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Така най-точно 
може да се опреде-
ли представянето на 
„белите” футболи-
сти до сега. Всичко 
започна с една се-
риозна и качестве-
на наглед селекция, 
но уви не дала ре-
зултат в дългосро-
чен план. За първи 
път от доста време 

насам славистите 
стартираха и много 
силно в шампионата, 
но към днешна дата 
вече нямат шанс да 
попаднат в първата 
шестица, преди вто-
рия дял на шампио-
ната. 

Друг контраст бе 
представянето на от-

бора срещу силните 
и по-скромните със-
тави. Като правило 
се наложиха добрите 
изяви в мачовете с 
лидерите. Играчите 
на „Славия” могат да 
съжаляват, че не си 
тръгнаха като побе-
дители и в Разград 
срещу шампионите, 
и в „Борисовата гра-
дина” срещу времен-
ния водач. Но и фик-
сираните равенства 
заслужават адмира-
ции. 

На другия полюс 
бе представянето с 
тимовете от втората 
половина на табли-
цата. Пропилени точ-
ки у дома в мачове, 
в които си надиграл 
съперника. Нагар-
ча и твърде ранното 
отпадане от турнира 
за купата. Хронични 

„Бялата” есен 
на контрастите

Интервю с 
Иван Колев

На стр. 6-7

Спомен 
за Георги 
Миланов

На стр. 15

На стр. 8-9

станаха пропуските 
пред гола. Едва ли 
някога славистите са 
създавали толкова 
стопроцентни въз-
можности за попа-
дения във всеки мач 
и едновременно с 

това да са ги пропус-
кали?! Дано напро-
лет съставът с някои 
промени се подсили, 
а остатъкът от сезо-
на да се използва за 
добра основа за бъ-
дещо надграждане.      

Книга за славистката 
футболна история
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От началото на 
месец декември 
на територията 
на зимната пър-
залка „Славия“ 
вече има без-
платен безжичен 
Интернет. Офи-
циално новина-
та бе съобщена 
в страницата на 
пързалката в со-

циалната мрежа Фейсбук. Часовете за сво-
бодно пързаляне за любители-кънкьори и 
тази година са в сряда и петък от 19:00-20:30 
ч., а в събота и неделя от 11:30-13:00 и от 
17:00-18:30 ч.
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От централата на 
„белия” футболен клуб 
информираха, че от 
новата 2015 г. настъп-
ва известна промяна в 
емблемата. Досегаш-
ният символ бе въве-
ден преди началото 
на юбилейния сезон 
2012/13 г. след конкурс 
спечелен от Велизар 
Цоков. Неговият про-
ект включва, освен 
традиционния сла-
вистки символ, още 
лавров венец, корона 

и годините на основа-
ване на дружеството и 
тази на неговата стого-
дишнина. В сегашния 
вариант брандът за-
пазва визията си, като 
отпадат годините на 
лентата обхващаща 
лавровия венец. Иде-
ята за присъствие на 
корона в слависткия 
символ не е нова и се 
обуславя, не само с 
факта, че в периода 
преди края на Втората 
световна война отбо-

рът на „Славия” по-
стига най-големите си 
успехи. Тимът е извес-
тен с дългогодишните 
си контакти с царското 
семейство, а и дълго 
време е наричан „цар-
ския клуб”, определе-
ние носило на „белите” 
редица негативи по 
време на социалисти-
чески режим у нас. Ос-
вен това короната не 
е само монархически 
символ, а й значение-
то на думата от старо-

гръц-
ки език 
е венец. 
Тоест може 
да се приема и като 
регалия за победител. 
Короната и венецът 
символизират още: 

чест, сла-
ва, сила и 

вечен живот. За-
това са често срещани 
в редица спортни зна-
ци на клубове от цял 
свят.

Спазвайки десети-
летната традиция от 
футболния клуб пус-
наха отново кален-
дар за предстоящата 
година. Постерът за 
2015 г. включва сним-
ка на представител-

ния отбор на „белите” 
както и ръководство-
то на тима. На пла-
ката е поставена и 
актуалната емблема 
на „Славия”.

Календарът може 
да се закупи от фен 

магазина на клуба 
намиращ се пред 
сектор „А” на стади-
он „Славия”, както и 
от спортен магазин 
„Сандекс” на ул. 
„Алабин” №12. Це-
ната е само 2 лв.

Календар за 2015 
година само за 2 лв.

Изготвят се документите 
за бъдещия стадион
Продължителната и тежка процедура по из-

готвяне на цялата документация около получа-
ване на строителните разрешения от Столична 
община и от ДНСК относно изграждането на но-
вия стадион на ПФК „Славия“ на мястото на до-
сегашната арена на „белите“, е към края си. Про-
цесът по изваждането на огромното количество 
документи продължи по-дълго от очакваното, 
но вече е на път да приключи. Успешен финал 
на чисто бюрократичния етап на амбициозния 
проект ще даде възможност да стартира реално 
изграждането на планираната модерна арена, 
което според подписаните договори, ще бъде из-
вършено от германски инвеститори. 

Вече 4 десети-
летия следя 
редовно ма-

човете и представя-
нето на „Славия”. Все 
е било отборът да не 
може да бележи голо-
ве от чисти позиции, 
но потопът от пропус-
ки, който направиха 
славистите през тази 
есен, наистина няма 
аналог.

Това, че във футбо-
ла се случва да не си 
точен от удобна пози-
ция, е част от играта. 
Но пък част от класа-
та на един отбор е да 
бележи тогава, когато 
създаде ситуация за 
гол. Защото на тере-
на е далеч по трудно 
да стигнеш до чисто 
положение, отколкото 
след това да матери-
ализираш усилията на 
целия отбор с важно 
попадение.

Сезонът досега то-
тално бе белязан от 
неумението на футбо-
листите в бели фла-
нелки да бележат. За-
губиха цяла поредица 
от мачове и не спече-
лиха други, завърши-
ли наравно, само за-
щото все не успяваха 
да бъдат съсредоточе-
ни, внимателни и точ-
ни пред гола.

Така беше още в 
четвъртия кръг в „На-
дежда”, когато „Ло-
комотив” (София) бе 
надигран тотално, 
ударите бяха 10:1 за 
славистите, създаде-
ните положения за гол 
поне 5:0 за „белите”, а 
успехът кацна на ра-
мото на домакините, 
вкарали гол реално 
без да създадат си-
туация. Подобна бе 
картината в двубоя 
със същия съперник и 
на стадиона в полите 
на Витоша. Такова бе 
положението и в загу-
бените домакинства 
от „Черно море” и „Ло-
комотив” (Пловдив), 
в които и владеенето 
на топката, и ударите, 
и чистите положения 
за гол бяха в пъти по-
вече за „белите”. Да 

Световни 
шампиони по 
пропуски и 
разочарование
смятат пропуснатите 
точки, защото само 
с половината от тях 
„Славия” щеше да е 
някъде около тройката 
на временното класи-
ране. А не безслав-
но да потъне надолу 
и сега да е сигурен 
участник в мачовете 
от втората шестица. 
Така вместо напролет 
„белите” да играят с 
най-добрите шест в 
шампионата, те ще си 
приберат във витрина-
та само... световната 
титла по пропуски.

Не е друга тема, че 
бледата и разочаро-
ваща есен извади на 
преден план и редица 
натрупвани проблеми 
в клуба и отбора. Ока-
за се, но по средата на 
полусезона, че напра-
вената със значително 
повече пари селекция 
в сравнение с предиш-
ните 3-4 шампионата, 
има и сериозни пукна-
тини. Не толкова като 
качества на играчите, 
сред които безспорно 
най-голямото разоча-
рование беше Мишел 
Платини, а по-скоро 
като принципи, по кои-
то бе събран сегашни-
ят състав на „Славия”. 

не говорим за фатал-
ните пропуски в за-
ключителните минути 
при гостуванията на 
ЦСКА, „Лудогорец” и 
„Берое”, завършили 
наравно... Дори в по-
следния двубой в Ло-
веч славистите изпус-
наха положение „като 
за световно” и то при 
0:0.

По-добре да не се 

Видно е, че на някои 
постове има по 3-4 иг-
рачи, а на други само 
по един. И като цяло 
най-сериозният про-
блем бе в средата на 
терена. Негативното 
представяне безспор-
но получи и „тласък” от 
прекалено дълго про-
дължилото лечение 
на Карлос Фонсека 
и Станислав Генчев, 

пропуснали по някол-
ко месеца и десетина 
мача. 

Ясно е, че и този 
сезон ще е от тези, 
от който би трябвало 
да си извадим само 
поуки. Но дали ще го 
направим? Защото въ-
просните сезони вече 
станаха поне десети-
на...

Ситуацията и в дър-
жавата, а оттам и в 
българския футбол, и 
в клубовете, е много 
тежка. Но „Славия” си 
остава един от много 
малкото клубове без 

финансови проблеми, 
със стриктна финан-
сова дисциплина и 
рамка, в който досега 
не се е чуло за заба-
вени заплати. А това 
много ярко контрас-
тира с мястото на от-
бора в таблицата за 
класирането. Което 
означава само едно 
– проблемите на клу-
ба не са финансови, 

а организационни и в 
спортно-техническата 
част. И отново излиза 
на преден въпросът 
необходим ли е спор-
тен директор на клуба 
или не. Разбира се, 
че е необходим. Без 
да се коментира кой 
би трябвало да е той, 
едва ли селекцията 
на Милен Радуканов, 
приета и осъществе-
на безпрекословно от 
ръководството, щеше 
да се окаже с толкова 
пробойни.

Иван Колев със си-
гурност има какво да 

промени в състава и 
знае как да го напра-
ви. Както го стори в 
игрово отношение с 
потенциала на футбо-
листите, които завари. 
Въпросът е не само да 
получи картбланш за 
по-мащабни действие 
и доверие, с каквото 
в момента заслуже-
но разполага. Но и 
в клуба отвсякъде и 
във всичко да се усети 
тръпката, живецът и 
видимите промени за 
едно ново начало.

Защото сезонът 
стартира въодуше-
вяващо и над 3000 
слависти дойдоха на 
„Овча купел” за мача 
с ЦСКА от третия кръг 
(2:2). След това лека-
полека зрителското 
доверие към отбора 
отново бе оттеглено 
заради поредицата от 
загуби.

И ще е нелепо ос-
таващите мачове до 
края на шампионата 
да не бъдат използва-
ни за сглобяването на 
отбор, който да е бое-
способен и да започне 
следващия сезон със 
сериозни амбиции. Не 
се ли случи това е си-
гурно, че пак ще сме 
световни шампиони. 
По пропуски и по раз-
очарования.    

Николай КРЪСТЕВ
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ма от съста-
ва отпадна 
и Генчев. И 
се видя, че 
стратегия-
та на досе-
гашния на-
ставник не е 
предвижда-
ла резервен 
вариант при 
отсъствие-
то на две от 
ключовите 
фигури. 

Свобод-
ното пада-
не, както го 
дефининира 
дошлият да 
спасява по-
ложението 
Иван Колев, 
продължи с 
пълна сила 

и в дербито с „Левски“, 
макар славистите да 
стояха добре на „Гере-
на” и равенството да 
им прилягаше. Инер-
цията се запази и при 
домакинската загуба 

Причините всеки 
път са различни, а ре-
зултатите стават все 
по-разочароващи. Тази 
година отново „Славия“ 
тръгна с голяма надеж-
да в първенството, а 
класирането в края на 
календарната година е 
катастрофално. 

Още преди начало-
то на шампионата не 
само феновете, но и 
доста специалисти се 
изказаха, че очакват 
много силно предста-
вяне от „белите“. По-
води за подобни про-
гнози не липсваха – в 
продължение на целия 
пролетен полусезон 
Милен Радуканов има-
ше свободата да оби-
грава тим за следва-
щата кампания. А през 
лятото тихомълком бе 
направена на пръв по-
глед солидна селекция 
с имена като Мишел 
Платини и Мичел Бург-
зорг от „Лудогорец“, 
Станислав Генчев от 
кипърския АЕЛ и още 
няколко обещаващи 
млади състезатели. 

И сезонът стартира 
според очакванията 
– убедителна победа 
срещу предварител-
но отписания „Марек“ 
(Дупница) с 4:1, не-
щастно равенство 
след многобройни про-
пуски пред вратата на 
„Локомотив“ насред 
Пловдив. И равносто-
ен, нервен и изпъстрен 
с обрати двубой срещу 
ЦСКА, отново завъ-
ршил „хикс“ въпреки 
игровото преимуще-
ство на „белите“. 

И почна ходенето 
по мъките. Отново куп 
пропуски и напълно 
незаслужена загуба 
от столичния „Локомо-
тив“ в „Надежда“. Но 
и контузия на Карлос 
Фонсека, разкрила 
тъжната действител-
ност на липса на ал-
тернатива по отделни 
постове в отбора. По-
следвалите поражения 
от „Берое“, „Ботев“ и 
„Литекс“ увеличиха на-
прежението до степен 

И пак излъгани надежди...
от „Черно море“. След 
нея „Славия“ се свле-
че под чертата на из-
падащите – срамна и 
изключително притес-
нителна ситуация за 
клуб, афиширал пови-
шени амбиции преди 
сезона. В тези мигове 
изход от кризата не се 
виждаше никъде – го-
ляма част от футболи-
стите (особено нато-
варените с най-много 
надежди Платини, 
Фернандо и Бургзорг) 
видимо играеха без 
мотивация, фенове-
те спряха да намират 
смисъл да ходят на 
стадиона. Родилните 
мъки, донесли побе-
дата над последния в 
класирането „Хасково“ 
с 1:0 на домашен те-
рен, само затвърдиха 
впечатлението, че и 
този сезон е безвъ-
звратно загубен. 

Затова и когато 
„Славия“ надигра 
участника в Шампион-

ската лига „Лудогорец“ 
на неговия терен и 
опропасти куп изгодни 
положения за побе-
да при 0:0 в Разград, 
никой не можеше да 
повярва на очите си. 
Изведнъж живецът се 
завърна в „белия“ от-
бор. А успехът с 2:0 при 
визитата на „Марек“ 
възроди надеждите, че 
в последния момент 
целта да се преследва 
място в първата ше-
стица отново може да 
е постижима. 

Затова бе необходи-
мо отборът спешно да 
увеличи ефективност-
та си в атака – проблем, 
превърнал се в реци-
дивен за офанзивните 
изпълнители на Колев. 
Вместо това срещу 
„Локомотив“ (Пловдив) 
те се изредиха да про-
пускат толкова чисти 
положения, че съвсем 
спокойно можеха да 
попаднат в някоя ху-

мористична рубрика 
за куриози във футбо-
ла. „Черно-белите“ си 
тръгнаха от София с 3 
точки и незаслуженото 
2:0. „Славия“ трябва-
ше да признае, че  не 
разполага с качество 
за горната половина на 
таблицата. 

Все пак прогресът в 
играта бе видим. Тен-
денцията се затвърди 
и срещу временния ли-

дер ЦСКА на „Българ-
ска армия“. С неизбро-
ими кадрови проблеми 
„белите“ натриха ви-
соко вдигнатия нос на 
„червените“ и в големи 
моменти от мача вла-
дееха инициативата. И 
отново Фернандо, Пла-
тини и Радослав Васи-
лев се разминаха със 
златни шансове да на-
несат първата загуба 
на съперника на него-

„А“ група, сезон 2014/15
Първи етап

I кръг, 19 юли 2014 г. 
„Славия“ - „Марек“ 4:1
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 26. Везалов, 3. Пиргов, 4. Ристевски, 8. 
Генчев, 7. Манзоро (72 – 35. Вълчанов), 10. Силва (81 – 18. Д. Георгиев), 
11. Бургзорг (88 – 9. Бижев), 33. Фонсека, 20. Платини. 
Голмайстори: 1:0 Фонсека (1), 2:0 Платини (15-дузпа), 3:0 Генчев (38), 
3:1 Тончев (54), 4:1 Бижев (90+4).
Съдия: Георги Димитров. 
Жълти картони: Генчев, Манзоро, Силва.
София, ст. „Славия“, 1000 зр.

II кръг, 26 юли 2014 г. 
„Локомотив“ (Пд) - „Славия“ 1:1
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 26. Везалов, 3. Пиргов, 4. Ристевски, 
8. Генчев, 7. Манзоро, 10. Силва (79 – 35. Вълчанов), 11. Бургзорг (90 – 
Бижев), 33. Фонсека (86 – 71. Диего), 20. Платини. 
Голмайстори: 1:0 Кики (30), 1:1 Платини (51). 
Съдия: Станислав Тодоров. 
Жълти картони: Панов, Пиргов. 
Пловдив, ст. „Локомотив“, 3000 зр. 

III кръг, 3 август 2014 г. 
„Славия“ - ЦСКА 2:2
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 26. Везалов, 3. Пиргов, 4. Ристевски, 
8. Генчев, 7. Манзоро (90 – 18. Д. Георгиев), 10. Силва, 11. Бургзорг, 33. 
Фонсека (88 – 35. Вълчанов), 20. Платини. 
Голмайстори: 0:1 Буш (9), 1:1 Бургзорг (42), 1:2 Тунчев (55), 2:2 Пла-
тини (62). 
Съдия: Никола Попов. 
Жълти картони: Пиргов, Везалов, Ристевски. 
София, ст. „Славия“, 4000 зр. 

IV кръг, 9 август 2014 г. 
„Локомотив“ (Сф) - „Славия“ 1:0
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 26. Везалов, 3. Пиргов (69 – 71. Диего), 
4. Ристевски, 8. Генчев, 7. Манзоро (75 – 9. Бижев), 10. Силва, 11. Бург-
зорг, 33. Фонсека (43 – 35. Вълчанов), 20. Платини. 
Голмайстор: 1:0 И. Иванов (45+2).
Съдия: Таско Тасков. 
Жълти картони: Силва, Панов, Бургзорг.
София, ст. „Локомотив“, 500 зр. 

V кръг, 16 август 2014 г.

„Славия“ - „Берое“ 0:2
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 26. Везалов, 3. Пиргов (8 – 91. Стоянов), 
4. Ристевски, 8. Генчев, 7. Манзоро, 71. Диего (46 – 10. Силва), 11. Бург-
зорг (66 – 9. Бижев), 35. Вълчанов, 20. Платини. 
Голмайстори: 0:1 Керкар (19), 0:2 Христов (43). 
Съдия: Георги Кабаков. 
Жълт картон: Везалов. 
София, ст. „Славия“, 400 зр.

VI кръг, 24 август 2014 г. 
„Ботев“ (Пд) - „Славия“ 2:0
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 26. Везалов, 4. Ристевски, 71. Диего, 8. 
Генчев (73 – 9. Бижев), 7. Манзоро, 10. Силва, 11. Бургзорг (46 – 99. Р. 
Василев), 35. Вълчанов (66 – 18. Д. Георгиев), 20. Платини. 
Голмайстори: 1:0 Иршак (13), 2:0 Балтанов (53).
Съдия: Ивайло Стоянов. 
Жълти картони: Силва, Манзоро.
Пловдив, сп. к. „Ботев“, Коматево, 2900 зр.

VII кръг, 30 август 2014 г. 
„Славия“ - „Литекс“ 0:2
„Славия“: 12. Е. Петров, 25. Панов, 26. Везалов, 3. Пиргов, 4. Ристевски, 
8. Генчев (15 – 18. Д. Георгиев (69 – 9. Бижев)), 10. Силва (79 – 99. Р. Васи-
лев), 7. Манзоро, 11. Бургзорг, 91. Стоянов, 20. Платини. 
Голмайстори: 0:1 Косоко (23), 0:2 Пиргов (90+4-автогол)
Съдия: Никола Попов. 
Жълти картони: Бургзорг, Платини, Ристевски, Е. Петров.
София, ст. „Славия“, 300 зр. 

VIII кръг, 14 септември 2014 г. 
„Левски“ - „Славия“ 2:0
„Славия“: 12. Е. Петров, 25. Панов, 6. Касай, 26. Везалов, 71. Диего, 4. 
Ристевски (81 – 3. Пиргов), 7. Манзоро (73 – 35. Вълчанов), 10. Силва 
(67 – 91. Стоянов), 11. Бургзорг, 99. Василев, 20. Платини. 
Голмайстори: 1:0 Прохазка (85), 2:0 Аниете (90+3).
Съдия: Таско Тасков. 
Жълти картони: Пиргов, Бургзорг. 
София, ст. „Г. Аспарухов“, закрити врата

IX кръг, 19 септември 2014 г. 
„Славия“ - „Черно море“ 1:3
„Славия“: 12. Е. Петров, 25. Панов, 6. Касай, 26. Везалов, 71. Диего, 4. 
Ристевски (54 – 35. Вълчанов), 7. Манзоро, 10. Силва (83 – 9. Бижев), 11. 
Бургзорг, 99. Р. Василев (46 – 17. Дяков), 20. Платини. 
Голмайстори: 0:1 Ж. Петков (9), 0:2 Коконов (52), 1:2 Платини (56), 1:3 
Райков (90+4).

Съдия: Георги Йорданов.
Жълти картони: Платини, Манзоро.
София, ст. „Славия“, 150 зр.

X кръг, 28 септември 2014 г.
„Славия“ - „Хасково“ 1:0
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 26. Везалов, 6. Касай, 71. Диего, 17. 
Дяков (57 – 99. Дяков), 77. Савич (72 – 24. К. Василев), 10. Силва, 11. 
Бургзорг (85 – 22. Семерджиев), 35. Вълчанов, 20. Платини.
Голмайстор: 1:0 Р. Василев (73).
Съдия: Станислав Ставров. 
Жълти картони: Бургзорг, Диего. 
София, ст. „Славия“, 120 зр. 

XI кръг, 4 октомври 2014 г. 
„Лудогорец“ - „Славия“ 0:0
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 6. Касай, 26. Везалов, 71. Диего, 17. 
Дяков, 77. Савич (46 – 35. Вълчанов), 10. Силва (90+2 – 3. Пиргов), 11. 
Бургзорг, 99. Р. Василев (78 – 7. Манзоро), 20. Платини. 
Съдия: Владимир Вълков. 
Жълти картони: Диего, Р. Василев, Бургзорг, Силва, Вълчанов, Пет-
ков, Пиргов. 
Разград, ст. „Лудогорец Арена“, 2300 зр. 

XII кръг, 19 октомври 2014 г. 
„Марек“ - „Славия“ 0:2
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 26. Везалов, 4. Ристевски, 71. Диего, 17. 
Дяков, 77. Савич (70 – 88. Янков), 7. Манзоро (89 – 24. К. Василев), 35. 
Вълчанов, 99. Р. Василев (80 – 9. Бижев), 20. Платини. 
Голмайстори: 0:1 Р. Василев (47), 0:2 Платини (73).
Съдия: Цветан Кръстев.
Жълти картони: Панов, Везалов, Манзоро. 
Дупница, ст. „Бончук“, 700 зр. 

XIII кръг, 24 октомври 2014 г. 
„Славия“ - „Локомотив“ (Пд) 0:2
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 6. Касай, 26. Везалов, 71. Диего, 11. 
Бургзорг, 17. Дяков, 10. Силва (78 – 23. Стоев), 77. Савич (46 – 35. Вълча-
нов), 99. Василев, 20. Платини. 
Голмайстори: 0:1 Камбуров (48), 0:2 Камбуров (79).
Съдия: Ангел Баялцалиев. 
Жълти картони: Савич, Силва, Петков. 
Червен картон: Панов (75).
София, ст. „Славия“, 130 зр. 

XIV кръг, 1 ноември 2014 г. 

вия терен през сезона. 
И ако беше останала 

и капка съмнение, че 
става въпрос не само 
за липса на спортно 
щастие пред против-
никовата врата, неуме-
нието на „белите“ пред 
гола окончателно се 
потвърди в последва-
лото дерби със съграж-
даните от „Локомотив“. 
„Железничарите“ де-
монстрираха ефикас-
ност – с два удара ре-
ализираха два гола. И 
искрено се радваха, на-
блюдавайки как „Сла-
вия“ пропуска положе-
ние след положение и 
губи мача само заради 
абсурдната неточност в 
нападение. 

Някъде тук на Иван 
Колев му писна и посо-
чи вратата на бразил-
ците Платини и Фер-
нандо, на които смело 
можем да припишем 
около 90 % от опро-
пастените шансове. И 
не че в последвалото 
гостуване на „Берое“ 
ефективността се по-
виши (завърналият се 

след травма Фонсека 
не уцели топката на 
метър от голлинията). 
Но се откри възмож-
ност пред дълго ча-
калия да се изяви Ра-
дослав Василев. И той 
се възползва – вкара 

хубав гол за 1:1 в Ст. 
Загора, а после реали-
зира усилията на тима 
с още 2 попадения за 
разгромното 3:0 над 
„Ботев“ у дома. 

Така „белите“ зами-
наха за Ловеч с наме-
рението да бият „Ли-
текс“. Но край Покрития 
мост се видя, че още е 
рано за фанфари – Ва-
силев с лека ръка про-
пиля златен шанс „на 
празна врата“, упраж-
нението повториха и 
Манзоро, и Савич, а 
отборът на Красимир 
Балъков стигна до по-
беда с 2:0 учудващо 
лесно.  Така още преди 
да е свършила 2014 г., 
„Славия“ се оказа, че  
пак ще гради състав за 
следващия сезон. 

Поводи за опти-
мизъм все пак има 
– отборът очевидно 
играе по-силно и вече 
се измъква от психо-
логическата дупка, а 
немалко от юношите 
на „белите“ все по-
често намират място 
в мъжкия състав и на-
трупват самочувствие. 
Уви, това не е достатъ-
чно, за да компенсира 
разочарованието. Усе-
щане, съпътстващо 
края на измамните на-
дежди всяка година от 
повече от десетилетие 
насам. 

Иван ЖИКОВ

В първенството Радослав Василев вкара 
важни голове за „белите”, но продължава и 
да изпуска чисти положения 

Срещу ЦСКА Кире Ристевски 
и съотборниците му от „Сла-
вия“ изиграха един от най-
силните си мачове през сезона 

Купа на България
1/16-финал, 24 септември 2014 г. 

„Черноморец“ (Бургас) - „Славия“ 1:3
„Славия“: 12. Е. Петров, 25. Панов, 26. Везалов, 6. Касай, 71. Диего, 
11. Бургзорг, 91. Стоянов (60 – 22. Семерджиев), 17. Дяков, 35. 
Вълчанов (46 – 77. Савич), 10. Силва (74 – 99. Р. Василев), 20. Плати-
ни. 
Голмайстори: 0:1 Вълчанов (4), 0:2 Савич (58), 1:2 Христов (76-дуз-
па), 1:3 Дяков (81).
Съдия: Мартин Стоименов.  
Жълт картон: Е. Петров. 
Бургас, ст. „Лазур“, 100 зрители.

1/8-финал, първи мач, 28 октомври 2014 г. 
„Черно море“ - „Славия“ 2:0

„Славия“: 1. Петков (46 – 12. Е. Петров), 3. Пиргов, 6. Касай (46 – 77. 
Савич), 4. Ристевски, 71. Диего, 11. Бургзорг (79 – 88. Янков), 17. 
Дяков, 35. Вълчанов, 7. Манзоро, 99. Р. Василев, 20. Платини. 
Голмайстори: 1:0 Стенио (45+4), 2:0 Расим (62).
Съдия: Георги Йорданов. 
Жълти картони: Е. Петров, Бургзорг, Янков. 
Варна, ст. „Тича“, 300 зрители. 

1/8-финал, реванш, 3 декември 2014 г. 
„Славия“ - „Черно море“ 2:2

„Славия“: 1. Петков, 4. Ристевски, 6. Касай, 26. Везалов, 71. Диего, 8. 
Генчев, 33. Фонсека (81 – 9. Бижев), 11. Бургзорг (59 – 22. Семерджи-
ев), 77. Савич (69 – 23. Стоев), 7. Манзоро, 99. Р. Василев. 
Голмайстори: 0:1 Манолов (33), 1:1 Манзоро (42), 1:2 Петков (45), 
2:2 Фонсека (72). 
Съдия: Ивайло Стоянов. 
Жълт картон: Р. Василев. 
София, ст. „Славия“, 120 зрители. 

4 5Минали мачове Минали мачове

ЦСКА - „Славия“ 0:0
„Славия“: 12. Е. Петров, 71. Диего, 26. Везалов, 3. Пиргов, 4. Ристевски, 
17. Дяков, 10. Силва (46 – 7. Манзоро), 88. Янков (81 – 18. Д. Георгиев), 
35. Вълчанов (90+3 – 22. Семерджиев), 99. Василев, 20. Платини. 
Съдия: Станислав Ставров. 
Жълти картони: Вълчанов, Силва, Ристевски, Е. Петров, Пиргов. 
София, ст. „Българска армия“, 1600 зр. 

XV кръг, 8 ноември 2014 г. 
„Славия“ - „Локомотив“ (Сф) 1:2
„Славия“: 12. Е. Петров, 25. Панов, 26. Везалов, 6. Касай, 71. Диего, 17. 
Дяков, 99. Р. Василев (79 – 33. Фонсека), 88. Янков (63 – 10. Силва), 77. 
Савич, 35. Вълчанов (89 – 7. Манзоро), 20. Платини. 
Голмайстори: 0:1 Генов (43), 1:1 Савич (48), 1:2 Шехуди (84).
Съдия: Александър Костадинов.
Жълти картони: Силва, Диего. 
София, ст. „Славия“, 300 зр.

XVI кръг, 23 ноември 2014 г. 
„Берое“ - „Славия“ 1:1
„Славия“: 12. Е. Петров, 25. Панов, 6. Касай, 26. Везалов, 71. Диего, 8. 
Генчев (46 – 7. Манзоро), 17. Дяков, 35. Вълчанов, 88. Янков (46 – 11. 
Бургзорг), 33. Фонсека (90+1 – 3. Пиргов), 99. Р. Василев. 
Голмайстори: 1:0 Керкар (10), 1:1 Р. Василев (46).
Съдия: Георги Кабаков. 
Жълти картони: Е. Петров, Фонсека. 
Стара Загора, ст. „Берое“, 1600 зр. 

XVII кръг, 29 ноември 2014 г. 
„Славия“ - „Ботев“ (Пд) 3:0
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов (70 – 4. Ристевски), 6. Касай, 26. Веза-
лов, 71. Диего, 17. Дяков, 33. Фонсека (86 – 9. Бижев), 11. Бургзорг (55 
– 8. Генчев), 77. Савич, 7. Манзоро, 99. Р. Василев. 
Голмайстори: 1:0 Фонсека (32), 2:0 Р. Василев (56), 3:0 Р. Василев (71).
Съдия: Цветан Кръстев. 
Жълти картони: Бургзорг, Панов, Манзоро. 
София, ст. „Славия“, 200 зр.

XVIII кръг, 7 декември 2014 г. 
„Литекс“ - „Славия“ 2:0
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 26. Везалов, 6. Касай, 71. Диего, 8. Ген-
чев (75 – 88. Янков), 33. Фонсека, 22. Семерджиев (85 – 9. Бижев), 77. 
Савич (68 – 11. Бургзорг), 7. Манзоро, 99. Р. Василев. 
Голмайстори: 1:0 Асприля (26), 2:0 Руменов (54).
Съдия: Станислав Тодоров. 
Ловеч, гр. стадион, 200 зр. 

на критичност, а Милен 
Радуканов бе принуден 
да подаде оставка, ре-
гистрирайки поредния 
провал в треньорската 
си кариера. На всичко-
то отгоре с тежка трав-
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Новият треньор 
на „белите“ Иван 
Колев говори пред 
вестник „Славия“ за 
ситуацията в клуба, 
перспективите пред 
отбора и проблеми-
те на българския 
футбол. 

- Г-н Колев, вижда-
те ли вече качестве-
ната промяна в игра-
та на „Славия“, към 
която се стремяхте?

- Мисля, че про-
мяна има. Трябва да 
се знае, че при всяка 
треньорска смяна в 
един тим се създава 
стресова ситуация за 
играчите. Изисквани-
ята на всеки специ-
алист са различни, а 
футболистите труд-
но се приспособяват 
към тях. Дойдох в мо-
мент, в който тимът 
вървеше надолу, 
най-важното беше да 
спрем това свобод-
но падане. Трябваше 
и да анализираме 
дали са възможни по-
генерални промени в 
стила, в играта, в орга-
низацията на отбора, 
за да създадем осно-
ва за изграждането на 
стабилен и боеспосо-
бен състав. Заварих 
състав, в който имаше 
добра кондиционна 
подготовка. Желание-
то ми бе 

да увеличим
малко 
взривността 

в играта. И да станем 
малко по-големи бит-
каджии, защото пре-
ди това бяхме малко 
меки и позволявахме 
на противниците ни 
да владеят инициа-
тивата. Знаех, че ще 
е трудно да стане за 
кратко време. Затова 
следвахме реда на за-
дачите една по една 
– първо да променим 
резултатите, след 
това подхода към все-
ки конкретен против-

Иван Колев: 

ник, а после да създа-
дем базата, на която 
да градим сериозен 
отбор. И на мен не ми 
харесва „Славия“ да е 
на това място в класи-
рането. 

- Фенове и специ-
алисти прогнозира-
ха много по-силен 
сезон. Защо не се 
получи?

- Нямам право да 
коментирам бившия 
треньор и работата 
му. Казах, че съм зава-
рил странна селекция, 
а това веднага се ин-
терпретира като ата-
ка, противопоставя-
не, конфликт. Не съм 
твърдял, че селекци-
ята е слаба. Просто 
нямаше баланс. Ето, 
трима основни футбо-
листи са контузени и 
следствието е страхо-
тен спад в резултати-
те. Няма го Фонсека, 
няма го Генчев, а от 

това тимът се срива. 
И като потърсим де-
фанзивен халф или 
малко по-офанзивен 
футболист, който да ги 
замести – няма. Един 
от бековете получава 
травма – оказва се, че 
трябва да го замести 
централен защитник, 
който не е свикнал на 
тази позиция. Сигурен 
съм, че и предишни-
ят треньор е имал 
желание за добри 
резултати. Уважавам 
много това. Но покрай 
кадровите проблеми 
на дадени постове се 
оказа, че нямаме ал-
тернатива. 

- Преди смяната 
на Милен Радуканов 
се появиха инфор-
мации за конфлик-
ти в съблекалнята. 
Имахте ли проблеми 
с дисциплината на 
отделни играчи?

- Като дойдох, няма-

ше такова нещо, всич-
ко беше спокойно. Не 
сме имали проблеми 
с никого, играчите са 
усърдни и се стараят. 

- Защо напусна 
Мишел Платини?

- С него и с Фернан-
до да Силва нещата 
просто не вървяха. Те 
са хората, които тряб-
ваше да завършват 
усилията на отбора. 
С Мишел говорих ня-
колко пъти – казваше 
ми, че полага усилия, 
опитва се. И действи-
телно, влагаше много 
труд в тренировките. 
Но идват мачовете, 
той търси топката 
встрани или зад пе-
налта, а като му се 

отдаде възможност, 
пропуска. Така цели-
ят отбор бе затапен, 
играехме само до 
наказателното поле. 
Същото с Фернандо 
– технически велико-
лепен футболист, но с 
ограничен тактически 
арсенал. Работеше 
много по тъчлинията, 
но противниците го 
научиха и я затвориха. 
И той вече не знаеше 
как да влиза навътре 
към терена, защото не 
е научен футболист. 
Нямахме време да се 
школувахме, затова 
се стигна до раздя-
лата. Чест прави на 
Платини – дойде при 
мен и каза, че вижда, 

че нещата не се полу-
чават. И когато му ка-
зах, че ще търся про-
мяна, прие всичко с 
достойнство.

- Споделяте ли 
мнението, че „Сла-
вия“ можеше да има 
много повече точки, 
ако и късметът бе с 
отбора?

- Абсолютно неза-
служено загубихме 
три двубоя – с „Черно 
море“, с „Локо“ Плов-
див и с „Локо“ София. 
Особено болезнено бе 
в последните два, за-
щото превъзхождахме 
тотално и създадохме 
страхотни положения, 
в които направихме 

детински 
пропуски 
на празна 
врата.

Получихме по два 
гола, а можеше да вка-
раме по 4-5. Абсурдна 
ситуация. Срещу ли-
дерите в първенство-
то и „Литекс“ беше 
същото. 

- Защо „Славия“ 
не губи от челници-
те, а побеждава само 
аутсайдерите?

- Срещу по-силните 
отбори се мобилизи-
раме. Второ, срещу 
тях градивните ни 
функции са по-малко. 
Срещу тези от наша-
та черга и по-слабите 
ние сме тези, които 
трябва да организи-
рат играта. А там има-
ме проблеми. Някои 
футболисти, напри-
мер Бургзорг, показват 
странни неща, пре-
димно връщат топка-
та назад. Като бегова 
работа той е номер 
едно в отбора, но като 
ефективност е сред 
последните. Как да 
градим с такива игра-
чи, особено срещу 
затворени в защита 
съперници? Те рушат, 
а ние нямаме нуждата 
класа, за да ги проби-
ем. Фернандо стоеше 
на тъча, Платини бяга-
ше настрани, по левия 
фланг се наложи да 

налагаме Ради Васи-
лев. А той, между дру-
гото, се справяше най-
добре от всички. Бла-
годарни сме му, а сега 
се представя много 
добре и в центъра на 
атаката. 

- Разбираме, че 
Бургзорг повече 
няма да е част от от-
бора?

- Не. Принципът 
ми е, че никой няма 
да бъде освобожда-
ван, докато не бъде 
намерен по-добър за-
местник за който и да 
е пост. Имаме идеи за 
селекцията, но ще го-
ворим след последни-
те мачове. 

- Какво да очаква-
ме от „белите” през 
пролетта? Обиграва-
не на състав за след-
ващия сезон или 
борба за по-предно 
класиране?

- Нещата са свърза-
ни. Наложи се да про-
меняме позициите на 
няколко играчи в тече-
ние на сезона, да при-
вличаме други и да ги 
налагаме. 

- Идва дерби с 
„Левски“, възмож-
но ли е най-накрая 
„Славия“ да победи 
този съперник?

- Само Господ 

знае. Длъжни сме да 
си свършим нашата 
работа и да работим 
сериозно, да осигурим 
възможността всеки 
футболист да е в оп-
тимално състояние. 
Някои, като Фонсе-
ка и Генчев, тепърва 
навлизат във форма 
след контузии. Оста-
нахме без важни изпъ-
лнители като Иван 
Вълчанов и Дяков. 
Радващото е, че мно-
го добре се включват 
трима млади футбо-
листи – Семерджиев, 
Стоев и Китан Васи-
лев. Те правят сери-
озна заявка за първия 
отбор и все по-често 
ще ги виждаме в игра. 

- Как приехте 
предложението да 
работите в „Славия?

- Моята професия е 
треньор, а в „Левски“ 
бях методист, затова 
не беше много трудно 
да ме убедят. 

- Какво е за вас 
„Славия“ - преди-
звикателство, клуб 
с богата история и 
традиции, работно 
място?

- Всичко. Но за мен 
„Славия“ е нещо уни-
кално в българския 
футбол. Всеки, който 
работи в този клуб, 

трябва да е сериозно 
запознат с историята 
му. „Белите“ са съвсем 
друго тесто, те са 

най-старият 
отбор в 
България, 

а това значи много. 
Затова всички трябва 
да сме слуги и роби на 
„Славия“, защото него-
вото име винаги тряб-
ва да е чисто и свято 
за българския футбол. 
Навсякъде по света 
най-старият клуб има 
особена харизма, така 
е и у нас. 

- Вие сте работили 
на доста екзотични 
дестинации. Как се 
развива футболът в 
Бирма и Индонезия?

- Приех да отида в 
Азия заради парите. 
Заплатата, която ми 
предлагаха навреме-
то, бе многократно 
по-висока от тази в 
България. Но на място 
видях, че се случва 
съвсем друго нещо – 
тези страни набират 
скорост във футбола. 
Само ще ви кажа, че 
през 2007 г. бях извел 
Индонезия до 72-о мя-
сто в ранглистата на 
ФИФА. А допреди два 
месеца България бе 

 „Всички сме роби 
  на „Славия“
В българския футбол липсва реализмът, 
твърди треньорът на „белите“

Визитка
Име: Иван Колев
Рождена дата: 14 юли 1957 г.
Местораждане: София, България
Клубове като футболист: „Локомотив“ (Сф), 
„Сливен“, „Академик“ (Сф), ЦСКА
Кариера като треньор
Период Клуб
1998 България (юноши до 19 г.)
1999 „Персия“ (Джакарта, Индонезия)
2000-2002 г. България (младежи до 21 г.)
2002-2004 г. Индонезия
2004-2005 г. Бирма
2006 г. „Мита Кукар“ (Индонезия)
2007 г. „Персипура“ (Джаяпура, Индонезия)
2007 г. Индонезия
2008-2009 г. България (младежи до 21 г.)
2010-2011 г. „Сриуиджая“ (Индонезия)
2012-2013 г. „Янгон Юнайтед“ (Бирма)
След 2014 г. „Славия“

76-а. Разбирате ли? 
Големият ни проблем 
е, че у нас или мно-
го подценяваме, или 
много надценяваме 
всичко. Липсва реа-
лизмът. Никой не се 
пита например защо 
немската, английската, 
италианската лига за-
лагат толкова много на 
играчи от Азия. Оказва 
се, че те произвеж-
дат доста качествени 
футболисти, а ние тук 
с лека ръка ги прене-
брегваме. В България 
няма поглед върху раз-
витието и тенденциите 
в световния футбол, 
затова изоставаме. 
Искаме наготово да 
оберем есенцията, 
но зад нея се крият 
много фактори, които 
ни убягват. Тепърва в 
тези страни разгръщат 
футбола. С такива раз-
мери, че се страхувам, 
че до десетина години 
може да ни изпрева-
рят. 

- Вярно ли е, че по 
100 хиляди зрители 
са идвали на ваши 
мачове?

- Да, на национал-
ния отбор. Но и клуб-
ните стадиони винаги 
са пълни – независимо 
дали са за 10, 20, 50 
хиляди. В България 
това го няма. Просто 
интересът към футбо-
ла тук и там е разли-
чен. 

- Твърди се, че сте 
доста популярен в 
тези страни?

- Така е, но това е 
лично, не е уместно да 
занимавам феновете с 
мен. 

- Вярно ли е, че сте 
кръстник на дете с 
вашето име в Индо-
незия?

- Да. През 2007 г. се 
представихме страхот-
но на финалите на ази-
атското първенство, а 
играта доставяше го-
лямо удоволствие на 
запалянковците. Ця-
лата нация беше горда 
с отбора, съответно и с 
треньора. 

Иван ЖИКОВ
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Дългоочаквана-
та последна част от 
трилогията за стого-
дишнината на „бяло-
то” дружество вече 
е факт. Монументал-
ното изследване на 
историята на най-
популярната игра в 
„Славия” отнема на 
автора, нашия колега 
Камен Огнянов, бли-
зо две десетилетия. 
Но трудът си струва. 
За първи път в „бели-
те” спортни анали са 
представени всички 
мачове на тима. За-
почва се с офици-

Един век футбол в бяло 
Книгата на Камен Огнянов – достоен финал на 
издателския проект за вековния юбилей на клуба  

алните приятелски 
срещи в периода 
предшестващ създа-
ването на софий-
ската спортна лига 
1913-1920 г. Освен 
тези ранни години са 
проследени всички 
шампионатни сезо-
ни в периода 1921-
2013 г. Предложена 
е и пълна статисти-
ка, класирания, брой 
мачове и голове по 
години, както и още 
редица данни и ин-
формация от исто-
рията на клуба. По-
местени са и снимки 

на всички отбори на 
„Славия”. 

В следващия раз-
дел на книгата, чи-
тателят може да се 
запознае с историята 
на участието на „бе-
лия” тим в турнирите 
за различните офи-
циални купи провеж-
дани в България. 

Отделено е и подо-
баващо внимание на 
международните изя-
ви на славистите. Тук 
информацията е под-
несено в различни 
глави, съответно за 
Европейските клубни 

турнири, Балканска-
та купа, надпрева-
рата за Интертото и 
приятелските срещи. 

Със съответните 
материали са пред-
ставени треньори-
те, ръководителите 
на футболния клуб, 
стадионите, школа-
та, ветераните, дори 
и женския футбол в 
„Славия”. Подготве-
ни са и портрети на 
славистите печелили 
призът за Футболист 
на годината, вратар 
на сезона и голмай-
стор. Не е пропуснат 

и приносът на състе-
затели на „белия” 
клуб към различните 
национални селек-
ции. 

Книгата съвсем 
не е само статисти-
чески справочник. 
Чрез предложените 
цитати от тогаваш-
ната преса читателят 
може да долови духа 
на епохата, а с пу-
бликуваните споме-
ни на ветераните да 
усети и неподправе-
ните емоции на пре-
ките участници    

В структурно от-

На корицата на 
новата книга освен 
юбилейната емблема 
има и пет фотоса на 
легендарни футболни 
формации на „Сла-
вия”. Те са предста-
вители на пет поколе-
ния донесли слава на 
„бялото” дружество. 
Снимките са подре-
дени хронологично и 
се започва с големия 
тим от средата на 
20-те и началото на 
30-те години на ХХ 
век. Тогава слависти-
те на три пъти стигат 
до Царската купа и 
титлата у нас, а на 
международната аре-
на записват първите 
значими за България 
победи. През 1926 г. 
„белите” печелят ку-
пата на Славянския 
турнир в Белград, а 
на следващата лику-
ват и на този в Солун. 
Същата тази 1927 г. 
играчите на „Славия” 

записват и серия от 
победи и в Италия. 

Следващият отбор 
е от 1943 г., спечелил 
след два успеха с по 
1:0 срещу „Левски” 
шампионския плакет 
и Царската купа. Три-
умфът има и истори-
чески оттенък, защо-
то оставя най-ценния 
трофей в родния 
спорт вечно притежа-
ние на „белия” клуб. 
Съставът от фотоса 
ликува с титлата и 
две лета по-рано. 

Легендарен е и 
слависткия тим от 
шейсетте години на 
ХХ век. Тогава „бели-
те” печелят три пъти 
националната купа, а 
в Европа стигат до ре-
корден и ненадминат, 
и до днес полуфинал. 
На фотоса е отборът 
от 1966 г. спечелил 
тогавашната купа на 
Съветската армия и 
елиминирал вече два 

Най-новата книга за историята на 
футбола в „Славия” 

съперника в надпре-
варата за КНК.

Отново в този тур-
нир слава за своя 
клуб донася и след-
ващото поколение. 
На снимката е най-
силният отбор в 
България през 1980 
г., когато са спечеле-
ни редица отборни и 
национални призове, 
но странични факто-
ри оставят „белите” 
на втора позиция в 
родното първенство. 
Утеха е завоюваната 
поредна купа на стра-
ната. Същият тим 
ликува още веднъж с 
този трофей, пет лета 
по-рано, а през 1977 г. 
стига и до първо мя-
сто в лятната надпре-
вара на УЕФА – „Ин-
тертото”.

Последен, но не 
като значимост, е 
съставът от 1996 г., 
който сбъдва дълго-
летната славистка 

Пет велики славистки 
генерации на корицата

мечта и достига до 
златните медали в 
шампионата. В до-
бавка е спечелена и 
купата на България. 

Наличието на тези 
пет избрани генера-

ции показва наглед-
но, че във вековната 
си история, „Славия” 
има много върхови 
периоди, за разлика 
от редица други клу-
бове.  
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ношение изданието 
е решено много удач-
но. Дава се възмож-

ност на чи-
тателя много 
бързо и лес-
но да намери 
конкретен раз-
дел или ма-
териал, което 
е още един 
плюс на „Един 
век футбол в 
бяло”.

За избора 
си на загла-
вие авторът 
с п о д е л я : 
„ П р е к а л е н о 
амбициозно 
щеше да бъде 
да нарека из-
следването 
си история 
на „Славия”. 
Винаги съм 
бягал от по-
добни опреде-
ления. В кон-
кретния слу-

чай един от моти-
вите ми бе, че все 
пак „Старата дама 

на родния спорт”, 
макар прехвърлила 
стоте е отправила 
взор към бъдеще-
то. Идеята за „Един 
век  футбол в бяло” 
ми дойде и като ро-
мантична отправ-
ка, защото не ряд-
ко славистите са 
олицетворявали чи-
стотата в спорта, 
кавалерството и 
спортсменството.”

Изданието, с вну-
шителния обем от 
432 стр. формат А4 е 
и богато илюстрира-
но. Снимковият ма-
териал включва над 
700 фотоси.

Очаква се офици-
алното представяне 
на „Един век футбол 
в бяло” да е през ме-
сец декември.

Страниците 
подготви екип 
на в. "Славия"

Тя е такава не само защото е посвете-
на на поколенията слависти, играли със 
свещената бяла фланелка от 1913-а до 
2013-а година. Не само защото сезон по 
сезон подборно са проследени изявите 
на футболистите на „Славия“. 

Не само защото за всички, играли в 
представителния мъжки отбор на „Сла-
вия“ през първите 100 години на доказа-
но най-стария роден клуб, съществуващ 
и днес, на всички треньори и ръководи-
тели на клуба, е отредено и отделено 
дължимото внимание.

„Един век футбол в бяло“ е много, мно-
го славистка книга!

Защото е пропита със славистки дух и 
със славизъм от първата до последната 
си страница. Защото представлява уни-
кално изследване за развитието и пътя 
през годините на футболистите в бял 
екип.

Защото няма славист, който прочитай-
ки книгата, да не си припомни с вълнение 
и голяма емоция славни мачове и мигове, 
на които е бил пряк свидетел на стадиона 
или пред телевизионния екран, или само 
е слушал с трепет разкази за тях.

Защото съдържа изключителна стати-
стическа част, която показва и доказва 
защо „Славия“ е истински флагман на 
българския организиран футбол и продъ-
лжава да е сред най-важните негови фак-
тори и досега.

Защото е написана от стопроцентов 
славист, посветена е на слависткия фут-
бол и на стотиците отбори и на хиляди-
те играчи на „Славия“, преминала вече в 
своето второ столетие.

„Един век футбол в бяло“ е много, мно-
го славистка книга, но е и неповторима. 
Както е неповторима вечната „Славия“.

Николай КРЪСТЕВ

Първите два части от 
славистката трилогия 
вече пред изчерпване

От издателство 
„Тип-Топ прес” ин-
формират, че са оста-
нали последни брой-
ки от първите две 
части от поредицата 
посветена на „белия” 
вековен юбилей. 

Една много 
славистка 
книга

Авторът с най-ценния 
трофей в историята на 
родния спорт - Царската 
купа, вечно притежание на 
"белия" клуб

Трилогията стар-
тира с „Хрониките 
на „Славия” (1910-
1944)” с автор Ни-
колай Кръстев. Кни-
гата обхваща най-
значимите моменти 
от „бялата” история 

в първите години на 
клуба. Изданието е с 
обем от 256 стр. фор-
мат А4 и е на цена от 
20 лева с мека кори-
ца и 25 лв. с твърда 
корица.  

Втората част на 
поредицата е алма-
нахът „100 години 
„Славия”. Книгата, 
посветена на всички 
видове спорт в „бе-
лия” клуб, с обем от 
400 стр. формат А4, 
се продава на цена 
от 25 лева с мека ко-
рица и 30 лв. с твърда 
корица. 

Двете книги все 
още могат да се на-
мерят в: Магазин 
на Българския на-

ционален фен клуб 
– ул. „Бяло море” 
№2; ОСК „Славия” 
– канцелария; Кни-
жарници „Сиела”; 
Магазин за сувенири 
на стадион „Славия”; 
Пазар „Красно село”; 
Търговски център 
„Борово”; Книжен 
център „Гринуич” - 
бул. „Витоша” №52; 
Книжарници „Бук-
трейдинг” и Книжна 
борса „Фалко”.
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РЕзултАтИ И КлАСИРАнЕ

1 кръг
„Марек” (Дупница) – „Славия”  0:3
2 кръг
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив)  4:1
3 кръг
ЦСКА – „Славия”  0:1
4 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София)  0:0
5 кръг
„Берое” – „Славия”  2:0
6 кръг
„Славия” – „Ботев” (Пловдив)  1:2
7 кръг
„Литекс” – „Славия”  1:1
8 кръг
„Славия” – „Левски”  1:3
9 кръг
„Черно море” – Славия”  0:1
10 кръг
„Хасково” – „Славия”  0:0
11 кръг
„Славия” – „Лудогорец”  2:0
12 кръг
„Славия” – „Марек” (Дупница)  1:2
13 кръг
„Локомотив” (Пловдив) – „Славия”  1:0
14 кръг 
„Славия” – ЦСКА  1:0
15 кръг
„Локомотив” (София) – „Славия”  0:0
16 кръг
„Славия” – „Берое”  0:1
17 кръг
„Ботев” (Пловдив) – „Славия”  1:0

Класиране: 
1. „Литекс” 16 13 1 2 30-9 40 т.
2. „Лудогорец” 17 12 2 3 35-12 38
3. „Ботев” 17 8 2 7 19-13 26
4. „Берое” 17 7 5 5 22-22 26
5. „Левски” 17 6 4 7 33-25 22
6. „СЛАВИЯ” 17 6 4 7 16-14 22
7. „Ч. море” 17 6 4 7 21-20 22
8. „Хасково” 17 5 5 7 17-30 20
9. ЦСКА 17 5 4 8 15-14 19
10. „Марек” 17 5 2 10 19-32 17
11.  „Локо” (Сф) 17 3 7 7 13-22 16
12.  „Локо” (Пв) 16 4 2 10 10-37 14

„Славия” спечели две победи 
над ЦСКА в Младежката група

1 кръг
„Верея” (Стара Загора) – „Славия”
2 кръг
„Славия” – „Берое”  4:0
3 кръг
„Ботев” (Пловдив) – „Славия”  3:1
4 кръг
„Славия” – „Дунав” (Русе)  1:0
5 кръг
„Литекс” – „Славия”  3:2
6 кръг
„ДИТ Спорт” – „Славия”  3:1
7 кръг
„Славия” – ОФК „Несебър”  2:0
8 кръг
„Лудогорец” – „Славия”  3:0
9 кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)  4:1
10 кръг
„Локомотив” (София) – „Славия”  0:1
11 кръг
„Славия” – ЦСКА  3:2
12 кръг
„Видима-Раковски” – „Славия”  0:4
13 кръг
„Славия” – „Черноморец”  1:1
14 кръг
„Черно море” – „Славия”  1:2

15 кръг
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив)  1:0
16 кръг
„Векта” (Пловдив) – „Славия”  1:1
17 кръг
„Славия” – „Левски”  1:1
18 кръг
„Славия” – „Верея”  4:0
19 кръг
„Берое” – „Славия”  1:0
20 кръг
„Славия” – „Ботев” (Пловдив)  4:1
21 кръг
„Дунав” (Русе) – „Славия”  0:1
22 кръг
„Славия” – „Литекс”  3:2

Класиране:
1. „ДИТ Спорт” 22 16 3 3 64-18 51 т.
2. ЦСКА 22 15 2 5 55-18 47
3. „Левски” 22 15 2 5 54-21 47
4. „Лудогорец” 22 14 3 5 60-19 45
5. „Литекс” 22 14 3 5 47-18 45
6. „Берое” 22 14 3 5 41-18 45
7. „СЛАВИЯ” 22 13 4 5 42-24 43
8. „Черно море” 22 13 3 6 46-22 42
9. „Ботев” 22 12 4 6 45-18 40
10. „Локо” (Сф) 22 11 3 8 26-23 36
11. „Черноморец” 22 7 6 9 28-36 27
12.  „Локо” (Пв) 22 5 4 13 17-37 19

Отборът на „Сла-
вия”, който играе в 
Младежката група 
на България до 21 
години, постигна два 
успеха в два мача 
срещу ЦСКА, наложи 
превъзходството си 
срещу „червените” и 
не остави съмнение 
кой е по-класният 
отбор. В третия кръг 
на шампионата сла-
вистите спечелиха 
с 1:0 на комплекса 
„Царско село”, къде-
то домакинстват „ар-
мейците”. Голът на 

победата реализира 
Здравко Милев в 61-
ата минута. 

Заслуженият успех 
на „белите” в това 
дерби беше помра-
чен от новата дълго-
трайна контузия на 
талантливия младеж-
ки национал Стефан 
Велков. Юношата на 
най-стария български 
клуб ще бъде извън 
игра поне до месец 
април 2015 г.

Втората победа 
над ЦСКА беше за-
писана в 14-ия кръг 

и отново дойде след 
сладкото 1:0. Този 
път автор на попа-
дението беше Емил 
Стоев в последните 
минути на оспорва-
ния двубой.

„Славия” постигна 
успех с 2:0 у дома 
срещу „Лудогорец” 
(Разград) в един от 
най-интересните ма-
чове на 11-ия кръг в 
това първенство. То-
дор Динов и Вилиян 
Бижев бяха точни за 
ценната „бяла” побе-
да. 

В осмия кръг на 
шампионата „Сла-
вия” загуби с 1:3 у 
дома от „Левски”. В 
класирането водени-
ят от Петко Петков 
състав заема шесто-
то място с актив от 22 
точки.

Една позиция по-
назад в подреждане-
то пък са седемнай-
сетгодишните слави-
сти. Но в таблицата 
цели шест тима са 
вместени от второ до 
седмо място в интер-
вал само от четири 

точки, което е пред-
поставка за интерес-
ни мачове напролет. 
Най-предно място от 
съставите на „Сла-
вия” през есента 
заема отборът на 
юношите младша 
възраст „Б”, родени 
1999-а година, който 
е втори. 

При децата „А” 
славистите са трети, 
а в групата за деца 
„Б” „белите” са четвъ-
рти, но само на точка 
след втория.

Отборът на „Славия” до 21 години, воден от Петко Петков

Младежка група до 21 години

Елитна юношеска група до 17 години
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13.  „Чавдар” 22 5 3 14 21-50 18
14. „Дунав” 22 5 1 16 21-55 16
15.  „Векта” 22 4 4 14 9-58 16
16. „Видима-Р-ски” 22 4 1 17 19-59 13
17. „Верея” 22 2 4 16 11-58 10
18.  „Несебър” 22 1 3 18 7-61 6

1 кръг
„Славия” – „Ботев 57”  4:2
2 кръг
ФК „София” – „Славия”  0:2
3 кръг
„Славия” – „Витоша” (Бистрица)  6:0
4 кръг
„БМ Спорт” – „Славия”  0:8
5 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София)  0:0
6 кръг
„ДИТ Спорт” – „Славия”  2:1
7 кръг
„Славия” – „Септември”  1:0
8 кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия”  2:3
9 кръг
„Славия” – „Люлин”  4:0

10 кръг
„Славия” – „Левски”  4:0
11 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия”  0:5
12 кръг
„Славия” – ЦСКА  1:2
13 кръг
„Елит” – „Славия”  2:5

Класиране:
1. „ДИТ Спорт” 13 13 0 0 73-6    39 т.
2. „СЛАВИЯ” 13 10 1 2 44-10 31
3. ЦСКА 13 10 0 3 48-7 30
4. „Септември” 13 9 1 3 38-12 28
5. „Левски” 13 8 2 3 37-16 26
6. ФК „София” 13 7 1 5 24-32 22
7. „Чавдар” 13 6 0 7 33-30 18
8. „Левски-Раковски” 13 6 0 7 30-28 18
9. „Ботев 57” 13 5 2 6 31-24 17
10. „Елит” 13 5 1 7 20-27 16
11. „Локомотив” 13 4 2 7 30-23 14
12.  „БМ Спорт” 13 2 0 11 13-67 6
13.  „Витоша” 13 1 0 12 11-79 3
14. „Люлин” 13 0 0 13 5-76 0

1 кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)  2:0

2 кръг
„Ботев 57” – „Славия”  0:4
3 кръг
„Славия” – ЦСКА  1:1
4 кръг
„ДИТ Спорт” – „Славия”  0:3
5 кръг
„Славия” – „Септември”  2:0
6 кръг 
„Левски-Раковски” – „Славия”  1:6
7 кръг
„Славия” – Ферион”  10:0
8 кръг
„Славия” – „Левски”  1:2
9 кръг
„Локомотив” (София) – „Славия”  0:6
10 кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия”  0:3
11 кръг
„Славия” – „Ботев 57”  15:0
12 кръг
ЦСКА – „Славия”  1:1
13 кръг
„Славия” – ДИТ Спорт”  0:0
14 кръг
„Септември” – „Славия”  0:4

Класиране:
1. „Левски” 14 12 0 2 63-5 36 т.
2. ЦСКА 14 10 4 0 45-7 34
3. „СЛАВИЯ” 14 10 3 1 58-5 33
4. „Септември” 14 7 2 5 36-24 23
5. „Левски-Раковски” 14 6 3 5 21-24 21
6. „Чавдар” 14 7 0 7 20-26 21
7. „ДИТ Спорт” 14 4 5 5 15-18 17
8. „Локомотив” 14 3 1 10 11-37 10
9. „Ферион” 14 2 0 12 11-52 6
10. „Ботев 57” 14 0 0 14 8-90 0

1 кръг
„Славия” – „Левски”  1:0
2 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия”  0:5
3 кръг
„Славия” – ЦСКА  1:1
4 кръг
„Оскар Е.Л.” – „Славия”  2:4
5 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София)  2:0
6 кръг
„ДИТ Спорт” – „Славия”  3:0
7 кръг
„Славия” – „Септември”  1:0
8 кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия”  0:2
9 кръг
„Славия” – „Ферион”  7:0
10 кръг
„Левски” – „Славия”  3:2
11 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски”  1:2
12 кръг
ЦСКА – „Славия”  0:0
13 кръг
„Славия” – „Оскар Е.Л.”  3:0
14 кръг
„Локомотив” (София) – „Славия”  0:4

Класиране:
1. „Левски” 14 12 1 1 53-8 37 т.
2. „ДИТ Спорт” 14 9 3 2 41-10 30
3. ЦСКА 14 9 2 3 39-12 29
4. „СЛАВИЯ” 14 9 2 3 37-11 29
5. „Септември” 14 6 2 6 23-21 20
6. „Оскар Е.Л.” 14 4 4 6 24-32 16
7. „Локомотив” 14 5 1 8 16-37 16
8. „Левски-Раковски” 14 3 3 8 20-35 12
9. „Ферион” 14 1 3 10 15-61 6
10. „Чавдар” 14 0 3 11 4-45 3

„Славия” се класира до 
това турнирно стъпало при 
децата, родени през 2001 г. 
Последователно бяха побе-
дени съставите на „Литекс” 
с 3:1 у дома и над пловдив-
ския „Спартак” като гост с 
2:1. 

В срещата от първия 
кръг на надпреварата Фи-
лип Кръстев, Мартин Ми-
хайлов, Димитър Стоянов 
между 20-ата и 55-ата ми-
нута дадоха три гола аванс 
в полза на „белите”, преди 
Венислав Банчев да върне 
едно попадение за ловчан-
лии в 67-ата минута .

След това, на четвъ-
ртфиналите, лесно беше 
отстранен „Спартак” (Плов-
див).

Особено драматично 
беше отпадането в същия 
турнир на славистите, ро-

Съставът на „белите” юноши до 17 години, с треньор Ивайло Семерджиев

Страниците подготви Асен ДАСКАЛОВ

дени през 1997 г. Това се 
случи след изпълнение 
на дузпи срещу ЦСКА на 
игрището в „Царско село”. 
В редовното време двата 
отбора завършиха наравно 
1:1, а при дузпите „Славия” 
направи два пропуска и за-
губи с 2:4. 

В 40-ата минута на сто-
личното дерби домакините 
от ЦСКА поведоха в резул-
тата с гол на Иван Ангушев, 

а в 64-ата минута вратарят 
на „белите“ Християн Васи-
лев получи червен картон, 
но това на попречи на отбо-
ра да изравни чрез Стефан 
Терзиев в 80-ата минута. 
Малко преди края на дву-
боя „армейците“ също оста-
наха с човек по-малко на 
терена заради изгонването 
на Никола Маджаров.

При последвалите дузпи 
шансът беше на страната 
на ЦСКА и „Славия” достой-
но отпадна от турнира.

„Белите” достигнаха до полуфинал 
за купата на БФС

Осминафинали 
Юноши младша възраст, 
родени 1997 година:
ЦСКА – „Славия” 4:2 след дуз-
пи, 1:1 в редовното време
Юноши младша възраст „Б”, 
родени 1999 година:
„Славия” – „Етър” (В. Търново) 
15:0

Деца, родени 2001 година
„Славия” – „Литекс” 3:1
Четвъртфинали 
Юноши младша възраст, 
родени 1999 година
„Ботев” (Пв) – „Славия” 2:1
Деца, родени 2001 година
„Спартак” (Пв) – „Славия” 1:2 

турнир за купата на БФС

Юноши младша възраст „Б”, 
родени 1999-а година, 
столично първенство

Деца „А”, 
родени 2000 година,
столично първенство

Деца „Б”, 
родени 2001 година,
столично първенство
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Безспорната прима 
на славистката худо-
жествена гимнасти-
ка днес е Цветелина 
Найденова. Това тя 
доказа и със спечел-
ването на световната 
титла в многобоя с 
българския ансамбъл 
на 27 септември в 
Бурса. В турския град 

успехи за млади слависти 
В последните месеци няколко млади състезатели на „белия” клуб показаха високата си класа и дадоха 

заявка за още по-бляскаво бъдеще пред тях. Славистките надежди постигнаха успехи в традиционни за 
дружеството спортове като бокс, художествена гимнастика, шорттрек и модерен петобой. Предлагаме 
ви панорама на техните успехи. 

16-годишната сла-
вистка Катрин Манои-
лова спечели стартове-
те на 500 и 1000 м при 
жените от държавното 
първенство по шорт-
трек, което се състоя 
в края на ноември в 
Зимния дворец в Со-
фия. На късата дис-
танция тя завърши с 
време 47,503 секунди. 
Призовата тройка бе 
допълнена от други две 
момичета, състезаващи 
се за „белите“ - Зорница 
Пенчева с време 48,385 
секунди и Нели Цанкова 
- с 48,423 секунди. На 
дългата дистанция Ка-
трин се класира първа 
с 1:37,890 минута. Трета 
остана нейната съот-

борничка от „Славия“ Нели Цанкова с 1:42,160 
минута.

При мъжете титлите на 500 и 1000 м също от-
идоха на „бял“ адрес - Цветан Цанков завърши 
с време 44,871 секунди на късата дистанция, а 
на дългата взе златото с време 1:31,240 минута.

„Белите“ заслужиха първите места и при юно-
шите! На 500 м триумфира Димитър Георгиев с 
време 44,871 секунди. Трети остана друг „бял“ 
състезател - Клаудио Насри. Той пък се отличи 
на дългата дистанция от 1000 м, където граб-
на златото с време 1:32,380 минута, а втори 
този път завърши Георгиев, постигайки време 
1:32,930 минута.

Славистът Благой 
Найденов заслужи 
олимпийската титла 
за младежи по бокс в 
категория до 81 кг от 
игрите, проведени в ки-

тайския град Нанджин. 
На финала на 28 август 
българският предста-
вител победи по точки 
казахстанеца Вадим 
Казаков. По този на-
чин възпитаникът на 
„белия” клуб спечели 
всички трофеи в своята 
възрастова група, след 
европейската титла от 
2012 г. и световната от 
24 април тази година. 

След успеха си на 
олимпийския ринг шам-
пионът сподели пред 
сайта на БОК: „Дойдох 
тук за златния медал 
и се гордея много, че 

не разочаровах никого 
днес. Невероятно е, не 
мога да опиша с думи 
колко съм развълнуван, 
а чувството да си на 
почетната стълбич-
ка е уникално. Посве-
щавам титлата на 
майка си и на кръстни-
цата си. Сега ще взе-
ма кратка почивка и 
продължавам с трени-
ровките. Колкото до 
мача – казахстанецът 
беше много агресивен, 
знаех, че са го надъха-
ли да се хвърли на мак-
симум срещу мен, но 
издържах.”

Славистът Явор 
Пешлеевски завъ-
рши пети в модерния 
петобой на вторите 
младежки олимпийски 
игри в китайския град 
Нанджин. Всъщност 
състезанията бяха по 

четирибой, защото до 
18-годишна възраст 
петобойците се състе-
зават на плуване, 
стрелба, фехтовка и 
крос, а след това се 
добавя и ездата.

Явор, който е възпи-

таник на големия пето-
боец от „белия” клуб 
Велко Братанов, бе 
най-добър във фех-
товката през първия 
ден. Във втория ден на 
състезанието това му 
даде възможност да 
спечели 300 точки във 
фехтовката, 310 точки 
в плуването и нови 533 
в комбинирания старт 
на бягане и стрелба. 
Така с актив от 1143 
точки славистът стигна 
до петото място. Шам-
пион стана руснакът 
Александър Лифанов 
с 1183 т.

националният ни със-
тав събра 34,449 точ-
ки и категорично за-
служи първото място. 

Златото бе поредно 
в кариерата на Цвети, 
след успеха на бухал-
ки от европейското 
в Баку, по-рано тази 
година и световна-
та титла в Монпелие 

през 2011 г. . 
Родената на 28 

април 1994 г. софиян-
ка, започва да се за-
нимава с любимия си 
спорт в „Славия“, още 
когато е на четири го-
дини и половина. От 
пет сезона е част от 
националния отбор, а 
в последните три го-
дини неизменно е из-
бирана и за спортист 
№1 на „белия” клуб. 

Възпитаничка на „Славия” 
стъпи на световния връх

Цветелина 
Найденова в 
момент на 
почивка след 
поредната 
тренировка      

„Бяла” олимпийска титла 
по бокс при младежите

Благой Найденов 
заслужи олимпий-
ското злато при 
младежите

Катрин Маноилова 
отново бе 
недостижима 
сн: www.viasport.bg

Явор 
Пешлеевски 
е пети в 
петобоя на 
младежката 
олимпиада

Млада звезда на „Славия“ 
обра титлите в държавното 
първенство по шорттрек

Волейбол 13

Въ р х о в н и я т 
администра-
тивен съд 

(ВАС) отсъди в полза 
на Матей Казийски по 
делото срещу волей-
болен клуб „Славия”. 
„Белите”  изявиха фи-
нансови претенции 
към бившия си състе-
зател за неустойка на 
стойност 180 хиляди 
евро заради нару-
шаване на клауза по 
договор, който напа-
дателят е подписал с 
клуба през юли 2003 г. 
ВАС отхвърли като не-
основателен иска на 
ВК „Славия”, който ще 
трябва и да заплати 
разходите по дело-
то в размер на 7200 
лева. Решението е 
окончателно, стана из-
вестно на 30 ноември. 

Около две седмици по-
рано председателят 
на волейболния клуб 
на „белите” и член на 
Управителния съвет на 
БФВолейбол Влади-
мир Симеонов заяви, 
че правата на Казийски 
може да бъдат спрени 
заради неплащане 
на въпросната сума 
от 180 хиляди евро. 
„Като пълнолетен 
е подписал договор 
с нас. Има клауза за 
неустойка в размер 
на 180 хиляди евро, 
с което той (Матей 
Казийски) приключва 
всякакви финансови 

отношения с ВК „Сла-
вия”. Неустойката се 
плаща еднократно, 
не всяка година. Това 
се случи, когато той 
беше състезател на 
"Динамо" (Москва). 
Без наше знание, раз-
трогна си договора 

и подписа с „Тренто”, 
заяви Владимир Си-
меонов след края на 
заседание на Упра-
вителния съвет на 
Българска федерация 
по волейбол.

В момента Матей 
Казийски носи екипа на 

„Енърджи Трентино”, 
а от лятото на 2012 г. 
преустанови участието 
си в българския нацио-
нален отбор. Казийски 
и Радостин Стойчев 
се завърнаха в ита-
лианския гранд преди 
няколко месеца, след 
като изкараха една го-
дина в турския „Халк-
банк” (Анкара).

До момента, след 
девет изиграни кръга, 
„Енърджи Трентино” 
(Тренто) се намира на 
четвърто място в ита-
лианското първенство 
с 18 точки.

Младият женски 
волейболен отбор 
на „Славия” заема 
петото място в шам-
пионата на Бълга-
рия. До момента „бе-
лите” успяват да се 
наложат единствено 
срещу абсолютния 
аутсайдер „Сливен”, 
който досега няма 
нито един спечелен 
гейм. Двете побе-
ди в девет двубоя 
за славистките са 
именно срещу сли-
венския отбор, на-
миращ се на шесто-
то, последно място 
в класирането. 

От своя страна 

Мъжете 
продължават 
участието си 
във второто 
ниво

Мъжкият отбор на 
„Славия” по волейбол 
играе във втора лига 
на България през се-
зон 2014-2015. Целта 
тази година е завръ-
щане в елита, като до 
момента „белите” са 
на четвърто място в 
класирането. Основ-
ни съперници на сла-
вистите за челните 
места в „Б” група са 
„Тетевен Волей”, „Бо-
тев” (Луковит) и „Вик-
тория Волей” (Плов-
див). 

Активът на младия 
състав на „Славия” 
е 14 точки. Изоста-
ването след лидера 
„Тетевен Волей” е 10 
пункта. 

До края на година-
та тимът от София 
има да играе като 
гост срещу „Раков-
ски” (Севлиево).

Страницата 
подготви

Асен ДАСКАЛОВ

„белите” нямат нито 
една спечелена 
част срещу първите 
четири тима в под-
реждането, които са 
„Левски”, „Марица” 
(Пловдив), ЦСКА и 
„Казанлък Волей”. 
При добро стечение 
от обстоятелства-
та, в предстоящи-
те двубои „Славия” 
може да открадне 
точки от „червените” 
или от „Казанлък”, 
но определено няма 
шансове срещу фа-
воритите за титлата 
„Левски” и „Марица”. 

Израстването на 
младите състеза-

телки в отбора е 
основна цел през 
този сезон. С при-
вличането на една 
или две по-опитни 
волейболистки, в 

следващите години 
ще могат да бъдат 
преследвани по-
сериозни цели, като 
влизане в челната 
тройка.

Женският волейболен отбор на „Славия”

РЕзултАтИ И ПРоГРАМА: 
1 кръг 
ЦСКА – „Славия”  3:0 (25:10, 25:14, 25:17)
2 кръг 
„Славия” – „Левски”  0:3 (14:25, 18:25, 18:25)
3 кръг
„Сливен” – „Славия”  0:3 (23:25, 18:25, 20:25)
4 кръг 
„Марица” (Пловдив) – „Славия” 3:0 (25:12, 25:16, 25:9)
5 кръг
„Славия” – „Казанлък Волей” 0:3 (20:25, 18:25, 21:25)
6 кръг
„Славия” – ЦСКА  0:3 (16:25, 13:25, 22:25)
7 кръг
„Левски” – „Славия”  3:0 (25:16, 25:21, 25:14)
8 кръг
„Славия” – „Сливен”  3:0 (25:12, 25:8, 25:16)
9 кръг
„Славия” – „Марица” (Пловдив) 0:3 (13:25, 11:25, 11:25)
10 кръг
12 декември, 18 часа зала „Арсенал”
„Казанлък Волей” – „Славия”
11 кръг
16 януари, 16 часа зала „Васил Симов”
ЦСКА – „Славия”
12 кръг
23 януари, 17 часа зала „Панайот Пондалов”
„Славия” – „Левски”

Класиране:
1. „Левски” 9 9 0 27:2             26 точки
2. „Марица” 9 8 1 26:4 25
3. ЦСКА 9 4 5 15:16 13
4. „Казанлък Волей” 9 4 5 13:17 11
5. „СЛАВИЯ” 9 2 7 6:21 6
6. „Сливен” 9 0 9 0:27 0

http://bg.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/1994
http://www.viasport.bg
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Славистката водна 
топка възвръща пре-
дишните си водещи 
позиции. Усеща се 
доста отчетливо през 
последните година-
две. Първо по масо-
во посетените тре-
нировки на отборите 
на подрастващите 
на столичния басейн 
„Диана”. След това и 
по класиранията на 
същите тези състави. 
И накрая и по Купата 
на България, спече-
лена от женския от-
бор.

Може би най-ва-
жната причина за 
възраждането на во-
дната топка в „Сла-
вия” при подраства-
щите е 

„Славия” спечели купата при жените, а трите отбора 
при подрастващите играха във финалните шестици  

тима, както при по-
малките.

През лятото „бели-
те” участваха на меж-
дународния турнир за 

ден също от Бенин-
ски, стана 

втори 
в първенството 

след врачанския „Бо-
тев 2000”, но пък взе 
Купата на България, 
подсилен от три мо-
мичета от друг столи-
чен тим - „Локомотив 
Никола Нанов” (в този 
турнир регламентът го 
позволява). Резултати 
във финалната фаза 
на басейн „Диана”: 
„Славия” – „Ботев 
2000” (Враца) 10:7, 
„Славия” – „Арда” 
(Кърджали) 16:5 и 
„Славия” – „Черномо-
рец” (Бургас) 18:4.

Всички тези добри 
изяви са заслужена 
отплата и за труда 

добрата работа 

и ентусиазмът на Ан-
гел Бенински. Сам до-
бър ватерполист, кой-
то още играе в мъж-
кия състав на клуба, 
врачанинът отдавна 
е свързан с водната 
топка в „Славия”, пе-
челил е и титлата, и 
Купата на България 
с мъжкия тим. Сега с 
много упоритост рабо-
ти с децата и момче-
тата и през последния 
сезон за първи път 
от поне десетилетие, 
„белите” изпратиха 
свои селекции във 
финалните шестици 
на държавните пър-
венства в три възрас-
тови групи.

купа „Турбо” в унгар-
ския град Сентеш и 
отборът за момчета 
завърши пети в група-
та си.

Женският състав 
на дружеството, во-

на човека, който вече 
близо три десети-
летия олицетворява 
славистката водна 
топка, ръководителят 
на клуба Стоян Алек-
сандров.

Водените от Бенин-
ски състави записаха 
следните класирания 
– четвърто място при 
децата (родени 2002 
г. и по-малки), пето 
място при момчетата 
(2000 г.) и шесто мяс-

то при юношите млад-
ша възраст (1998 г). 
И юношите старша 
възраст записаха до-
бро класиране – пето 
място, но при тях във 
финалната фаза игра-
ха четири, а не шест 

„Славия” спечели Купата на България при жените за четвърти 
път в историята си. На втория ред вляво е президентът на клу-
ба Стоян Александров, а най-вдясно треньорът Ангел Бенински

Детският отбор на „белите” завърши четвърти на финали-
те за държавното първенство

Когато при момчетата играят столич-
ните „Славия” и „Локомотив Никола На-
нов” във водата винаги е горещо

Напрегнат 
момент от мач 
на юношите 
младша

Детският отбор по водна топка на „Славия” 
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На 2 ноември 
ни напусна за-
винаги Георги 

Миланов – човекът, 
който изведе и трайно 
настани „белия“ хокей 
на върха у нас и утвър-
ди марката „Славия“ 
на международно ниво. 
Сдържан и последова-
телен, той не обичаше 
големите приказки и не 
се изхвърляше с праз-
ни обещания. Предпо-
читаше резултатите да 
бъдат оценката за него 
- за треньорската му 
дейност и в качеството 
му на ръководител на 
клуба. И тази оценка 
със сигурност е най-ви-
соката, която може да 
бъде дадена! Като със-
тезател печели титлата 
през 1985 г. и е избран 
за най-добър вратар 
на първенството у нас. 
С националния отбор 
участва на редица све-
товни шампионати, 
включително на пър-
венството в група „Б“ в 
Швейцария през 1976 г. 
при единствената поява 
на България на толкова 
високо ниво. Като тре-
ньор на „белите“ има 
зад гърба си 17 шам-
пионски титли, 10 купи 
на страната и 48 мача 
в европейските клубни 
турнири. Като селек-
ционер на националите 
през XXI век води Бъл-
гария на осем световни 
първенства във втора 
дивизия. На две от тях 
печели третото място в 
групата, даващо брон-
зови отличия – през 
2003 и 2012 г. на шам-
пионатите, състояли се 
в София.

Роден е на 8 септем-
ври 1952 г. в София. 
Започва да тренира 
хокей през 1966/67 г. 
към тогавашната школа 
при градския съвет на 
БСФС. Първият му тре-
ньор е Димитър Генков, 
бивш състезател на 
„белите“. През 1968 г. 
Миланов преминава в 
„Славия“ и се подготвя 
при един от основатели-
те на хокея в клуба Ди-
митър Войнов. Отбива 
военната си служба в 
ЦСКА. Но изкушението 

да остане при армей-
ците, които тогава се 
радват на изключител-
ни условия за подготов-
ка (треньор Вениамин 
Александров – двукра-
тен олимпийски шам-
пион като състезател 
със Сборная през 60-те 
години) не е достатъчно 
и се завръща.

С огромен принос за 
историческата титла от 
1985 г., отворила пътя 
към тоталната хегемо-
ния на „белите“ в след-
ващите повече от 25 
години. Играе в леген-
дарния първи и един-
ствен плейоф с „Левски-
Спартак“ през спомена-
тия сезон. Двубоят се 
провежда на 30 януари 
1985 г. в Зимния дворец 
на спорта в Студентски 

град. Преди мача „бе-
лите“ водят на „сините“ 
с три точки след редов-
ния сезон и победа ги 
прави шампиони. След 
първата третина резул-
татът е 6:1 за „Славия“, 
а в следващите две час-
ти левскарите връщат 
четири гола. „Натисна-
ха ни и накрая беше 
здраво опълчение, но 
повече голове не пус-
нах и триумфирахме 
със златните медали“, 
бяха думите на Мила-
нов в интервюто, кое-
то той даде за вестник 
„Славия“ във връзка с 
60-годишнината си пре-
ди две години.

Ключова е ролята му 
за възстановяване ра-
ботата на пързалката и 
съхраняването на леде-

ните спортове в „белия“ 
клуб през последното 
десетилетие на XX век, 
защото в началото на 
90-те тя е превърната в 
...склад. За този период 
в спомените му в алма-
наха „100 години „Сла-
вия“ четем: „През 1993 
г. чрез старши тре-
ньора на футболния 
ни отбор Петър Ми-
ладинов установихме 
контакт с външнотър-
говското дружество 
„Инко“. Съгласиха се 
да помогнат на клуба, 
да възстановим инста-
лацията и да пуснем 
пързалката. Подписа 
се договор за съвмест-
на дейност. При това 
наново бе учреден клу-
ба под името „Клуб по 
кънки и хокей на лед“. 
За ръководител бе ут-
върден г-н Димитър 
Луджев, министър в 
първото правител-
ство на СДС. А аз ста-
нах зам. председател. 
Куриозното е, че това 
положение се запази 
близо 10 години.“

През последното де-
сетилетие благодаре-
ние на подкрепата на 
Миланов като ръково-
дител бе подадена ръка 
и на аматьорския хокей 
в България. Подпомог-
нато бе неговото про-
хождане у нас, а по-на-
татъшното му развитие 
до нивото на Балканска 
хокейна лига вече е 
дело изцяло на сина му 
Мартин. 

Задължително тряб-
ва да бъде прибавен 
и приносът на Георги 
Миланов, отново в ка-
чеството му на шеф на 
клуба, за създаването 
на женски хокеен отбор 
на „Славия“, спечелил 
и първата официална 
титла на България в 
това направление през 
2008 г.

Освен хокея на лед 

под шапката на клуба 
по времето на управле-
нието на Георги Мила-
нов са още фигурното 
пързаляне и шорттрека. 
Няма как да бъде под-
минат приноса му като 
ръководител на „бели-
те“ за постиженията и в 
тези спортове, донесли 
на България междуна-
родна слава. Тук влизат 
триумфите и световни-
те титли на танцовата 
двойка Албена Денко-
ва и Максим Стависки, 
европейското злато на 
щафетата в шорттрека, 
както и индивидуалните 
постижения на трикрат-
ната медалистка от зим-
ни олимпийски игри в 
същия спорт – Евгения 
Раданова.

Жоро остави своята 
ярка диря за историята 
и това е видно от факти-
те изброени дотук. Още 
ми е трудно да свикна с 
мисълта, че отивайки на 
пързалката на „Славия“ 
и качвайки се към кан-
целарията вече никога 
няма да зърна фигурата 
му, седнала зад бюрото, 
отрупано с документи. 
Няма да съм свидетел 
на вълненията му на 
пейката по време на 
мачовете. Десетки спо-
мени, свързани с него, 
се въртят из главата 
ми докато пишех гор-
ните редове. Най-ярък 
и силен бе моментът 
на последната ни сре-
ща – тогава, когато той 
видя и разлисти готовия 
алманах за 100-годиш-
нината на „Славия“. И 
никога няма да забра-
вя ръкостискането му и 
топлите думи, с които 
похвали свършената от 
мен работа. Почивай в 
мир, Жоро! Ти оставаш 
завинаги с нас – в ми-
слите и спомените ни...

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Георги Миланов остави 
25-годишна златна диря в 
„бялата“ хокейна история

Кончината на Георги Миланов бе отбеля-
зана с обширен материал, подготвен от 
Иван Чешанков, в сайта на международ-
ната федерация по хокей на лед
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Изминаващата 2014 г. не бе от най-запомняща-
та се откъм спортни постижения в историята на 
„белия” клуб, но в славистките анали място на-
мират не една и две инициативи. За някои от тях 
ще ви предложим кратка панорама.
Баскетболната купа на европейските шампи-
онки (вдясно), спечелена на два пъти от сла-
вистките и Балканската клубна купа, заслуже-
на също на два пъти, но от футболистите, 
бяха показани на гостите на премиерата на 
алманаха „100 години „Славия”, състояла се на 
28 март. На събитието в зала „Универсиада” 
дойдоха около 250 деятели, бивши и насто-
ящи състезатели и треньори на „белия” клуб. 
Уникалното издание бе второ от трилогията 
посветена на вековния славистки юбилей. Тре-
тата част от поредицата - „Един век футбол 
в бяло” предстои да излезе този месец.
Още подробности на стр. 8-9

На 4 април в зала 1 на НДК се проведе концерт на рокгрупите „Спринт” (на снимката вляво) и „Импулс”, част от проявите 
в чест на вековния юбилей на „белия” клуб. Пред близо 2000 слависти рокаджиите забиха и по една своя песен посветени 
на „Славия”. Прекрасна гледка представляваха и спонтанно явилите се на сцената близо сто малки почитатели на „бя-
лата” идея. Едновременно с концерта се състоя и премиерата на документалния филм „Вековна „Славия”.

Документалната лента „Вековна „Славия” с ре-
жисьор славистът Андрей Слабаков бе предста-
вена официално на 4 април в зала 1 на НДК. Наред 
с другите достойнства на филма в него се от-
кроява заснемането на възстановката при учре-
дяването на „белия” клуб. Снимките за това са 
реализирани с участието на фенове на „Славия” 
в рамките само на един ден – 26 март. Част от 
снимачната работа е осъществена в кафене в 
ретро стил (на снимката), а другата „на полето 
край Руски паметник”, където в два часа подир 
пладне на 10 април 1913 г. се ражда най-старият 
съществуващ и днес спортен клуб в България.

На футболната арена през 
2014 г. най-голям успех бе 
спечелването на шампион-
ската титла от детския 
отбор на дружеството. 
Възпитаниците на Иво 
Градев заслужено ликуваха, 
като сломиха на финала в 
Правец ЦСКА с 4:1, след из-
пълнение на дузпи. Триум-
фът на младите слависти 
родени през 1999 г. доказа 
за пореден път, че школа-
та на „Славия” е една от 
най-силните у нас.

Славистката 2014 г. 


