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Точно тя е благоро-
ден спътник на „Ста-
рата дама на родния 
спорт”, вече повече от 
столетие. И спазвайки 
я, славистите сломиха 
„Левски” в последния 
за 2014 г. футболен 
мач. Както техните 
предшественици пра-
вят това в първия дву-
бой със „сините” от 
далечния вече 1 април 
1915 г. Така бе затво-
рен вековния цикъл на 
това най-старо българ-
ско съперничество, за-
почнало и завършило 

с победа „Славия”. 
Отново традицията 

се мярна и в дебютния 
мач за новата годи-
на, когато във Варна 
не без солидна доза 
съдийски ущърб „бе-
лите” загубиха в калта 
на ст. „Тича”.  

Но най-силно ува-
жението към тради-
циите на „Славия” си 
пролича на премиера-
та на книгата „Един век 
футбол в бяло”. Стоти-
ци слависти изпълни-
ха зала 2 на културния 
дом „Красно село”, 

за да станат част от 
вечната „бяла” магия. 
Три поколения слав-
ни ветерани засвиде-
телстваха за пореден 
път верността си към 
„Славия”. Тук бе и се-
гашният представите-
лен тим начело с ръко-
водството си, за да 
покаже, своята прием-
ственост. Реликвите, 
които бяха изложени, 
пък дадоха възмож-
ност и на най-младите 
„бели” фенове да се 
докоснат до великото 
минало на столетния 

Силата на традицията
клуб и да попият от не-
говата непреходност. 
Атмосферата в зала-
та вдъхнови всички 
присъстващи и дано 
този славистки дух да 
се пренесе и в редици-
те на днешния тим на 
„Славия”, защото тра-
дицията повелява, а 
миналото задължава. 

През есента момче-
та в бяло вече на ня-
колко пъти го показа-
ха. Спряха временния 
лидер ЦСКА насред 
„Армията”, изпусна-
ха да бият като гост 

Дунавът отново 
стана славистки при 
Козлодуй  На стр. 16

Премиерата на книгата за 
футболната история на 
„Славия” вече е факт  

На стр. 10-11

трикратния шампион 
„Лудогорец”, но и ра-
венството бе ценно, 
а за финал надвиха и 
вечния съперник „Лев-
ски”. А на „белите” фе-
нове поне засега това 
им стига - силно срещу 
силните. Запази ли 
се тези тенденция и 
другото ще дойде и то 
скоро. Справка, исто-
рията и традицията.    

Интервю 
с Жереми 
Манзоро

На стр. 7

Спомен за 
Иван Давидов  

На стр. 14
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Децата на "Славия" Бе з с п о р е н 
факт е, че за-
даващият се 

нов стадион на „Овча 
купел” трябва да по-
стави началото на 
ново летоброене за 
„Славия”. В преносен 
смисъл, разбира се, 
защото през април 
„белите” ще станат 
законно, доказано и 
без шмекерии, както 
се случва на много 
други места у нас, на 
102 години.

Въпросът с лето-
броенето има друг 
много важен аспект. 
Изграждането на мо-
дерната арена, за 
уреждането на до-
кументите, на която 
ПФК „Славия” досега 
е платил луди пари, 
вече изцяло е в ръ-
цете на германските 
партньори на клуба. 
И според абсолютно 
еднозначните сиг-
нали, които идват 
от ръководството на 
„белите” би трябвало 

първата копка 
на сектор „Г” 

на бъдещия модерен 
стадион на „Славия” 
да стане до края на 
годината.

Случи ли се това 
„Славия” автомати-
чески се превръща  
може би в най-ста-
билния клуб у нас. 
Със стадион-мечта, 
който освен пре-
красни условия за 
играчи и публика, ще 
осигурява и серио-
зен годишен приход 
в клубната каса. А 
това пък няма как да 
не значи и по-силен 
отбор, с по-големи 
амбиции.

И това първен-
ство вече го пишем 
в графата „пропус-
нати”. Защото спо-
ред първоначалните 
финансови параме-
три за сезона и на-
правената селекция 
от Милен Радуканов 
„на хартия” отбо-
рът трябваше да е 
в първата шестица. 

На практика обаче е 
във втората.

Иван Колев опре-
делено стабилизира 
тима, който направи 
няколко наистина 
запомнящи се игри – 
0:0 в Разград срещу 
„Лудогорец”, равен-
ството при визитата 
на „Армията” срещу 
ЦСКА, победата сре-
щу „Левски”. Като чо-
век не трябваше да 
е кой знае какъв раз-
бирач, за да види, 
че и срещу „Лудого-
рец”, и в двата мача 
с „червените” побе-
дата прилягаше по-
вече на славистите.

Но в същото вре-
ме мястото под чер-
тата на първата шес-
тица е заради недо-
пустимо слабите и 
безлични игри на ст. 
„Славия”. Най-вече 
срещу „Локомотив” 
(Пловдив), „Черно 

море” и столичните 
„железничари”.

Затова и отново 
разнобоят в чув-
ствата и емоциите 
съпътства предста-
вянето на  „белите”. 
Очертава се до края 
на сезона треньорът 

Колев да опипва 
състава и да гради 
отбор за догодина. 
Когато стадионът 
вече трябва да е 
тръгнал и ситуация-
та в клуба ще е ко-
ренно различна.

Иначе 

В началото на годи-
ната се появиха доста 
нови артикули с ем-
блемата на „Славия”. 
Сред тях се открояват 
и най-новите шалове 
с клубните цветове. За 
първи път е поставена 
и актуалната емблема, 
както и интересна ре-
плика на първата. 

На премиерата на 
книгата „Един век фут-
бол в бяло“ пък беше 
показан и специален 
комплект значки, по-
светен на най-старото 
българско дерби „Сла-
вия“ - „Левски“, което 
на 1 април 2015 г. ще 
чества един век от 

Уважаеми читатели, днес ви запознава-
ме с Виктория Трифонова Индoс. Тя е едно 
от най-новите попълнения сред феновете 
в „белите” редици. Още при раждането й 
на 28.01.2014 г., гордият й татко Трифон 
веднага се „взе в ръце” и засипа малката 
фенка с артикули на любимия отбор!

Очакваме вашите снимки на малки-
те почитатели на „Славия“ или на до-
машните ви любимци прегърнали „бя-
лата” идея, или на някой друг интере-
сен обект свързан със „Славия”, както 
и текст към тях. Всички изпратени 
фотоси до редакцията ще бъдат пу-
бликувани.

първото му издание. 
Интерес за колекцио-
нерите представлява и 
друга серия – „Година 
първа от втория век на 
„Славия”. Тя включва 
шест висококачестве-
ни значки, специална 
табелка и уникален 
номер.

В магазина на ул. 
„Бяло море“ № 2 в Со-
фия могат да се на-
мерят още магнити, 
запалки, подложки за 
чаши, ключодържате-
ли, игли за вратовръ-
зка, както и единични 
значки с различните 
емблеми на „Славия” 
през годините. Там се 

продават и два диска 
посветени на „белия” 
клуб. 

Първият е CD с пес-
ни за „белите”, а други-
ят е с документалния 
филм “Вековна Сла-
вия”. Цената на DVD-
то е 10 лева. Дискът 
съдържа хроника на 
тържествата по повод 
стогодишнината на 
“белите”. 

Другото ново нещо 
са видеоклиповете 
към песните “Само 
„Славия” на група 
“Спринт” и “Първа лю-
бов” на група “Импулс”.   
Премиерата на “Ве-
ковна Славия” бе през 
април 2014 г. Филмът 
съдържа възстановка 
на основаването на 
клуба преди повече от 
един век, интервюта с 
част от най-значимите 
фигури на “белите” 
отбори в различните 
спортове, както и някои 
от най-запомнящите 
се моменти в клубната 
история.

В магазина на ул. 
“Бяло море” № 2 се 
продават също и по-
следните бройки от 
книгите „Хрониките на 
„Славия” (1910-1944) и 
алманаха  „100 години 
„Славия”, както и ново-
излязлата „Един век 
футбол в бяло”.  

В навечерие -
то на 2015 
г. възникна 

идеята пързалката 
на „Славия“ зана-
пред да носи името 
на починалия през 
ноември миналата 
година дългогоди-
шен председател на 
хокейния клуб Геор-

Предложение

ги Миланов. Пред-
вид огромните му за-
слуги за спасяването 
на ледения стадион 
през 90-те години, 
както и приносът 
му за развитието и 

утвърждаването на 
ледените спортове 
с марка „Славия“ и 
най-вече на хокея на 
лед, това би било за-
служено признание 
за Жоро.

В „бялото“ друже-
ство от години има 
съоръжение, което 
носи името на изтъ-
кнат спортист. Во-
лейболната зала на 
„Славия“ вече почти 

две десетилетия се 
свързва с изтъкна-
тия състезател на 
„белите“ в този спорт 
- Панайот Пондалов. 
Ето защо, инициати-
вата за смяната на 
името на пързалката 
няма да бъде преце-
дент

ЛеДенИят СтаДИон на „беЛИте“ Да
ноСИ ИМето на ГеорГИ МИЛанов

Значки за 
колекционери, нови 
шалове, DVD с песни 
за „белия” клуб 
и филм „вековна 
„Славия” 

славистките 
сърца 

се събраха на пре-
миерата на книгата 
„Един век футбол в 
бяло” на Камен Огня-
нов и се отблагодари-
ха на автора с топли-
на и приятелство. По 
славистки огромният 
му труд беше поче-
тен и признат – все 
пак става дума за ис-
торията на футбола в 
„Славия”, за един век 
мачове, победи, раз-
очарования, голове...  

Николай 
КРЪСТЕВ

Идва ли 
новото 
начало на 
"Славия"

Почитателки на „Сла-
вия” се снимат с цен-
ни клубни реликви, по 
време на премиерата 
на книгата „Един век 
футбол в бяло”
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оброто пред-
ставяне на 
младите ка-
дри на „Сла-

вия“ е най-хубавата 
новина от зимната 
подготовка на „бели-
те“. Треньорът Иван 
Колев взе няколко от 
талантите на дългия 
лагер в турския ку-
рорт Анталия и в кон-
тролните срещи даде 
да се разбере, че ще 
разчита изключително 
много на тях. 

Ясно е, че това ще 
е една от основни-
те цели на Колев до 
края на сезона в „А“ 
група. Първата ше-
стица е недостижима, 
а изпадане от елита 
изглежда абсурдно. 
Така до лятото се 
очертава поредица 
от срещи без голямо 
значение. Но шансът 
те да бъдат използва-
ни за формирането на 
тим, който да вдигне 
летвата през новото 
първенство, не е за 
изпускане. 

„Бялата“ школа 

притежава нужните 
таланти – това се видя 
на няколко пъти в края 
на миналата година, 
когато за потенциала 
си загатнаха Влади-
мир Семерджиев и 
Емил Стоев. Двама-
та, заедно с младоци 
като Ивайло Марков, 
Майк Кръстев, Янис 

Юношите впечатлиха
в контролите в турция

Контролите през зима 2015
28 януари, Анталия

„Славия“ - „Кизилджар“ (Петропавловск, Казахстан) 1:2
„Славия“: Г. Петков, Панов, Пиргов, Везалов, Диего, Дяков, 
Шоколаров, Мбарга, Р. Василев, Фонсека, Станкев (Е. 
Петров, Кръстев, Касай, Марков, Стоянов, Генчев, Вълчанов, 
Семерджиев, Карабельов, Стоев, К. Василев, Атанасов, И. 
Димитров). 
Голмайстори: 1:0 Шоколаров (25), 1:1 Соколенко (75), 1:2 
Жалмагамбетов (85). 

31 януари, Анталия
„Славия“ - „Шахтьор“ (Караганда, Казахстан) 0:0

„Славия“: Г. Петков, Панов, Касай, Пиргов, Стоянов, Шоколаров, 
Вълчанов, Дяков, Станкев, Фонсека, Р. Василев (Кирев, Е. Петров, 
Кръстев, Марков, Генчев, Вълчанов, Везалов, Диего, Мбарга, 
Станкев, Семерджиев, Карабельов, Стоев, К. Василев, Манзоро, 
Атанасов, И. Димитров). 

4 февруари, Анталия
„Славия“ - „Волгар“ (Астрахан, Русия) 1:1

Голмайстор: 1:0 Атанасов (57).

4 февруари, Анталия
„Славия“ - „Пяст“ (Гливице, Полша) 1:3

„Славия“: Г. Петков, Панов, Пиргов, Везалов, Диего, Генчев, 
Мбарга, Вълчанов (60 – Шоколаров), Станкев (72 – Стоев), 
Фонсека, И. Димитров. 
Голмайстори: 0:1 Вилчек (4), 0:2 Желига (32), 0:3 Вилчек (70), 1:3 
И. Димитров (81). 

7 февруари, Анталия
„Славия“ - „Терек“ (Грозни, Русия) 1:0

„Славия“: Е. Петров, Пиргов, Генчев, Диего, Соколов (46 – 
Марков), Семерджиев (65 – Карабельов), Вълчанов, Диего, 
Станкев, Грънчов, Стоянов.
Голмайстор: 1:0 Генчев (48-дузпа). 

7 февруари, Анталия
„Славия“ - „Тираспол“ (Молдова) 2:1

„Славия“: Кирев, Панов, Везалов, Касай, Дяков, Грънчов, 
Фонсека, Атанасов, Шоколаров, И. Димитров, Мбарга.  
Голмайстори: 0:1 Мокану (3), 1:1 Панов (45), 2:1 Дяков (60). 

10 февруари, Анталия
„Славия“ - „Сантредия” (Грузия) 2:1

„Славия“: Г. Петков, Соколов, Стоянов, Везалов, Марков, 
Карабельов, Вълчанов, Атанасов, Станкев, И. Димитров, К. 
Василев. 
Голмайстори: 1:0 К. Василев (21), 1:1 Кердзевадзе (38), 2:1 
Станкев (68).

10 февруари, Анталия
„Славия“ - „Иртиш“ (Павлодар, Казахстан) 3:0

„Славия“: Е. Петров, Грънчов, Пиргов, Панов, Диего, Касай, 
Дяков, Семерджиев, Фонсека, Шоколаров, Р. Василев. 
Голмайстори: 1:0 Р. Василев (22), 2:0 Р. Василев (36), 3:0 Стоев 
(66).

13 февруари, Анталия
„Славия“ - „Заря“ (Луганск, Украйна) 2:1

„Славия“: Г. Петков, Панов, Везалов, Касай, Грънчов, Дяков, 
Манзоро, П. Атанасов, Фонсека, Р. Василев, Шоколаров (Кирев, 
Генчев, И. Димитров, Диего, Семерджиев, Пиргов). 
Голмайстори: 0:1 Малишев (23), 1:1 Касай (34), 2:1 И. Димитров 
(82). 

18 февруари, ст. „Славия“-помощен
„Славия“ - „Витоша“ (Бистрица) 1:2

„Славия“: Кирев, Тодоров, Грънчов, Марков, Стоянов, 
Карабельов, Атанасов, Станкев, Вълчанов, К. Василев, И. 
Димитров (Е. Петров, Христов, Семерджиев, Мбарга, Кръстев, М. 
Иванов, М. Петков).
Голмайстори: 0:1 Събев (10), 1:1 Атанасов (35), 1:2 Садула (55).

21 февруари, ск „Коматево“
„Ботев“ (Пловдив) - „Славия“ 0:0

„Славия“: Г. Петков (62 – Кирев), Панов (75 – Диего), Грънчов 
(62 – Везалов), Пиргов, Касай, Шоколаров (63 – Мбарга), Фонсека 
(75 – Стоянов), Манзоро, Семерджиев (69 – Генчев), Дяков, Р. 
Василев (81 – Стоев). 

„Славия“ стартира 
колебливо пролетния 
дял на шампионата. 
„Белите“ отстъпиха 
на разкаляния терен 
на ст. „Тича“ от „Черно 
море“ във Варна с 0:2, 
но не и без помощ-
та на главния рефер 
Ивайло Стоянов. 

В началото гости-
те действаха видимо 
притеснено, но след 
20-ата минута взеха 
инициативата в свои 
ръце. И когато изглеж-
даше, че двата тима 
ще се оттеглят на по-
чивка при нулево ра-
венство, съдията ряз-
ко наклони везните в 
полза на домакините. 
Той даде дузпа за из-
ключително спорно на-
рушение на Цветомир 
Панов срещу Курьор, 
а в допълнение пока-
за и червен картон на 
защитника. Златинов 
откри от бялата точ-
ка – 1:0. През втората 

Все още не сме готови за сериозна битка. 
Това се видя в последната контрола срещу 
„Ботев“ в Пловдив. Има доста неща, които 
тепърва трябва да анализираме внимателно, 
за да превключим по-бързо от вълна „подго-
товка“ към официалните срещи. 

Наясно съм с титулярните единайсет, но в 
предсезонния период исках да давам шанс 
на всички футболисти да се докажат. 

Не ми хареса, че започнахме със загу-
ба във Варна. Но трябва да питате рефера 
Ивайло Стоянов така ли трябваше да завъ-
рши двубоят. В началото бяхме притеснени, 
но после изравнихме играта и изпуснахме 
три чисти положения, без домакините да са 
създали и едно. В техния пеналт имаше на-
рушение, което не бе отсъдено, докато при 
първата ситуация в нашия бе дадена дузпа с 
червен картон. Съдията показа как се пости-
ла червеният килим на единия тим към по-
бедата. Стоянов реши мача, но поздравявам 
моите момчета. Трябва да поработим и върху 
реализирането на шансовете – атаките ни са 
добри, но завършекът е лош. 

Цели осем нови 
футболисти акости-
раха в „Славия“ за 
пролетния дял на 
първенството. Ве-
роятно на тях Иван 
Колев ще разчита да 
бъдат част от гръбна-
ка на тима за следва-
щия шампионат. 

Още преди нова 
година специалистът 
уреди няколко транс-
фера. Пристигна гол-
майсторът на втора 
дивизия Петър Ата-
насов в комплект с 
друг от най-изявените 
нападатели в нея – 
Ивайло Димтиров-
Косъма от „Добруд-
жа“. 24-годишният 
Атанасов, който в ми-
налото носеше еки-
пите на пловдивските 
„Ботев“ и „Локо“, през 
есента демонстрира 
отлична форма. Той 
вкара 14 попадения 

Карабельов и Китан 
Василев имат голямо 
бъдеще, но израства-
нето им преминава 
през задължително 
трупане на опит в 
мъжкия футбол. 

Юношите си за-
служиха похвали с 
представянето в кон-
тролите. Може би 

най-значимият успех 
в тях бе този с 1:0 над 
титулярите на  „Терек“ 
(Грозни). Руският ели-
тен тим бе тотално 
надигран от експери-
менталния състав на 
Иван Колев, макар и 
единственият гол да 
падна от дузпа след 
точен удар на ветера-
на Станислав Генчев. 
А най-силният двубой 
бе срещу казахстан-
ския „Иртиш“, разгро-
мен с категоричното 
3:0 с два гола на Ра-
дослав Василев и още 
един на Емил Стоев. 

Като цяло балансът 
от подготовката на 
„Славия“ е положите-
лен – 5 победи срещу 
3 загуби и 3 ремита 
при голова разлика 
13-11. Категорични из-
води от тези резултати 
не могат да се вадят – 

доста от съперниците 
в Турция няма как да 
са показател за кла-
са, а и в тези мачове 
треньорът търсеше 
не толкова победите, 
колкото избистрянето 
на различни тактиче-
ски варианти.

Колев затвърди 
впечатлението, че 
иска да наложи ата-
куващ стил на игра на 
„белите“. Затова мо-
жем да сме сигурни, 
че и напролет „Сла-
вия“ ще се надиграва 
с всеки един против-
ник и няма да изпада 
в глуха защита. Този 
отбор и най-вече мла-
доците в него ще се 
нуждаят от търпение 
и безрезервна подкре-
па дори в тежките мо-
менти. За присъди е 
твърде рано – такива 
може да се раздават 

в 15 срещи за „Раков-
ски“. Но клубът обяви 
банкрут и се отказа 
от първенството, а 
„Славия“ не се под-
воуми да му пред-
ложи договор. Дими-
тров, който е юноша 
на ЦСКА, пък най-
накрая намери себе 
си в Добрич, където 
от 2012 г. бе един от 
водещите играчи. 

В клуба се завър-
на и Мартин Стан-
кев – на 25 г. халфът 
все още не е запис-
вал мач за мъжкия 
състав на родния си 
„бял“ отбор. Карие-
рата му преминава 
основно в „Б“ група, а 
за последно риташе 
в „Банско“. 

Друго интересно 
име в селекцията е 
Славчо Шоколаров. 
Също на 25 г., досега 
той никога не е носел 

екипа на голям отбор. 
Но и в „Светкавица“, 
и в „Черноморец“ 
след това, минаваше 
за една от основните 
фигури, подвизаваше 
се еднакво добре и 
като защитник, и като 
халф. 

Феновете на „Сла-
вия“ реагираха ра-
достно и на новината 
за повторното при-
вличане на Марио 
Кирев. Вратарят, кой-
то бе продаден на 
„Ювентус“ през 2009 
г., смени общо шест 
чуждестранни клу-
ба, където се пред-
ставяше с промен-
лив успех. Сега се 
връща, за да засили 
конкуренцията на по-
ста, за който се бо-
рят още ветераните 
Георги Петков и Емил 
Петров. 

Покрай кризата в 
„Локомотив“ (Плов-
див) славистите се 
уредиха с талантливо 
попълнение в защи-
тата. Ангел Грънчов 
бе твърд титуляр при 
„смърфовете“ през 
есента, а на 22 г. все 
още има накъде да 
развива големия си 
потенциал. 

Е д и н с т в е н о т о 
чуждестранно попъ-
лнение в селекция-
та е Франк Мбарга. 
Камерунският халф 
разполага с немски и 
френски паспорти, а 
за последно е играл 
в гръцката втора ди-
визия. Той премина 
през дълъг пробен 
период, в който убе-
ди Иван Колев, че си 
заслужава да риску-
ва с привличането му. 

В последния мо-
мент с отбора подпи-
са и Пламен Крумов. 
Освободеният от 
столичния „Левски“ 
краен бранител не си 
намери клуб зад гра-
ница и прие предло-
жението на „Славия“. 
От него се очаква да 
повиши качеството в 
дясната зона на за-
щитата. 

част, с човек по-малко 
и с гол изоставане, 
„белите“ нямаше как 
да наложат своя стил. 
Опитите им за опас-
ни атаки се разбиваха 
още преди наказател-
ното поле на съпер-
ника. Вместо това при 
контранападение в 69-
ата минута дошлият от 
„Лудогорец“ Ернандес 
фиксира крайното 2:0. 

Вторият мач на 

„Славия“ за годината 
срещу „Хасково“ не се 
игра. На 7 март над ця-
лата страна се изсипа 
обилен снеговалеж, а 
в южния град, където 
„белите“ трябваше да 
гостуват, покривката 
върху терена бе до-
стигнала височина от 
40 см. Срещата бе от-
ложена. 

Китан Василев е един от юношите с 
голямо бъдеще в „Славия“ 

(снимки Марин Маринов, Sportal.bg)

 „още не сме готови 
за сериозна битка”

Иван Колев: Загуба в калта на 
„тича“, отложиха 
мача с „Хасково“

„А“ група, пролет 2015
(43), 2:0 Ернандес (69).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Червен картон: Панов (42).
Варна, ст. „Тича“, 1800 зр.

XXI кръг, 7 март 2015 г. 
„Хасково“ - „Славия“ отл.
*Заб. Двубоят не се играе за-
ради натрупал сняг на градския 
стадион в Хасково. 

XX кръг, 27 февруари 2015 г.
„Черно море“ - „Славия“ 2:0
„Славия“: 1. Г. Петков, 25. 
Панов, 3. Пиргов, 6. Касай, 88. 
Грънчов, 22. Семерджиев (88 – 
20. Атанасов), 45. Шоколаров 
(46 – 26. Везалов), 33. Фонсека 
(72 – 91. Стоянов), 7. Манзоро, 
17. Дяков, 99. Р. Василев. 
Голмайстори: 1:0 Златинов 

Страниците подготви
Иван ЖИКОВ

Камерунецът Франк Мбарга е един-
ственото чуждестранно попълнение на 
„белите“ през зимата

Ще се 
обиграва тим 

с осем нови 
попълнения

Д
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13 декември 2014 го-
дина се оказа щастлив 
ден за „белите“ сърца. 
Воденият от треньора 
Иван Колев отбор на 
„Славия“ зарадва при-
вържениците с чудесна 
победа над „Левски“. 
Успехът стана факт 
след три попадения на 
френския футболист в 
„белите“ редици – Же-
реми Манзоро. След 
11 години, 9 месеца и 
4 дни „Славия“ отново 
записа пълен триумф 
срещу „Левски“ на ниво 
„А“ група. Победата на 
„Овча купел“ над „сини-
те“ е свързана и с още 
един исторически акцент 
– тя е първа такава за 
славистите на собст-
вения стадион в елита. 
Разбира се, „белите“ са 
побеждавали „Левски“ 
нееднократно у дома и 
за купата, и в контроли-
те. Но пълният успех в 
майсторската група на 
ст. „Славия“ все им се из-
плъзваше досега. Важно 
е да се уточни, че до се-
зон 1999/2000 г. дербита-
та в „А“ група, само с две 
изключения, винаги се 
играят на националния 
стадион. 

„Белите“ пропуснаха 
да поведат още в 23-
ата минута, когато след 
центриране на Манзоро 
пред вратата на „сини-
те“ Радослав Василев 
се размина с топката и 
не простреля от упор 

Хеттрик на Манзоро донесе първата 
„бяла“ победа в „а“ група срещу 
„сините“ в полите на витоша

Пламен Илиев. В 42-ата 
минута Фонсека бе по-
дкосен пред наказател-
ното поле на „Левски“ от 
Крумов. Нарушението 
бе изпълнено от Ман-
зоро, който с прекрасен 
удар прехвърли стената 
и забоде топката в гор-
ния десен ъгъл на „синя-
та“ врата. В добавеното 
време на първата част 
след далечно центрира-
не в наказателното поле 
на „белите“ Аймен Бела-
ид с ръка вкара топката 
във вратата на Георги 
Петков. Реферът Георги 

Кабаков видя действие-
то на футболиста на „си-
ните“ и напълно резонно 
му показа жълт картон, 
който бе втори за него в 
двубоя и доведе до от-
страняването му от игра.

Второто полувреме 
започна с атака отля-
во на „белите“. Манзо-
ро центрира и топката 
срещна ръката на Пла-
мен Димов в наказател-
ното поле на „сините“, 
но нарушение не бе 
маркирано. В 47-ата ми-
нута Ради Василев бе 
изведен срещу „синия“ 
страж, но ударът му в 
очертанията на вратата 
бе слаб и не затрудни 
Пламен Илиев. В 53-ата 
минута младият Семер-
джиев задържа откъсва-
щият се в наказателното 
поле на „белите“ Миро-
слав Иванов и Кабаков 
отсъди дузпа за „сини-
те“. Нарушението стана 
в зоната на Цветомир 
Панов, който за пореден 
път не бе в час. Дузпата 
бе превърната в гол от 
Валери Домовчийски. 
След изравняването 
мачът стана двуостър, с 
атаки и към двете вра-

ти. Преломният момент 
дойде в 67-ата минута, 
когато след самостоя-
телен пробив отляво, 
Манзоро навлезе към 
дъгата на наказателното 
поле. Там той елегантно 
прокара топката между 
двама „сини“ защитни-
ци и встрани от вратаря 
на „Левски“, довеждайки 
резултата до 2:1 за „Сла-
вия“. В 84-ата минута 
численото равенство на 
терена бе възстановено 
след отстраняването от 
игра на Диего Фераре-
со от „белите“ за втори 
жълт картон. Точка в 
спора сложи с третия си 
гол в мача Манзоро в 87-
ата минута. След пробив 

отдясно, Ради Василев 
с прострелно подаване 
опита да намери Фонсе-
ка пред вратата на „си-
ните“, който се размина 
с кълбото. Отскочилата 
топка бе поета на гра-
ницата на малкото вра-
тарско поле от Манзоро, 
който без проблеми от-
беляза за трети път.

След загубата „сини-
те“ привърженици изпо-
чупиха стотици седалки 
в сектор „В“, а треньорът 
на левскарите Георги 
Иванов-Гонзо хвърли 
вината за поражението 
върху футболистите си. 
От своя страна Иван 
Колев похвали своите 
момчета. Той отбеляза, 
че победата е както за 
престиж и за самочувст-
вието на играчите, така и 
за да се събори статис-
тиката, според която от 
дълги години „Славия“ 
не е побеждавала на 
собствен терен „Левски“.

СТАТИСТИКА
XIX кръг – 13.12.2014 г.
„Славия” – „Левски“ 3:1

„Славия”: 1. Г. Петков (капитан), 17.К. Дяков, 26.Д. Везалов, 25.Цв. 
Панов, 71.Д. Фераресо, 6.Ф. Касай (56 - 3.Д. Пиргов), 77.Д. Савич 
(56 – 8. Ст. Генчев), 22.Вл. Семерджиев (86 – 4.К. Ристевски), 33.К. 
Фонсека, 7.Ж. Манзоро, 99.Р. Василев.
Неизползвани резерви: 12.Е. Петров, 11.М. Бургзорг, 9.В. Бижев, 
71.Е. Стоев.
Голмайстори: 1:0 Манзоро (43), 1:1 Домовчийски (54-дузпа), 3:1 
Манзоро (68, 87).
Жълти картони: Г. Петков, Д. Фераресо.
Втори жълт картон/червен: Белаид („Левски” – 45+2) и Фераресо 
(„Славия” – 84).
Съдия: Георги Кабаков.
Стадион „Славия“ – 3000 зрители.

Повече от 25 години бяха нужни на „белите“, за 
да се поздравят отново с домакински успех над 
градския си съперник. Предишният такъв бе на 21 
октомври 1989 г. в играния на националния стадион 
двубой, когато победата бе със същия резултат – 
3:1. Символичните домакини сразяват „Левски“ след 
голове на Пламен Симеонов, Велислав Вуцов и Ни-
колай Костов. Към този мач ни връща в мащабното 
си изследване на футболната история на „Славия“ 
- „Един век футбол в бяло“, авторът Камен Огнянов: 
„В 50-ата мин. Валентин Игнатов пропуска дузпа, 
а сетне му е отменен и гол. Анатолий Нанков удря 
греда, а с оглед на показаното на терена „сините“ 
се отървават от пълен разгром.“

С 3:1 и отново като символични домакини, слави-
стите печелят срещу „сините“ за първи път в „А“ група 
на 3 септември 1978 г. в четвърти кръг на шампиона-
та. За този двубой поглеждаме отново написаното в 
книгата за „белия” футбол: „Предстои най-старото 
дерби. Това е и най-хубавият мач за „Славия“ през 
есента, макар ранен гол на Павел Панов да дава 
някакви надежди на „сините“. Но те са попарени 
от „бялата“ футболна лекция през втората част. 

Първо Андрей Желязков е подкосен грубо и Атанас 
Александров изравнява от дузпа в 54-ата минута, 
сетне щатният екзекутор на „Левски“ от оне-
зи години Чавдар Цветков извежда славистите 
напред в 73-ата, а девет минути преди края  на 
срещата, изведен от Желязков в чиста позиция, 
Александров фиксира крайното – 3:1 за „Славия“. 
Победа, две точки и първо място във временното 
класиране, какво може да иска повече човек?!“

Ретростатистика
„Славия” – „Левски” („А“ ФГ - 2002-2014 г.)

Радост в „бяло“ след втория гол на Ман-
зоро във вратата на „Левски“  

(снимка: sportal.bg)

22-ри пълен триумф на „Славия“ срещу
„Левски“ в елита! 

сезон есен пролет
2002-2003 2:5 2:1
2003-2004 1:2 0:1
2004-2005 0:3 0:2
2005-2006 0:5 2:2
2006-2007 0:2 0:3
2007-2008 0:0 1:2

2008-2009 0:1 0:1
2009-2010 1:3 0:3
2010-2011 2:2 0:3
2011-2012 0:1 0:3
2012-2013 1:3 1:1
2013-2014 0:1 2:2
2014-2015 0:2 3:1

Баланс в „А“ ФГ (1948-2014):
позиция м п р з г.р.
домакин: 67 13 25 29 77-108
гост: 66 9 21 36 57-120
общо: 133 22 46 65 134-228

Страницата подготви: Свободан АЛЕКСАНДРОВ

- Какво очакваш 
от мачовете на 
„Славия” до края 
на сезона?

- Трябва да се 
представим по 
възможно най-
добрия начин. С 
оглед на класиране-
то, трябва да завъ-
ршим на възможно 
най-предната пози-
ция. Знам, че няма 
да ни бъде никак 
лесно, но трябва да 
намерим себе си.

- В края на мина-
лата година вкара 
три гола на „Лев-
ски” за победата с 
3:1. Как се чувстваш 
няколко месеца по-
късно?

- Надявам се да 
продължа по същия 
начин, но е важно це-
лият отбор да играе 
силно. Трите гола в 
този мач са много ху-
баво нещо, но вече 
са в историята. Тряб-
ва да работим усиле-
но, за да подобрим 
представянето си.

- Кои са най-
трудните съперни-
ци, срещу които си 
играл с екипа на 
„Славия”?

- Не става дума за 
ЦСКА и „Левски. Това 
са „Берое” и „Литекс”. 
Те разполагат с от-
лични футболисти и 

колективи. Наистина 
е много трудно да се 
противопоставиш на 
тези състави.

- Какъв е комен-
тарът ти за загуба-
та с 0:2 при госту-
ването на „Черно 
море” в първия мач 
за 2015-а година?

- В края на първа-
та част получихме 
червен картон и това 
ни затрудни макси-
мално. Не играхме 
много добре и допус-
нахме грешки, които 
ни попречиха да взе-
мем нещо от двубоя 
във Варна.

- Имаха ли осо-
бен привкус сто-
личните дербита с 
„Левски”, ЦСКА и 
„Локомотив”?

- Двубоите с „Лев-

ски” и ЦСКА наисти-
на имат значение-
то на дерби. Видях 
точно това. Радвам 
се, че успяхме да 
играем добре срещу 
тях. „Локомотив” не е 
толкова голям отбор 
и не представлява 
по-особена тръпка.

- Целият отбор 
присъства на пре-
миерата на „Един 
век футбол в бяло”. 
Какво мислиш за 
тази книга, посвете-
на на стогодишни-
ната на „Славия”? 

- Не разбирам до-
бре българския език, 
но видях, че в по-
следния шампионски 
отбор е настоящият 
помощник-треньор 
Владимир Иванов-
Фугата. Той ми раз-

каза някои неща за 
този период, когато 
е бил футболист на 
отбора.

- Имаш ли любим 
отбор в Западна 
Европа?

- Като цяло не, но 
харесвам играта на 
испанските грандо-
ве „Реал (Мадрид) и 
„Барселона. Кристи-
ано Роналдо и Лио-
нел Меси наистина 
не могат да бъдат 
достигнати. Не мога 
да прогнозирам дали 
някой от тези отбори 
ще спечели Шампи-
онската лига.

- Какъв човек е 
Жереми Манзоро 
извън футболния 
терен?

- Гледам да не 
мисля много за фут-

Жереми 
Манзоро: 

„трябва да завършим на 
възможно най-предна позиция”

Жереми Манзоро е третият футболист, който ре-
ализира хеттрик с екипа на „Славия” срещу вековния 
съперник „Левски”. Французинът се разписа на три 
пъти във вратата, пазена от Пламен Илиев, 13 де-
кември 2014 година, когато „белите” спечелиха с 3:1 у 
дома срещу големия си противник. 23-годишният ата-
куващ халф е роден във Вилюрбан и има 18 мача и 4 
гола във всички турнири с екипа на „Славия”.

На 19 юли 2014 г. Манзоро дебютира за „белите” при 
победата с 4:1 у дома срещу „Марек” в първия кръг на 
новия сезон. У нас играещият като крило французин е 
носил екипа и на „Черноморец” (Бургас). В родината си 

Жереми Манзоро се е състезавал за „Бург-Перона”, „Реймс” и „Геньон”.
Миналия декември френският полузащитник беше избран за футболист №1.
Манзоро за пореден път беше изключително добронамерен и отзивчив, давайки 

интервю за вестник „Славия”.

бол извън стадиона. 
Говоря си с хората 
за най-обикновените 
неща от живота. 
Обичам да чета. В 
свободното си време 
слушам рап музика, 
почивам активно и 
ходя на кино.

- Кой е най-
добрият ти приятел 
в отбора?

- Не се делим на 
групи. Ние сме едно 
цяло. Разбирам се 
отлично с всички в 
състава.

- Имаш ли амби-
ция да играеш в от-
бор от Западна Ев-
ропа?

В момента играя 
тук и не мисля за 
нещо различно. 
Имам договор със 
„Славия” и смятам 
да го изпълня. Раз-
бира се имам ам-
биция един ден да 
премина в по-силно 
първенство.

- Свикна ли вече 
с живота в Бълга-
рия?

- Тук ми харесва 
много и се чувствам 
добре. Приспособих 
се към обстановка-
та в София. Бургас 
също ми харесва, 
но тук е столицата и 
е съвсем различно. 
Градът е много по-
голям. Може да из-
лезеш и да отидеш 
на всякакъв вид раз-
лични места по всяко 
време на деня. За 
българките ще кажа 
само едно нещо – те 
са много красиви.

- Какво е пожела-
нието ти към фено-
вете на „Славия?

- Надявам се да 
имат много поводи за 
радост покрай наши-
те изяви. Ние тряб-
ва да дадем най-
доброто от себе си, 
за да ги зарадваме. 

Асен ДАСКАЛОВ

 Французинът 
току-що е дал 
аванс в полза на 
„Славия” в дер-
бито с „Левски”



Бр. 1 (138), март 2015 г. Бр. 1 (138), март 2015 г. 10 Бяла диря 11

В с т р а х о т е н 
празник на 
с л а в и с т к и я 

дух се превърна пред-
ставянето на книгата 
„Един век футбол в 
бяло“ - последна част 
от трилогията, по-
светена на вековния 
юбилей на „Славия“.

Преди подробното 
изследване на Камен 
Огнянов за футбол-
ната история на „бе-
лия” клуб излязоха 
„Хрониките на „Сла-
вия“ (1910-1944) на 
Николай Кръстев и 
алманахът „100 годи-
ни „Славия“, написан 

от 17 автори. Така 
уникалният за Бълга-
рия издателски про-
ект -   дело на Обще-
ствения комитет „100 
години „Славия“ и из-
дателска къща „Тип-
топ прес“, придоби 
завършен вид.

На 18 февруари 
над 200 слависти от 
всички поколения 
препълниха Зала 2 
на Дом на култура-
та „Красно село“ за 
представянето на но-
вата книга. Пристигна 
целият футболен от-
бор на „белите“, на-
чело с треньора Иван 

Колев, а сред публи-
ката бяха славните 
ветерани Александър 
Шаламанов, Димитър 
Ларгов, Михаил Ми-
шев, Тони Кръстев, 
Георги Харалампиев, 
Еми Манолов, Лю-
бен Тасев, Андрей 
Желязков, Чавдар 
Цветков, Милчо Ев-
тимов, Иван Чакъров, 
Атанас Киров, Владко 
Шаламанов и др.

Залата бе украсе-

г. и последния шам-
пионски трофей при 
юношите, спечелен 
от клуба, както и с 
двата златни медала 
от дубъла на мъжкия 
отбор през 1996 г.

Под бурни апло-
дисменти авторът Ка-
мен Огнянов развъ-
лнуван разказа за 
огромния си труд, 
събрал в 432-стра-
ничното изследване 
стоте първи сезона 
на футбола в „Сла-
вия“ с много факти, 
случки, статистика и 
над 700 снимки.

Президентът на 
„белия” клуб Венцес-
лав Стефанов разда-
де на всички играчи 
от представителния 

   вълнуващ славистки    празник на премиерата

отбор по една книга с 
пожелание славната 
история да им вдъхне 
увереност за добри 
игри. 

Камен Огнянов 
получи от Стефанов 
специална фланелка 
на любимия му отбор, 
уникален комплект 
юбилейни значки от 
Велизар Цоков и бла-
годарствен плакет от 
славистката общност, 
връчен му от Антони 
Ваканов. Спортни-
ят министър Красен 
Кралев изпрати по-
здравителен адрес 
до автора, в който е 
дадена много висока 
оценка и на издател-
ския проект „100 годи-
ни „Славия“.

на с Царската купа – 
вечно притежание на 
„белите“, Балканска-
та купа, заслужена от 
славистите през 1986 

Залата отново 
се оказа тясна 
на славистка 
премиера

Авторът бе 
отличен и 
от футбол-
ния клуб

Президентът на „белия” клуб Венцеслав Стефанов подаря-
ва книга на старши треньора Иван Колев

Частица от вековната слава на „бели-
те” бе представена на тържеството

След края на офи-
циалната част докато 
славистите разгова-
ряха на чаша вино се 
оформиха две дълги 
опашки. За автографи 
пред Камен Огнянов 
и за снимки на млади 
и стари със славната 
Царска купа.

Николай КРЪСТЕВ
Снимки: 

Марин МАРИНОВ, 
Sportal.bg

Александър Шала-
манов – един от „бя-
лото” съзвездие от 
ветерани уважили 
промоцията 

Моторът на 
издателския 

проект 
„100 години 

„Славия“ 
Николай 

Кръстев 
сред част от 

днешните 
футболисти 
на „белите”

Поздравителен 
адрес от 
министъра на 
спорта Красен 
Кралев 

Запалени-
ят славист 

Стоян 
Вълчанов 
бе довел 
и невръ-

стния си 
син Радос-

лав да се 
докосне до 

„бялата” 
магия

Бяла диря

Авторът на юбилейната емблема на 
„Славия“ Велизар Цоков също отличи Ка-
мен Огнянов

Книгата ще се продава в София в мага-
зина на Българския национален фен клуб 
на ул. „Бяло море“ №2, в магазина пред 
ст. „Славия“ и книжен център „Гринуич“ 
– бул. „Витоша” №52, както и в книжар-
ници „Сиела“, „Буктрейдинг“ и „Хели-
кон“ в цялата страна. Цената на книга с 
меки корици е 25 лв., а с твърди – 30 лв.
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„Славия“ завърши 

наравно 2:2 у дома 
срещу „Черно море“ 
в мач от 20-ия кръг 
на Младежката група 
до 21 години. Това е 
първи двубой на во-
дения от Петко Пет-
ков отбор за новата 
2015 година.

Гостите на два 
пъти повеждаха в 
резултата. В първия 
случай това стана 
още в 5-ата минута, 
когато Илиян Недел-
чев откри головата 
сметка в срещата от 
дузпа. В 32-ата ми-
нута на двубоя един 
от най-големите та-
ланти в школата на 
„белия” клуб Емил 
Стоев изравни. 

Точно десет мину-
ти след началото на 
второто полувреме 
Николай Минков на-
прави самостояте-
лен пробив и от аут-
линията подаде към 
Неделчев, който от-
ново даде аванс за 
варненци.

Четвърт час преди 
края на мача Денис 
Йорданов изравни 

при асистенция на 
Емил Стоев.

След това равен-
ство славистите, 
които записаха две 
поражения в края на 
2014 година, заемат 

седмото място във 
временното класи-
ране с актив от 23 
точки.

До края на редов-
ния сезон остават 
още само два кръга, 

след което първен-
ство се разделя на 
две половини от по 
шест състава. „Бе-
лите“, за разлика от 
първия отбор, все 
още имат възмож-

ност да се класират 
в горната шестица 
в шампионата, като 
разстоянието от по-
зицията даваща кво-
та за участие е едва 
пет пункта.

„Славия” спечели 
две поредни победи 
в Елитната юношеска 
група на България до 
17 години. Първият 
успех за годината с 2:1 
у дома срещу „Лудого-
рец” беше в среща от 
25-ия кръг на шампио-
ната. Калоян Кръстев 
изведе “белите” на-
пред в резултата в 34-

ата минута, но Юнуз 
Юнуз изравни в 50-ата 
минута. В 77-ата мину-
та Самуил Димитров 
донесе ценния успех 
за славистите с 2:1 
след асистенция на 
Кръстев. 

Преди това воде-
ният от треньора Вла-
димир Семерджиев 
състав победи с 1:0 

като гост аутсайдера 
ОФК „Несебър”. На 
терена в Ахелой мла-
дата надежда Калоян 
Кръстев в 51-ата ми-
нута реализира реши-
телния гол.

След тези две сре-
щи отборът на „Сла-
вия”, заема седмото 
място във временното 

18 кръг
 „Славия” - „Литекс” 2:4
19 кръг
„Левски” - „Славия” 3:0
20 кръг
„Славия” - „Черно море” 2:2
21 кръг, 9 март от 14.30 часа
„Славия” - „Хасково”
22 кръг, 16 март от 14.30 часа 
„Лудогорец” - „Славия”

Класиране: 
1. „Литекс” 20 15 1 4 39-15 46 т.
2. „Лудогорец” 20 14 3 3 40-13 45
3. „Ботев” 20 10 3 7 25-14 33
4. „Берое” 20 8 6 6 26-24 30
5. „Левски” 20 8 5 7 42-26 29
6. ЦСКА 20 8 4 8 28-18 28
7. „СЛАВИЯ” 20 6 5 9 20-23 23
8. „Черно море” 20 6 5 9 25-32 23
9. „Локомотив” (София) 20 5 7 8 20-25 22 
10. „Хасково” 20 5 6 9 17-38 21
11. „Локомотив” (Пловдив) 20 5 3 12 15-47 18 
12. „Марек” 20 5 2 13 19-41 17  

23 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт” 1:3
24 кръг
ОФК „Несебър” – „Славия” 0:1

25 кръг
„Славия” – „Лудогорец” 2:1
26 кръг, 7 март от 14.30 часа
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия”
27 кръг, 15 март от 14.30 часа
„Славия” – „Локомотив” (София)
28 кръг, 18 март от 14.30 часа
ЦСКА – „Славия”
29 кръг
„Славия” – Видима-Раковски” 3:0 служебно 
30 кръг
„Черноморец” – „Славия”
31 кръг
„Славия” – „Черно море”
32 кръг
„Локомотив” (Пловдив) – „Славия”
*Забележка: Датите и часовете за последните три 
кръга все още не са уточнени от БФС.

Класиране:
1. „ДИТ Спорт” 25 19 3 3 74-20 60 т
2. ЦСКА 25 17 3 5 61-18 54
3. „Левски” 25 17 3 5 61-22 54
4. „Литекс” 25 17 3 5 58-19 54 
5. „Черно море” 25 15 4 6 50-23 49
6. „Берое” 25 15 4 6 44-23 49 
7. „СЛАВИЯ” 25 15 4 6 46-28 49
8. „Лудогорец” 25 14 4 7 62-24 46  
9. „Ботев” 25 14 4 7 53-21 46
10. „Локомотив” (София) 25 11 4 10 27-27 37
11.  „Черноморец” 25 7 8 10 28-39 29
12.  „Локомотив” (Пловдив) 25 6 4 15 22-43 22
13.  „Чавдар” 25 6 3 16 24-59 21
14.  „Дунав” 25 6 2 17 23-58 20
15.  „Векта” 25 4 5 16 9-64 19

16.  „Верея” 25 3 6 16 14-58 15 
17.  „Видима-Раковски” 25 4 1 20 19-68 13 
18.  „Несебър” 25 1 3 21 7-69 6

14 кръг, 8 март от 12 часа
„Ботев 57” – „Славия”
15 кръг, 15 март от 12 часа
„Славия” – ФК „София”
16 кръг, 22 март от 14 часа
„Витоша” (Бистрица) – „Славия”
17 кръг, 29 март от 12 часа
„Славия” – „БМ Спорт”
18 кръг, 5 април от 12 часа
„Локомотив” (София) – „Славия”
19 кръг, 16 април от 12 часа
„Славия” – „ДИТ Спорт”
20 кръг, 19 април от 12 часа
„Септември” – „Славия”
21 кръг, 26 април от 12 часа
 „Славия” – „Чавдар” (Етрополе)
22 кръг, 3 май от 12 часа 
„Люлин” – „Славия”
23 кръг, 10 май от 12 часа
„Левски” – „Славия”
24 кръг, 17 май от 12 часа
 „Славия” – „Левски-Раковски”
25 кръг, 28 май от 12 часа
ЦСКА – „Славия”
26 кръг, 31 май от 12 часа 
„Славия” – Елит”

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

15 кръг, 7 март от 10 часа
„Славия” – „Левски-Раковски”
16 кръг, 14 март от 17.30 часа
„Ферион” – „Славия”
17 кръг, 21 март от 10 часа
„Левски” – „Славия”
18 кръг, 28 март от 10 часа 
„Славия” – „Локомотив” (София)
19 кръг, 1 април от 10 часа 
„Локомотив” (София) – „Славия”
20 кръг, 4 април от 10 часа
„Славия” – „Септември”
21 кръг, 8 април от 10 часа
„Левски-Раковски” – „Славия”

22 кръг, 15 април от 10 часа
„Славия” – „Ботев 57”
23 кръг, 18 часа от 10 часа
ЦСКА – „Славия”
24 кръг, 25 април от 10 часа
„Левски” – „Славия”
25 кръг, 29 април от 10 часа
„Славия” – „Ферион”
26 кръг, 2 май от 10.30 часа
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия”
27 кръг, 9 май от 10 часа
„Славия” – „ДИТ Спорт”

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

15 кръг, 8 март от 10 часа
„Славия” – „ДИТ Спорт”
16 кръг,  15 март от 10 часа
„Септември” – „Славия”
17 кръг, 22 март от 10.30 часа
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)

18 кръг, 29 март от 12 часа
„Ферион” – „Славия”
19 кръг,  5 април от 10 часа
„Локомотив” (София) – „Славия”
20 кръг, 16 април от 10 часа
„Славия” – „Оскар Е.Л.”
21 кръг
„Славия” почива
22 кръг, 26 април от 10 часа
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия”
23 кръг, 3 май от 10 часа
„Славия” – „Септември”
24 кръг, 10 май от 10 часа
ЦСКА – „Славия”
25 кръг, 17 май от 10 часа
„Славия” – „Левски-Раковски”
26 кръг, 28 май от 12 часа
„Ферион” – „Славия”
27 кръг, 31 май от 10 часа
„Славия” – ДИТ Спорт”

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 

Отборът на „Славия” (родени 2000 година), воден от Иво Градев

Славистите стартираха с 
равенство втората част от 
сезона в Младежката група

Отборът на „Славия” (родени 1999 години), воден от Цветослав Алтънов

Поредни победи за 
„Славия” в елитната 
група до 17 години

класиране, с актив от 
49 точки, колкото има и 
петия в подреждането. 
Надеждите за медал в 
шампионата, остават, 
защото славистите са 
само на пет точки от 
втората позиция.

На 7 и 8 март се 
подновяват съревно-
ванията и в остана-

лите три групи, като с 
най-предно класиране 
са „белите” юноши на-
бор’99, които са втори. 
При детските състави 
славистите също са в 
челото, съответно тре-
ти при родените 2000 
година и четвърти при 
най-малките.

„Белите” ще играят
срещу „Ботев” (Пловдив) 

на полуфиналите 
за купата на БФС

„Славия” гостува на пловдивския „Бо-
тев” в полуфиналите в турнира за купата 
на БФС при децата, родени през 2001 го-
дина, отреди тегленият жребий. Двубоят 
ще се играе на базата в „Коматево” на 19 
март (четвъртък) от 14.30 часа. Победите-
лят ще бъде определен само в една сре-
ща.

В другия полуфинал отново ще има со-
фийско-пловдивски сблъсък, като този 
път един срещу друг се изправят „Локомо-
тив” (Пловдив) и „Левски”.

Мачът за трофея е насрочен за 16 
април. Домакинът ще бъде определен 
след изиграването на полуфиналите.  

Страниците подготви Асен ДАСКАЛОВ

РЕЗУЛТАТИ, ПРОГРАМА, КЛАСИРАНЕ
 

Младежка група до 21 години 

Елитна юношеска група до 17 години

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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„Славист съм от-
както се помня. Из-
раснал съм съвсем 
близо до клубния ни 
стадион. Баща ми 
бе от онези почита-
тели на „белите“, 
които бяха готови 
на всичко за 

любимата
„Славия“. 

За негова радост 
дебютирах в тима 
през есента на 1962 
г. в мач срещу „До-
бруджа“, а нямах и 
деветнайсет годи-
ни. В края на сезона 
спечелихме купата. 

На финала побе-
дихме много сил-
ния тогава „Ботев“ 
(Пловдив) с 2:0. Пре-
ди срещата тре-
ньорът ни Анастас 
Ковачев (Кълвача) 
ми каза: „Трябва 
да опазиш Георги 
Аспарухов. Ще мо-
жеш ли?“ Отвърнах 
утвърдително, без 
колебание. Гунди 
тъкмо беше се на-
ложил и утвърдил 
като национал. Без 
грубости го пазех, 
не му дадох възмож-
ност да излезе на 
стрелкова позиция 
и смятам, че и аз 

дадох своя принос 
за победата. Сет-
не заслужихме това 
отличие още на два 
пъти. 

Оставихме диря 
и в Европа. Всички 
слависти трябва да 
се гордеят с факта, 
че именно „Славия“ 
е първият българ-
ски отбор класирал 
се за 

полуфинал 

в европейски клубен 
турнир. Бяхме вече 
заедно от няколко 
сезона едни и същи 
футболисти в от-
бора. Познавахме 
се отлично и стиг-
нахме далеч в тур-
нира. Спомням си 
на мача в София със 
„Страсбург“ през 
второто полувреме 
заваля сняг. Трябва-
ше ни втори гол за 
да ги елиминираме. 
Борихме се мъжки и 
вкарахме победно-
то попадение чрез 
Мишев. Накрая бе-
лите ни екипи бяха 
кафяво-черни, от 
тежкия терен и па-
данията ни върху 
него, но победихме. 

Малко не ни до-
стигна и за фина-
ла. Според мен една 
от причините е в 
манталитета ни. 
Поколението от 
САЩ-94 играеше 
в чужбина. Съвсем 
други са законите 

на професионалния 
футбол. Ние ос-
новно разчитахме 
на индивидуалните 
си качества, така 
да се каже, игра-
ехме на „мускули“. 
Докато при съпер-
ниците ни имаше 
различни тактиче-
ски прийоми, режим 
на възстановява-
не, разузнаване на 
противника и т.н. 
Спомням си и нещо 
друго. Като се наре-
дим в тунела преди 
някой международен 
мач и ги погледнем 
само какви екипи, 
обувки и кори имат 
ни ставаше болно. 
Нашите фланелки 
бяха с дупки, от мно-
гогодишното им но-
сене и пране. Всички 
тези неща дават и 
необходимото само-
чувствие. А това са 
все фактори, които 
влияят. Но въпре-
ки всичко срещу 
„Рейнджърс“ (Глаз-
гоу) играхме повече 
от добре. Тук в Со-
фия ги изпуснахме. 
Там също имахме 
своите положения, 
но нямахме и шанс. 
А без него в спор-
та не може. Сетне, 
обаче 

елиминирахме 

„Валенсия“. Това са 
все големи мачове в 
историята на „Сла-
вия“.

В онези години 
едва ли имаме до-
макинство, на кое-
то да има по-малко 
от 15 000 зрители. 
Ами какво да кажа за 
двубоите с другите 
столични отбори? 
Играели сме на ст. 
„Васил Левски“ пред 
повече от 50 000! 
Преди софийско 
дерби съм взимал с 
връзки по 50 билета 
за познати, защо-
то за да се снабдиш 
от касите си беше 
цяло чудо. И въпреки 
това все изникваше 
някой, който ми каз-
ваше: „Точно мен ли 
забрави за билет?“

Но една болка 
остава за всички от 
тогавашния ни от-
бор. Имам две шепи 
сребърни и бронзови 
медали. Взехме три 
пъти купата. На-
правихме запомня-
щи се двубои в Евро-
па, но не ни дадоха 
да станем първи у 
нас. Иначе като от-
бор бяхме страхот-
ни. Държахме много 
един за друг. Позна-
вахме се семейно. 
Излизахме след ма-
човете. Това, което 
бе много ценно ка-
чество е, че бяхме 
колектив. И макар 
да знаехме, че няма 
да ни допуснат да 
бъдем шампиони, 
точно 

срещу 
силните се 
мобилизирахме 

и проявявахме воля-
та си. Без характер 
нищо не може да 
стане добре! Оби-
чахме дружество-
то си и играехме за 
„Славия“. 

И днес трябва да 
се поддържа любов-
та към „Славия“. 
Да не се забравя и 
миналото, и дано 
повече млади хора 
прегърнат сла-
вистката идея.”

Камен ОГНЯНОВ

Спомен за Иван Давидов
Визитка
- Иван Давидов е роден на 5 октомври 1943 г. в София.
- Дебютира с бялата фланелка в “А” група през есенния полусезон 

на първенството 1962/63 г. и играе за “Славия” до края на 1971 г. 
- В елитната ни група с екипа на “белите” записва 201 мача и от-

белязва 13 гола.
- Вицешампион (1967 г.), бронзов медалист (1964, 1965, 1966 и 

1970 г.).
- Носител на Купата на страната (1963, 1964 и 1966 г.). 
- В Европейските клубни турнири изиграва 16 мача и е автор на 

един гол за “Славия”. Полуфиналист за КНК през сезона 1966/67 г.
- С националната фланелка има 11 мача с 1 гол за „А” отбора, 1 

мач с “Б” отбора, 4 срещи в младежкия и 6 в юношеския състав. 
- Участник на две световни първенства: 1966 г. в Англия - 1 мач и 

през 1970 г. в Мексико - 1 мач.

Младата надежда 
на родния шорттрек 
Катрин Маноилова 
завърши на седмо 
място на 1000 м. на 
световното първен-
ство за юноши в Оса-
ка (Япония), което се 
проведе от 27 фев-
руари до 1 март. В Б 
финала на тази дис-
танция Маноилова 
финишира трета. В 
крайното генерално 
класиране възпита-
ничката на „бялата“ 
школа се нареди на 
12-о място. От други-
те слависти Димитър 
Георгиев е 44-и в све-
та (33-и на 1000 м.), 
а Клаудио Насри зае 

61-о място от общо 76 
участници.

Отлично бе пред-
ставянето за млада-
та звезда на родния 
шорттрек и „Славия“ 
Катрин Маноилова на 
турнирите от сериите 
Данубия през сезона. 
На първото състеза-
ние в румънския град 
Меркурея-Чук (12-14 
септември 2014 г.) Ка-
трин зае трето място 
при девойки Б (вто-
ра на 1500 м. и 1000 
м. и пета на 500 м.). 
Втората й поява – на 
Данубия-3 в австрий-
ския град Грац (28-30 
ноември 2014 г.) в 
същата възрастова 

група, донесе първо 
място със 73 т. (1-ва 
на 500 и 1000 м. и 
пета на 1500 м.). Най-
успешно бе участие-
то в чешкия град Бе-
натки над Жизеру на 
Данубия-5 от 9 до 11 
януари тази година. 
В отсъствието на ру-
ските представителки 
Маноилова извоюва 
категорично първото 
място в своята възра-
стова група – и на три-
те дистанции нашето 
момиче завърши на 
първо място и събра 
максималния актив от 
102 точки! На послед-
ния турнир от сериите 
Данубия в Будапеща 

(Унгария) от 13 до 15 
февруари, славист-
ката се нареди трета 
с 50 т. (второ място 
на 1000 и 1500 м. и 
четвърто на 500 м.).

На последния тур-
нир в унгарската сто-
лица силно предста-
вяне имаха и мъжете 
на „Славия“. Цветан 

Цанков е трети в ге-
нералното класиране 
с актив от 42 точки 
(4-о място на 1500 м., 
5-о на 500 м. и 1-о на 
1000 м.). В челната 
шестица влезе и Кла-
удио Насри – 13 точки 
(пети на 1500 м., сед-
ми на 500 м. и четвъ-
рти на 1000 м.).

Женският нацио-
нален отбор по хокей 
на лед завърши на по-
следно място в квали-
фикационния турнир 
за влизане в група „Б“ 
на втора дивизия. Ма-
човете се проведоха 
в Хонконг от 18 до 21 
февруари. В първия си 
двубой българките за-
губиха от Турция с 3:11 
(2:3, 0:5, 1:3). Головете 
за нашия състав бяха 

отбелязани от Мирела 
Зарева, Олга Господи-
нова и Стефани Сто-
янова. Срещу ЮАР 
бе записана загуба 
с 0:6 (0:1, 0:1, 0:4), а 
в последния си мач 
българките отстъпиха 
на домакините с 1:5 
(1:1, 0:2, 0:2). Попа-
дението за България 
в тази среща бе дело 
на Тина Лисичкова. 
От движението на ре-

зултата в мачовете 
остава впечатлението, 
че равностойният ха-
рактер на срещите се 
запазва до средата на 
двубоите, след което 
сякаш нашият състав 
рухва... Българският 
отбор бе воден от ка-
надския треньор Уай-
ли Рендю, а водач на 
тима бе Мартин Мила-
нов. Най-подготвен от 
четирите участника се 
оказа турският отбор, 
който с три победи си 
осигури преминаване 
в група „Б“ на втора 
дивизия.

Мъжкият хокеен отбор на „белите“, воден 
от треньора Мартин Миланов, отново е втори 
в надпреварата за националната купа. В ма-
човете от първия кръг на държавното първен-
ство, валидни и за турнира за Купата, слави-
стите записаха две победи и загуба.

В първия си двубой на 4 декември 2014 г. 
„белите вълци“ надделяха над НСА с 5:0. Го-
ловете в този мач отбелязаха Атанас Генков 
– 2, Васил Виденов, Кристиян Радованов и 
Василий Василев. На 11 декември „Славия“ 
спечели срещу „Левски“ с 10:1. На два пъти 
за успеха срещу „сините“ се разписаха Явор 
Славчев, Кристиян Радованов и Валентин Бо-
цев, а по едно попадение добавиха Василий 
Василев, Костадин Давидов, Любомир Стоя-
динов и Васил Виденов.

Седмица по-късно, срещу най-сериозния 
си съперник – шампионът ЦСКА, славистите 
отстъпиха с 2:8. Двата гола за „Славия“ бяха 
дело на Росен Асенов и 16-годишния възпи-
таник на „бялата“ школа Атанас Генков. По-
ражението остави „Славия“ на второто място 
в подреждането за националната купа. Очак-
вайте в следващия брой на вестника резул-
татите и крайното класиране в мъжкия шам-
пионат.

Страницата подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

    Шорттрек
Катрин Маноилова със седмо 
място на световното в осака 

Катрин Маноилова буквално „отвя“ кон-
куренцията на Данубия-5 в Чехия

Хокей на лед - жени
Капитанката 
на България 
Спаска Кова-
чева (вдясно) 
в борба за 
шайбата в 
двубоя с ЮАР

Слабо представяне на 
квалификационния 
турнир в Хонконг 

Хокей на лед - мъже
„Славия“ отново 
с второ място 
за Купата

На 16 февруари, тази година си оти-
де един от най-значимите футболи-
сти в историята на “Славия” - Иван 

Давидов. Той бе част от знаменития „бял” 
тим през шейсетте, който стигна до полу-
финал в Европа, а у нас бе ключов фак-
тор. Давидката остави диря и с национал-
ната фланелка, като игра на две световни 
първенства. В съзнанието на „белите” фе-
нове той остава като интелигентен халф и 
непримирим боец на зеления терен. С не-
говата загуба се увеличи и небесният сла-
вистки тим с още една звезда, след Чоко, 
Мони, Пешко, Панагона, Яшко, Кано...

От дългогодишното ни приятелство из-
лизат като на филмова лента редица спо-
мени, но за себе си винаги ще помня Иван 
Давидов с тънкото му чувство за хумор. 
Една неподражаема ирония, към редица 
неща от ставащото около нас, заедно с веч-
ната му усмивка.

Бате Ване, последно сбогом, приятелю! 
А на вас, уважаеми читатели ми позво-

лете, да ви предам някои от неговите мис-
ли и спомени за любимия ни „бял” клуб, 
събрани през годините:
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„бяла“ приказка 
в Козлодуй

За дванадесета 
година поред 
Регионални -

ят клуб на слависта в 
гр. Козлодуй разпали 
страстите на десетки 
„бели“ сърца и преда-
де част от вековната 
магия на над петдесет 
малчугана, участващи 
в турнира под надслов 
„Деца играят футбол 
с емблемата на „Сла-
вия“.

Въпреки че зимен 
сън е обхванал не-
малка част от „белите“ 
фенове, събитието в 
крайдунавския град 

можеше да разтопи 
и най-замръзналото 
славистко сърце. На-
кратко: шест отбора, 
пет училища, три на-
селени места, десетки 
души публика, купи, 
медали, топки, торти, 
награди и присъствие 
на легендата на най-
стария роден клуб 
Михаил Мишев прида-
доха низ от емоции на 
всички присъстващи. 
Най-красивото от всич-
ко беше факта, че и 
двата отбора, които в 
даден момент бяха на 
терена на градската 

спортна зала, носеха 
екипи с емблемата на 
„Славия“ – бял или че-
рен. 

Обстановката в са-
мата зала също бе въл-
нуваща. Още на входа 
бяха изложени награ-
дите, които предстое-
ше да бъдат раздаде-
ни, а по коридора към 
терена стените бяхя 
облепени с бронзовия, 
сребърния и златния 
плакат-календари от 
серията „100 години 
„Славия“. Пълно бе с 
флагчета, транспаран-
ти, плакати, знамена 

и хора с артикули на 
най-стария български 
клуб. „Бяла“ приказка! 
Това са двете най-точ-
ни думи, които могат 
да опишат това, кое-
то организаторите от 
атомната столица на 
България бяха успели 
да създадат за поре-
ден път. Победител 
стана отборът на СОУ 
„Христо Ботев“, град 
Козлодуй, като игра-
чите от тима грабнаха 
съответно приза за 
най-добър голмайстор 
и най-добър вратар.

Ангел СЛАВЧЕВ

Главният съдия Цецо 
Братов и част от 
отборите по време на 
откриването на проявата

Интересни моменти 
изобилстваха в мачовете

С емблемата на „Славия” преди поредния двубой 

Снимка за спомен на отбора 
победител от СОУ „Христо Ботев“ 
и част от организаторите

Куп изненади имаше за призьорите

Славистката атмосфера личи и при закриването на турнира 




