
Година XІV  Брой 2 (136)
16 юли - 15 септември 2014 
Цена 1,00 лв. ISSN 1312-2320

www.slaviasofia.com Издава Национален клуб на слависта

Новата книга за „белия” 
клуб бе официално 
представена  На стр. 2-3

След като мина-
лата година репу-
бликански шампио-
ни станаха юношите 
младша възраст, сега 
със златните медали 
се окичиха децата. 
Възпитаниците на 
Иво Градев показаха 
за пореден път, че в 
школата на „Славия” 
се работи професио-
нално. Радващо е, че 
основната цел на ра-
ботещите в ДЮШ на 
„белия” клуб е не само 
да печелят трофеи, но 
и да създават кадри 
за първия тим. Енту-
сиазмът, с който мом-
четата набор’99 игра-
ят и преследват побе-
дата е проявление на 
типичния славистки 
дух. Дано той зарази 
и представителния 
отбор и „Славия” да 
се намеси в борбата 
за първата шестица, 
тази есен. 

Иначе в измина-
лия период радостни 
емоции за славистите 
не липсваха. Пред-
ставен бе алманахът 
„100 години „Славия”, 
както и документал-
ният филм „Вековна 
„Славия”. Излезе и 

аудио дискът „Белият 
албум”. С това се за-
твори цикълът около 
събитията за стого-
дишния юбилей на 
доказано най-стария 
съществуващ българ-
ски спортен клуб.

Продължават до-

брите вести и око-
ло изграждането на 
бъдещия стадион. За 
всичко това ще наме-
рите информация и в 
поредния брой на „бя-
лото” клубно издание. 

Представяме ви 
и футболистите на 

представителния тим, 
начело с треньора 
Милен Радуканов. По 
славистки им поже-
лаваме на добър час 
и дано ни зарадват с 
повече хубави изяви 
този сезон!

Успех, бели!     
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Около 250 де-
ятели, бивши 
и настоящи 

„бели“ спортисти и фе-
нове се събраха на 28 
март в зала „Универ-
сиада“ в столицата 
за представянето на 
алманаха „100 години 
„Славия“. Книгата е 
втората от трите, по-
светени на вековния 
юбилей на най-стария 
спортен клуб след 
„Хрониките на Сла-
вия“ (1910-1944) на 
Николай Кръстев. По-
следната част - „Един 
век футбол в бяло“ с 
автор Камен Огнянов, 
ще бъде отпечатана и 
пусната на пазара през 
есента. 

Единици са спортни-
те клубове по света, ко-
ито могат да се похва-
лят с придобивка като 
алманаха. А за българ-
ския спортен книгопис 
четивото е истински 
уникат. 17-те автори са 

Век история в 
един алманах  

събрали, проследили и 
класифицирали исто-
рията на всички спор-
тове, развивани някога 
от „бялото“ дружество. 
Летописите на пове-
че от 25 дисциплини, 
включително футбол, 
са събрани в обемно 
луксозно издание фор-
мат А4 от 400 страни-
ци, в което са поместе-
ни и близо 700 снимки 
на шампиони, отбори 
и знакови личности. 
Цената на „бялата“ ен-
циклопедия е 25 лв. с 
меки корици и 30 – с 
твърди. 

Автор на концепция-
та, подбор на снимките 
и редактор-съставител 
на книгата е Камен 
Огнянов, а отговорен 
редактор – Николай 
Кръстев. Редактор е 
друг член от екипа на 
в. „Славия” Свободан 
Александров. Трима-
та участват и със свои 
материали за реди-

ца спортове. Голям е 
приносът и на първия 
редактор на „белия” 
вестник Ганчо Гатев. 
Значима е ролята и на 
другите членове на ре-
дакционната колегия 
на алманаха, допри-
несли за съставянето 
му: Асен Минчев, Иван 
Жиков, Иван Чешан-
ков, Василен Дими-
тров, Петър Василев, 
Асен Даскалов, Ценко 
Симов, Цвета Мар-
кова, Лилия Янкова, 
Стефан Илиев, Ангел 
Славчев, Николай Пет-
ков, както и на почина-
лата голяма спортна 
журналистка от близ-
кото минало Надежда 
Богданова. 

Премиерата започ-
на с уводни думи на 
издателя Владислав 
Симеонов, който раз-
кри съдържанието на 
четивото. Сетне ре-
дакторът на алмана-
ха Николай Кръстев 
изказа благодарност 
към хората помогнали 
финансово да се реа-
лизира проекта. Преди 
приветствията на пред-
седателя на ОСК „Сла-
вия” Владимир Симе-

онов и президента на 
„белия” футболен клуб 
Венцеслав Стефанов, 
редактор-съставите-
лят и основен автор в 
книгата Камен Огнянов 
благодари на колегите 
си за свършената ра-
бота.  

Сред гостите на 
тържествената цере-
мония бяха изявени 
бивши състезатели на 
„Славия“, популярни 
привърженици, част 
от представителния 
мъжки футболен от-
бор начело с треньора 
Милен Радуканов и по-
мощника му Росен Ки-
рилов. 

ПФК „Славия“ награ-

ди с почетни медали 
„За заслуги“ дългого-
дишните деятели Иван 
Кузов и Васил Григо-
ров, а също треньори-
те Трендафил Терзий-
ски и Иван Вуцов и бив-
шия лекар на тима д-р 
Михаил Илиев. Обще-
ственият комитет „100 
години „Славия“ даде 
призове на банкера 
Васил Симов, бизнес-
мена Юри Кюлев и ба-
скетболният треньор и 
бивш президент на „бе-
лите“ Константин Па-
пазов, които подкрепи-
ха издателския проект. 
Грамота бе връчена и 
на президента на фут-
болния тим Венцеслав 

Пред щанда с книгите се изви дълга редица от чакащи 
да си купят изданието слависти

Част от екипа реализирал алманах „100 години „Славия“ отляво надясно: Асен 
Минчев, Владислав Симеонов, Цвета Маркова, Николай Кръстев, Камен Огнянов, 
Асен Даскалов, Иван Жиков, Свободан Александров, Ганчо Гатев.  Иван Чешанков и 
Василен Димитров   

Сред гостите личат трима от ветераните на „белите”, 
отляво надясно националите: Димитър Ларгов, Георги 
Харалампиев (Ампето) и Стефан Гецов (Цеко)  

Васил Йотов, президент на баскетболен клуб „Славия” 
връчва почетен плакет на клубната легенда Цвятко 
Барчовски навръх 80-ия му юбилей
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Стефанов, подсигурил 
финансирането на не-
забравимия концерт 
на юбилея на 10 април 
миналата година в 
Зала 1 на НДК. 

Екипът на вестник 
„Славия” използва 
възможността да отли-
чи своя първи редактор 
и един от доайените на 
спортната преса у нас 
Ганчо Гатев с почетен 
плакет, защото същия 
ден той отбелязваше 
своя 72-ри рожден ден.

Най-внушителният 
миг от премиерата 
настъпи, когато препъ-
лнената зала стана, за 
да аплодира навърши-
лия 80 години днес ле-
гендарен баскетболист 
и треньор на „белите” 
и спортен министър в 
пет правителства Цвят-
ко Барчовски. „Благо-
даря на милата ми 
„Славия“, просълзи се 
големият спортист и 
треньор. 

Един от спомо-
ществователи-
те на издател-

ския проект за 100-го-
дишнината на „Сла-
вия“ - баскетболният 
треньор на „Левски“ 
Константин Папазов, 
не криеше вълнението 
си при представянето 
на книгата. Бившият 
президент на „белия“ 
клуб дори призна, че 
ще използва видяното 
от организацията по 
юбилея при чества-
нията на един век от 
историята на столич-
ния съперник от „Гере-
на“. 

„Съществената 
част от кариерата 
ми в спорта започна 

в „Славия“. А разгръ-
щайки страниците на 
тази книга, се сетих 
за много приятни ми-

Президентът на 
„белия” фут-
болен клуб 

Венцеслав Стефанов 
похвали алманаха и 
приветства усилията 
на авторите по време 
на премиерата. „Така 
се съхранява славна-

„Първо искам да 
благодаря на всички, 
които днес сте в за-
лата, за да уважите 
представянето на 
алманаха „100 годи-
ни „Славия” и в част-
ност нас”, започна с 
приветствието си Ка-
мен Огнянов, редак-
тор-съставител на из-
данието.  

„Освен това изказ-
вам изключителното 
си уважение към всич-
ки състезатели, тре-
ньори, ръководители 
и деятели, дали нещо 
на „белия” клуб през 

гове и за още 
повече при-
ятели, които 
съм имал в 
отбора. Рад-
вам се, че съм 
имал честта 
да съм част 
от общите 
успехи на дру-
жеството. И 
много искам 

да използвам 
максимално 
примера на 

„Славия“ заради това, 
което клубът напра-
ви за 100-годишнина-
та и уважението, ко-

ето засвидетелства 
към своите спортни 
личности“, коментира 
Папазов. 

„Благодаря на „бе-
лите“, че подхождат 
максимално широко 
скроено, че показаха 
респект и към мен, 
въпреки че сега съм в 
друг клуб. Чувствам 
се много щастлив. 
„Славия“ има богата 
история и огромни 
традиции, това е 
най-важното за този 
клуб“, добави Тити. 

та история, каквато 
нашият клуб има. Бла-
годаря много на екипа, 
подготвил това уни-
кално издание. Това са 
истински журналисти 
– не се интересуват 
кой играч колко ще 
вземе или кой футбо-
лист с коя манекенка 
е бил, а пишат и син-
тезират богатото ни 
минало. Това е нещо, 
което ще остане за 
поколенията“, каза 
Стефанов. 

този първи век от не-
говото съществува-
не. Защото без тех-
ния принос, нашият 
труд нямаше да е по-
требен, а и „Славия” 
нямаше да я има. 

Третата ми благо-
дарност е към колеги-
те автори. Изпитвам 
потребност да спо-
деля с вас, че за мен 
бе чест да бъда пръв 
сред равни. Работих 
върху този проект 
близо десет години. 
Основната ми цел бе 
да се опитам да из-
готвя такава идейна 

концепция, която да 
е, от една страна 
достатъчно изчерпа-
телна в исторически 
план, а от друга удоб-
на за читателя. Рад-
вам се, че моите ко-
леги, 16 души на брой 
и все изявени имена 
на спортната преса 
приеха този модел 
и подготвиха един 
труд, с който всеки 
клуб бе се гордял. В 
екипа ни има бивши 
спортисти, ветера-
ни в журналистика-
та, както и млади 
колеги. Сред тях има 

и хора, които не са 
слависти. Но всички 
работиха заедно за 
общата кауза, кое-
то превръща идеята 
„Славия” в национален 
феномен. Така както 
състезателите на 
клуба, жънели успехи 
на международното 
поле, направиха „бе-
лия” клуб – гордост 
за България.   

И за финал, с тази 
книга една моя дълго-
годишна мечта се 
сбъдна. „Славия” вече 
има подредена, прав-
диво и точно описана 

Ганчо Гатев благодари 
за жеста на екипа на в. 
„Славия”  

Константин 
Папазов: 

„Белите“ трябва да 
служат за пример”

Николай Кръстев току-що е връчил 
почетна грамота на бившия 
президент на „белия” баскетбол 
Константин Папазов

Венцеслав 
Стефанов: 

Той си пожела и 
клубът да се отчете по-
добаващо в тържества-
та за юбилея. „Надявам 
се и вярвам, че съвсем 
скоро всички ще имаме 
възможност да се рад-
ваме на един нов и мо-
дерен стадион. Всич-
ки искаме това да се 
случи – да имаме пер-
фектно съоръжение, 
което ще се използва 
за хубав футбол и ис-
тински мачове. Това 
удоволствие ще е не 

само за нас, но и за на-
шите деца и внуци“, 
добави президентът на 
„белите“. 

На премиерата бе и 
легендарният футбо-
лист от 70-те  и 80-те го-
дини Чавдар Цветков. 
„Най-много в живота 
си ценя онзи момент, 
в който за първи път 
сложих емблемата на 
„Славия“ на сърцето 
си. Никога няма да го 
забравя “, каза той. 

„Така се съхранява 
славното минало”

своята история. Сега 
се надявам, че в най-
скоро време ще започ-
не да се изпълнява и 
новият блян на всички 
слависти - „белият” 
клуб да се върне от-
ново на челно място 
в Българския спорт!”, 
завърши емоционал-
но Огнянов.  

Камен 
Огнянов:
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Само в продълже-
ние на година Зала 
1 на Националния 
дворец на културата 
в София стана арена 
на две славистки тър-
жества – еманация на 
слависткия дух. На 10 
април 2013 г. повече 
от 4500 слависти пре-
пълниха залата, за да 
отпразнуват заедно 
стогодишнината на 
доказано най-стария 
български спортен 
клуб, който съществу-
ва и днес.

Година по-късно 
близо 2000 приятели 
на „белия” клуб се съ-
браха отново в Зала 1 
на НДК и поводът пак 
бе за славистки праз-
ник. Премиерата на 
документалния филм 
„Вековна „Славия”, 
дело на режисьора 
Андрей Слабаков, бе 
централното събитие 
на емоционалната 
вечер. Голяма роля 
за подготовката на 
филма изиграха още 
Биляна Николова, Ки-
рил Стоименов и Ка-
мен Огнянов. 

Освен прожекци-
ята на лентата на 
сцената звучаха из-
пълнения на рока-
джиите от „Импулс” 
и „Спринт”, които пък 
представиха уникал-
ния проект – „Белият 
албум”. Освен това 
в НДК се продаваше 
алманахът „100 го-

Втори славистки празник в НДК

дини „Славия”, чиято 
официална премиера 
бе няколко дни преди 
това, както и уникал-
ните значки за сла-
висткия юбилей, дело 
на Велизар Цоков и 
„Булпинс”.

Филмът е събрал, 
в около 70-те си ми-
нути, много от най-
важните неща, факти 
и личности от вече 
101-годишната исто-
рия на „белите”. Има 
интервюта с някои от 

най-големите футбо-
листи и спортисти, 
защитавали бяла-
та фланелка с чест 
през годините. Един 
от най-вълнуващи-
те епизоди в лента-
та бе възстановката 

на учредяването на 
„Славия” на 10 април 
1913 г. „в два часа 
след обяд на полето 
до Руски паметник”, 
като в ролята на пър-
вите слависти с успех 
се превъплътиха зна-
кови фигури от сла-
вистката публика и 
общественост.

„Белият албум” пък 
е наистина неповто-
рим проект. Дискът е 
събрал изпълнения 
на хор „Славия”, ро-
каджиите „Спринт” и 
„Импулс”, Йордан Ка-
раджов, Славчо Ни-
колов от Б.Т.Р., група 
„МеХеХе”. Включени 
са също така песни на 
„бялата” агитка, както 
и поздравления до 
клуба по повод стого-
дишния му юбилей. 
Дискът завършва с 
песента „Бели мечти”, 
изпълнена от сборна 
формация, а музика-
та и текстът й са на-
писани от Пейо Пеев.

Най-вълнуващият 
момент по време на 
двете премиери бе, 
когато при изпълне-
нието от „Спринт” на 
песента „Само „Сла-
вия” сцената на НДК 
спонтанно бе превзе-
та от стотина мал-
чугани, които пяха и 
танцуваха под попу-
лярния рефрен.

Николай 
КРЪСТЕВ

Книгата „100 години „Славия”, 
новият диск „Белият албум” и 
най-различни сувенири с логото 
на „Славия” отново приковаха 
вниманието на всички. 

Прекрасна гледка бяха стотиците деца скандиращи спонтанно „Славия” на 
сцената в НДК 

Рокаджиите от 
„Спринт” отново 
вдигнаха градуса 
на настроението 
с песента „Само 
„Славия” 

Алманахът на 
цена от 25 лева с 
мека корица и 30 
лв. с твърда може 
да се намери и на: 
Магазин на Българ-
ския национален 
фен клуб – ул. „Бяло 
море”№2; ОСК 
„Славия” – канце-
лария; Книжарници 
„Сиела”; Магазин за 
сувенири на стади-
он „Славия”; Пазар 
„Красно село”; Тър-
говски център „Бо-

рово”; Книжен център „Гринуич” 
- бул. „Витоша”№52; Книжарни-
ци „Буктрейдинг” и Книжна бор-
са „Фалко”.
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„Славия” е единстве-
ният клуб в България, 
който познава отлично 
своята най-ранна исто-
рия. Това е една от при-
чините, даваща друго 
измерение на „белите” 
в сравнение с техните 
дългогодишни спортни 
съперници. 

През пролетта на 2014 
г. като част от филма 
„Вековна „Славия”, бе 
заснета възстановка на 
основаването на клуба, 
което датира отпреди 
повече от един век. Това 
е поредното доказател-
ство за автентичността 
на „Славия”, нейните 
непреходни традиции и 
любовта на поколения 
многобройни запалян-
ковци, която властва 
повече от сто години. 
Професионалното засне-
мане на първите стъпки 
от запалените по фут-
бола момчета, основали 
„белия” отбор, се случи 
под режисурата на Ан-
дрей Слабаков и с уча-
стието на актьора Влади-
мир Пенев. Двамата по-
пулярни слависти отново 
засвидетелстваха любов-
та си към „бялата” идея с 
всеотдайното си участие 
в паметното събитие. 
В прохладната пролет-
на сутрин на 26 март 
екипът, събран от из-
вестния привърженик на 
„белите” Кирил Стоиме-
нов и съставен изцяло 
от фенове на „Славия”, 
се събра пред клубния 
стадион, за да стане 
част от историята на ве-
ликия отбор. Групата, в 
която присъстваха про-
фесионален гримьор и 
реквизитор, се отправи 
към ресторант „Яфата” в 
центъра на София. Там, 
във вълнуваща и при-
ятелска атмосфера и при 
непрестанни шеги, не-
усетно изминаха няколко 

Славистите Андрей Слабаков, 
режисьор и актьорът Владимир 
Пенев дадоха своя принос за 
качеството на заснетия филм

часа. След това в калта 
на полето в Бояна участ-
ниците във възстановка-
та имаха възможност да 
покажат част от футбол-
ните си умения, въпреки 
че времето беше типич-
но пролетно и дъждовно.   
„Денят бе мрачен, но 
душите ни светли. Об-
становката при „Яфа-
та“ ни отведе там пре-
ди 100 лета в идеалите 
и ценностите на наши-
те основатели. Поне-
же ние „артистите“ се 
снимахме за първи път 
в нас имаше вълнение, 

най-добрият социален 
партньор (приятел), тя 
ме срещна с много раз-
лични хора, като про-
фил и социален статус. 
Хора, с които намерих-
ме общ език, стъпил 
на една важна основа, 
а именно любовта към 
спорта и най-вече мо-
рала. Моралът, който 
носи слависткият дух!“, 

учредяването на лю-
бимия ми клуб. Не съм 
и очаквал то да бъде 
изпълнено по толкова 
истински и реалистичен 
начин. Щастлив съм, че 
имах късмета да изжи-
вея 100-годишния юби-
лей на дружеството, 
както и да бъда част 
от организацията по 
празненствата и всич-

притеснението... От 
онова, което си спомням 
от детството, пре-
ди контролно... Преди 
първа любовна среща... 
Независимо, че работя 
и дори мога да кажа в 
последно време живея 
на сцената, се притес-
нявах дали ще съм до-
стоен. Дали ще бъда на 
нивото на онези горди 
българи от овехтелите 
снимки в черно и бяло... 
Притеснение на ученик 
пред черната дъска. По-
сле лека-полека това из-
чезна. Атмосферата на 
снимачната площадка 
бе страхотна. Бях сред 
приятели. Нещо повече, 
единомишленици...бра-
тя! И бяхме на ниво... 
И ние на свой ред тво-
ряхме история. И после 
след спокойствието 
дойде едно изпепелява-
що и екзалтиращо чув-
ство! Радост! Щастие! 
Нещата се получаваха! 
Всички бяхме като един 
екип, една перфектно 
смазана машина. И то-
гава почувствах нещо 
още по-силно и още по-
настръхващо! За един 
ден ние просто бяхме 
събудили духа на Ста-
рата „Славия“! На онази 
„Славия“, която всички 
имаме в мечтите си! 
Идеал, красота, чисто-
та! Боже, само какъв 
ден беше това!“, доба-
вя Стойко Дуков, който 
също не пропуска нито 
един домакински мач на 
„белите“ и е автор и изпъ-
лнител на песента, по-
светена на „белите“ - „На 
парапета“.

Премиерата на доку-
менталния филм „Веков-
на Славия“ бе на 4 април 
2014 г. в зала 1 на НДК и 
се радва на голяма по-
пулярност в славистката 
общност. С това произве-
дение, както и с още ня-
колко песни, символично 
бе сложена точка на най-
големите празненства в 
чест на стогодишнината 
в бяло. Самата възста-
новка на основаването 
на „белия“ клуб отново 
доказа автентичността 
и неподменимостта на 
историята на „Славия“. 
Слависткият дух пък 
продължава да бъде 
едно от най-уникалните 
неща в българския спорт, 
а неговата непреходност 
е вечна.

Асен ДАСКАЛОВ

Отляво надясно Никола Ваканов, Андрей Слабаков, 
Стойко Дуков, Мартин Савов и Кирил Стоименов в до-
бро настроение по време на първата част от снимките

Снимката пресъздава паметните моменти на 10 април 1913 година в „два часа след 
пладне на полето край Руски паметник” 
както в нашите учреди-
тели. Всичко бе искрено 
и непринудено. „Славия“ 
не е само спортен клуб, 
тя е и приятелство! В 
деня, в който разбрах, 
че ще снимаме филм за 
раждането на нашия 
любим клуб, се зарад-
вах, че ще мога да усетя 
духа и епохата на осно-
вателите. Пътят към 
миналото е изпълнен 
с някои чувства и емо-
ции, които днешната 
спортна общественост 
не предлага, а именно 
идеалите, моралът и 
съперничеството в най-
чистата му форма, за 
мен беше интересно 
и любопитно да се до-
косна до тази епоха на 
оптимизъм! „Славия“ е 

развълнувано разказва 
един от участниците във 
възстановката Мартин 
Савов, който е дългого-
дишен фен на отбора и 
не изпуска мачове в Со-
фия и страната на люби-
мия тим.

Друг голям „бял“ за-
палянко Никола Ваканов, 
също участник в пресъ-
здаването на първите 
стъпки от спортния път 
на „Славия“, споделя 
с голяма страст за ро-
лята си в документал-
ния филм за „белите“. 
„Това е незабравим спо-
мен. Цял ден с добри 
приятели, страхотен 
екип и неповторимо из-
живяване. Точно така 
ще определя снимките 
на пресъздаването на 

ки останали събития. 
Славистката магия ще 
бъде в мен за цял жи-
вот“, разказва Ники Ва-
канов, който има съще-
ствен принос при органи-
зацията на концерта на 
10 април 2013 г. в зала 1 
на НДК.

Стойко Дуков, друг 
от заклетите слависти и 
участник във възстанов-
ката, също не остава без-
различен към преживени-
те емоции на снимачната 
площадка: „Много и раз-
лични чувства... И всич-
ките в един ден... Това 
беше може би случаят в 
живота ми, в който съм 
изпитал толкова и най-
различни чувства от-
носно едно единствено 
нещо. В началото беше 
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Първи етап
XXIV кръг, 22 февруари 

2014 г.
„Левски“ - „Славия“ 2:2
„Славия“: 1. Петков, 20. 
Р. Димитров, 6. Пиргов, 
4. Ристевски, 25. Панов, 
8. Янков, 23. Шалаев 
(86 – 14. Сандански), 10. 
Силва, 9. Курдов (90 – 
18. Апатич), 33. Г. Иванов 
(79 – 3. Величков), 11. 
Василев. 
Голмайстори: 0:1 
Курдов (9), 1:1 Макриев 
(69), 1:2 Ристевски (74), 
2:2 Крумов (80).
Съдия: Александър 
Костадинов. 
Жълти картони: 
Шалаев, Пиргов, Силва.
Червени картони: Силва, 
Пиргов. 
София, ст. „Георги 
Аспарухов“, 5000 
зрители.

XXV кръг, 1 март 2014 г. 
ЦСКА - „Славия“ 3:0
„Славия“: 1. Петков, 20. 
Р. Димитров, 3. Величков, 
4. Ристевки, 25. Панов, 
14. Сандански, 8. Янков, 
17. Марчев (63 – 7. 
Абушев), 23. Шалаев 
(90 – 18. Апатич), 33. Г. 
Иванов (88 – 71. Стоев), 
11. Василев.
Голмайстори: 1:0 
Милисавлевич (63), 2:0 
Косоко (79), 3:0 Т. Силва 
(82).
Съдия: Георги 
Димитров. 
Жълти картони: Панов, 
Р. Димитров.  
Червен картон: Панов.
София, ст. „Българска 
армия“, 3 900 зрители.

XXVI кръг, 9 март 2014 г.
„Славия“ - 
„Локомотив“ (Пд) 4:1
„Славия“: 1. Петков, 
20. Р. Димитров, 6. 
Пиргов, 4. Ристевски, 18. 
Апатич, 14. Сандански, 
33. Г. Иванов, 8. Янков 
(90 – 91. Карабельов), 
23. Шалаев (61 – 17. 
Марчев), 10. Силва, 
11. Василев (88 – 7. 
Абушев). 
Голмайстори: 1:0 
Ристевски (21), 1:1 
Камбуров (36), 2:1 
Марчев (68), 3:1 Пиргов 
(71), 4:1 Г. Иванов (86).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: 
Сандански, Апатич, 
Василев, Дюлгеров. 
София, ст. „Славия“, 
400 зрители.

„А“ група, сезон 2013/14            

XXVII кръг, 14 март 2014 г.
„Славия“ - „Нефтохимик“ 5:1

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 6. Пиргов, 
4. Ристевски, 18. Апатич, 14. Сандански (65 – 23. 
Шалаев), 8. Янков, 33. Г. Иванов, 10. Силва (79 – 
77. Александров), 17. Марчев, 11. Василев (76 – 7. 
Абушев). 
Голмайстори: 0:1 Орачев (37), 1:1 Василев 
(45-дузпа), 2:1 Г. Иванов (53), 3:1 Марчев (58), 4:1 Г. 
Иванов (67), 5:1 Г. Иванов (72).
Съдия: Радан Мирянов. 
Жълти картони: Сандански.
София, ст. „Славия“, 100 зрители. 

XXVIII кръг, 21 март 2014 г. 
„Берое“ - „Славия“ 1:0

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 6. Пиргов (33 
– 3. Величков), 4. Ристевски, 18. Апатич, 8. Янков, 25. 
Панов (75 – 7. Абушев), 10. Силва, 33. Г. Иванов, 17. 
Марчев (59 – 23. Шалаев), 11. Василев. 
Голмайстор: 1:0 Елиаш (48).
Съдия: Цветан Кръстев. 
Жълти картони: Василев, Панов, Янков.
Стара Загора, ст. „Берое“, 700 зрители. 

XXIX кръг - „Славия“ почива

XXX кръг, 31 март 2014 г.
„Славия“ - „Локомотив“ (Сф) 2:0

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 26. Дюлгеров, 
4. Ристевски, 25. Панов, 14. Сандански, 23. 
Шалаев (46 – 7. Абушев), 10. Силва, 8. Янков (59 
– 18. Апатич), 17. Марчев (67 – 19. Ст. Велков), 11. 
Василев. 
Голмайстори: 1:0 Марчев (18), 2:0 Силва (51).
Съдия: Георги Кабаков. 
София, ст. „Славия“, 300 зрители. 

XXXI кръг, 5 април 2014 г. 
„Черноморец“ - „Славия“ 2:1

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 26. Дюлгеров, 
4. Ристевски, 25. Панов, 14. Сандански, 23. Шалаев, 
33. Г. Иванов, 8. Янков, 10. Силва (63 – 17. Марчев), 
11. Василев (88 – 7. Абушев). 
Голмайстори: 0:1 Сандански (28), 1:1 Фонсека (67), 
2:1 Ангелов (80).
Съдия: Николай Йорданов. 
Жълти картони: Силва, Димтров, Василев, Шалаев, 
Панов.
Червен картон: Панов.  
Бургас, ст. „Лазур“, 300 зрители. 

XXXII кръг, 9 април 2014 г. 
„Славия“ - „Любимец“ 4:0

„Славия“: 12. Петров, 20. Р. Димитров (84 – 91. 
Карабельов), 26. Дюлгеров, 4. Ристевски, 18. Апатич, 
14. Сандански, 33. Г. Иванов, 8. Янков (82 – 71. 
Стоев), 10. Силва (70 – 7. Абушев), 17. Марчев, 11. 
Василев. 
Голмайстори: 1:0 Сандански (57), 2:0 Янков (60), 3:0 
Г. Иванов (75), 4:0 Марчев (79).
Съдия: Стефан Апостолов. 
София, ст. „Славия“, 200 зрители. 

XXXIII кръг, 13 април 2014 г. 
„Пирин“ (ГД) - „Славия“ 0:2

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 26. Дюлгеров, 
4. Ристевски, 18. Апатич, 14. Сандански, 25. Панов 
(88 – 3. Величков), 33. Г. Иванов (90 – 71. Стоев), 8. 
Янков, 17. Марчев (79 – 11. Василев), 10. Силва. 
Голмайстори: 0:1 Силва (25), 0:2 Силва (64).
Съдия: Калин Людмилов. 
Жълти картони: Сандански, Дюлгеров.

Гоце Делчев, гр. стадион, 400 зрители. 

XXXIV кръг, 17 април 2014 г.
„Нефтохимик“ - „Славия“ 0:3

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров (58 – 21. 
Пашов), 26. Дюлгеров, 4. Ристевски, 18. Апатич, 
14. Сандански (76 – 23. Шалаев), 25. Панов, 33. Г. 
Иванов, 8. Янков, 17. Марчев, 11. Василев. 
Голмайстори: 0:1 Василев (59), 0:2 Г. Иванов (72), 
0:3 Янков (79).
Съдия: Иван Кирилов. 
Несебър, гр. стадион, 100 зрители. 

XXXV кръг, 25 април 2014 г. 
„Славия“ - „Берое“ 0:1

„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 26. Дюлгеров, 
4. Ристевски, 18. Апатич (85 – 3. Величков), 14. 
Сандански, 23. Шалаев (54 – 20. Р. Димитров), 33. Г. 
Иванов (60 – 11. Василев), 8. Янков, 17. Марчев, 10. 
Силва. 
Голмайстор: 0:1 Мапуку (43).
Съдия: Александър Костадинов. 
Жълт картон: Петков. 
София, ст. „Славия“, 200 зрители.

XXXVI кръг - „Славия“ почива.

XXXVII кръг, 4 май 2014 г. 
„Локомотив“ (Сф) - „Славия“ 2:0

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 5. К. Велков, 
4. Ристевски, 18. Апатич, 25. Панов, 23. Шалаев, 10. 
Силва, 8. Янков, 33. Г. Иванов (45 – 17. Марчев), 11. 
Василев.
Голмайстори: 1:0 Маркиньос (9), 2:0 Илиев (80).
Съдия: Станислав Тодоров. 
София, ст. „Локомотив“, 150 зрители.

XXXVIII кръг, 8 май 2014 г. 
„Славия“ - „Черноморец“ 1:0

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 26. Дюлгеров, 
4. Ристевски, 18. Апатич, 14. Сандански, 23. Шалаев, 
10. Силва (90 – 21. Пашов), 8. Янков (46 – 17. 
Марчев, 86 – 25. Панов), 33. Г. Иванов, 11. Василев. 
Голмайстор: 1:0 Василев (6-дузпа).
Съдия: Христо Ристосков.
Жълти картони: Г. Иванов, Сандански, Р. Димитров.
София, ст. „Славия“, 250 зрители.

XXXIX кръг, 12 май 2014 г. 
„Любимец“ - „Славия“ 1:2

„Славия“: 12. Петров, 21. Пашов, 5. К. Велков, 
19. Ст. Велков, 18. Апатич (63 – 26. Дюлгеров), 4. 
Ристевски, 25. Панов, 7. Абушев, 17. Марчев, 10. 
Силва (78 – 77. Александров), 11. Василев (52 – 23. 
Шалаев). 
Голмайстори: 0:1 Панов (59), 0:2 Шалаев (60), 1:2 
Вълчев (90). 
Съдия: Мартин Богдев. 
Жълт картон: Пашов.
Любимец, гр. стадион, 150 зрители. 

XL кръг, 17 май 2014 г.
„Славия“ - „Пирин“ (ГД) 2:0

„Славия“: 12. Петров, 26. Дюлгеров, 5. К. Велков, 
3. Величков, 21. Пашов, 23. Шалаев (90 – 22. 
Семерджиев), 25. Панов, 7. Абушев, 71. Стоев 
(59 – 24. К. Василев), 77. Александров (75 – 91. 
Карабельов), 17. Марчев.
Голмайстори: 1:0 Стоев (23), 2:0 Карабельов (88).
Съдия: Драган Стойков.
София, ст. „Славия“, 200 зрители. 

Втори етап, втора седмица  
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Редовен сезон

I кръг, 22.07.2013 г.
„Славия” – „Берое“ 0:2

II кръг, 27.07.2013 г.
„Черно море” – „Славия” 0:0

III кръг, 03.08.2013 г.
„Славия” – „Лудогорец“ 0:3

IV кръг, 9.08.2013 г.
„Нефтохимик“ – „Славия” 1:1
(Да Силва)

V кръг, 16.08.2013 г.
„Славия” – „Локомотив“ (Сф) 3:1
(Ж. Желев, Д. Атанасов, А. Курдов)

VI кръг, 25.08.2013 г.
„Ботев“ (Пд) – „Славия“ 3:2
(А. Курдов, Да Силва)

VII кръг, 31.08.2013 г.
„Славия” – „Пирин“ (ГД) 3:0
(А. Курдов – 2, Г. Иванов)

100 картона за състезателите на „белите“ в 38 мача - 94 жълти и 6 червени 

VIII кръг, 14.09.2013 г.
„Литекс“ - „Славия” 1:1
(Г. Иванов)

IX кръг, 21.09.2013 г.
„Славия” – „Любимец“ 1:1
(А. Курдов)

X кръг, 25.09.2013 г.
„Черноморец” – „Славия“ 2:2
(А. Курдов, Да Силва)

XI кръг, 28.09.2013 г.
„Славия” – „Левски“ 0:1

XII кръг, 5.10.2013 г.
„Славия” – ЦСКА 0:1

XIII кръг, 20.10.2011 г.
„Локомотив” (Пд) – „Славия” 3:1
(А. Курдов)

XIV кръг, 25.10.2013 г.
„Берое” – „Славия” 2:1
(Шалаев)

XV кръг, 30.10.2013 г.
„Славия” – „Черно море” 2:0
(Попара, А. Курдов)

XVI кръг, 2.11.2013 г.
„Лудогорец“ - „Славия” 4:0

Крайно класиране в „А” ФГ - сезон 2013/2014г.
отбор м п р з г.р. т.
Първа седмица
1. „Лудогорец“ 38 25 9 4 74-20 84
2. ЦСКА 38 21 9 8 56-20 72
3. „Литекс“ 38 21 9 8 74-37 72
4. „Ботев“ (Пд) 38 18 11 9 57-32 65
5. „Левски“ 38 19 5 14 59-39 62
6. „Черно море“ 38 14 12 12 40-33 54
7. „Локомотив“ (Пд) 38 15 5 18 49-55 50
Втора седмица
8. „Берое“ 38 21 7 10 58-29 70
9. „Славия“ 38 16 7 15 57-46 55
10. „Локомотив“ (Сф) 38 16 6 16 46-52 54
11. „Черноморец“ 38 13 5 20 56-62 44
12. „Нефтохимик“ 38 7 4 27 26-92 25
13. „Пирин“ (ГД) 38 6 4 28 35-91 22
14. „Любимец“ 38 6 3 29 25-104 21

XVII кръг, 9.11.2013 г.
„Славия” – „Нефтохимик“ 2:0
(Ч. Янков, Да Силва)

XVIII кръг, 22.11.2013 г.
„Локомотив“ (Сф) – „Славия” 0:1
(Г. Иванов)

XIX кръг, 1.12.2013 г.
„Славия” – „Ботев“ (Пд) 1:2
(А. Курдов)

XX кръг, 4.12.2013 г.
„Пирин“ (ГД) - „Славия” 1:3
(Шалаев, Ч. Янков, А. Курдов)

XXI кръг, 7.12.2013 г.
„Славия” – „Литекс“ 1:2
(К. Велков)

XXII кръг, 11.12.2013 г.
„Любимец“ - „Славия” 2:2
(К. Велков, Ч. Янков)

XXIII кръг, 15.12.2013 г.
„Славия” – „Черноморец“ 2:0
(Ч. Янков, В. Филипов-авт)

XXIV кръг, 22.02.2014 г.
„Левски“ - „Славия” 2:2
(А. Курдов, К. Ристевски)

XXV кръг, 1.03.2014 г.
ЦСКА – „Славия” 3:0

XXVI кръг, 9.03.2014 г.
„Славия” – „Локомотив” (Пд) 4:1
(К. Ристевски, Пиргов, Марчев, Г. 
Иванов)

Плейофна фаза

XXVII кръг, 14.03.2014 г.
„Славия” – „Нефтохимик“ 5:1
(Г. Иванов – 3, Р. Василев, Марчев)

XXVIII кръг, 21.03.2014 г.
„Берое“ - „Славия” 1:0

XXIX кръг
„Славия” почива

XXX кръг, 31.03.2014 г.
„Славия” – „Локомотив“ (Сф) 2:0
(Марчев, Да Силва)

XXXI кръг, 5.04.2014 г.
„Черноморец“ – „Славия“ 2:1
(Сандански)

XXXII кръг, 9.04.2014 г.
„Славия“ – „Любимец“ 4:0
(Сандански, Марчев, Г. Иванов, 
Ч. Янков)

XXXIII кръг, 13.04.2014 г.
„Пирин“ (ГД) – „Славия“ 0:2
(Да Силва – 2)

XXXIV кръг, 17.04.2014 г.
„Нефтохимик“ – „Славия“ 0:3
(Р. Василев, Г. Иванов, Ч. Янков)

XXXV кръг, 25.04.2014 г.
„Славия“ – „Берое“ 0:1

XXXVI кръг
„Славия“ почива

XXXVII кръг, 4.05.2014 г.
„Локомотив“ (Сф) – „Славия“ 2:0

XXXVIII кръг, 8.05.2014 г.
„Славия“ – „Черноморец“ 1:0
(Р. Василев)

XXXIX кръг, 12.05.2014 г.
„Любимец“ – „Славия“ 1:2
(Панов, Шалаев)

XL кръг, 17.05.2014 г.
„Славия“ – „Пирин“ (ГД) 2:0
(Стоев, Карабельов)

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
състезател игрови минути мачове
1. Радослав Димитров 3055 35
2. Галин Иванов 2970 34
3. Георги Петков 2970 33
4. Фернандо Да Силва 2496 32
5. Олег Шалаев 2348 32
6. Чавдар Янков 2025 27
7. Атанас Курдов 1821 22
8. Стефан Велков 1720 21
9. Димо Атанасов 1614 20
10. Янко Сандански 1577 24
11. Кире Ристевски 1260 14
12. Радослав Василев 1243 26
13. Живко Желев 1085 13
14. Виктор Генев 1039 15
15. Веселин Марчев 950 14
16. Цветомир Панов 935 12
17. Тадей Апатич 901 13
18. Георги Пашов 828 13
19. Александър Дюлгеров 747 9
20. Павле Попара 667 10
21. Костадин Велков 662 10
22. Милен Василев 557 11
23. Албер Банин 436 6
24. Тодор Янчев 432 5
25. Диего Невеш 427 7
26. Христо Янев 406 7
27. Рангел Абушев 305 9
28. Димитър Пиргов 303 4
29. Емил Петров 270 3
30. Величко Величков 255 6
31. Богомил Христов 250 6

32. Александър Александров 218 7
33. Борислав Балджийски 204 3
34. Филип Филипов 186 3
35. Стефано Кунчев 180 2
36. Емил Стоев 70 4
37. Янис Карабельов 34 4
38. Китан Василев 31 1
39. Плезир Бахамбула 15 1
40. Владимир Семерджиев 1 1
Общо – 40 футболисти с игрово време в 38-те мача от „А” група

ДИСЦИПЛИНАТА:
състезател жк чк
1. Цветомир Панов 3 2
2. Фернандо Да Силва 11 1
3. Живко Желев 5 1
4. Димо Атанасов 7 1
5. Димитър Пиргов 1 1
6. Радослав Димитров 8
7. Олег Шалаев 8
8. Янко Сандански 8
9. Галин Иванов 7
10. Георги Петков 7
11. Павле Попара 4
12. Радослав Василев 3
13. Албер Банин 3
14. Георги Пашов 3
15. Виктор Генев 2
16. Чавдар Янков 2
17. Тодор Янчев 2
18. Атанас Курдов 2
19. Александър Дюлгеров 2
20. Костадин Велков 1
21. Тадей Апатич 1
22. Стефан Велков 1
23. Христо Янев 1
24. Филип Филипов 1
25. Борислав Балджийски 1
Общо: 94 жълти и 6 червени 
картона (само в плейофната 
фаза – 16 жълти и един червен 
картон)

СЪДИИТЕ:
съдия м п р з жк чк т
1. Цветан Кръстев 4 1 0 3 11 0 3
2. Никола Попов 3 1 0 2 12 0 3
3. Георги Кабаков 3 2 0 1 4 0 6
4. Александър Костадинов 3 0 2 1 10 2 2
5. Христо Ристосков 2 1 0 1 6 0 3
6. Радан Мирянов 2 1 0 1 3 0 3
7. Николай Йорданов 2 1 0 1 8 1 3
8. Калин Людмилов 2 1 0 1 4 0 3
9. Димитър Андреев 2 2 0 0 6 0 6
10. Таско Тасков 1 0 1 0 1 1 1
11. Стоян Денев 1 1 0 0 2 0 3
12. Стефан Павлов 1 0 1 0 3 0 1
13. Стефан Апостолов 1 1 0 0 0 0 3
14. Станислав Тодоров 1 0 0 1 0 0 0
15. Станислав Ставров 1 0 1 0 4 0 1
16. Мартин Богдев 1 1 0 0 1 0 3
17. Иван Кирилов 1 1 0 0 0 0 3
18. Ивайло Стоянов 1 0 0 1 4 0 0
19. Драган Стойков 1 1 0 0 0 0 3
20. Георги Йорданов 1 1 0 0 3 0 3
21. Георги Игнатов 1 0 0 1 1 1 0
22. Георги Димитров 1 0 0 1 2 1 0
23. Владимир Вълков 1 0 1 0 7 0 1
24. Ангел Баялцалиев 1 0 1 0 2 0 1

ПУБЛИКАТА:
съперник зрители
Редовен сезон
„Берое“ 600
„Лудогорец“ 350
„Локомотив“ (Сф) 300
„Пирин“ (ГД) 300
„Любимец“ 250
„Левски“ 1600
ЦСКА 1300
„Черно море“ 300
„Нефтохимик“ 300
„Ботев“ (Пд) 500
„Литекс“ 100

„Черноморец“ 200
„Локомотив“ (Пд) 400
Плейофна фаза
„Нефтохимик“ 100
„Локомотив“ (Сф) 300
„Любимец“ 200
„Берое“ 200
„Черноморец“ 250
„Пирин“ (ГД) 200
Общо: 7750 зрители
(Редовен сезон: 6500 зрители; 
Плейофна фаза: 1250 
зрители. Данните са според 
публикациите на в. „Славия“) Свободан АЛЕКСАНДРОВ

ГОЛМАЙСТОРИТЕ:
състезател голове
1. Атанас Курдов 11
2. Галин Иванов 9
3. Фернандо Да Силва 7
4. Чавдар Янков 6
5. Веселин Марчев 4
6. Олег Шалаев 3
7. Радослав Василев 3
8. Костадин Велков 2
9. Кире Ристевски 2
10. Янко Сандански 2
11. Димитър Пиргов 1
12. Димо Атанасов 1
13. Емил Стоев 1
14. Живко Желев 1
15. Павле Попара 1
16. Цветомир Панов 1
17. Янис Карабельов 1
Общо – 56 гола
Забележка: В актива на отбора 
влиза и автоголът на В. Филипов 
на мача от XXIII кръг „Славия“ – 
„Черноморец“ (2:0).

„Славия” в „А” група 
– сезон 2013/2014
мач по мач
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No. 1
Георги Петков 
(капитан)

Роден на: 14 март 
1976 г. 
Позиция: вратар
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 20.07.1997 г. 
в мача от VII кръг „Не-
фтохимик“ - „Славия“ 
0:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 110

No. 12
Емил Петров

Роден на 22 юли 
1983 г.
Позиция: вратар 
Официален дебют с 

Радуканов започва 
с изцяло нов отбор
Големи кадрови реформи, 
„Славия“ тръгва с 12 нови

Новият „Славия“ 
на Милен Радуканов 
няма да има почти 
нищо общо с тима, 
който завърши мина-
лия сезон. През лятото 
треньорът освободи 
доста футболисти, 
разочаровали с пред-
ставянето си миналата 
година. Сред тях бяха 
и смятани за основни 
фигури в състава като 
национала Радослав 
Димитров и крилото 
Галин Иванов, юно-
шата на клуба Чавдар 
Янков, словенецът 
Апатич, нападателят 
Абушев, защитници-
те Костадин Велков, 
Александър Дюлгеров 
и Величко Величков. 

На тяхно място, 
поне засега, бяха при-
влечени цели 12 нови 
имена, а не е изклю-

чено в следващите 
няколко седмици бро-
ят им да нарасне още 
повече. 

Най-силно впечат-
ление прави транс-
ферът на нападателя 
Мишел Платини от 
„Лудогорец“. В послед-
но време бразилецът 
търкаше скамейка-
та при шампионите, 
тъй като очевидно не 
бе в най-добрата си 
форма. Трябва да се 

отбележи обаче, че 
най-силните периоди 
на Мишел в „А“ група 
бяха свързани именно 
с Радуканов в ЦСКА. 

Сънародникът на 
Платини – Диего Фе-
раресо, пък трябва 
да повиши класата 
в защита. Исканият 
от „Левски“ бранител 
с български паспорт 
предпочете офертата 
на „Славия“, а това, 
заедно с оставането 

на непродадения в 
чужбина Стефан Вел-
ков и привличането 
на Димитър Везалов, 
трябва да гарантира 
сериозна конкуренция 
в дефанзивния вал на 
„белите“. 

В халфовата линия 
също има основания 
за високи очаквания 
– играч с доказана 
класа като Станислав 
Генчев ще си партни-
ра с Мичел Бургзорг, 

който също идва от 
„Лудогорец“ с желание 
да докаже, че неза-
служено не е получа-
вал шанс в Разград. 
В по-офанзивен план 
впечатление правят 
дошлите от „Черномо-
рец“ Фонсека и Манзо-
ро. За първи път и ата-
ката изглежда доста 
перспективна – освен 
Платини там ще гле-
даме преминалия през 
„Ливърпул“ Вилиян Би-
жев и младия, но до-
ста талантлив брази-
лец Жайме да Силва. 

„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 02.03.2002 г. в 
мача от XXI кръг „Спар-
так“ (Вн) - „Славия“ 1:2
Маове за „Славия“ в
„А“ ПФГ: 69

No. 13
Диян Вълков

Роден на 13 септември 
1993 г.
Позиция: вратар
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 21
Георги Пашов

Роден на 4 март 1990 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 

„А“ ПФГ: 05.05.2012 г. в 
мача от XXVII кръг „Ви-
дима“ - „Славия“ 1:2
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 15

No. 25
Цветомир Панов

Роден на 17 април 
1989 г.
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 22.02.2014 г. в 
мача от XXIV кръг „Лев-
ски“ - „Славия“ 2:2
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 12
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1

No. 6
Димитър Пиргов

Роден на 23 октомври 
1989 г.
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 22.02.2014 г. В 
мача от XXIV кръг „Лев-
ски“ - „Славия“ 2:2
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 4
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1

No. 4
Кире Ристевски

Роден на 22 октомври 
1990 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 22.02.2014 г. в 
мача от XXIV кръг „Лев-
ски“ - „Славия“ 2:2
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 14
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 2

No. 5
Стефан Велков

Роден на 12 декември 
1996 г.
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 27.07.2013 г. 
в мача от II кръг „Черно 
море“ - „Славия“ 0:0
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 21

No. 3
Марио Петков

Роден през 1997 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 17.05.2014 г. В 
двубоя от XL кръг „Сла-
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вия“ - „Пирин“ (ГД) 2:0
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1

No. 26
Димитър Везалов

Роден на 13 април 
1987 г.
Позиция: защитник
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

№ ?
Диего Фераресо

Роден на 21 май
1992 г. 
Позиция: защитник
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 31
Митчел Бургзорг

Роден на 25 юли 
1987 г.
Позиция: полузащитник
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 8
Станислав Генчев

Роден на 20 март 
1981 г.
Позиция: полузащитник
Предстои му официа-

лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 77
Александър 
Александров

Роден на 10.11.1989 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 22.07.2013 г. в 
мача от I кръг „Славия“ 
- „Берое“ 0:2 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 8

No. 71
Янис Карабельов

Роден на 23 януари 
1996 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 28.09.2013 г. 
в мача от XI кръг „Сла-
вия“ - „Левски“ 0:1
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 4

No. 7
Жереми Манзоро

Роден на 11 ноември 
1991 г. 
Позиция: полузащитник
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 72
Емил Стоев

Роден на 17 януари 
1996 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 01.03.2014 г. в 
мача от XXV кръг ЦСКА 
- „Славия“ 3:0
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 4

No. 90
Крум Стоянов

Роден на 19 ноември 
1992 г.
Позиция: полузащитник
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 20
Иван Вълчанов

Роден на 28 септември 
1991 г. 
Позиция: полузащитник
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 24
Китан Василев

Роден на 19 февруари 
1997 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 17.05.2014 г. 
в мача от XL кръг „Сла-
вия“ - „Пирин“ (ГД) 2:0
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1

No. 22
Владимир 
Семерджиев
Роден на 27 юни 
1995 г.

Позиция: полузащитник

Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 17.05.2014 г. в 
мача от XL кръг „Сла-
вия“ - „Пирин“ (ГД) 2:0
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1

№ ?
Карлос Фонсека

Роден на 23 август 
1987 г.
Позиция: полузащитник
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 91
Фернандо 
да Силва

Роден на 18 май 
1991 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 22 юли 2013 г. в 
мача от I кръг „Славия“ 
- „Берое“ 0:2
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 32
Голове за „Славия“ в „А“ 
ПФГ: 7

No. 9
Вилиян Бижев

Роден на 3 януари 
1993 г.
Позиция: нападател
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 11
Радослав Василев

Роден на 12 октомври 
1990 г.
Позиция: нападател
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 21.08.2010 г. в 
мача от IV кръг „Пирин“ 
(Бл) - „Славия“ 0:2
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 54
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 6

No. 99
Мишел Платини

Роден на 8 септември 
1983 г.
Позиция: нападател
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 33
Жайме да Силва

Роден на 19 април 
1993 г. 
Позиция: нападател
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ

No. 18
Димитър Георгиев

Роден на 9 февруари 
1992 г.
Позиция: нападател
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ
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Активът на „Славия” в родния елит 

Започва поред-
ният шампио-
нат, който и тази 

година ще бъде с нова 
формула, и отново 
стартира необичайно 
рано. Този път съставът 
на „А” дивизия е нама-
лен на 12 отбора, което 
се случва за първи път 
от 1960 г. 

Това ще бъде 69-
тото участие на „Сла-
вия” в българския елит. 
Единственото отсъ-
ствие на славистите от 
„А” група е през 1951 г. 
и то е породено от ад-
министративни реор-
ганизации, а не след-
ствие на класиране, 
защото в предходното 
първенство „белите” са 
вицешампиони?! 

И през сезон  2014/15 
г. след изиграването на 
първия дял, в който от-
борите играят по един 
път у дома и навън, ще 
има разделяне на две 
групи. Този път и двете 
ще са съставени от по 
шест тима, които от-
ново ще се срещат по 
веднъж. Групата ще на-
пуснат последните два 
клуба в класирането.   

През изминалия 
шампионат 2013/14 г. 
отборът на „Славия” 
записа три победи и 
равенство в осемтте 
сблъсъка със столич-
ните тимове, като от-
ново пълният успех над 
„Левски” остава мираж, 
вече единайсет сезона. 
Феновете на „белите” 
не видяха победа и над 
другия знаков съпер-

ник от София ЦСКА. 
Някаква утеха, все пак 
са трите успеха над 
столичния „Локомотив”. 
С пловдивския му съи-
менник положението 
също остана непроме-
нено след разменените 
победи. За първи път 
бяха регистриани че-
тири загуби от толкова 
мача с „Берое”. Добре, 
че общият баланс през 
годините е категорично 
в полза на столичани. 
Равенство у дома и за-
губа навън, слависти-

те записаха с “Литекс” 
(Ловеч). Така „белите” 
изостават вече с цели 
седем поражения. Го-
ловата разлика също е 
отчайваща. Подобно е 
положението и с другия 
провинциален фактор - 
„Лудогорец”. Съставът 
от Разград вече има 
сериозно предимство, 
както в мачовете, така 
и в головото съотноше-
ние. 

Все още се чака и 
пълен шампионатен 
успех над пловдивския 

„Ботев”. В исторически 
план този клуб не се 
явява пряк наследник 
на предишния еднои-
менен тим. Затова и се 
води нова статистика. 

Радващо бе, че сре-
щу новака „Любимец” 
не бе допусната срам-
на загуба и се приклю-
чи с положителен ба-
ланс от по две победи и 
равенства.

През изминалия 
шампионат четирима 
състезатели влязоха в 
„клуб 100” по брой на 

мачове с екипа на „Сла-
вия” на ниво „А” група. 

Радослав Дими-
тров, закова сметката 
си на 133 срещи, а на 
кота 126 пък спря Га-
лин Иванов. Още един 
от напусналите вече 
тима влезе в майстор-
ския списък. Клубният 
възпитаник Чавдар Ян-
ков фиксира бройката 
си на 111. С един дву-
бой по-малко пък има 
настоящият капитан на 
„белите” Георги Петков, 
който е и най-опитният 
в състава.

       ВИзИТКА
Футболен клуб “Славия” е най-старото спортно дружество в България. Той е 
основан на 10.IV.1913 година от обединението на спортен клуб “Ботев” (1909) 
и гимнастическо дружество “Развитие” (1910). През различните години носи 
имената: “Славия’45” (1945-1946), “Строител” (1949-1950), “Ударник” (1951-1957) и 
“ЖСК-Славия” (1968-1971). 
Шампион на страната: 8 пъти - 1926, 1928, 1930, 1936, 1939, 1941, 1943 и 1996 г.

Вицешампион: 9 пъти - 1932, 1934, 1950, 1954, 1955, 1959, 1967, 1980 и 1990 г.
Бронзов  медал: 12 пъти - 1940, 1942, 1964, 1965, 1966, 1970, 1973, 1975, 1982, 1986, 1991 и 1997 г.
Купа на България - носител: 12 пъти - 1926, 1928, 1930, 1936, 1943, 1952, 1963, 1964, 1966, 
1975, 1980 и 1996 г.
Купа на България - финалист: 6 пъти - 1932, 1934, 1954, 1972, 1981 и 2011 г.
Купа на България - трето място: 1 път - 1990 г.
Шампион на София: 10 пъти – 1921, 1922, 1923, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1934 и 1936 г. 
Балканска клубна купа: носител 1986 и 1988 г., финалист - 1977 г.
Турнир на УЕФА – „Интертото”: победител в група – 1977 г.

“Славия” срещу останалите в “А” група (1938-2014 г.)
 отбор м п р з г-р
1. “Левски” (София) 137 24 46 69 140-236
2. ЦСКА 131 25 36 70 125-205
3. “Локомотив” (София) 129 54 32 42 190-169
4. “Локомотив” (Пловдив) 106 54 26 26 183-108
5. “Черно море” (Варна) 99 43 27 29 135-99
6. „Берое“ (Стара Загора) 95 45 18 32 183-1114
7. “Марек” (Дупница) 56 32 11 13 91-44
8. “Литекс” (Ловеч) 40 11 11 18 36-56
9. “Хасково” 14 7 3 4 28-17
10. „Лудогорец” (Разград) 6 1 1 4 4-17
11. ПФК „Ботев” (Пловдив) 4 0 1 3 5-10
Забележка: Данните са до началото на сезона 2014-2015 г. 
Отборите са подредени по брой изиграни мачове. Ввключени са 
срещите от Националната дивизия (1937-1940 г.) и от „А” група 
(1948-2013).

Вечна ранглиста за участията на сегашните членове на „А” 
група в елита в периода 1938-2014 г.

отбор сезони м. п. р. з. г.р.                   
1. „Левски” (София) 69 1932 1145 443 344 3789-1739
2. „Славия” (София) 68 1912 842 451 617 2910-2233
3. ЦСКА 66 1880 1151 423 306 3910-1651
4. “Локомотив” (София) 65 1803 764 456 586 2636-2166
5. “Локомотив” (Пловдив) 53 1562 612 359 591 2149-2135
6. “Черно море” (Варна) 50 1441 506 373 562 1718-1833
7. „Берое“ (Ст. Загора) 47 1389 462 316 611 1689-2062
8. “Марек” (Дупница) 27 805 245 172 388 904-1303
9. “Литекс” (Ловеч) 19 576 338 1117 121 1064-516
10. „Хасково” 6 180 48 28 104 192-329
11.  „Лудогорец” (Разград) 3 98 69 19 10 205-49
12.  ПФК „Ботев” (Пловдив) 2 68 36 17 15 108-53
Забележка:  Данните за сегашните участници са преди началото 
на сезон 2014-2015 г. Отборите са подредени по броя на участията 
си в майсторската група като са включени и мачовете от 
Националната дивизия (1937-1940 г.). 

Рекорди на клуба в рамките на “А” РФГ :
•	 най-много победи в един сезон - 21 през 1979/80 г.
•	 най-малко загуби в един сезон - 2 през 1950 г.
•	 най-много отбелязани голове в един сезон - 67  през 1954 г.
•	 най-малко получени голове в един сезон - 12  през 1950 г.
•	 най-голяма победа като домакин: срещу “Локомотив”   
 (Пловдив) - 9:0 - сезон 1985/86 г.
•	 най-голяма победа като гост: срещу “Раковски” (Русе) - 7:0 -  
 сезон 1996/97 г.
•	 най-много отбелязани голове в един сезон индивидуално: 33  
 гола на Петър Александров през сезона - 1986/87 г.
•	 чужденец с най-много мачове и голове Велимир Иванович  
 участвал в 101 срещи и отбелязл 30 гола. 
•	 най-дълъг период без загуба – 265 дни от 24.XI.1995 до  
 16.VIII.1996 г. - 17 мача подред
•	 в почетните листи на клуба за “А” РФГ:

Участия Голове
338 - Андрей Желязков 134 - Андрей Желязков
317 - Атанас Александров 128 - Божидар Григоров
306 - Илиян Алдев 104 - Чавдар Цветков
301 - Божидар Григоров 100 - Александър Василев
278 - Георги Б. Гугалов 100 - Петър Александров
264 - Иван Хайдарлиев 97 -  Добромир Ташков
262 - Александър Шаламанов 59 -  Атанас Александров
255 - Чавдар Цветков 55 -  Иляз Алиев
247 - Иван Илиев 53 -  Мартин Кушев
241 - Любен Тасев 51 -  Михаил Мишев

Отборът на “Славия” е носител на отборните призове:
•	 най-резултатно нападение през сезоните 1958; 1975 и 1980 г.
•	 най-добра защита през 1950; 1966; 1973; 1980; 1990 и 1996 г.
•	 с купата за отборно спортменство през 1965 и 1968 г.
•	 с купата за столичен първенец през: 1969, 1973, 1979 и 1980 г.

Страниците подготви: 
Камен ОГНЯНОВ

Клубният рекордьор 
Андрей Желязков с 

338 мача и 134 гола
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26 юни 2014 г. 
„Славия“ - „Литекс“ 0:2

„Славия“: Петков, Панов, 
Везалов, Пиргов, Ристевски, 
Генчев, Бургзорг, Манзоро, 
Вълчанов, Р. Василев, Бижев 
(Петров, Стоянов, Кастро, 
Александров, Георгиев, 
Иванов, Стоев, Силва, 
Семерджиев, Петков).
Голмайстори: 0:1 Менди 
(10), 0:2 Минчев (90). 
Правец, 100 зрители. 

29 юни 2014 г. 
„Славия“ - „Волга“ (Русия) 

0:1
„Славия“: Г. Петков, Панов, 
Везалов, Пиргов, Ристевски, 

Генчев, Бургзорг, Вълчанов, 
Манзоро, Стоянов, Бижев 
(Петров, К. Василев, 
Александров, Георгиев, 
Пашов, Стоев, Иванов, 
Семерджиев, М. Петков).
Голмайстор: 0:1 Кукарчук 
(28).
Марибор, Словения, 50 
зрители.

2 юли 2014 г. 
„Славия“ - „Брашов“ 

(Румъния) 0:0
„Славия“: Петров, Пашов, 
М. Иванов, Везалов, 
Стоянов, Семерджиев, 
Георгиев, Карабельов, 
К. Василев, Бижев, 

Александров (Вълков, 
Панов, М. Петков, Пиргов, 
Ристевски, Генчев, Бургзорг, 
Манзоро, Р. Василев, 
Фонсека, Силва, Вълчанов). 
Марибор, Словения, 50 
зрители.

6 юли 2014 г. 
„Славия“ - „Локомотив“ 

(Хърватия) 1:1
„Славия“: Г. Петков, Панов, 
Пиргов, Везалов, Ристевски, 
Бургзорг, Генчев, Манзоро, 
Фонсека, Вълчанов, Бижев 
(Р. Василев, Стоянов, Силва, 
Александров, Карабельов, 
К. Василев, Семерджиев).
Голмайстори: 1:0 Везалов 

(58), 1:1 Мърчела (65).
Марибор, Словения, 60 
зрители. 

7 юли 2014 г. 
„Славия“ - „Карпати“ 

(Украйна) 0:0
„Славия“: Г. Петков, 
Пашов, Велков, Ристевски, 
Стоянов, Генчев, Манзоро, 
Георгиев, Фонсека, Силва, 
Платини (Петров, Панов, 
Семерджиев, Пиргов, 
Везалов, Бургзорг, 
Карабельов, Бижев, К. 
Василев, Александров, М. 
Петков).
Гочко Погорие, Словения, 
40 зрители. 

10 юли 2014 г. 
„Славия“ - „Ягодина“ 

(Сърбия) 0:1
„Славия“: Г. Петков, Панов, 
Пиргов, Везалов, Ристевски, 
Бургзорг, Генчев, Манзоро, 
Силва, Фонсека, Платини.
Голмайстор: 0:1 Шушнар 
(83). 
Мурска Собота, Словения, 
50 зрители. 

Забележка: 
това са изиграните 
срещи до редакционното 
приключване на броя. 

Подготовка, лято 2014 г. 

„А“ футболна група
Редовен сезон – есен 2014

І кръг
19.07.2014 (събота), 18:30 ч.
„Славия“ – „Марек“
„Хасково“ – „Лудогорец“
19.07.2014 (събота), 19:30 ч., 
ТВ7
„Левски“ – „Локомотив“ (Пд)
20.07.2014 (неделя), 18:30 ч.
„Ботев“ (Пд) – „Локомотив“ 
(Сф)
20.07.2014 (неделя), 19:30 ч., 
ТВ7
„Литекс“ - ЦСКА
20.07.2014 (неделя), 20:00 ч.
„Берое“ – „Черно море“

IІ кръг
26.07.2014 (събота), 18:30 ч.
„Марек“ – „Хасково“
26.07.2014 (събота), 18:45 ч., 
ТВ7
„Черно море“ – „Лудогорец“
26.07.2014 (събота), 20:00 ч.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“
27.07.2014 (неделя), 18:30 ч.
„Локомотив“ (Сф) – „Литекс“
27.07.2014 (неделя), 20:00 ч.
„Берое“ – „Ботев“ (Пд)
27.07.2014 (неделя), 20:00 ч., 
ТВ 7
ЦСКА – „Левски“

ІІІ кръг
02.08.2014 (събота), 18:00 ч.
„Хасково“ – „Локомотив“ (Пд)
02.08.2014 (събота), 20:00 ч.
„Лудогорец“ – „Марек“
02.08.2014 (събота), 20:00 ч., 
ТВ7
„Левски“ – „Локомотив“ (Сф)
03.08.2014 (неделя), 18:00 ч.
„Славия“ - ЦСКА
„Ботев“ (Пд) – „Черно море“
03.08.2014 (неделя), 20:00 ч., 
ТВ7

„Литекс“ – „Берое“

ІV кръг
09.08.2014 (събота), 18:00 ч.
„Черно море“ – „Марек“
„Локомотив“ (Сф) – „Славия“
09.08.2014 (събота), 20:00 ч., 
ТВ7
„Локомотив“ (Пд) – 
„Лудогорец“
10.08.2014 (неделя)
„Ботев“ (Пд) – „Литекс“
10.08.2014 (неделя), 20:00 ч., 
ТВ7
„Берое“ – „Левски“
10.08.2014 (неделя), 20:00 ч.
ЦСКА – „Хасково“

V кръг
15.08.2014 (петък), 20:00 ч.
„Литекс“ – „Черно море“ 
16.08.2014 (събота), 18:00 ч.
„Славия“ – „Берое“
16.08.2014 (събота), 20:00 ч., 
ТВ 7
„Лудогорец“ - ЦСКА
17.08.2014 (неделя), 18:00 ч.
„Хасково“ – „Локомотив“ (Сф)
„Марек“ – „Локомотив“ (Пд)
17.08.2014 (неделя), 20:00 ч., 
ТВ7
„Левски“ – „Ботев“ (Пд)

VI кръг
„Черно море“ – „Локомотив“ 
(Пд)
ЦСКА – „Марек“
„Локомотив“ (Сф) – 
„Лудогорец“
„Берое“ – „Хасково“
„Ботев“ (Пд) – „Славия“
„Литекс“ – „Левски“

VII кръг
„Левски“ – „Черно море“
„Славия“ – „Литекс“
„Хасково“ – „Ботев“ (Пд)
„Лудогорец“ – „Берое“
„Марек“ – „Локомотив“ (Сф)
„Локомотив“ (Пд) – ЦСКА

VIII кръг
„Черно море“ – ЦСКА
„Локомотив“ (Сф) – 
„Локомотив“ (Пд)
„Берое“ – „Марек“
„Ботев“ (Пд) – „Лудогорец“
„Литекс“ – „Хасково“
„Левски“ – „Славия“

IX кръг
„Славия“ – „Черно море“
„Хасково“ – „Левски“
„Лудогорец“ – „Литекс“
„Марек“ – „Ботев“ (Пд)
„Локомотив“ (Пд) – „Берое“
ЦСКА – „Локомотив“ (Сф)

X кръг
„Черно море“ – „Локомотив“ 
(Сф)
„Берое“ – ЦСКА
„Ботев“ (Пд) – „Локомотив“ 
(Пд)
„Литекс“ – „Марек“
„Левски“ – „Лудогорец“
„Славия“ – „Хасково“

Програма
XI кръг
„Хасково“ – „Черно море“
„Лудогорец“ – „Славия“
„Марек“ – „Левски“
„Локомотив“ (Пд) – „Литекс“
ЦСКА – „Ботев“ (Пд)
„Локомотив“ (Сф) – „Берое“

Забележка:
БФС си запазва правото на 
промени в програмата. Про-
грамата за първите пет 
кръга е съгласувана с БПФЛ и 
Футбол ПроМедиа. Програма-
та от VІ кръг ще бъде обявена 
до 12.08.2014 г. Първенството 

в майсторската група ще 
бъде в два етапа – редовен 
сезон от 22 кръга и плейофна 
фаза. В плейофите на базата 
на крайното класиране от 
редовния сезон отборите се 
разделят на две шестици. 
Изиграват се нови 10 кръга на 
разменено гостуване. В пър-
вата шестица се определят 
шампиона и участниците в 
Лига Европа, а във втората 
– двата състава, които ще 
изпаднат от „А“ група.

КАЛЕНДАР НА ФЕНА

9 септември (вторник), 19 часа 
Азербайджан - България
10 октомври (петък), 21.45 часа 
България - Хърватия
13 октомври (понеделник), 21.45 часа 
Норвегия - България
16 ноември (неделя), 21.45 часа 
България - Малта
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Подписването 
на договорите 
за строежа на 

новия стадион на „Сла-
вия“ е най-хубавият 
подарък за 101-ата го-
дишнина от основава-
нето на „белите“, както 
и за бъдещето на клу-
ба. Напълно случайно, 
но истински щастливо-
то съвпадение дойде 
броени часове преди 
10-и април 2014 го-
дина и зарадва абсо-
лютно всички, които 
носят „бялата“ идея в 
сърцата си. Предста-
вителят на германска-
та компания IFS Ива 
Георгиева внесе яс-
нота около тристран-
ния договор между 
„Славия“, Българския 
футболен съюз и гер-
манските инвеститори. 
Тренировъчната база 
на „белите“ ще бъде 
превърната в истин-
ски футболен оазис, 
а стадионът ще бъде 
последен писък на 
модата. Изграждането 
на новото съоръже-
ние ще стане поетап-
но, като секторите ще 
бъдат събаряни един 
по един. Очаква се 
строежът да започне 
през 2015 година. 

„Контрактите със 
„Славия“ и БФС не 
са предварителни, 
а официални и заве-
рени пред нотариус. 
Връщане назад няма. 
Доволна съм, защото 
всичко е уточнено. 
Остава само да из-
вадим необходимите 
документи. Ще ни 
бъде нужно време, но 
се надявам да срещ-
нем разбиране и да 
няма излишно забавя-
не. Освен изгражда-
нето на нов стадион, 
който ще прилича на 
този на германския 
„Майнц“, но няма да e 
абсолютно същият, 
предвиждаме още до-
ста промени. Те са 
записани в договора 
и ще ги изпълним. На 
новото съоръжение 
ще играят „Славия“, 
представителният 
отбор на България, 

това възнамеряваме 
да направим няколко 
изцяло нови терена, 
на които децата ще 
имат възможност да 
се развиват. Ще има 
и пансион, съблекални 
и възстановителен 
център. Всичко това 
е записано в договора 
и ние сме длъжни да 
го изпълним“, заяви 
пред Sportal.bg Ива 
Георгиева.

Тя отправи и своето 
пожелание към запа-
лянковците на „Сла-
вия“ по случай 101-ата 
годишнина от осно-
ваването на „белия” 
клуб:

„Публиката на най-
стария клуб в Бълга-
рия заслужава нов 
модерен стадион. По-
желавам на феновете 
на тима много успехи 
и щастливи момен-
ти. На 10 април 2013 
година на концерта 
в пълната зала 1 на 
НДК по случай стого-
дишнината на „Сла-
вия“ видяхме истин-
ския дух на привърже-
ниците на отбора. 
Искаме да направим 
„белите“ запалянков-
ци активни и да ги 
върнем на стадиона. 
Новият стадион ще 
бъде един невероятен 
подарък за клуба и за 
публиката му. Отно-
во в НДК, тази година, 
гледах премиерата 
на филма за Славия и 
възстановката на ос-
новаването на клуба. 
Беше изключително 
вдъхновяващо“, ко-
ментира Георгиева 
пред БТА.

ванията са, че на изця-
ло завършеното ново 
съоръжение ще може 
да се провеждат съби-
тия от сезон 2016-2017 
г. По време на строи-
телството „белите“ ще 
продължат да играят 
домакинските си ма-
чове на стадиона си в 
квартал „Овча купел“.

„Нещата вече не са 
само на ниво проект. 
Преговорите бяха 
дълги и изморител-
ни, но контрактът 
е изгоден за всички 
страни. Направихме 
една от най-важните 
крачки. Същинската 
работа предстои, но 
вече имаме основата, 
след като изгладихме 
всичките си различия. 
Предстоящата рабо-
та ще отнеме много 
време и усилия, но 
всичко това си заслу-
жава. „Славия“, София 
и България заслужа-
ват да имат модерен 
стадион, който ще 
бъде управляван като 

Целта е стадионът 
да бъде най-модерен. 
Тръгват процедури 
по изваждане на до-
кументи от страна 
на „Славия“, по про-
ектирането от наша 
страна и по подгот-
вяне на конкурса“, до-
бави Ива Георгиева.

Арената, с капаци-
тет 33 хиляди седящи 
места, ще бъде изгра-
дена от германския ин-
веститор ISD. Новото 
модерно съоръжение 
ще бъде управлявано 
от IFS в следващите 
25 години, след което 
то ще остане за „Сла-
вия“.

Ива Георгиева раз-
кри, че общата стой-
ност на грандиозния 
проект е 32 милиона 
евро. Изборът новия 
футболен стадион да 
бъде построен на мя-
стото на този на „Сла-
вия“ е продиктуван 
от факта, че това е 
единственият клуб без 
задължения и с абсо-
лютно чиста собстве-
ност. Към стадиона 
ще бъде изграден ма-
газин за фен артикули 
и музей на „Славия“ и 
националния отбор, 
развлекателна част, 
детски кът, бирарии, 
заведения и други. 
Всяко свободно място 
ще бъде озеленено. 
Идеята е по всяко вре-
ме стадионът да бъде 
отворен и достъпен 
за хората, където те 
да могат да прекарват 
свободното си време.

„Съгласно догово-
рите за пълни марке-
тинг права, които по-

лучихме от ПФК „Сла-
вия“ и националния 
отбор, ние ще създа-
дем т.нар. търговски 
продукт от марката 
„Славия“ и национал-
ния отбор - нещо, 
което във всички 
футболни клубове в 
България, за съжале-
ние, липсва. А това 
прави и привличането 
на спонсори трудно, 
дори понякога невъ-
зможно. Този нов про-
дукт ще има стой-
ност. Когато имаш 
марка, в конкретния 
случай спортна мар-
ка, но нямаш продукт, 
не можеш да бъдеш 
конкурентен на паза-
ра единствено с нея. 
Като концепция про-
ектът предвижда из-
граждане на нов фут-
болен стадион, адми-
нистративна сграда, 
отделна част за дет-
ско-юношеската шко-
ла, както и помеще-
ния за ПФК „Славия“ и 
място за тренировки 
на клуба и децата. 
На новия стадион ще 
се провеждат само 
официални срещи. 
Ръководството на 
ПФК „Славия“ е изклю-
чително диалогично и 
можем да разчитаме 
на тяхната подкрепа, 
както и те на наша-
та“, категорична е Ива 
Георгиева.

Вече има изра-
ботена програма за 
след 2016 година за 
осъществяване на 
съпътстващи меро-
приятия на стадиона. 
Инвеститорите ще 
разчитат на провежда-
не на футболни срещи 
и концерти. Съоръже-
нието ще разполага и 
с конферентни зали, 
ресторанти (различна 
категория за различни-
те нива на достъп). Ще 
бъде създадена ме-
дия, която ще отразява 
всички събития, които 
се провеждат на новия 
стадион „Славия“.

Асен ДАСКАЛОВ

НоВИЯТ СТАДИоН - 
бъдещето на „Славия“

Ива Георгиева

както и всички юноше-
ски и младежки гарни-
тури. Смятаме изця-
ло да обновим базата 
на „Овча купел“. Ще 
изградим нова зала 
за волейбол и баскет-
бол, но тя ще бъде 
тренировъчна. Освен 

Преговорите между 
германската фирма, 
„Славия“ и БФС продъ-
лжиха около половин 
година. Поетапното 
събаряне на стадион 
„Славия“ ще започне 
най-късно до пролетта 
на 2015 година. Очак-

в Германия“, каза още 
Георгиева. 

България кандидат-
ства за домакинство 
на мачове от Евро 
2020 с новия стадион. 
„Искаме изграденото 
да бъде за пример на 
всички в България. 
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„Славия“ стана ре-
публикански шампион 
при децата, родени 
след 1 януари 1999-а 
година и за пореден път 
доказа, че разполага 
с една от най-силните 
и качествени детско-
юношески школи в 
България. На финала 
в Правец „белите“ по-
бедиха ЦСКА с 4:1 след 
изпълнение на дузпи. В 
редовното време двата 
отбора завършиха на-
равно 1:1.

Воденият от треньо-
ра Иво Градев отбор 
на Славия поведе в 
резултата в 15-ата ми-
нута от единайсеттме-
тров наказателен удар, 
отсъден за нарушение 
срещу Александър 
Златков. Точен от бяла-
та точка беше Мартин 
Семерджиев. 

Само пет минути 
по-късно обаче ЦСКА 
щастливо изравни след 
изпълнение на пряк 
свободен удар от Геор-
ги Божилов, който се 
разписа за 1:1.

През второто полу-
време младите „армей-
ци“ останаха с човек 
по-малко на терена за-
ради червен картон на 
Мартин Ачков. Това до-
веде до огромно превъ-
зходство в полза на 
славистите.

В 60-ата минута про-
пуск за „белите“ напра-
ви Калоян Кръстев, а 
малко по-късно Петко 
Христов удари греда 
и също изпусна да до-
несе победата за „Сла-
вия“ още в редовното 
време.

При дузпите юно-

шите на най-стария 
български клуб вкараха 
четири пъти от четири 
удара от бялата точка, 
докато ЦСКА направи 
два пропуска от три 
опита и така крайни-
ят резултат стана 4:1. 

Мартин Се-
мерджиев, 
Александър 
Златков, Де-
нис Бучев и 
Александър 
Енев бяха 
точни при 
11-метро -
вите удари 
и се разпи-
саха в мре-
жата на „ар-
мейците“ . 

На вратата 
Мартин Величков спа-
си една дузпа за спе-
челването на поредния 
заслужен шампионски 
трофей на ниво детско-
юношеска школа. 

Преди това слави-
стите станаха градски 

шампиони на София, а 
в директните елимина-
ции отстраниха после-
дователно съставите 
на пловдивските „Век-
та“ и „Локомотив“, и „Ли-
текс“ (Ловеч). „Векта“ и 
„Литекс“ са два от най-
силните отбори у нас в 
тази възрастова група. 

Най-драматичен 
беше успехът срещу 
ловчанлии, като първа-
та среща далеч от дома 
беше спечелена с 1:0 
от младите слависти с 
попадение на Калоян 

Кръстев. Реваншът в 
София завърши нарав-
но 1:1 като голмайстор 
за селекцията на Иво 
Градев отново беше 
Кръстев.

На четвъртфинали-
те пловдивският „Локо-
мотив” преклони глава 
пред класата на отбора 
с общ резултат 4:1, а на 
осминафиналите беше 
отстранен друг отбор 
от Пловдив - „Векта“, с 
резултат от двете сре-
щи 3:1.

Нова титла за „Славия“
Триумф след дузпи на финала срещу ЦСКА

Пътят към титлата при децата 1999-а година:
● осминафинали: „Векта“ (Пловдив) - „Славия“  0:2 и 1:1
● четвъртфинали: „Славия“ - „Локомотив“ (Пловдив)  2:0 и 2:1
● полуфинали: „Славия“ - Литекс“ (Ловеч)   1:1 и 1:0
● финал: „Славия“ – ЦСКА 4:1 след дузпи, 1:1 в редовното време

“Трофеите наисти-
на са хубаво нещо, 
когато са следствие 

„Финалът бе най-
слабия ни мач. Не съм 
доволен от играта ни, 
толкова лошо не сме 
играли през целия 
сезон. Действията и 
на двата отбора бяха 
накъсани. Поне резул-
татът е добър за нас. 
Като изключим обаче 
двубоят срещу ЦСКА, 
аз съм много щастлив 

на много труд и добра 
работа. Такъв е слу-
чаят с този отбор. Но 

заради момчетата. Те 
се трудиха не само 
тази година и титлата 
идва като награда за 
усилията им.

Благодаря на всички 
момчета и на „Славия“ 
за предоставените от-
лични условия. Винаги 
съм казвал, че резул-
татите не са важни за 
мен. Това е валидно 

за целия клуб, никой 
не ни е поставял за 
цел да печелим титли 
и купи. За нас е важно 
тези млади футболи-
сти да се развиват и 
един ден да стигнат 
най-високото ниво. Но 
все пак когато ги има и 
са следствие на добра 
игра, резултатите са 
хубаво нещо.“

„Радвам се за момчетата“Треньорът 
на шампионите 

Иво Градев: 

нашата школа никога 
няма да промени при-
оритетите си, а те са 

децата да играят, да 
се забавляват на тере-
на и развиват. Ние не 
гоним само трофеи, а 
искаме да изграждаме 
футболисти.”

 “Купите са следствие   
   от много труд”

Шефът на ДЮШ 
на “Славия” 

Владимир Иванов:

Заслужена радост с шампионската титла 
Футболистите отдават заслуженото на своя млад 
треньор

Славистите контролираха събития-
та на терена във финала

Страницата подготви Асен ДАСКАЛОВ
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„Славия” спечели 
титлата в градското 
първенство на Со-
фия при децата „Б”, 
родени през 2000-
ата година. В края 
на май в изтеглен 
мач от последния 
27-и кръг възпитани-
ците на Цветослав 
Алтънов надигра-
ха с 1:0 състава на 
ЦСКА и станаха не-
достижими на вър-
ха в класирането. 
Голът на победата 
за „белите” срещу 
„армейците” реали-
зира Пиер Пиеров. 
Младите слависти 
имат актив от 70 
точки от 22 победи, 

4 равенства и едва 
1 загуба, а головата 
им разлика е впе-
чатляваща - 127:8! 
В 26-ия кръг на пър-
венството „Славия” 
победи с 1:0 и 

основния 
си конкурент 

за първото мяс-
то „Левски”, отно-
во с попадение 
на Пиер Пиеров. 
Така „сините” бяха 
изпреварени с две 
точки по-повече и 
останаха на втората 
позиция в крайното 
класиране.

Веднага след края 

на шампионата сла-
вистите заминаха 
за Франция, където 
участваха в силен 
международен тур-
нир и заеха трето-
то място. В мача за 
бронзовите медали 
тимът на Цветослав 
Алтънов победи с 2:1 
„Словачко” (Чехия). 
Преди това, на по-
луфиналите „бели-
те” загубиха с 0:4 от 
френския „Олимпик” 
(Лион), който спече-
ли надпреварата. В 
груповата фаза на 
проявата младите 
слависти записаха 
успех с 1:0 срещу 
Васкеал (Франция), 

равенство 0:0 сре-
щу „Монс” (Белгия), 
победа с 1:0 срещу 
„Ланс” (Франция), 
реми 1:1 с френ-
ския „Валансиен”, 
равенство 0:0 срещу 
„Лескин” (Франция), 
както и престижна 
победа с 1:0 срещу 
английския „Кристъл 
Палас”. „Славия” 

завърши 
без поражение 

участието си в гру-
пата и зае втората 
позиция, а на полу-
финалите се изпра-
ви срещу „Олимпик” 
(Лион), който беше 

най-силният състав 
на турнира.

В същото време 
отборът на „Славия”, 
родени 2002 година, 
достигна до финала 
в турнира от детска-
та Шампионска лига 
на Лукойл в Белград 
(Сърбия). В равнос-
тоен мач за първо-
то място младите 
„бели” надежди загу-
биха с минималното 
0:1 от домакините 
от ОФК „Белград”. 
В груповата фаза 
съставът, воден от 
Мариан Стоянов, по-
беди с 1:0 италиан-
ския „Фиорентина” и 
загуби с 0:2 от ОФК 

Резултати и класиране:

16 кръг
„Славия” – „Черноморец” (Бургас) 2:4
17 кръг
„Светкавица” (Търговище) – „Славия” 1:0
18 кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 1:2
19 кръг
„Черно море” – „Славия” 0:1
20 кръг
„Славия” – „Левски” 0:3
21 кръг
„Видима-Раковски” – „Славия” 0:1
22 кръг
„Славия” – „Оскар Е.Л.” (София) 2:1
23 кръг
„Любимец” – „Славия” 1:0
24 кръг
„Славия” – „Пирин 2001” (Благоевград) 3:1
25 кръг
„Берое” (Стара Загора) – „Славия” 5:1
26 кръг
„Славия” – ЦСКА 0:0
27 кръг
„Литекс” (Ловеч) – „Славия” 2:1
28 кръг
„Славия” – „Велбъжд” (Кюстендил) 2:0
29 кръг
„Славия” – „Спартак” (Варна) 2:0
30 кръг
„Ботев” (Пловдив) – „Славия” 0:3

Крайно класиране
1. „Литекс” 30 24 2 4 109-23 74 т.
2. „Левски” 30 24 2 4 91-17 74
3. „Черно море” 30 21 4 5 59-25 67
4. ЦСКА 30 21 4 5 75-20 67
5. „Ботев” 30 17 6 7 63-20 57

6. „Берое” 30 14 7 9 55-33 49
7. „Черноморец” 30 13 5 12 54-44 44
8. „СЛАВИЯ” 30 13 5 12 36-33 44
9. „Чавдар” 30 11 7 12 51-37 40
10.  „Видима-Р-ски” 30 10 6 14 36-50 36
11.  „Оскар Е.Л.” 30 9 2 19 45-59 29
12.  „Светкавица” 30 7 5 18 27-67 26
13.  „Пирин 2001” 30 8 1 21 20-66 25
14.  „Велбъжд” 30 6 3 21 32-97 21
15.  „Любимец” 30 6 1 23 29-124 19
16.  „Спартак” 30 5 2 23 22-89 1

16 кръг
„Монтана” – „Славия”   0:4
17 кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)  4:1
18 кръг
„Черно море” – „Славия”  2:2
19 кръг
„Славия” – „Векта” (Пловдив)  0:1
20 кръг 
ЦСКА – „Славия”   2:0
21 кръг
„Славия” – Литекс” (Литекс)  1:1
22 кръг
„Пирин 2011” (Благоевград) – „Славия” 0:3
23 кръг
„Славия” – „Левски”   0:4
24 кръг
„Берое” (Стара Загора) – „Славия”  1:0
25 кръг
„Славия” – „Ботев” (Пловдив)  0:1
26 кръг
„Видима-Раковски” – „Славия”  0:1
27 кръг
„Верея” (Стара Загора) – „Славия”  0:2
28 кръг
„Славия” – „Лудогорец”  1:2

29 кръг
„Локомотив” (Пловдив) – „Славия” 0:1
30 кръг
„Славия” – „Черноморец” (Бургас) 3:0

Крайно класиране:
1. „Лудогорец” 30 24 2 4 66-16 74 т.
2. „Литекс” 30 20 8 2 82-25 68
3. „Ботев” 30 19 6 5 55-22 63
4. „Левски” 30 19 6 5 78-26 63
5. „Черно море” 30 18 5 7 61-30 59
6. ЦСКА 30 15 7 8 42-23 52
7. „Векта” 30 15 3 12 43-43 48
8. „Черноморец” 30 13 5 12 42-43 44
9. „Берое” 30 12 7 11 38-25 43
10.  „СЛАВИЯ” 30 12 5 13 38-43 41
11.  „Верея”  30 9 3 18 29-66 30
12.  „Локомотив” 30 7 5 18 33-43 26
13.  „Чавдар” 30 7 3 20 29-57 24
14.  „Видима-Р-ски” 30 5 5 20 24-61 20
15.  „Пирин 2001” 30 4 2 24 16-68 14
16.  „Монтана” 30 4 2 24 13-98 14

15 кръг
„Славия” почива 
16 кръг
„Атлетик” – „Славия”   0:3
17 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София)  1:1
18 кръг
„Септември” – „Славия”  1:1
19 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София)  2:0
20 кръг
„Атлетик” – „Славия”   3:2
21 кръг
„Славия”  почива

Елитна юношеска група 
на България до 19 години:

Елитна юношеска група 
на България до 17 години

Градско първенство на София, юноши младша 
възраст „Б”, родени 1998 година, първа група
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„Белград”, заемайки 
второто място в кла-
сирането в групата.

На полуфиналите 
славистите победи-
ха драматично с 4:2 
след изпълнение на 
дузпи друг сръбски 
тим „Чукарички”, а 
в редовното време 

(две полувремена по 
25 минути) отборите 
завършиха наравно 
0:0.

Тимът на „Сла-
вия”, родени 2002 го-
дина, стана шампи-
он на София. След 
9 изиграни кръга 
във втората фаза на 

група „А” „белите” 
завършиха с осем 
победи, едно равен-
ство и нито една за-
губа. Активът им е 
25 точки, при голова 
разлика 28:2.

През април „Сла-
вия” загуби финала 
в турнира за купата 

на БФС при юноши-
те старша възраст. 
В двубоя за трофея 
срещу „Берое” на 
стадион „Евроколеж” 
в Оризари „белите” 
завършиха наравно 
0:0, а при послед-
валото изпълнение 
на дузпи загубиха 
драматично с 4:5. 
Преди почивката 
Майк Кръстев, Емил 
Стоев и Янис Кара-
бельов 

отправиха 
опасни удари 

към вратата на „зе-
лените”, но топката 
не попадна в цел-
та. Вратарят Хрис-
тиян Василев се 
отличи с няколко 
добри спасявания 
в наказателното 
поле на „Славия”. 

В средата на второ-
то полувреме сла-
вистите опитаха да 
стигнат до решите-
лен гол, но Стефан 
Велков, Стефан Тер-
зиев и Китан Васи-
лев също се разми-
наха с попадението. 
Така се стигна до из-
пълнение на дузпи, 
при които младите 
футболисти на „Бе-
рое” бяха по-точни 
и „белите” записаха 
загуба с 4:5, след 
като двата отбора 
изпълниха по шест 
удара от бялата 
точка. Славистите 
пропуснаха на два 
пъти, докато вра-
тарят на „белите” 
Християн Василев 
спаси един удар на 
противников играч. 

Асен ДАСКАЛОВ

„Белите” шампиони на София, родени през 2000-ата година

22 кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)  1:5
23 кръг
„Септември” – Славия”  1:0
24 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски”  4:0
25 кръг
„ДИТ Спорт” – „Славия”  1:0
26 кръг
„Славия” – „Левски”   1:0
27 кръг
ЦСКА – „Славия”   1:2

Крайно класиране
1. „Левски” 24 19 3 2 91-25 60 т.
2. ЦСКА 24 18 3 3 83-19 57
3. „ДИТ Спорт” 24 15 5 4 56-20 50
4. „Чавдар” 24 13 3 8 44-36 42
5. „СЛАВИЯ” 24 12 4 8 50-34 40
6. „Септември” 24 6 4 14 32-54 22
7. „Левски-Раковски” 24 6 4 14 25-58 22
8. „Локомотив” 24 2 3 19 27-86 9
9. „Атлетик” 24 2 1 21 19-95 7

14 кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия”  1:5
15 кръг
„Славия” – „Банкя 2009”  3:0
16 кръг
ФК „София” – „Славия”   0:8
17 кръг
„Славия” – „Ботев 57”   3:1
18 кръг
ВИА – „Славия”   0:4
19 кръг
„Славия” – „Елит-София”  7:0
20 кръг

„ДИТ Спорт” – „Славия”  0:1
21 кръг
„Славия” – „Левски”   1:1
22 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия”  0:5
23 кръг
„Славия” – Витоша” (Бистрица)  16:0
24 кръг
ЦСКА – „Славия”   1:5
25 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София)  3:0
26 кръг
„Септември” – Славия”  2:0

Крайно класиране:
1. „СЛАВИЯ” 26 23 2 1 128-10 71 т.
2. „Левски” 26 23 1 2 158-10 70
3.  „ДИТ Спорт” 26 21 0 5 102-32 63
4.  ЦСКА 26 19 3 4 102-21 6
5.  „Септември” 26 17 3 6 80-18 54
6.  „Локомотив” 26 13 1 12 63-39 40
7.  „Чавдар” 26 11 4 11 40-37 37
8.  „Левски-Раковски” 26 9 7 10 42-56 34
9.  „Ботев 57” 26 9 2 15 45-53 29
10.  ФК „София” 26 7 3 16 37-92 24
11.  „Елит-София” 26 6 2 18 22-70 20
12.  ВИА 26 5 1 20 19-102 16
13.  „Витоша” 26 4 1 21 16-171 13
14.  „Банкя 2009” 26 0 0 26 5-148 0
Заб. „Славия” стана републикански шампион в тази 
възрастова група.

15 кръг
„Славия” – „Ботев 57”   6:0
16 кръг
„Люлин” – „Славия”   1:4
17 кръг

„Славия” – „Локомотив” (София)  5:0
18 кръг
„Септември” – „Славия”  1:3
19 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София)  2:0
20 кръг
„Люлин” – „Славия”   0:8
21 кръг
„Славия” – „Ботев 57”   8:0
22 кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)  5:0
23 кръг
„Септември” – „Славия”  0:6
24 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски”  8:0
25 кръг
„ДИТ Спорт” – „Славия”  1:3
26 кръг
„Славия” – „Левски”   1:0
27 кръг
ЦСКА – „Славия”   0:1

Крайно класиране
1. „СЛАВИЯ” 27 22 4 1 127-8  70 т.
2. „Левски” 27 21 5 1 123-6  68
3. ЦСКА 27 19 6 2 87-20  63
4. „Локомотив” 27 13 7 7 54-34  46
5. „Левски-Раковски” 27 10 5 12 33-50  35
6. „Чавдар” 27 8 5 14 37-55  29
7. „Септември” 27 8 4 15 34-68  28
8.  „ДИТ Спорт” 27 6 7 14 23-52  25
9. „Люлин” 27 3 4 20 14-115  13
10. „Ботев 57” 27 0 3 24 10-133  3

Градско столично първенство, деца  „А”, 
родени 1999 година

Градско столично първенство, деца  „Б”, 
родени 2000-а година
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ни зрители не-
навършилият 
още 18 г. софи-
янец победи 
по точки пред-
ставителя на 
Казахстан Ва-
дим Казаков. 
Възпитаникът 
на „Славия” проведе по брилянтен 
начин цялата среща и бе пълен го-
сподар между въжетата. Той получи 
и пълната подкрепа на съдите, които 
му отсъдиха 3:0 гласа (29:28, 30:27, 
30:27).

Така след 5 мача на ринга в Со-
фия, Благой прибави и световна към 
спечелената преди 2 години евро-
пейска титла. 

„Определено беше тежък мач. 
Все пак става дума за финал, напре-
жението преди мач е голямо, едва 
заспах снощи – призна шампионът. 

"Бяла" гордост16

Славистът Благой Найденов 
спечели световната титла за 
младежи по бокс в категория 

до 81 кг от първенството, проведено 
в столичната зала „Арена Армеец”. 
На 24 април пред стотици екзалтира-

Об щ е -
с т в е -
н и я т 

комитет „100 
години „Сла-
вия” уважи 
и още един 
футболист на 
„белите”. Това 
е бившият на-
падател на от-
бора Атанас 
Киров. Гол-
майсторът от 
победния фи-
нал за купата 
на България 
през 1996-а 
година срещу 
„Левски” по-

лучи специално изработен плакет заради 
подкрепата му при финансирането на до-
кументалния филм „Вековна Славия“, чия-
то премиера бе на 4 април в зала 1 на НДК. 
„На Атанас Киров, с благодарност за под-
крепата“, е изписано на красивия плакет с 
юбилейната емблема за стогодишнината на 
„белия“ отбор, връчен му на 26 юни. На изтъ-
кнатия футболист бе подарен и алманахът 
„100 години „Славия”, както и диск с песни по-
светени на „белите”. 

- Много съм щастлив, неописуемо е 
това, което ми се случва. Направо 
не знам къде се намирам. За тази 
година това ми беше мечтата. От-
тук нататък вече ще преследвам и 
олимпийската титла за младежи. 
Естествено, ако ми гласуват дове-
рие да боксирам и в квалификации-
те за същинската олимпиада в Рио, 
ще преследвам квота и за там. Го-
лямата ми цел е един ден да стана 
олимпийски шампион при мъжете”, 
допълни щастливият Благой Найде-
нов.

Награди за заслужили футболисти
На 19 юни, обществен комитет 

“100 години Славия” награди Ди-
митър Рангелов с грамота заради 

помощта на национала при осигуряване-
то на финансовите средства за чествани-
ята на вековния юбилей на “белите” през 
миналата година. В знак на благодарност 
запалянковци от НКС пък връчиха на 
юношата на клуба специално израбо-
тен плакет. От ПФК „Славия” му дадоха 
и юбилейния знак, който получиха още 
редица ветерани в края на миналата го-
дина. Юношата на „белия” клуб игра за 
представителния тим на „Славия” в пери-
ода 2000-2006 година, а след това неиз-
менно се състезава зад граница. Ранге-
лов получи, като подарък и книгата „100 
години „Славия”, както и компакт диска 
„Белият албум”.

Славист – 
световен 
шампион

Съдията вдига ръката на победителя и Благой Найденов е световен 
шампион за младежи 

Славистът 
ликува със 

златния медал 


