, 8. Янков, 7. Мацуи (69 
– 10. Попара), 77. Лазаров (46 – 
11. Василев), 19. Антонов.
Голмайстори: 1:0 Антонов (19), 
1:1 Якимов (39), 1:2 Рангелов 
(80). 
Съдия: Георги Игнатов. 
Жълти картони няма.
София, ст. „Славия“, 160 
зрители. 

XXVII кръг
11 май 2013 г. 
„Лудогорец“ - „Славия“ 2:1
„Славия“: 1. Петков, 20. 
Димитров, 3. Желев, 22. Генев, 
17. Атанасов, 5. Янчев, 10. 
Попара (64 – 14. Сандански), 
33. Г. Иванов, 35. Ливраменто 
(90 – 6. Златков), 77. Лазаров, 19. 
Антонов (46 – 11. Василев). 
Голмайстори: 1:0 Безяк (5), 2:0 
Безяк (23), 2:1 Г. Иванов (70). 
Съдия: Радослав Станев. 
Жълти картони: Генев, Р. 
Димитров, Лазаров.
Разград, „Лудогорец Арена“, 
1500 зрители. 

XXVIII кръг
18 май 2013 г. 
„Славия“ - „Етър“ 3:0 
(служебно)
*Заб. „Етър“ предварително 
уведомява, че няма да се яви 
на срещата. На 20 май 2013 г. 
СТК към БФС изважда клуба от 
групата и присъжда на „Славия“ 
служебен успех. 

XXIX кръг
22 май 2013 г. 
„Славия“ - „Черноморец“ 3:0 
„Славия“: 12. Е. Петров, 18. 
Филипов, 3. Желев, 6. Златков, 
17. Атанасов, 5. Янчев, 10. 
Попара, 33. Г. Иванов (74 – 88. П. 
Димитров), 35. Ливраменто (69 – 
14. Сандански), 77. Лазаров, 11. 
Василев (46 – 9. Колев). 
Голмайстори: 1:0 Г. Иванов (50), 
2:0 П. Димитров (82), 3:0 Попара 
(87-дузпа). 
Съдия: Христо Ристосков. 
Жълт картон: Филипов. 
София, ст. „Славия“, 160 
зрители. 

XXX кръг
25 май 2013 г. 
„Левски“ - „Славия“ 1:1
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. 
Димитров, 3. Желев, 6. Златков, 
18. Филипов, 14. Сандански 
(46 -  11. Василев), 5. Янчев, 
33. Г. Иванов, 10. Попара, 35. 
Ливраменто (62 – 7. Мацуи), 77. 
Лазаров (77 – 88. П. Димитров). 
Голмайстори: 1:0 Карвальо (33), 
1:1 Везалов (74-автогол).
Съдия: Никола Попов. 
Жълти картони: Сандански, 
Желев, Мацуи, Попара, Петков, 
П. Димитров. 
София, ст. „Георги Аспарухов“, 
15 000 зрители. 

КУПА НА БЪЛГАРИя
1/8-финал, първи мач
2 декември 2012 г.
„Славия“ - „Ботев“ (Пд) 3:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 6. 
Златков, 22. Генев, 23. Акийоши, 21. Дяков, 88. П. 
Димитров, 10. Попара (84 – 71. Лопес), 77. Лазаров (68 
– 18. Филипов), 29. Калоянов (64 – 14. Сандански).
Голмайстори: 1:0 Желев (14), 2:0 П. Димитров (43), 3:0 
П. Димитров (76). 
Съдия: Александър Костадинов. 
Жълти картони: Генев, Желев, Попара, Дяков. 
Червен картон: Желев (66). 
София, ст. „Славия“, 700 зрители. 

1/8-финал, реванш
16 декември 2012 г.
„Ботев“ (Пд) - „Славия“ 0:1
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 6. 
Златков, 18. Филипов, 21. Дяков, 23. Акийоши, 88. П. 
Димитров (46 – 5. Альошев), 10. Попара (90 – 14. М. 
Иванов), 77. Лазаров (71 – 7. Мацуи), 9. Златинов. 
Голмайстор: 0:1 Попара (33).
Съдия: Георги Йорданов.
Жълти картони: Златков, Попара, Златинов. 

Пловдив, ст. „Христо Ботев“, 3000 зрители. 
1/4-финал, първи мач
13 март 2013 г. 
„Миньор“ (Пк) - „Славия“ 2:5
„Славия“: 1. Петков, 18. Филипов, 3. Желев (46 – 14. 
Сандански), 22. Генев, 17. Атанасов, 5. Янчев (46 – 24. 
Дюлгеров), 10. Попара, 88. П. Димитров, 11. Василев 
(46 – 35. Ливраменто), 77. Лазаров, 19. Антонов. 
Голмайстори: 0:1 П. Димитров (10), 0:2 П. Димитров 
(17), 0:3 Желев (33), 0:4 Ливраменто (48), 0:5 Лазаров 
(61), 1:5 П. Петров (66), 2:5 Ялъмов (72).
Съдия: Ивайло Стоянов. 
Жълти картони: Атанасов, Ливраменто. 
Червени картони: Петков (57), Генев (90).
Перник, ст. „Миньор“, 1000 зрители.

1/4-финал, реванш
3 април 2013 г. 
„Славия“ - „Миньор“ 0:1
„Славия“: 12. И. Иванов, 18. Филипов, 3. Желев, 22. 
Генев, 17. Атанасов, 14. Сандански, 71. Васев (60 – 7. 
Мацуи), 33. Г. Иванов, 10. Попара, 77. Лазаров (60 – 11. 
Василев), 19. Антонов (73 – 8. Янков).
Голмайстор: 0:1 Окечукву (88).
Съдия: Георги Димитров.
Жълти картони: Васев, Атанасов. 
София, ст. „Славия“, 100 зрители. 

1/2-финал, първи мач
18 април 2013 г. 
„Славия“ - „Берое“ 0:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 3. Желев, 6. 
Златков, 17. Атанасов, 10. Попара (67 – 8. Янков), 5. 
Янчев, 33. Г. Иванов, 35. Ливраменто, 77. Лазаров (66 – 
14. Сандански), 11. Василев (80 – 88. П. Димитров).
Съдия: Цветан Кръстев.
Жълти картони: Ливраменто, Попара, Янчев, 
Атанасов, Желев.
София, ст. „Славия“, 1200 зрители. 

1/2-финал, реванш
25 април 2013 г. 
„Берое“ - „Славия“ 1:0
„Славия“: 1. Петков, 18. Филипов, 3. Желев, 6. 
Златков, 17. Атанасов, 14. Сандански (89 – 77. 
Лазаров), 5. Янчев, 35. Ливраменто, 10. Попара (67 – 
21. Дяков), 20. Р. Димитров (78 – 9. Колев), 11. Василев. 
Голмайстор: 1:0 Андонов (87).
Съдия: Георги Кабаков. 
Жълти картони: Атанасов, Желев, Василев, 
Сандански.
Стара Загора, ст. „Берое“, 6500 зрители.
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Очакваният от всички с нетърпение сезон 2012/2013 г., в който любимият „бял“ клуб прекрачи във второто си 
столетие, не донесе радост за привържениците. „Славия“ отново остана извън призовата тройка в шампионата, 
не успя да се пребори за европейски излаз и чрез турнира за Купата на България, където непреодолимо стъпало се 
оказа предпоследното – полуфиналите. С настоящия сезон „белите“ постигнаха своеобразен клубен антирекорд – 
17 години без трофей у нас. В „А“ футболна група славистите повториха миналогодишното си класиране, заемайки 
отново осмото място. Тази позиция този път бе извоювана с 9 точки по-малко от миналата година.

„Славия“ бе водена от 
двама наставници през 
сезона. „Белите“ започна-
ха шампионата под ръ-
ководството на Мартин 

Кушев, който на практи-
ка продължи работата 
си от миналия сезон. Тук 
е необходимо да се на-
прави уточнението, че 

купата на страната. Под 
ръководството на Кушев 
„белите“ записаха серия 
от осем мача без победа 
в „А“ група и унизител-
на загуба с 0:5 в Ловеч. 
Събрани бяха едва 16 
точки. Велислав Вуцов 
стабилизира отбора през 
пролетта. Под негово ръ-
ководство „белите“ взеха 
осем победи (една от тях 
– служебна), регистрира-
ха две равенства и бяха 
победени пет пъти, съби-
райки актив от 26 точки. 
И петте поражения бяха с 
минимален резултат. Една 
от загубите бе от борещия 
се за спасение „Ботев“ 
(Враца) с 1:2 в София. 
Любопитен остава фактът, 
че този двубой, заедно с 
мачовете срещу „Миньор“ 

Юбилейната година за „Славия“ – 
без трофеи, медали и евроквота
Единственият светъл лъч бе представянето на 
„Герена“ в последния кръг, където „белите“ опровергаха 
прогнозите и отказаха „Левски“ от титлата

„Славия” в „А” група – 
сезон 2012/2013
мач по мач

I кръг, 11.08.2012 г.
„Ботев” (Пд) – „Славия” 3:0

II кръг, 18.08.2012 г.
„Славия” – „Монтана” 2:1
(Жуниньо, Сандански)

III кръг, 25.08.2012 г.
„Черно море” – „Славия” 0:0

IV кръг, 1.09.2012 г.
„Славия” – „Берое” 6:1
(Жуниньо 2 (1-д), З. Лазаров 2 (1-
д), Попара, П. Димитров)

V кръг, 15.09.2012 г.
„Пирин” (ГД) – „Славия” 0:3
(Вл. Златинов, Ж. Желев, Д. 
Златков)

VI кръг, 23.09.2012 г.
„Славия” – „Локомотив” (Сф) 2:0
(Вл. Златинов, Р. Димитров)

VII кръг, 29.09.2012 г.
„Литекс” – „Славия” 5:0

VIII кръг, 6.10.2012 г.
„Славия” – ЦСКА 0:2

IX кръг, 21.10.2012 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия” 1:0

X кръг, 27.10.2012 г.
„Славия” – „Миньор” 0:0

XI кръг, 4.11.2012 г.
„Ботев” (Вр) – „Славия” 1:0

XII кръг, 10.11.2012 г.
„Славия” – „Лудогорец” 0:0

XIII кръг, 17.11.2012 г.
„Етър 1924” – „Славия” 1:1
(В. Златинов)

XIV кръг, 28.11.2012 г.
„Черноморец Бс” – „Славия” 2:0

XV кръг, 8.12.2012 г.
„Славия” – „Левски” 1:3
(З. Лазаров)

XVI кръг, 1.03.2013 г.
„Славия” – „Ботев” (Пд) 2:2
(Г. Иванов, А. Ливраменто)

XVII кръг, 9.03.2013 г.
„Монтана” – „Славия” 0:1
(Р. Василев)

XVIII кръг, 16.03.2013 г.
„Славия” – „Черно море” 1:0
(А. Ливраменто)

XIX кръг, 30.03.2013 г.
„Берое” – „Славия” 2:1
(Попара)

XX кръг, 6.04.2013 г.
„Славия” – „Пирин” (ГД) 2:0
(Ж. Желев, А. Ливраменто)

XXI кръг, 9.04.2013 г.
„Локомотив” (Сф) – „Славия” 1:0

XXII кръг, 14.04.2013 г.
„Славия” – „Литекс” 2:1
(З. Лазаров, В. Божиков-авт.)

XXIII кръг, 21.04.2013 г.
ЦСКА – „Славия” 2:1
(Сандански)

XXIV кръг, 28.04.2013 г.
„Славия” – „Локомотив” (Пд) 2:0
(В. Генев, Г. Иванов)

XXV кръг, 2.05.2013 г.
„Миньор” – „Славия” 2:4
(М. Антонов-д, Г. Иванов – 2, Т. 
Янчев)

XXVI кръг, 7.05.2013 г.
„Славия” – „Ботев” (Вр) 1:2
(М. Антонов)

XXVII кръг, 11.05.2013 г.
„Лудогорец” – „Славия” 2:1
(Г. Иванов)

XXVIII кръг, 18.05.2013 г.
„Славия” – „Етър” 3:0 служ.

XXIX кръг, 22.05.2013 г.
„Славия” – „Черноморец Бс” 3:0
(Г. Иванов, П. Димитров, Попара)

XXX кръг, 25.05.2013 г.
„Левски” – „Славия” 1:1
(Д. Везалов – авт.)

Крайно класиране в „А” ПФГ - сезон 2012/2013г.
отбор м п р з г.р. т.
1. „Лудогорец“ 30 22 6 2 58-13 72
2. „Левски“ 30 22 5 3 59-20 71
3. ЦСКА 30 19 6 5 54-20 63
4. „Ботев“ (Пд) 30 18 6 6 51-21 60
5. „Литекс“ 30 15 5 10 56-24 50
6. „Черноморец Бс“ 30 14 5 11 32-29 47
7. „Берое“ 30 13 6 11 36-38 45
8. „СЛАВИЯ“ 30 12 6 12 40-35 42
9. „Локомотив“ (Пд) 30 10 9 11 37-34 39
10. „Черно море“ 30 9 8 13 33-39 35
11. „Пирин“ ГД 30 10 4 16 27-57 34
12. „Локомотив“ (Сф) 30 7 10 13 27-38 31
13. „Ботев“ (Вр) 30 8 7 15 23-51 31
14. „Миньор“ 30 5 5 20 20-49 20
15. „Монтана“ 30 4 4 22 27-57 16
16. „Етър 1924“ 30 4 4 22 20-75 16

Класиране в „А” ПФГ - пролет 2013 г.
отбор м п р з г.р. т.
1. „Лудогорец“ 15 10 4 1 26-6 34
2. ЦСКА 15 11 1 3 30-13 34
3. „Левски“ 15 10 4 1 23-10 34
4. „Ботев“ (Пд) 15 10 2 3 30-10 32
5. „Берое“ 15 9 4 2 17-9 31
6. „СЛАВИЯ“ 15 8 2 5 25-15 26
7. „Литекс“ 15 6 3 6 25-15 21
8. „Черноморец Бс“ 15 6 2 7 15-19 20
9. „Черно море“ 15 5 4 6 21-18 19
10. „Локомотив“ (Сф) 15 5 4 6 15-18 19
11. „Пирин“ (ГД) 15 4 4 7 14-28 16
12. „Локомотив“ (Пд) 15 4 3 8 16-17 15
13. „Ботев“ (Вр) 15 3 4 8 16-29 13
14. „Миньор“ 15 2 2 11 11-23 8
15. „Етър 1924“ 15 2 2 11 10-42 8
16. „Монтана“ 15 1 1 13 11-33 4

Класиране в „А” ПФГ - есен 2012 г.
отбор м п р з г.р. т.
1. „Лудогорец“ 15 12 2 1 32-7 38
2. „Левски“ 15 12 1 2 36-10 37
3. „Литекс“ 15 9 2 4 31-9 29
4. ЦСКА 15 8 5 2 24-7 29
5. „Ботев“ (Пд) 15 8 4 3 21-11 28
6. „Черноморец Бс“ 15 8 3 4 17-10 27
7. „Локомотив“ (Пд) 15 6 6 3 21-17 24
8. „Пирин“ (ГД) 15 6 0 9 13-29 18
9. „СЛАВИЯ“ 15 4 4 7 15-20 16
10. „Черно море“ 15 4 4 7 12-21 16
11. „Ботев“ (Вр) 15 4 3 8 7-22 15
12. „Берое“ 15 4 2 9 19-29 14
13. „Миньор“ 15 3 3 9 9-26 12
14. „Локомотив“ (Сф) 15 2 6 7 12-20 12
15. „Монтана“ 15 3 3 9 16-24 12
16. „Етър 1924“ 15 2 2 11 10-33 8

формално Кушев няма-
ше необходимия лиценз 
да води отбор от елита. 
След загубата в Бургас 
от „Черноморец“ в XIV 

кръг, Кушев бе заменен 
от Велислав Вуцов, който 
направи повторен дебют 
начело на отбора в дву-
боя с „Ботев“ (Пловдив) за 

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
ЕСЕН 2012 г.
състезател игрови  мач.
 мин. 
Георги Петков 1350 15
Радослав Димитров 1350 15
Здравко Лазаров 1284 15
Живко Желев 1260 14
Даниел Златков 1101 13
Виктор Генев 1012 12
Янко Сандански 984 14
Петър Димитров 862 13
Владислав Златинов 781 14
Богомил Дяков 720 8
Павле Попара 684 9
Тайсуке Акиоши 672 11
Чавдар Янков 446 6
Жуниньо 360 4
Дайсуке Мацуй 344 5
Иван Коконов 317 8
Петър Альошев 309 5
Васил Калоянов 249 12
Филип Филипов 197 3
Николай Чипев 186 4
Уго Лопес 141 3
Миклош Гаал 81 2
Максим Стойков 61 2
Цветомир Тодоров 38 1

ПРОЛЕТ 2013 г.
състезател игрови мач.
 мин. 
Даниел Златков 991 12
Георги Петков 990 11
Радослав Димитров 990 11
Тодор Янчев 990 12
Галин Иванов 958 13
Антонио Ливраменто 936 13
Живко Желев 900 10
Филип Филипов 900 10
Радослав Василев 790 12
Павле Попара 716 10
Янко Сандански 701 12
Здравко Лазаров 676 12
Димо Атанасов 630 7
Виктор Генев 521 6
Петър Димитров 465 10
Мирослав Антонов 434 7
Дайсуке Мацуй 407 6
Чавдар Янков 345 7
Стефано Кунчев 180 2
Богомил Дяков 105 3
Емил Петров 90 1
Тодор Колев 70 3
Спас Георгиев 34 1
Николай Дюлгеров 31 1

Статистика
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(4:2) и „Локомотив“ от 
Пловдив (2:0) през про-
летта, бяха трите срещи 
от втория дял на първен-
ството, в които нито един 
футболист на „Славия“ не 
получи картон. През ес-
ента само мачът в Бургас 
срещу „Черноморец“ (0:2) 
бе „сух“ откъм официални 
предупреждения за фут-
болистите на отбора.

В юбилейния за „бе-
лите“ сезон те не успяха 
да се поздравят с победа 
срещу отбор от челната 
тройка, а стигнаха само 
до частичен успех. През 
есента „Славия“ измъкна 
нулев „хикс“ от шампиона 
„Лудогорец“ в София, а 
през пролетта направи 
1:1 на „Георги Аспарухов“ 
и спря „сините“ за титла-

та. Това бе първа точка 
за „белите“ на „Герена“ 
след успеха с 2:1 преди 
10 години. Куриозно е, че 
славистите отново не от-
белязаха гол, а попадени-
ето бе дело на футболист 
на „сините“ – Димитър 
Везалов, който порази 
собствената си мрежа. 
С най-много попадения 
с белия екип в шампи-
оната се отличи Галин 
Иванов – 6 гола, отбеля-
зани само през пролетта. 
С четири на второ място 
в реализаторската листа 
остана Здравко Лазаров. 
Ветеранът е футболистът 
с най-много мачове за 
„Славия“ в елита този се-
зон – 27.

Общо 35 души се по-
явиха на терена с белия 

екип в това първен-
ство. Тринадесет от тях - 
Георги Петков, Радослав 
Димитров, Здравко 
Лазаров, Живко Желев, 
Даниел Златков, Виктор 
Генев, Янко Сандански, 
Петър Димитров, 
Богомил Дяков, Павле 
Попара, Чавдар Янков, 
Дайсуке Мацуй и Филип 
Филипов, играха и през 
двата полусезона за 
„Славия“. Четирима прес-
тояха на терена над 2000 
минути, а други шестима 
имат над 1000 игрови ми-
нути.

Дисциплината при 
„белите“ имаше две лица 
през това първенство – 
през есента славистите 
получиха 44 жълти и 2 
червени картона. През 

пролетта на футболисти-
те в бели екипи бяха по-
казани само 25 жълти и 
нито един червен картон!

Деветнадесет съдии 
ръководиха 29-те срещи 
на „Славия“ в майстор-
ската група. От тях само 
двама имат повече от два 
мача. Стефан Спасов е 
свирил четири двубоя на 
„белите“, а Таско Тасков 
– три. Прави впечатле-
ние, че за втора поредна 
година Ивайло Стоянов 
е съдията, при когото 
„белите“ нямат спечеле-
на точка. През миналия 
сезон той ръководи три 
мача на отбора, които 
бяха загубени, показвай-
ки 12 жълти картона. В то-
ку-що завършилия шам-
пионат Стоянов надуваше 

свирката в две срещи на 
„Славия“, които отново 
завършиха със загуби. В 
тях той вдигна 7 жълти 
и един червен картон. 
Рекордьор по брой на по-
казаните картони срещу 
славистите този сезон е 
Таско Тасков с 13 жълти в 
три мача.

Зрителският интерес 
към юбилейния сезон 
бе доста противоречив. 
През есента, очевидно 
завладяни от ентусиа-
зъм, около 12000 зрители 
наблюдаваха домакин-
ствата на отбора в пър-
венството. През проле-
тта броят на публиката 
спадна почти четири пъти 
– едва 2860 души на ста-
диона за... седем мача на 
домашен терен.

ОБЩО МАЧОВЕ В „А” ПФГ – 
2012/2013 г.
състезател игрови  мач.
 мин. 
1. Георги Петков 2340 26
2. Рад. Димитров 2340 26
3. Живко Желев 2160 24
4. Даниел Златков 2092 25
5. Здравко Лазаров 1960 27
6. Янко Сандански 1685 26
7. Виктор Генев 1533 18
8. Павле Попара 1400 19
9. Петър Димитров 1327 23
10. Филип Филипов 1097 13
11. Тодор Янчев 990 12
12. Галин Иванов 958 13
13. Ант. Ливраменто 936 13
14. Богомил Дяков 825 11
15. Чавдар Янков 791 13
16. Рад. Василев 790 12
17. Влад. Златинов 781 14
18. Дайсуке Мацуй 751 11
19. Тайсуке Акиоши 672 11
20. Димо Атанасов 630 7
21. Мир. Антонов 434 7
22. Жуниньо 360 4
23. Иван Коконов 317 8
24. Петър Альошев 309 5
25. Васил Калоянов 249 12
26. Николай Чипев 186 4
27. Стефано Кунчев 180 2
28. Уго Лопес 141 3
29. Емил Петров 90 1
30. Миклош Гаал 81 2
31. Тодор Колев 70 3
32. Максим Стойков 61 2
33. Цв. Тодоров 38 1
34. Спас Георгиев 34 1
35. Н. Дюлгеров 31 1

ДИСЦИПЛИНАТА:
EСЕН 2012 г.
състезател жк чк
Виктор Генев 5 1
Георги Петков 6 0
Янко Сандански 4 1
Даниел Златков 5 0
Живко Желев 5 0
Рад.Димитров 4 0
Богомил Дяков 2 0

Дайсуке Мацуй 2 0
Здравко Лазаров 2 0
Павле Попара 2 0
Петър Димитров 2 0
Тайсуке Акиоши 1 0
Иван Коконов 1 0
Чавдар Янков 1 0
Цв. Тодоров 1 0
Уго Лопес 1 0

ПРОЛЕТ 2013 г.
Живко Желев 3 0
Петър Димитров 3 0
Георги Петков 2 0
Виктор Генев 2 0
Здравко Лазаров 2 0
Радослав Василев 2 0
Радослав Димитров 2 0
Филип Филипов 2 0
Янко Сандански 2 0
Галин Иванов 1 0
Даниел Златков 1 0
Димо Атанасов 1 0
Павле Попара 1 0
Тодор Янчев 1 0

СЕЗОН 2012/2013 г.
състезател жк чк
Виктор Генев 7 1
Георги Петков 8 0
Живко Желев 8 0
Янко Сандански 6 1
Даниел Златков 6 0
Радослав Димитров 6 0
Петър Димитров 5 0
Здравко Лазаров 4 0
Павле Попара 3 0
Богомил Дяков 2 0
Дайсуке Мацуй 2 0
Радослав Василев 2 0
Филип Филипов 2 0
Галин Иванов 1 0
Димо Атанасов 1 0
Иван Коконов 1 0
Тайсуке Акиоши 1 0
Тодор Янчев 1 0
Уго Лопес 1 0
Цветомир Тодоров 1 0
Чавдар Янков 1 0
Общо: 69 жълти картона, 
2 червени картона

ГОЛМАЙСТОРИТЕ:
състезател есен пролет общо
1. Галин Иванов 0 6 6
2. Здравко Лазаров 3 1 4
3. Жуниньо 3 0 3
4. Антонио Ливраменто 0 3 3
5. Владислав Златинов 3 0 3
6. Павле Попара 1 2 3
7. Янко Сандански 1 1 2
8. Петър Димитрорв 1 1 2
9. Живко Желев 1 1 2
10. Мирослав Антонов 0 2 2
11. Радослав Василев 0 1 1
12. Радослав Димитров 1 0 1
13. Даниел Златков 1 0 1
14. Тодор Янчев 0 1 1
15. Виктор Генев 0 1 1
Общо: 35 гола
Забележка: В актива на „Славия“ влизат два ав-
тогола – на Васил Божиков от „Литекс“ (2:1, XXII 
кръг) и Димитър Везалов от „Левски“ (1:1, XXX 
кръг), както и три служебни гола за администра-
тивния успех над „Етър 1924“ с 3:0 от XXVIII кръг. 
Един от головете на Здравко Лазаров, Жуниньо 
и Мирослав Антонов е от успешно реализирана 
дузпа.

СЪДИИТЕ:
ЕСЕН 2012 г.
съдия м п р з жк чк т
Стефан Спасов 3 1 1 1 6 1 4
Таско Тасков 2 1 1 0 8 0 4
Ивайло Стоянов 2 0 0 2 7 1 0
Георги Димитров 1 1 0 0 2 0 3
Ал. Костадинов 1 1 0 0 5 0 3
Ахмед Ахмед 1 0 1 0 3 0 1
Иван Кирилов 1 0 1 0 3 0 1
Георги Кабаков 1 0 0 1 0 0 0
Радан Мирянов 1 0 0 1 3 0 0
Калин Людмилов 1 0 0 1 3 0 0
Георги Йорданов 1 0 0 1 3 0 0

ПРОЛЕТ 2013 г.
съдия м п р з жк чк т
Никола Попов 2 0 1 1 7 0 1
Георги Игнатов 2 0 0 2 2 0 0
Станислав Ставров 1 1 0 0 0 0 3
Вихрен Манев 1 1 0 0 0 0 3
Христо Ристосков 1 1 0 0 1 0 3
Калин Людмилов 1 1 0 0 1 0 3
Стефан Спасов 1 1 0 0 1 0 3
Димитър Андреев 1 1 0 0 2 0 3
Таско Тасков 1 1 0 0 5 0 3
Ахмед Ахмед 1 0 1 0 1 0 1
Радослав Станев 1 0 0 1 3 0 0
Радан Мирянов 1 0 0 1 2 0 0

ПУБЛИКАТА:
съперник зрители
„Монтана“ 1000
„Берое“ 2000
„Локомотив“ (Сф) 3000
ЦСКА 3500
„Миньор“ 400
„Лудогорец“ 600
„Левски“ 1500
„Ботев“ (Пд) 1100
„Черно море“ 350
„Пирин“ ГД 280
„Литекс“ 500
„Локомотив“ (Пд) 310
„Ботев“ (Вр) 160
„Черноморец Бс“ 160
Общо: 14860 зрители 
(есен – 12000, пролет – 2860)

Забележка: Статистиката за броя на зрите-
лите е според данните, изнесени във вестни-
ка.

СЕЗОН 2012/2013 г.
съдия м п р з жк чк т
1. Стефан Спасов 4 2 1 1 7 1 7
2. Таско Тасков 3 2 1 0 13 0 7
3. Никола Попов 2 0 1 1 7 0 1
4. Ахмед Ахмед 2 0 2 0 4 0 2
5. Георги Игнатов 2 0 0 2 2 0 0
6. Радан Мирянов 2 0 0 2 5 0 0
7. Ивайло Стоянов 2 0 0 2 7 1 0
8. Станислав Ставров 1 1 0 0 0 0 3
9. Вихрен Манев 1 1 0 0 0 0 3
10. Георги Димитров 1 1 0 0 2 0 3
11. Калин Людмилов 1 1 0 0 1 0 3
12. Христо Ристосков 1 1 0 0 1 0 3
13. Димитър Андреев 1 1 0 0 2 0 3
14. Ал. Костадинов 1 1 0 0 5 0 3
15. Иван Кирилов 1 0 1 0 3 0 1
16. Георги Кабаков 1 0 0 1 0 0 0
17. Георги Йорданов 1 0 0 1 3 0 0
18. Калин Людмилов 1 0 0 1 3 0 0
19. Радослав Станев 1 0 0 1 3 0 0

Страниците подготви
Свободан АЛЕКСАНДРОВ
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Статистика
 

XVI кръг
„Пирин 2001” (Бл) – „Велбъжд” (Кл) 3:0
„Ботев” (Пловдив) – „Любимец” 4:1
„Левски” – „Ботев” (Враца) 7:0
„Черно море” – ЦСКА 3:3
„Локомотив” (София) – „Славия” 0:2
„Литекс” (Лч) – „Чавдар” (Етрополе) 4:1
„Видима-Р-ски” – „Черном.” (Бургас) 1:1
XVII кръг
„Видима-Раковски” – „Локо” (Сф) 2:0
„Ботев” (Враца) – „Славия” 0:0
„Любимец” – „Пирин 2001” (Бл) 2:3
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски” 1:5
„Спартак” (Варна) – „Черно море” 2:1
ЦСКА – „Ботев” (Пловдив) 3:0
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Литекс” 0:2
XVIII кръг
„Локо” (София) – „Ботев” (Враца) 3:2
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 0:1
„Левски” – „Велбъжд” (Кюстендил) 8:0
„Литекс” – „Любимец” 4:0
„Пирин 2001” (Багоевград) – ЦСКА 1:1
„Ботев” (Пв) – „Спартак” (Варна) 4:0
„Черно море” – „Черном.” (Бургас) 1:0
XIX кръг
„Видима-Раковски” – Черно море” 0:2
„Черноморец” (Бс) – „Ботев” (Пл) 4:0
„Спартак” (Вн) – „Пирин 2001” (Бл) 2:4
ЦСКА – „Литекс” 2:4
„Любимец” – „Левски” 0:1
„Велбъжд” (Кюстендил)  – „Славия” 3:2
„Чавдар” (Етр) – „Ботев” (Враца) 6:0
XX кръг
„Локо” (Сф) – „Чавдар” (Етрополе) 2:2
„Ботев” (Враца) – „Велбъжд” (Кл) 1:1
„Славия” – „Любимец” 8:0
„Пирин 2001” (Бл)- „Черном.” (Бс) 0:1
„Ботев” (Пл) – „Видима-Раковски” 4:1
„Левски” – ЦСКА 2:1
„Литекс” – „Спартак” (Варна) 4:1
XXI кръг
„Черно море” – „Локо” (София) 3:0
„Видима-Р-ски” – „Пирин 2001” (Бл) 1:1
„Спартак” (Варна) – „Левски 1:2
ЦСКА – „Славия” 2:2
„Любимец” – „Ботев” (Враца) 1:3
„Велбъжд” (Кл)  - „Чавдар” (Етр.) 2:3
„Черноморец” (Бургас) – „Литекс” 2:1

„Славия” спечели с 
класическото 3:0 у дома 
срещу „Левски” в дерби-
то на Елитната юноше-
ска група до 17 години 
и е на крачка от  шампи-

онската титла на Бълга-
рия за юбилейния сезон 
2012-2013. В срещата от 
27-ия кръг на шампио-
ната, играна пред пове-
че от 300 зрители, за „бе-

лите“ се разписаха Емил 
Стоев в края на първото 
полувреме, Християн 
Гешков веднага след по-
чивката, както и Стефан 
Велков в 65-ата минута. 

Три кръга преди края 
славистите имат актив 
от 65 точки на първото 
място във временното 
класиране. „Левски” е 
на втора позиция със 7 
точки по-малко. В слу-
чай, че „сините“ спече-
лят оставащите си дву-
бои да края на сезона, 
на „белите” са необходи-
ми само две точки, за да 
се окичат със златните 
медали в шампионата. 
В следващия кръг „Сла-
вия” гостува на „Черно 
море” във Варна и при 
нов успех ще триум-

 XXII кръг
„Ботев” (Враца) – ЦСКА 1:2
„Локо” (София) – „Велбъжд” (Кл) 2:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Любимец” 5:0
„Славия” – „Спартак” (Варна) 2:1
„Литекс” – „Видима-Раковски” 7:1
„Ботев” (Пловдив) – „Черно море” 1:2
„Левски” – Черноморец” (Бургас) 2:1
XXIII кръг
„Любимец” – „Велбъжд” (Кл) 2:4
„Видима-Раковски” – „Левски” 1:3
„Спартак” (Варна) – „Ботев” (Враца) 3:2
„Черноморец” (Бургас) – „Славия” 1:2
„Ботев” (Пловдив) – „Локо” (София) 1:0 
„Черно море” – „Пирин 2001” (Бл) 4:0
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе) 6:3
XXIV кръг
„Локомотив” (София) – „Любимец” 1:2
„Велбъжд” (Кюстендил) – ЦСКА 1:3
„Чавдар” (Етр) – „Спартак” (Вн) 6:3
„Ботев” (Вр) – „Черноморец” (Бс) 0:2
„Славия” – „Видима-Раковски” 1`:1
„Литекс” – „Черно море” 1:0
„Пирин 2001” (Бл) – „Ботев” (Пв) 0:1
XXV кръг
„Видима-Раковски” – „Ботев” (Вр) 5:0
„Черноморец” (Бс) – „Чавдар” (Етр) 0:0
„Спартак” (Вн) – „Велбъжд” (Кл) 2:0
ЦСКА – „Любимец” 6:0
„Пирин 2001” (Бл) – „Локо” (София) 2:1
„Ботев” (Пловдив) – „Литекс” 0:4
„Черно море” – „Левски” 3:1
XXVI кръг
„Литекс” – „Пирин 2001” (Бл) 1:1
„Велбъжд” (Кл) – „Черном.” (Бургас) 0:1
„Любимец” – „Спартак” (Варна) 2:1
„Чавдар” (Етр) – „Видима-Раковски” 2:0
„Локомотив” (София) – ЦСКА 0:4
„Славия” – „Черно море” 0:1
„Левски” – „Ботев” (Пловдив) 2:0
XXVII кръг
„Видима-Р-ски” – „Велбъжд” (Кл) 7:1
„Черноморец” (Бс) – „Любимец” 9:0
„Литекс” – „Локомотив” (София) 2:0
„Черно море” – „Ботев” (Враца) 5:0
„Спартак” (Варна) – ЦСКА 1:2
„Ботев” (Пловдив) – „Славия” 2:1
„Пирин 2001” (Бл) – „Левски” 0:3

Временно класиране:
1. „Литекс” 26 19 5 2 78-20 62 т.
2. „Левски” 26 19 1 6 80-27 58
3. „Ч. море” 26 18 3 5 59-26 57
4. ЦСКА 27 15 5 7 70-41 50
5. „Ботев” (Пд) 26 14 5 7 51-32 47
6. „Черном.” 26 14 4 8 59-24 46
7. „Пирин 2001” 26 11 7 8 38-34 40
8. „Славия” 26 10 8 8 47-37 38
 9. „Чавдар” 26 9 7 10 48-42 34
10. „Видима-Раков” 8 6 12 48-61 30
11. „Спартак” 26 8 1 17 31-73 25
12. „Любимец” 27 6 1 20 25:92 19
13. „Велбъжд” 26 5 4 17 26-67 19
14. „Ботев” (Вр) 26 4 5 17 28-74 17
15. ”Локомотив” 26 4 2 20 20-58 14

 

XVI кръг
„Чавдар” (Етр) – „Черном.” (Бургас) 3:1
ЦСКА – „Ботев” (Пловдив) 0:2
„Лудогорец” – „Берое” 2:0
„Локомотив” (Пв) – „Векта” (Пв) 3:0
„Славия” – Видима-Раковски” 4:3
„Сливен” – „Черно море” 0:1
„Ботев” (Враца) – „Левски” 1:3
„Литекс” – „Пирин 2001” (Бл) 3:0
XVII кръг
„Ботев” (Пв) – „Чавдар” (Етрополе) 0:1
„Черноморец” (Бургас) – „Сливен” 2:0
„Черно море” – „Ботев” (Враца) 0:1
„Левски” – „Локомотив” (Пловдив) 2:1
„Видима-Раковски” – ЦСКА 0:1
„Берое” – „Пирин 2001” (Бл) 0:1 
 „Векта”(Пловдив) – „Лудогорец” 2:3
„Славия” – „Литекс” 1:0
XVIII кръг
„Локо” (Пловдив) – „Черно море” 1:1
„Лудогорец” – „Левски” 1:3
ЦСКА – „Славия” 1:3
„Пирин 2001”(Бл) – „Векта” Пв) 2:0 
„Литекс” – „Берое” 3:2
„Чавдар” (Етр) – „Видима-Раковски” 2:1
„Ботев” (Враца) – „Черном.” (Бс) 1:1
„Сливен” – „Ботев” (Пловдив) 2:1
XIX кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 4:3
„Ботев” (Пловдив) – „Ботев” (Враца) 2:0
„Видима-Раковски” – „Сливен” 2:1
„Черноморец” (Бс) – „Локо” (Пв) 1:0
„Черно море” – „Лудогорец” 3:0

„Векта” (Пловидв) – „Берое” 1:1
„Левски” – „Пирин 2001” (Бл) 3:0
ЦСКА – „Литекс” 3:3
XX кръг
„Сливен” – „Славия” 0:2
„Пирин 2001” (Бл) – „Черно море” 0:1
„Берое” – Левски” 2:0
„Лудогорец” – „Черноморец” (Бс) 2:0
„Литекс” – „Векта” (Пловдив) 3:2
„Локо (Пв)  - „Ботев” (Пловдив) 1:3
„Ботев” (Вр) – „Видима-Раковски” 0:1
„Чавдар” (Етрополе) – ЦСКА 0:1
XXI кръг
„Черном.” (Бс) – „Пирин 2001” (Бл) 1:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Литекс” 0:4
 „Ботев” (Пловдив) – „Лудогорец” 1:2
„Славия” – „Ботев” (Враца) 4:0
„Видима-Раковски” – „Локо” (Пв) 1:2
ЦСКА – „Сливен” 8:1
„Черно море” – „Берое” 0:1 
„Левски” – „Векта” (Пловдив) 2:0
XXII кръг
„Векта” (Пловдив) – „Черно море” 1:1
„Литекс” – „Левски” 5:1
„Пирин 2001” (Бл) – „Ботев” (Пв) 0:0
„Лудогорец” – „Видима-Раковски” 2:0
„Ботев” (Враца) – ЦСКА 1:4
„Сливен” – „Чавдар” (Етрополе) 1:1
„Берое” – „Черноморец” (Бургас) 2:0
„Локомотив” (Пловдив) – „Славия” 0:2
XXIII кръг
„Славия” – „Лудогорец” 1:0
„Черно море” – „Левски” 1:4
„Чавдар” (Етрополе) – „Ботев” (Вр) 5:2
ЦСКА – „Локомотив” (Пловдив) 2:3
„Сливен” – „Литекс” 0:2
„Ботев” (Пловдив) – „Берое” 0:0
„Черном.” (Бс) – „Векта” (Пв) 3:1
„Видима-Р-ски” – „Пирин 2001” (Бл) 1:2
XXIV кръг
„Лудогорец” – ЦСКА 6:0
„Литекс” – „Черно море” 1:2
„Векта” (Пв) – „Ботев” (Пв) 2:2
„Боре” – „Видима-Раковски” 3:1
„Пирин 2001 (Бл) – „Славия 0:3 
„Локо” (Пв) – „Чавдар” (Етр) 1:1
„Левски” – „Черном.” (Бс) 2:1
„Ботев” (Вр) – „Сливен” 2:1
XXV кръг
„Чавдар” (Етр) – „Лудогорец” 1:4
„Славия” – „Берое” 1:0
„Сливен” – „Локо” (Пловдив) 1:1

фира с шампионската 
титла. Двубоят е на 12 
юни от 10.30 часа. Всич-
ки подробности около 
финала на шампионата 
очаквайте в следващия 
брой на слависткото 
клубно издание.

Градски титли вече 
спечелиха най-младите 
слависти набор 2000 
водени от Цветослав 
Алтънов, както и роде-
ните през 2002 година, 
начело с Мариян Стоя-
нов. 

Асен ДАСКАЛОВ

Славистите (родени 2002 година), водени от Мариян Стоянов, отново станаха 
шампиони на София

 Елитна юношеска група U-19

 Елитна юношеска група U-17

„Белите” докосват 
титлата  при 

седемнайсетгодишните
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„Черном.” (Бс) – „Ч. море” 0:0
„Ботев” (Пв) – „Левски” 2:1
„Ботев” (Враца) – „Литекс” 1:4
„Видима-Р-ски” – „Векта” (Пв) 2:2
ЦСКА – „Пирин 2001” (Бл) 1:3
XXVI кръг
„Литекс” – „Черноморец” (Бс) 2:1
„Черно море” – „Ботев” (Пв) 2:1
„Левски” – Видима-Раковски” 4:0
„Берое” – ЦСКА 7:0
„Лудогорец” – „Сливен” 10:1
„Локо” (Пв) – „Ботев” (Вр) 2:1
„Пирин 2001” (Бл) – „Чавдар” (Етр) 2:3
„Векта” (Пловдив) – „Славия” 0:4
XXVII кръг
„Ботев” (Вр) – „Лудогорец” 0:5
„Локо” (Пв) – „Литекс” 3:3
„Сливен”-„Пирин 2001” (Бл) 1:1
„Чавдар” (Етр) – „Берое” 1:1
ЦСКА – „Векта” (Пловдив) 1:1
„Славия” – „Левски” 3:0
„Видима-Р-ски” – „Ч. море” 1:1
„Ботев” (Пв) – „Черном.” (Бс) 2:1

Временно класиране:
1. „Славия” 27 21 2 4 55-22 65 т.
2. „Левски” 27 18 4 5 53-30 58
3. „Лудогорец” 27 18 1 8 63-30 55
4. „Литекс” 27 15 5 7 61-34 50
5. „Черно м.” 27 13 6 8 37-31 45
6. „Пирин 2001” 27 14 3 10 39-31 45
7. „Ботев” (Пд) 27 12 6 9 37-25 42
8. „Берое” 27 11 8 8 38-21 41
9. „Чавдар” 27 11 5 11 44-42 38
10. ЦСКА 27 10 5 12 46:52 35
11. „Локо” 27 9 6 12 34-37 33
12. „Черном.” 27 8 5 14 26-33 29
13. „Видима-Р.” 27 6 6 15 30-51 24
14. „Векта” 27 5 6 16 30-53 21
15. „Сливен” 27 6 3 18 26-64 21
16. „Ботев” (Вр) 27 3 1 23 16-79 10

XVI кръг
„Левски-Раковски” – „Обеля” 3:0 сл.
„Люлин” – „Локомотив” (София) 2:1
 „Славия” – „Ботев 57” 4:0
„Септември” – „Левски” 1:2
„Нови Искър” – ЦСКА 0:9
„Академик” – „Витоша” (Бистрица) 0:2
„Чавдар” (Етрополе) – ФК „София” 3:0
XVII кръг
„Витоша” (Бистрица)-„Н. Искър” 3:0 сл.
„Обеля” – „Септември” 0:3 сл.
„Ботев 57” – „Люлин” 2:5
ЦСКА – „Левски-Раковски” 2:0
„Левски” – „Славия” 2:0
„Локомотив” (София) – „Локо 101” 9:0
ФК „София” – „Академик” 3:2
XVIII кръг
„Славия” – Обеля” 3:0 сл.
„Локомотив 101” – „Ботев 57” 2:6
„Люлин” – „Левски” 1:6
„Септември” – ЦСКА 0:8
„Левски-Р-ски” – „Витоша” (Бистрица) 4:0
„Нови Искър” – ФК „София” 1:4
„Академик” – „Чавдар” (Етрополе) 2:3
XIXкръг
„Обеля” - „Люлин” 0:3 сл.
„Левски” – „Локомотив 101” 9:0
ЦСКА – „Славия” 2:0
„Ботев 57” – „Локомотив” (София) 1:6
„Чавдар” (Етрополе) – „Нови Искър” 8:0
„Витоша” (Бистрица) – „Септември” 0:10
ФК „София” – „Левски-Раковски” 1:1
XX кръг
„Локомотив 101” – „Обеля” 3:0 сл.
„Локомотив” (София) – „Левски” 1:2
„Люлин” – ЦСКА 0:6
„Славия” – „Витоша” (Бистрица) 8:1
„Септември” – ФК „София” 2:0
„Нови Искър” – „Академик” 0:3

„Левски-Р-ски” – „Чавдар” (Етр) 0:1
XXI кръг
„Обеля” – „Локомотив” (София) 0:3 сл.
ЦСКА – „Локомотив 101” 9:0
ФК „София” – „Славия” 0:4
„Академик” – „Левски-Раковски” 1:3
„Чавдар” (Етрополе) – „Септември” 4:1
„Витоша” (Бистрица) – „Люлин” 0:6
„Левски” – „Ботев 57” 3:2
XXII кръг
„Ботев 57” – „Обеля” 3:0
„Локомотив” (София) – ЦСКА 3:5
„Локомотив 101” – Витоша” (Бистрица) 3:2
„Люлин” – ФК „София” 2:1
„Септември” – „Академик” 11:1
„Левски-Раковски” – „Нови Искър” 7:0
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 0:4
XXIII кръг
„Нови Искър” – „Септември” 0:3 сл.
„Обеля” – „Левски” 0:3 сл.
„Витоша” (Бистрица) – „Локо” (Сф) 0:7
„Академик” – „Славия” 0:2
ФК „София” – „Локомотив 101” 1:0
ЦСКА – „Ботев 57” 7:2 
„Чавдар” (Етрополе) – „Люлин” 2:1 
XXIV кръг
„Левски” – ЦСКА 1:1
„Локомотив” (София) – ФК „София” 4:0
„Локо 101” – „Чавдар” (Етрополе) 0:9
„Славия” – „Нови Искър” 6:0
„Септември” – „Левски-Раковски” 0:2
„Ботев 57” – „Витоша” (Бистрица) 5:0
„Люлин” – „Академик” 4:3
XXV кръг
ЦСКА – „Обеля” 3:0 сл.
„Нови Искър” – „Люлин” 1:7
„Академик” – „Локомотив 101” 2:2
ФК „София” – „Ботев 57” 2:1
„Витоша” (Бистрица) – „Левски” 1:5
„Левски-Раковски” – „Славия” 0:3
„Чавдар” (Етр) – „Локомотив” (София) 6:0
XXVI кръг
„Обеля” – Витоша” (Бистрица) 0:3 сл.
„Левски” – ФК „София” 4:0
„Локомотив” (София) – „Академик” 3:0
„Локомотив 101” – „Нови Искър” 2:1
„Люлин” – „Левски-Раковски” 5:1
„Славия” – „Септември” 2:1
„Ботев 57” – „Чавдар” (Етрополе) 0:3
XXVII кръг
„Нови Искър” – „Локо” (София) 0:3 сл.
ФК „София” – „Обеля” 3:0 сл.
„Академик” – „Ботев 57” 1:3
„Септември” – „Люлин” 3:1
„Левски-Раковски” – „Локо 101” 6:0
„Витоша” (Бистрица) – ЦСКА 0:10
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски 13 юни
XXVIII кръг
„Ботев 57” – „Нови Искър” 3:0 сл.
„Обеля” – „Чавдар” (Етрополе) 0:3 сл.
„Локомотив 101” – „Септември” 0:8
ЦСКА – ФК „София” 11:1
„Левски” – „Академик” 8:0
„Локомотив” (Сф) – „Левски-Р-ски” 0:3
„Люлин” – „Славия” 0:1

Временно класиране:
1. ЦСКА 26 24 2 0 138-9 74 т.
2. „Левски” 25 22 2 1 111:17 68
3. „Чавдар” 25 19 3 3 97-15 60
4. „Славия” 26 19 2 5 95-24 59
5. „Септември” 26 17 2 7 103-35 53
6. „Локо” (Сф) 26 16 1 9 103-37 49
7. „Люлин” 26 14 2 11 75:53 44
8. „Левски-Ркс” 26 13 3 10 75-41 42
9. „Ботев 57” 26 12 1 13 75-81 37
10. „ФК „София” 27 10 1 16 33-82 31
11. „Витоша” 26 5 2 19 24-116 17
12. „Н. Искър” 26 3 1 22 19-126 10
13. „Локо 101” 26 3 1 22 19-162 10
14. „Обеля” 26 3 1 22 10-104 10
15. „Академик” 26 2 2 22 28-103 8

XII кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 2:0
„Интернационал” – „Локо” (София) 1:2
„Левски” – „Левски-Раковски” 1:1
„Септември” – ЦСКА 1:5
XIII кръг
„Левски” – „Чавдар” (Етрополе) 4:0
„Левски-Р-ски” – „Интернационал” 4:1
„Локомотив” (софия) – „Септември” 0:0
ЦСКА – „Славия” 1:1
XIV кръг
„Чавдар” (Етрополе) – ЦСКА 0:0
„Славия” – „Локомотив” (София) 1:0
„Интернационал” – „Левски” 0:6
 „Септември” – „Левски-Раковски” 2:1
XV кръг
„Септември” – „Левски” 0:4
„Левски-Р-ски” – „Интернационал” 3:0
„Локомотив” (София) – „Славия” 0:1
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе) 2:4
XVI кръг
„Славия” – Интернационал” 3:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Септември” 2:1
„Локомотив” (София) – ЦСКА 1:3
„Левски” – „Левски-Раковски” 3:1
XVII кръг
„Интернационал” – „Левски” 0:11
„Левски-Р-ски” – „Чавдар” (Етр) 0:0
„Септември” – „Локо” (София) 1:0
ЦСКА – „Славия” 3:1
XVIII кръг
„Чавдар” (Етр) – „Интернационал” 3:0
„Локо” (София) – „Левски-Раковски” 0:3
ЦСКА – „Септември” 3:0
„Славия” – „Левски” 2:3 
XIX кръг 
„Интернационал” – „Локо” (София) 1:1
„Септември” – Славия” 1:0
„Левски-Раковски” – ЦСКА 0:1
„Левски” – Чавдар” (Етрополе) 0:0
XX кръг
„Локомотив” (София) – „Левски” 0:9
„Септември” – „Левски-Раковски” 3:1
ЦСКА – „Интернационал” 16:0
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 2:0
XXI кръг
„Интернационал” – „Септември” 0:5
„Чавдар” (Етрополе) – „Локо” (София) 5:1
„Левски-Раковски” – Славия” 3:1
„Левски” – ЦСКА 0:2

Крайно класиране:
1. „Левски” 21 16 3 2 86-14 51 т.
2. ЦСКА 21 15 4 2 77-18 49
3. „Чавдар” 21 14 3 4 48-20 45
4. „Славия” 21 10 2 9 38-26 32
5. „Септември” 9 2 10  35-38 29
6. „Левски-Раков” 6 5 10 25-32 23
7. „Локомотив” 21 2 4 15 13-67 10
8. „Интернац.” 21 0 1 20 7-114 1

Жребий за осминафиналите:
„Сливен” – „Светкавица” (Търговище) 
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски” 
„Лудогорец” – „Ботев” (Пловдив) 
„Ботев” (Враца) – „Славия” 
„Литекс” – „Черно море” 
ЦСКА – „Локомотив” (Пловдив) 
„Черноморец„ (Бургас) – ОФК „Пирин” 
(Благоевград) 
„Спартак 1919” (Плевен) - победител от 
баража „Берое”  - „Спартак” (Пловдив) 
Първите срещи ще се играят на 6-и юни 
от 18.00 часа, а реваншите на 9-и юни 
също от 18.00 часа.

XV кръг
„Левски” – „ДИТ Спорт” 6:1
„Левски-Р-ски” – „Чавдар” (Етрополе) 2:3
„Славия” – „Интернационал”  13:0
ЦСКА – „Локомотив” (София) 3:0 
XVI кръг
„ДИТ Спорт” – ЦСКА 2:4
„Чавдар” (Етрополе) – „Септември” 1:2
„Интернационал” – Левски-Раковски” 0:3
„Локомотив” (София) – „Славия” 0:1
XVII кръг
„Септември” – „Интернационал” 3:1
„Левски-Раковски” – „Локо” (София) 3:0
„Славия” – „ДИТ Спорт” 1:0
ЦСКА – „Левски” 1:3
XVIII кръг
„ДИТ Спорт” – „Левски-Раковски” 2:0
„Локомотив” (София) – „Септември” 0:1 
„Левски” – „Левски” 2:0
„Интернационал” – „Чавдар” (Етрополе) 2:7
XIX кръг
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе) 0:2
„Левски” – „Славия” 1:2
„ДИТ Спорт” – „Септември” 1:1
„Локо” (София) – „Левски-Раковски” 2:0
XX кръг
„Интернационал” – „Левски” 0:10
„Септември” – ЦСКА 1:1
„Левски-Раковски” – „ДИТ София” 2:2
„Славия” – „Локомотив” (София) 5:0
XXI кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Септември” 2:3
„Локо” (София) – „Интернационал” 2:0
„ДИТ Спорт” – „Славия” 1:6
ЦСКА – „Левски-Раковски” 2:1
XXII кръг 
„Интернационал” – „ДИТ Спорт” 0:12
„Левски-Р-ски” – „Чавдар” (Етр) 1:0
„Славия” – ЦСКА 3:1
„Левски” – „Локомотив” (София) 6:0
XXIII кръг
„ДИТ София” – „Левски” 0:3
„Септември” – „Левски-Раковски” 1:2
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия 0:4
ЦСКА – „Интернационал” 7:0
XXIV кръг
„Интернац.” – „Чавдар” (Етрополе) 2:4
„Славия” – „Септември” 5:0
„Левски” – ЦСКА 2:0
„Локомотив” (София) – „ДИТ Спорт” 2:1
XXV кръг
„Септември” – „Интернационал” 8:1
„Левски-Раковски” – Славия” 0:4
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски” 2:3
ЦСКА – „Локомотив” (София) 8:2
XXVI кръг
„Левски” – „Септември” 3:0
На 9 юни
„Интернационал” – „Левски-Раковски”
„ДИТ Спорт” – ЦСКА
„Локомотив” (София) – „Чавдар” 
(Етрополе)

Временно класиране:
„Левски” 23 21 1 1 128-14 64 т.
„Славия” 23 20 1 2 98-11 61 
„Септември” 23 12 4 7 48-36 40
ЦСКА 23 12 3 8 60:42 39
„Чавдар” 22 10 1 11 56-52 31
„Левски-Раков” 22 7 2 13 29-61 23
„Локомотив” 22 6 0 16 27-70 18
„ДИТ” 22 4 3 15 34-68 15
„Интернац.” 22 1 1 20 17-143 4 

Столично първенство за юноши 
младша възраст „Б”, родени 1997:

Столично първенство за деца „А”,
родени 1998 година (първа група):

Столично първенство, деца „Б” 
(родени 1999 година, първа група):
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„Славия“ спече-
ли купата на между-
народния футболен 
турнир за юноши, ро-

дени 2000-ата година, 
в чест на стогодишни-
ната на клуба. Проява-
та се състоя от 19 до 

21 април на клубната 
база на „белите“. На 
финала славистите на-
диграха с 1:0 „Парти-
зан“ (Белград) с ефек-
тен гол на Пиер Пие-
ров в 57-ата минута. 
Двата отбора изигра-
ха качествен и равно-
стоен мач на стадион 
„Славия“. Гостите от 
Сърбия имаха повече 
възможности преди 
почивката, а „белите“ 
установиха превес 
през вторите 30 мину-
ти на двубоя и в края 
заслужено ликуваха 
със златните медали. 

В мача за третото мя-
сто „Левски“ победи 
турския „Галатасарай“ 
със 7:5 след изпъ-
лнение на дузпи. В 
редовните 60 минути 
двата състава завъ-
ршиха наравно 2:2. 
Вицепрезидентът на 
БФС Атанас Фурнад-
жиев, треньорът на 
мъжкия отбор на „бе-
лите“ Велислав Вуцов 
и изпълнителният ди-
ректор на клуба Ве-
ско Събев наградиха 
призьорите в турнира 
„100 години „Славия“. 
Специалната премия 

„Белите“ триумфираха с титлата на          юбилейния си турнир 
за шампионите от 
„Славия“ е едносед-
мичен лагер в Банско.

В груповата фаза 
на международната 
надпревара младите 
слависти стартираха 
с победа 3:1 срещу 
„Галатасарай“. Гостите 
поведоха през първо-
то полувреме, но с 
попадения на Мартин 
Михайлов и Кристиян 
Димитров, разписал 
се на два пъти, „бели-
те обърнаха развоя 
на събитията и до-
стигнаха до успеха в 
мача. Във втората сре-
ща възпитаниците на 
старши треньора Цве-
тослав Алтънов по-
бедиха с 3:2 сръбския 
„Кикер“. Славистите 
поведоха с три гола 
разлика след попаде-
ния на Димитър Сто-
янов, Филип Кръстев 
и Пиер Пиеров. В тре-
тия си двубой в група 
„А“ „Славия“ спечели 
с 3:0 срещу своите 
връстници от „Ботев“ 
(Пловдив). Головете 
реализираха Георги 
Младенов, Кристиян 

„Белите“ отново не дават шанс на съперника

След поредното попадение в противниковата врата

„Партизан“ направи специален жест към „Славия“ 
в чест на юбилея

Щастливият старши треньор 
на отбора Цветослав Алтънов

„Славия“ и „Партизан“ преди двубоя за титлата в София
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„Белите“ триумфираха с титлата на          юбилейния си турнир 
Димитров и Филип 
Кръстев. По този на-
чин „белите“ взеха 
пълен актив от 9 точ-
ки след 3 изиграни 
двубоя. 

В другата група 
сръбският „Партизан“ 
също постигна три 
успеха - с 2:0 срещу 
„Левски“, 3:1 срещу 
„Академия-Хаджи” и 
2:0 срещу „Локомо-
тив“ (София).

„Белите“ надежди 
бяха отличени и с две 
индивидуални награ-
ди. Ивайло Василев 

беше определен за 
най-добър вратар, а 
Кристиян Димитров 
спечели приза за най-
добър нападател.

Преди началото на 
турнира гостите от 
„Партизан“ подари-
ха на изпълнителния 
директор на „Славия“ 
Веско Събев специ-
ална фланелка и пла-
кет в чест на веков-
ния юбилей на клуба. 

Страниците 
подготви:

Асен ДАСКАЛОВ

Резултати от турнира 100 години „Славия“: 
група „А“: 
„Славия“ - „Галатасарай“   3:1 
“Кикер” - “Ботев”   1:1 
“Славия” - “Кикер”   3:2 
“Галатасарай” - “Ботев”   2:0 
“Славия” - “Ботев”   3:0 
“Галатасарай” - “Кикер”   3:0 
 
 Крайно класиране: 
 1. „Славия“ 3 3 0 0 9:3 9 точки 
 2. “Галатасарай” 3 2 0 1 6:3 6 
 3. “Кикер” 3 0 1 2 3:7 1  
 4. “Ботев” 3 0 1 2 1:6 1 
 
група „Б“: 
 „Локомотив“ - „Академия-Хаджи“  1:1 
„Левски“ - „Партизан“    0:2 
„Левски“ - „Локомотив“    1:0 
„Партизан“ - „Академия-Хаджи“  3:1 
 „Левски“ - „Академия-Хаджи“  0:0 
 „Партизан“ - „Локомотив“   2:0 
 
 Крайно класиране: 
 1. „Партизан“ 3 3 0 0 7:1 9 точки 
 2. „Левски“ 3 1 1 1 1:2 4 
 3. „Академия-Хаджи“ 3 0 2 1 2:4 2 
 4. „Локомотив“ 3 0 1 2 1:4 1

финал: 
„Славия“ - „Партизан“ 1:0 
мач за трето място: 
„Левски“ - „Галатасарай“ 7:5 след дузпи, 2:2 в редовното време

Крайно класиране в турнира: 
1. „СЛАВИЯ“ 
2. „Партизан“  
3. „Левски“ 
4. „Галатасарай“ 
5. „Академия-Хаджи“ 
6. „Кикер“ (Кралево) 
7. „Ботев“ (Пловдив) 
8. „Локомотив“ (София) 
     
Индивидуални награди: 
Най-добър вратар: Ивайло Василев („СЛАВИЯ“) 
Най-добър защитник: Тихомир Димитров („Левски“) 
Най-добър халф: Владимир Михайлович („Партизан“) 
Най-добър нападател: Кристиян Димитров („СЛАВИЯ“) 
Награда за феърплей: Кьортай („Галатасарай“)Славистите по време на официалното откриване на турнира

Славистът Ивайло 
Василев бе определен за 
най-добър вратар 

 Снимка за спомен с купата на „белите“ шампиони!
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Скиорите на 
„Славия” също 
дадоха своя 

принос към търже-
ствата по случай ве-
ковния юбилей на 
най-стария роден клуб. 
Славистите организи-
раха най-продължи-
телната проява в чест 
на стогодишнината. В 
периода от 12 януари 
до 31 март, се състоя 
инициативата „Бялото 
скиорче”. Състезани-
ето се провеждаше с 
открит старт по пред-
варително подредено 
трасе с отворени завои 
(тип гигантски слалом). 
Участваха всички жела-
ещи да се почувстват 
съпричастни към праз-
ника на „Славия” и са 
на възраст от 1 до 100 г. 
Всяка събота и неделя 
от 11 ч. до 13 ч. в ски 
зона “Алеко”, местност-
та „Меча поляна” и ски 
писта „Бялото скиорче” 
при стадион „Славия” 
се провеждаха старто-
вете, без ограничение 
за броя на спускания-
та. На финала, всеки за-
вършил, се записваше 
и получаваше медал 
за участие в състеза-
нието. Всеки участник 
имаше право само на 
едно отличие днев-
но. Притежателите на 
минимум 15, от целия 
период на проявата, 
получат уникалната 
възможност да участ-
ват в открит урок по 
ски проведен в послед-
ния ден от програмата, 
организирана от Ски 
клуб „Славия, „Витоша 
ски” АД, ски клуб „Вито-
ша ски”, и с подкрепата 
на Столична община. 
За времето на целия 
турнир, посветен на 
100-годишния юбилей 
на „Славия”, по слалом-
ното трасе, преминаха 
над 250 участника, като 
най-малкият от тях бе 
на 3 години и полови-
на. 

Всички присъства-
щи оцениха по дос-
тойнство чудесната 
работа на хората от ски 
клуб „Славия” начело с 
председателя му Сте-

Ски клуб „Славия” 
достойно 
посрещна 100-
годишнината

фан Златарев и него-
вия колега Румен Кли-
сурски. Цялата органи-
зация на турнира бе на 
високо ниво, като во-
деща роля тук изигра 
и доайенът на „белите” 
ски Борис Златарев. 

След края на над-
преварата слависткият 
ски клуб бе отличен от 
шефа на родната фе-

дерация Цеко Минев, 
не само за тази проя-
ва, а и за цялостното 
положително развитие 
в последите години. 
Достатъчно е човек да 
погледне официалния 
сайт на „белия” клуб: 
w w w. s l a v i a s k i . c o m , 
за да се убеди в това. 
Поздрави за вековния 
юбилей отправи лич-

но и председателят на 
БОК Стефка Костадино-
ва. Уважение към фла-
гмана на родния ски 
спорт „Славия”, демон-
стрира и легендарният 

алпиец Алберто Томба. 
От своя страна от „бе-
лия” ски клуб връчиха 
на прочутия италианец 
специален комплект 
юбилейни значки.

От ляво надясно: Стефан Златарев-председател 
на Ски клуб “Славия”, Стефка Костадинова-
председател на БОК, Цеко Минев-председател на 
БФСки и Румен Клисурски, член на УС на „белия” 
ски-клуб 

Легендарният Алберто Томба, също поздрави 
„белия” ски клуб по повод вековния юбилей

На 9 април тогавашния министър на спорта 
Петър Стойчев награди бялата ски легенда Борис 
Златарев, за цялостния му принос към „Славия”  

31 март, ски клуб “Славия” 
закрива празненствата по случай 

вековния юбилей на „белите”
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Белите спортове 
доказаха за по-
реден път, че не-

случайно в България са 
свързвани основно със 
„Славия”. Този път това 
сториха представителите 
на слависткото ски бяга-
не и създаденият наско-
ро клуб по биатлон към 
дружеството. На 31 март 
на База „АЛЕГРО + Белме-
кен“ се проведе турнир в 

Славистки турнир в чест 
на юбилея по ски бягане 

чест на вековния юбилей 
на „белия” клуб за „Купа 
Белмекен-2013“. Право на 
участие в надпреварата 
имаха бивши състезатели 
в „Славия“ от предходни 
години, треньори и дея-
тели на клуба. Представи-
тели на три поколения си 
дадоха среща в името на 
спорта, а и с уважението 
си към столетния столи-
чен клуб. Участниците, 

над 60 души на брой, бяха 
разделени в пет възра-
стови категории, като 
логично най-младите ве-
терани  (35-44 години) бя-
гаха и най-дълго – три ки-
лометра. А доайените на 
възраст 75+ се пуснаха на 
километровата дистан-
ция. Регламентът пред-
виждаше масов старт в 
класическия стил на ски 
бягането. Но самото кла-

сиране не бе от съще-
ствено значение, защото 
този път победители бяха 
приятелството и любов-
та към ски-спорта. Това 
изтъкна и главният орга-
низатор Милуш Иванчев: 
„Най-радостното бе, че 
се събраха много хора 
свързани със ските и 
„Славия”. По този начин 

дадохме и ние своя при-
нос към честванията и 
тържествата за стогодиш-
ния юбилей на „белия” 
клуб”, добави още предсе-
дателя на клуб „Биатлон и 
ски бягане „Славия-1913“. 
В организационния ко-
митет влизаха още шефа 
на ОСК „Славия” Влади-
мир Симеонов, Мано 
Кетенлиев представител 
на БФ Ски, Николайчо Си-
меонов и бившият състе-
зател на „белите” Тодор 
Машов. Тодор Гълев бе 
отговорник по трасето, а 
ваксмайстори на състе-
занието бяха Красимир 
Паунов и дългогодишни-
ят състезател и треньор 
по ски бягане в „Славия” 
Димитър Петров. Отго-

ворник пък по 
песенната про-
грама и праз-
ненството бе 
Кайо Ваташки. 

Събитието 
уважи с присъ-
ствието си и 
кметът на град 
В е л и н г р а д 
Иван Лебанов 
- първия олим-
пийски меда-
лист състеза-
тел по ски бяга-
не за България. 
Вечерта след 
проявата бяха 
наградени с 
почетни гра-
моти „100 го-
дини „Славия“ 

заслужили състезатели, 
треньори и деятели на 
„белия” клуб. 

Поради големия ин-
терес към състезанието 
организаторите взеха 
решение това да стане 
ежегодна среща на поко-
ленията ветерани, с цел 
да се популяризира ски 
бягането в България.

Снимка за спомен на част от участници в състезанието

Любовта към „Славия” събра десетки бивши състезатели, треньори и деятели 
на „бялото” ски бягане  

За цялостен принос към 
слависткото ски бягане Димитър 
Петров бе отличен и от 
Министерството на спорта

Отново на старт като в доброто старо време  
Славистите бегачи си дадоха дума, проявата за ветерани да стане 
ежегодна
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Юбилейната 2013 е в разгара си. Отминаха вече редица от най-
важните събития. Предстоят да се осъществят още не малко инициа-
тиви от Обществения комитет. Спортният и футболен клуб на „Славия” 
също допринесоха за маркирането на 100-годишнината. В това отноше-
ние е и брандирането на част от спортните обекти в чест на юбилея. 
Фоайето на сградата на ОСК „Славия”, футболният стадион, както и част 
от другите съоръжения вече имат друг вид. 

Славистките 
спортни обекти с 
пулса на юбилея

Входът към административната 
сграда посреща в духа на юбилея  

Фоайето на сградата на ОСК „Славия” е брандирано с 
ликовете на едни от най-заслужилите спортисти

Под централното стълбище е снимката от посре-
щането на баскетболните шампионки на Европа за 
1959

Не са забравени и някои от великите футболни тимове на „белите”

Залата родила много 
„бели” шампиони в бокса
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Дори флагчетата при ъгловия удар са с 
юбилейната емблема

Едно от най-големите имена в световната борба е 
олимпийският шампион Валентин Йорданов

Юбилейната емблема на 
главния вход на сектор „А” 

Легендарната Евгения 
Раданова е представена с 

трите си олимпийски медала

По инициатива на екипа на слависткия вестник, вече входът към терена на стадиона изглежда в този стил

На видно място е поставен мега-постерът с футболния тим спечелил златен 
дубъл през 1996 година
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На мача от последния кръг на тазгодишния шампионат, привържениците на столичния „Левски” опънаха поздравителен 
транспарант, с който честитиха 100-годишния юбилей на най-стария си спортен съперник. От Националния клуб на слависта 
благодариха на „сините” за джентълменския жест. Като на свой ред „бялата” общественост ще засвидетелства уважението си към 
колегите си догодина, когато и те ще се присъединят към клуба на автентичните столетници.

Подробности за самия двубой, както и за изминалия сезон на стр. 4-7

Освен достойният завършек на 
футболното първенство на 25 май, 
славистката общественост имаше още 
един повод за празник. Известният фен 
на „Славия” и президент на баскетболния 
клуб на „белите” Васил Йотов отбеляза 

Кристиян Димитров, току що е 
отбелязал победния гол в мрежата 
на „Левски”, с който детския отбор 
на „Славия” набор-2000 печели 
градската титла. Голмайсторът 
се радва със станалия популярен в 
последно време жест от дербито 
между „бели” и „сини” от 25 май 
тази година.
Всичко за представянето на 
славистката школа на стр. 8-11

Голямата баскетболистка на „Славия” от 
миналото Гиргина Скерлатова имаше два 
пъти повод за празник тази година. Люби-

мият й клуб навърши един век, а самата тя 
стана горда баба на прекрасно внуче. А от кой 
отбор е малката Вая Андреева Скерлатова, си 

личи още, когато е само на два месеца. 

Малките слависти победители във футболния турнир посветен на 100-годишния юбилей 
на „белия” клуб    Още прояви свързани с юбилея на стр.10-15

с подобаващо 
празненство 
рождения 
си ден. От 
своя страна 
присъстващите 
слависти 
почетоха 
рожденика с 
уникална торта 
с юбилейната 
емблема на 
„белия” клуб. 


