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Това се слу-
чи през този 
шампионат, 

когато най-старото 
родно дерби отбеля-

за своя първи век.  За 
по-малко от пет ме-
сеца възпитаниците 
на Иван Колев побе-
диха на три пъти своя 

столетен опонент 
и върнаха вярата в 
славистките редици. 
Духът, с който футбо-
листите на „Славия” 
играха в тези двубои 
доказа за пореден 
път, че славизмът е 
непреходен и вечен! 
„Белите” спечелиха 
с класа, рутина и са-
мочувствие. Бориха 
се мъжки и наложиха 
волята си. Започнаха 
новото столетие на 
„бяло-синия” спор-
тен дуел, така както 
техните предшестве-

ници правят това 
в далечната 1915 
година – с победа! 
Поредните успехи 
вече са три, а но-
вият сезон чука на 
вратата:  очакваме 
слависткият триумф 
да продължи!с

ни
мк

и 
М

ар
ин

 М
ар

ин
ов



Бр. 2 (139), юни 2015 г. Бр. 2 (139), юни 2015 г. Бяла диря2 3

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

ISSN 1312-2320

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев, 
Илиян Петров, Васил Йотов и 

Александър Вуйчев за помощта и 
съпричастността по осигуряването 

излизането на
в. "Славия" през 2015 г.

Бяла диря

Издава:  Национален клуб на слависта
Редактор: Камен Огнянов

Репортер: Асен Даскалов; e-mail:  hibs fan@mail.bg
Адрес: София 1618, ул. "Коломан" №1; тел. 855-93-48
e-mail:  slavia@slaviasofia.com • www.slaviasofia.com

Всеки автор носи отговорност за материалите си.
Редакционно броят е приключен на  3 юни 2015  г.

Банкова сметка на Национален клуб на слависта:
Уникредит Булбанк

IBAN: BG19UNCR76301051491150
BIC: UNCRBGSF

Пред славист-
ката общност 
бяха пре д ста-

вени два уникални 
проекта, свър за ни 
със стогодишнина-
та на клуба. Трите 
книги, издадени от 
Обществен комитет 
„100 години „Славия”, 
са обединени в един 
луксозен тритомник, 

събрани в специална 
кутия. Трите диска, 
направени за веков-
ния юбилей на „бели-
те“, също са в луксоз-
на номерирана кутия. 
Двете серии са ли-
митирани и са само 
по 100 бройки всяка. 
Тритомникът на из-
дателския проект 
включва книгите 

събития, отбелязали 
стогодишния юбилей. 
Представянето се 
състоя на 20 май в 
Музея на спорта на 
националния стади-
он „Васил Левски“, 
като присъстваха 
символично точно 
сто привърженици на 
„Славия”. Сред тях 
бяха и президентът 
на футболния клуб - 
Венцеслав Стефанов 
и изпълнителният ди-
ректор Веско Събев, 
както и треньорите на 
първия отбор Иван 
Колев, Ангел Славков 
и Радостин Станев. 
Сред гостите бяха и 
легенди на „белия“ 
клуб като бившия 
председател на дру-
жеството и на БФС 
Димитър Ларгов, 
европейският полу-
финалист със „Сла-
вия” Михаил Мишев 
и трикратният ви-
цешампион с тима 
Георги Бор. Гугалов. 
Доайенът сред ве-
тераните Стефан 
Гецов и юношеският 
първенец на Европа 
Антон Кръстев също 
бяха сред гостите на 
събитието. То беше 

уважено и от бившия 
треньор на женския 
баскетболен отбор 
на „Славия” Георги 
Божков.

Изданията може 
да намерите само в 
магазина на Българ-
ския национален фен 
клуб на ул. „Бяло 
море” №2 в София. 
Цените са както след-
ва: за издателския 
тритомник 120 лв., а 
за тройните дискове 
– 50 лв.  

„Хро ни ките на „Сла-
вия”  на Николай 
Кръстев (излязла 
през 2013 г.), алманах 
„100 години Славия“ 
(2014 г.), дело на ко-
лектив от 17 автори 
и „Един век футбол в 
бяло“ (2015 г.) с автор 

Камен Огнянов. Ли-
митираната серия е с 
нови специални кори-
ци, разделител, как-
то и с допълнителни 
шест форзацни стра-
ници с големи снимки 
на легендарни отбо-
ри на клуба. Серията 

ковна „Славия” на Ан-
дрей Слабаков, който 
започва със специ-
ална възстановка 
на основаването на 
„белите” на 10 април 
1913 г. Във второто 
DVD бонус е видео-
хрониката от всички 

е номерирана от 1 до 
100, като представ-
лява истинско ко-
лекционерско бижу. 
М ул т и м ед и й н и я т 
проект, също по фор-
мулата 3 в 1, е събрал 
в номерираната се-
рия DVD с гранди-
озния концерт на 10 
април 2013 г. в зала 1 
на НДК, CD с „Белия 
албум“, съдържащ 
песни на хор „Сла-
вия”, славистки хи-
тове на рок-групите 
„Импулс”, „Спринт”, 
Йордан Караджов, 
„МеХеХе” и на сбор-
на рокформация, 
песни на агитката, 
както и DVD с доку-
менталния филм „Ве-

Наставникът извел баскетболистките на „Славия” 
до три титли Георги Божков (вляво) в компанията 
на президента на клуба Васил Йотов

Тритомникът дело на издателство 
„ТипТопПрес” има и знак за специално 
издание с уникален номер

Старши треньорът на 
футболистите Иван 

Колев също бе сред 
гостите

Уредникът на Музея на спорта Катя Иванова 
получи като подарък тритомниците за 

„бялата” история 

Барабанистът на 
група „Импулс” 
Пейо Пеев анонсира 
мултимедийните 
дискове

Луксозните 
тройни 
дискове 

впечатляват 
не само с визия

Славните ветерани от „бялата” гвардия, отляво надясно: 
Георги Бор. Гугалов, Антон Кръстев-Тони, Димитър Ларгов 
и Стефан Гецов-Цеко

Големият славист Васил 
Симов (вляво) – основен 
спонсор на футболната книга 
и президентът на „Славия” 
Венцеслав Стефанов

Камен 
Огнянов 
имаше 
честта 
да бъде 
водещ на 
събитието

Николай 
Кръстев 

представя 
издателския 

проект 
„100 години 

„Славия” 

Подготви екип 
на в. "Славия"
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И тази година вто-
рата половина на „А“ 
група не предложи 
нищо интересно на 
зрителите. Още пре-
ди разделянето на 
две шестици беше 
ясно, че „Марек“ и 
„Хасково“ ще изпад-
нат от елита, а оста-
налите четири клуба 
играеха мачове само 
за здраве и собстве-
ната си чест. „Сла-
вия“ не направи из-
ключение. В доста от 
двубоите на „белите“ 
ясно се виждаше, че 
футболистите нямат 
мотивация да демон-

Без напрежение във втората шестица
„Славия“ завърши сезона девети, 
пак остави целите за следващия

стрират пълните си 
възможности, вместо 
това се надпревар-

ваха да про-
пускат поло-
жение след 
положение. 

В мачове-
те от плей-
офите може 
да се отличи 
доброто пред-
ставяне на 
Радослав Ва-
силев и Же-
реми Манзо-
ро, безспорно 
превърнали 
се в най-
к л ю ч о в и т е 

фигури в състава за 
сезона. Раздялата с 
когото и да е от два-

мата ще е болезне-
на, а оставането им 
безспорно ще даде 
на Иван Колев по-
вече възможности 
за сглобяване на бо-
еспособен тим. За 
отбелязване е и из-
растването на юноши 
като Семерджиев, 
Карабельов и Стоев, 
които все по-често 
са налагани в съста-
ва, започнаха в някои 
срещи и като титуля-
ри. 

Петима от футбо-
листите, които разо-
чароваха – Пламен 
Крумов, Станислав 

Генчев, Димитър Ве-
залов, Крум Стоянов 
и Славчо Шоколаров, 
вече си тръгнаха. Ве-
роятно ще заминат и 
още. 

Надеждите на „бе-
лите“ са, че този път 
ще бъдат намерени 
попълнения, които 
да не идват на „Овча 
купел“, само за да си 
живуркат в „А“ група. 
Защото „Славия“ за-
губи поредна година 
в безсмислието на 
златната среда. А 
целите отново бяха 
отложени за следва-
щата. Единствената 
радост бяха побе-
дите над най-стария 
съперник - „Левски”.

Иван ЖИКОВ

XXI кръг, 17 март 2015 г. 
„Хасково“ - „Славия“ 1:5

„Славия“: 13. Кирев, 70. Крумов (46 – 7. Манзоро), 6. 
Касай, 88. Грънчов, 25. Панов, 22. Семерджиев (75 – 5. 
Мбарга), 8. Генчев, 71. Диего, 20. П. Атанасов, 91. Кр. 
Стоянов (84 – Е. Стоев), 99. Р. Василев. 
Голмайстори: 0:1 Р. Василев (35), 1:1 Алексиев (48), 1:2 
Р. Василев (54), 1:3 П. Атанасов (56), 1:4 Мбарга (80), 1:5 
Манзоро (88).
Съдия: Георги Димитров.
Жълти картони: Касай, Манзоро. 
Хасково, градски стадион - 350 зрители. 

XXII кръг, 14 март 2015 г.
„Славия“ - „Лудогорец“ 0:3

„Славия“: 1. Петков, 70. Крумов, 6. Касай, 26. Везалов, 
71. Диего, 45. Шоколаров (56 – 22. Семерджиев), 17. 
Дяков, 33. Фонсека (80 – 23. Стоев), 35. Вълчанов (63 – 
20. Атанасов), 7. Манзоро, 99. Р. Василев. 
Голмайстори: 0:1 Ешпиньо (31), 0:2 Златински 
(90+2-дузпа), 0:3 Мисиджан (90+3).
Съдия: Цветан Кръстев. 
Жълти картони: Дяков, Фонсека, Касай. 
София, ст. „Славия“ - 300 зрители.

XXIII кръг, 21 март 2015 г. 
„Славия“ - „Локомотив“ (Пловдив) 3:0

„Славия“: 13. Кирев, 70. Крумов, 26. Везалов, 3. Пиргов, 
71. Диего, 17. Дяков (76 – 45. Шоколаров), 33. Фонсека, 
20. П. Атанасов, 35. Вълчанов, 7. Манзоро (88 – 23. 
Стоев), 99. Р. Василев (79 – 91. Кр. Стоянов),  
Голмайстори: 1:0 П. Атанасов (20), 2:0 Р. Василев (51), 
3:0 Р. Василев (54). 
Съдия: Вихрен Манев. 
Жълт картон: Фонсека.
София, ст. „Славия“ - 200 зрители.

XXIV кръг, 4 април 2015 г. 
„Марек“ - „Славия“ 1:0

„Славия“: 13. Кирев, 25. Панов, 6. Касай, 26. Везалов, 
71. Диего, 17. Дяков, 91. Кр. Стоянов (46 – 77. Станкев), 
20. П. Атанасов, 35. Вълчанов (89 – 88. Грънчов), 7. 
Манзоро, 99. Р. Василев.

Голмайсторът на тима 
Радослав Василев 

Голмайстор: 1:0 Абушев (90+2).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Везалов, Дяков, Манзоро. 
Дупница, ст. „Бончук“ - 400 зрители.

XXVI кръг, 19 април 2015 г. 
„Черно море“ - „Славия“ 1:1

„Славия“: 13. Кирев, 25. Панов, 6. Касай, 3. Пиргов, 71. 
Диего (80 – 70. Крумов), 17. Дяков, 45. Шоколаров, 35. 
Вълчанов (85 – 91. Кр. Стоянов), 22. Семерджиев (90+2 – 
20. П. Атанасов), 7. Манзоро, 14. Димитров. 
Голмайстори: 0:1 Димитров (53), 1:1 Буркхарт (57).
Съдия: Георги Игнатов. 
Жълти картони: Манзоро, Петков, Семерджиев. 
Варна, ст. „Тича“, 1200 зрители.

XXVII кръг, 27 април 2015 г. 
„Славия“ - „Хасково“ 0:0

„Славия“: 13. Кирев, 70. Крумов, 6. Касай, 3. Пиргов, 71. 
Диего, 45. Шоколаров, 5. Мбарга (82 – 14. Димитров), 
33. Фонсека (75 – 22. Семерджиев), 20. П. Атанасов (64 – 
35. Вълчанов), 7. Манзоро, 99. Р. Василев. 
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълт картон: Крумов. 
София, ст. „Славия“ - 200 зрители. 

XXVIII кръг, 2 май 2015 г. 
„Локомотив“ (Пловдив) - „Славия“ 1:2

„Славия“: 13. Кирев, 25. Панов, 26. Везалов, 3. Пиргов, 
71. Диего (87 – 6. Касай), 17. Дяков, 33. Фонсека, 20. 
П. Атанасов (46 – 8. Генчев), 22. Семерджиев (73 – 75. 
Карабельов), 7. Манзоро, 99. Р. Василев. 
Голмайстори: 1:0 Бурабиа (27), 1:1 Пиргов (35), 1:2 Р. 
Василев (80-дузпа).
Съдия: Адриан Петров.  
Жълт картон: Везалов. 
Пловдив, ст. „Локомотив“ - 400 зрители.

XXIX кръг, 8 май 2015 г. 
„Славия“ - „Марек“ 4:0

„Славия“: 13. Кирев, 70. Крумов, 6. Касай, 26. Везалов, 
25. Панов, 5. Мбарга, 33. Фонсека, 17. Дяков (73 – 91. 
Кр. Стоянов), 22. Семерджиев (46 – 75. Карабельов), 7. 
Манзоро (60 – 14. Димитров), 99. Р. Василев. 
Голмайстори: 1:0 Фонсека (12), 2:0 Манзоро (33-дузпа), 
3:0 Манзоро (40), 4:0 Фонсека (83). 

Съдия: Таско Тасков.
Жълт картон: Р. Василев. 
София, ст. „Славия“ - 200 зрители. 

XXXI кръг, 22 май 2015 г. 
„Славия“ - „Черно море“ 1:3

„Славия“: 13. Кирев, 17. Дяков, 26. Везалов, 88. 
Грънчов, 91. Кр. Стоянов, 5. Мбарга (58 – 12. Е. Петров), 
33. Фонсека, 22. Семерджиев (69 – 3. Пиргов), 75. 
Карабельов (83 – 45. Шоколаров), 7. Манзоро, 99. Р. 
Василев. 
Голмайстори: 0:1 Бакари (6), 0:2 Коконов (14), 1:2 
Манзоро (89), 1:3 Курьор (90+1).
Съдия: Стефан Апостолов.
Жълт картон: Кр. Стоянов.
Червен картон: Кирев (56).
София, ст. „Славия“ - 400 зрители. 

XXXII кръг, 27 май 2015 г. 
„Хасково“ - „Славия“ 0:1

„Славия“: 12. Е. Петров, 17. Дяков, 88. Грънчов, 3. 
Пиргов, 25. Панов, 75. Карабельов (81 – 4. Д. Тодоров), 
35. Вълчанов, 22. Семерджиев (40 – 99. Р. Василев), 20. 
Атанасов, 7. Манзоро, 14. И. Димитров (66 – 23. Стоев). 
Голмайстор: 0:1 Атанасов (90+1).
Съдия: Георги Игнатов. 
Хасково, градски стадион - 100 зрители. 

Забележка: Мачовете с „Левски” са представени на 12 
стр.

Крайно класиране:
Отбор М П Р З ГР Т
Първа шестица 
1. „Лудогорец“ 32 18 9 5 63-24 63
2. „Берое“ 32 15 10 7 46-30 55
3. „Локо“ (Сф) 32 16 7 9 39-31 55
4. „Литекс“ 32 16 6 10 49-36 54
5. ЦСКА 32 14 10 8 45-27 52
6. „Ботев“ (Пд) 32 12 6 14 38-39 42

Втора шестица
7. „Левски“ 32 17 5 10 66-33 56
8. „Черно море“ 32 15 5 12 42-36 50
9. „Славия“ 32 12 7 13 40-38 43
10. „Локо“ (Пд) 32 9 5 18 28-52 32
11. „Марек“ 32 5 5 22 14-71 20
12. „Хасково“ 32 4 3 25 18-71 15

„А“ група, пролет 2015

На 1 април тази година най-старото дерби 
в българския футбол отбеляза стоята сто-
годишнина. Вече повече от век отборите на 
„Славия” и „Левски” са знакови величини в 
родния спорт. Техните сблъсъци през години-
те не рядко са били от решаващо значение 
за спечелването на купи, титли и медали. Ве-
ковният юбилей на този любим за столичните 
зрители сблъсък е чудесен повод да си при-
помним развитието на „бяло-синьото” съпер-
ничество през годините. Затова и в този брой 
има и един втори вестник, специално посве-
тен на знаковото събитие, още повече, че то 
започва с победа на „Славия” през 1915 г. и 
пак така завърши първият век през 2015 г.

Общ баланс от всички официални срещи „Славия” – „Левски”

турнир	 период	 м	 п	 р	 з	 г.р.				
Официални приятелски  срещи  (1915-1920) 6 6 0 0 11-0
Столично първенство (1921-1937  и 1940-1948)  41 17 8 16 63-70
Национална дивизия  (1937-1940)  6 3 0 3 8-10
Държавно първенство (1926-1937 и 1941-1948) 4 2 0 2 5-5
„А” футболна група  (1948-2015)  135 24 46 65 138-230
Национална купа   (1945-2015)  15 6 4 5 24-17
Второстепенен турнир за КСА (1981-1990) 1 0 1 0 2-2
Квалификационен турнир за „А” група  (1949)  1 0 0 1 0-4
Купа „Улпия Сердика”		 (1926-1932)  3 0 0 3 3-6
Общо:	 	 212	 58	 59	 95	 254-344

Вековно 
дерби

РЕДОВЕН СЕЗОН

ПЛЕйОфИ
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Столетното съпер-
ничество започва на 
1 април 1915 г. и тази 
дата влиза в аналите 
на родния спорт с по-
лагането основите на 
най-дълго просъще-
ствувалото футболно 
дерби у нас - между 

„Славия” и „Левски”. 
Победители още в де-
бютния мач са „бели-
те” (виж карето).

Точно месец по-
късно е даден мач-
реванш между първи-
те тимове на двата 
клуба. Резултатът този 

път е категорично в 
полза на „Славия” - 
4:0. Последвалото 
участие на България в 
Първата световна во-
йна прекъсва и спор-
тния живот в страна-
та, за да се стигне до 
11 юли 1919 г., когато 

Кръстникът на „бе-
лия” тим е запазил не-
подправени спомени 
от историческия първи 
мач, поместваме ги с 
незначителни съкра-
щения. „Двата клуба 
се бяха споразумели 
рефер през първия 
хафтайм да бъде Ва-
сил Петров от „сла-
вия”, а за втория – Ни-
кола Лазаров от „Лев-
ски”. Наближава 5 часа 
след пладне, когато 
свирката на рефера 
подкани играчите да 
излязат на игрище-
то. славистите, об-
лечени в бяла форма с 
черен триъгълник на 
лявата страна, в сре-
дата на който върху 
трикольорен фон ли-
чаха клубните инициа-
ли сКс (б.а. – спортен 
клуб „славия”), излязо-
ха в състав: голкипър 
стефан Лалов, бего-
ве Павел Грозданов и 
Асен Дишков, халф-
бегове Емануил Ге-
шев, Ангел Атанасов 
и Тодор Калканджиев, 

форуарди стефан 
Чумпалов, Георги Гри-
горов, Тодор Влади-
миров, Владимир Йе-
русалмов и Любомир 
Тодоров.

Играчите на „Лев-
ски” във фланелки 
в клубния си цвят: 
светложълти с черве-
ни линии вертикално, 
са в състав: голкипър 
Кирил Григоров, бего-
ве Крум Динков и Кон-
стантин Георгиев, 
халфбегове Димитър 
сираков, спас стоя-
нов и Борис Василев, 
форуарди Владимир 
Григориев, Цветан 
Генев, Петър стояно-
вич, Георги Манолов и 
Константин Апосто-

лов.
Първият удар има 

„Левски”. Владимиров 
от „славия” отнема 
и подава на Йеруса-
лимов. Последният 
опитва далечен удар 
към вратата, но гол-
кипърът спокойно 
лови. „Белите” пред-
приемат ново нападе-
ние с къси и ниски па-
сове, като се работи 
предимно с крилата 
– Чумпалов и Тодоров, 
нещо, което затруд-
нява отбраната на 
„Левски”.

...Вторият хаф-
тайм започва и... пред 
вратата на „Левски” 
се зареждат критич-
ни моменти и някол-

ко минути по-късно 
Владимиров изпраща 
топката между двете 
греди. Гол! 1:0 за „сла-
вия”. Това е първият и 
победен гол.

В един момент на 
игрището настана 
суматоха. Капитанът 
на „Левски” спас сто-
янов седна посред те-
рена. Разтревожени, 
ние всички го наобико-
лихме и го отрупахме 
с въпроси:

- Какво има? Какво 
ти стана?

само спас остана 
спокоен и донякъде 
учуден от общото 

вълнение и отговори:
- Няма ми нищо. По-

изморих се, та рекох 
да си почина.

Мачът продължи 
без прекъсване и без 
никакъв друг инци-
дент, но и без нищо 
особено за отбелязва-
не, тъй като поради 
умората темпът на 
играта бе значител-
но намалял. И когато 
реферът обяви края 
на мача, играчите, за-
обиколени от близки 
и приятели, се запъ-
тиха към дрехите си, 
натрупани на два купа 
извън игрището и па-
зени зорко от малки 
запалянковци.”

Най-старата запазена снимка от мач 
между двата тима е от 11 юли 1919 г. на 
игрище „Славия”, завършил с успех на „бе-
лите” - 1:0. Славистите са с бели екипи и 
клубния символ - орел на левия ръкав, а 
левскарите с вратовръзки. Отляво надяс-
но: първи ред клекнали: Асен Дишков, Алек-
сандър Христов (Шкубата), Цветан Генев 
(Цеко), Кирил Григориев (Барона), Петър 
Стоянович (Пени), Тодор Владимиров (Сан) 
и Ангел Атанасов (Аго). Втори ред: Стефан 
Чумпалов (Чумпала), Ненчо Панчев, Георги 
Константинов (Гого), Спас Стоянов (Папа 
Люро), Симеон Янков (Симето), Димитър 
Сираков (Сирака), Константин Крапчански 
(Кочо), Константин Георгиев (Коцето), Ге-
орги Топалов (Топата), Сава Киров (Савата) 
– рефер, Любомир Тодоров (Любо), Никола 
Чапкънов (Пишляка), Георги Григоров (Фур-
ланата), Борис Цанков (Муро), Кирил Петру-
нов (Кики) и Емануил Гешев (Манчо).    

отново Тодор Влади-
миров носи успеха на 
„Славия”. До края на 
годината има още две 
срещи, като отново 
славистите ликуват.

Същото е положе-

нието и на следната 
1920 г., когато на 17 
октомври две попаде-
ния на лявото крило на 
„белите” Григор Стоя-
нов-Гичо, носят поред-
ната победа.  

„Заслужено ги победихме 
още в първия мач”

Георги Григоров-
Фурланата: 

Акценти	От	мАчОвете	между	„СлАвия“	
и	„левСки“	в	периОдА	1915-1920	г.	

Серия от победи: Поредната серия от успехи за „белите” е от 1 
април 1915 г. до 17 октомври 1920 г. и включва шест мача.

Голмайстори: За „Славия“ най-резултатен в дербито е Тодор Вла-
димиров (Сан) с 4 гола.

Летописната книга на „Славия” пред-
ставя двата състава от първия исто-
рически мач от 1 април 1915 г. 

Статистика
„Славия“ – „Левски“ 

Официални приятелски (1915-1920):
година  резултати
1915  1:0 4:0
1919  1:0 1:0 2:0
1920  2:0
общо:  6 6 0 0 11-0

Началото на срещите 
между двата тима за сто-
лично първенство е на 9 
октомври 1921 г., когато 
славистите ликуват с 2:0. 

Във втория софийски 
шампионат при оспорва-
не на съдийско решение, 
левскарите напускат те-
рена. Срещата е анули-
рана и пренасрочена за 
след седмица, но играчи-
те на „Левски” не се явя-
ват и е присъден служе-
бен резултат в полза на 
„белите”. Малко по-късно 
съперникът напуска и ли-
гата. 

Съперничеството е 
подновено през сезон 
1923/24 г. като тогава за-
почва една тройна по-
редица от равенства 1:1, 
последвана от първите 
двойни победи в рамки-
те на едно първенство 
за „Славия”. Това става 
през 1925/26 г. след кате-
горичните резултати 4:1 
и 3:1. Следващия сезон 
съперникът също прави 
две победи, но едната е 
служебна. Иначе в изи-
грания на 26 юли 1927 г. 
двубой „белите” ликуват 
– 4:2. Но след неговия 
край, е подадена жалба 
от „Левски” за нередов-
но картотекиран играч и 
след месец и половина 
е постановена служеб-
на загуба за славистите. 
Другото интересно нещо 
от този мач, е че тогава 
за първи път в българ-
ската спортна преса е 
употребен терминът „веч-
ните съперници“.

Интересен е развоят 
и на двубоите от следва-
щото първенство. Първо 
„Левски” нанася тежко 
поражение – 5:2, но вто-
рия полусезон късен гол 
на Димитър Манолов 
(Боянската мечка) носи 
успеха с 1:0, което кла-
сира тима за държавното 
първенство, спечелено в 
последствие. 

Следващото десети-
летие двата тима си раз-
менят по веднъж двойни 
успехи в един сезон, но 
славистите реализират 
рекордна серия от шест 
поредни мача без за-
губа. Сред известните 
футболисти на „Славия” 
от 30-те години изпък-
ват Димитър Байкушев 
(Мими) и Христо Минков-
ски (Мути). 

Интересно е да се от-
бележи, че „белите” на 
два пъти губят мача си 
с „Левски” веднага след 
като са станали шампи-
они през 1928 и 1941 г., 
а „сините” на свой ред 
отстъпват след титлата 
си през 1933 г.

През четиридесетте 
отборът на „Левски” на-
нася четири тежки загуби 
на „Славия”, но на свой 
ред славистите пък пече-
лят най-важните срещи. 

Любопитно е, че до 
установяване на социа-
листическия режим у нас 
„белите” водят в общия 

баланс с три победи. 
Най-често срещани-

ят резултат за столично 
първенство е 1:1 – шест 
пъти.

През годините 1937-
1940 г. у нас съществува 
Национална дивизия, ко-
ято включва най-силните 
родни крубове. Сред тях 
разбира се са и „Славия”, 
и „Левски”. 

Съперничеството на 
това футболно ниво за-
почна на 15 май 1938 г., 
когато „белите” губят с 
0:2. Тук заслужава да се 
отбележи и серията от 
три поредни победи за 
„Славия”, както и фактът, 
че между двата клуба  
има абсолютен паритет в 
общия баланс. 

На три пъти двата 
съперника мерят сили и 
за софийската купа „Ул-
пия Сердика”, в периода 
1926-1932 г., като тук ма-
кар и минимални успехи 
записват „сините”.

Само	победи	в	
рамките	на	един	
сезон:
„Сините“ първи стигат 

до шампионат с две по-
беди над опонента си – 
през 1937/38 г. „Славия“ 

прави това през следва-
щия сезон.

Серия	от	победи: 
За славистите това са 

три мача от 26 ноември 
1938 г. до 11 май 1940 г., 
а за „сините” – два на 15 

Изравнени сили

Факсимиле от в. „Спорт” след успеха на 
„белите” от 3 ноември 1934 г.   

 сезон резултати
1921 2:0 -
1922 2:0сл. -
1923/24 1:3 1:1
1924/25 1:1 1:1
1925/26 4:1 3:1
1926/27 0:2 0:3сл.
1927/28 2:5 1:0
1928/29 2:4 2:2
1929/30 3:0сл. 1:0
1930/31 1:2 2:3
1931/32 4:1 1:0
1932/33 4:5 1:4

1933/34 1:0 1:1
1934/35 2:1 1:1
1935/36 3:0сл. -
1936/37 1:1 0:2
1940/41 2:1 1:0
1941/42 0:5 1:4
1942/43 2:1 2:1
1943/44 2:2 -
1945 1:4 -
1946 0:1 -
1947 1:2 -
1947/48 0:3 3:1
общо: 41 17 8 16 63-70

Статистика
„Славия“ – „Левски“ 

Столично първенство 1921-1948 г.

Серия	 от	 победи: За 
„сините” това са четири 
мача от 20 май 1945 г. до 11 
декември 1947 г., а за сла-
вистите две, което те правят 
общо 8 пъти.

поредица	 без	 загуби:	
За „Славия” това е пери-
одът от 8 октомври 1933 г. 
до 4 юли 1937 г. , когато са 
регистрирани три равни и 
три победи от шест мача. 
За „Левски” рекордът е пет 
мача (4 победи и 1 равен) от 
1943 г. до 10 арил 1948 г.

Само	победи	в	рамките	

на	един	сезон:
„Белите“ първи стигат 

до шампионат с две побе-
ди над опонента си – през 
1925/26 г., когато печелят 
съответно с  4:1 и 3:1. Впо-
следствие, „Славия“ повта-
ря постижението си чети-
ри пъти. „Левски” записва 
два успеха за сефте през 
1926/27 г. с 2:0 и 3:0 служеб-
но, а после го прави още три 
пъти. 

Служебни	 победи:	 Ин-
тересно е да се отбележи, 
че са регистрирани и четири 

служебни знака в мачовете. 
Три са в полза на „белия” 
тим, а един за „синия”.

Отбелязани	
четири	гола:
„Славия“ постига четири 

попадения във вратата на 
„Левски“ за първи път на 
1 ноември 1925 г. при раз-
громната си победа с 4:1. 
После славистите още на 
два пъти бележат по чети-
ри пъти. „Сините“ вкарват 
за първи път в столичното 
първенство четири гола в 
„бялата“ врата при победа-

та си с 4:2 на 21 октомври 
1928 г.

най-голяма	победа:
За „Славия“ – триумфите 

с 4:1 на 1 ноември 1925 и 31 
октомври 1931 г. За „Левски“ 
– 5:0 на 19 октомври 1941 г.

купа	„улпия	
Сердика“	(1926-1932)

сезон  резултати
1926  1:2 (финал)
1930  2:3 (1/2-финал)
1932  0:1 (финал)
общо: 3 0 0 3 3-6

май и 17 юли 1938 г.
най-голяма	победа:
За „Славия“ – триу-

мфът с 3:0 на 14 май 
1939 г. За „Левски“ – 5:1 
на 17 юли 1938 г.

национална	дивизия	
(1937-1940)

сезон резултати
1937/38 0:2 1:5
1938/39 1:0 3:0
1939/40 2:1 1:2
общо: 6 3 0 3 8-10

Акценти	От	мАчОвете	между	„СлАвия“	и	„левСки“	в	СтОличнОтО	първенСтвО

Акценти	От	мАчОвете	между	„СлАвия“	и	„левСки“	в	нАциОнАлнАтА	дивизия

Отборът на “Славия” от сезон 1925/26, ко-
гато са постигнати първи двойни победи 
в дербито в рамките на един шампионат. 
Отляво надясно: Димитър Манолов (Найдо, 
Боянската мечка), Григор Стоянов (Гичо), 
Александър Филипович (Саша), Петър 
Къртевски (Пешо), Стефан Чумпалов (Чум-
пала), Ангел Андреев (Катастрофата), Ни-
кола Калканджиев (Колата), Велчо Стоя-
нов, Борис Романов (Боката), Борис Грашев 
(Грашето) и Никола Стайков (Толето).

Вековно 
дерби

Вековно 
дерби

Страниците подготви Камен ОГНЯНОВ
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Георги 
Кръстев-Геш:

Национална купа

Макар само два пъти 
кръстосали шпаги в 
Държавното първен-
ство, слависти и левска-
ри участват в легендар-
ни двубои. Безспорно 
такива са финалните 
две срещи за опреде-
ляне на първенец и но-
сител на Царската купа 
през 1943 г. По силата 
на историческите обсто-
ятелства това се оказва 
и последният сблъсък 
за ценния трофей и ви-
сочайшата купа остава 
завинаги притежание на 
„белите” . 

Още по време на сто-
личния шампионат за 
сезон 1942/43 г. слави-
стите показват големия 
си потенциал и нямат 
поражение от първите 
пет отбора в крайното 
класиране. От тях най-
сладки са победите 
над вечния съперник 
в редовния сезон. И в 

двата мача славистите 
ликуват с по 2:1. След 
първия в. „Спорт” из-
вежда като заглавие: 
„с по-добра игра „сла-
вия” победи „Левски“ 
(бр.2120/7.V.1943г.). 
Само десет дни по-
късно идва и второто 
2:1, което вече не из-
ненадва никой: „сла-
вия” отново спечели 
срещу „Левски“ с 2:1” 
(бр.2124/17.V.1943 г.). 

Победният рейд 
сетне е продължен и 
в държавното първен-
ство, като до финала 
„белите” продължават 
без загуба, а там съпер-
ник отново са „сините” 
от София (виж карето).

Интерес представ-
ляват и финалните 
акорди на срещата 
предадени от репор-
тер на вестник „Спорт“: 
„само още една мину-
та остава. „славия“ 

дал засада. Великият 
мач завършва. Българ-
ският футбол има нов 
носител на Височай-
шата купа и държавен 

първенец за 1943 го-
дина. Това е „белият“ 
отбор на „славия“!” 
(бр.2191/18.Х.1943 г.).

През следващия 
сезон, жребият среща 
двата стари съперника 
още в предварителния 
кръг на Софийската об-
ласт. Двубоите отново 
са изключително напре-
гнати и равностойнни, 
но този път късметът е 
на страната на „Левски”, 
които печелят и двата 
пъти минимално. Любо-
питно е, да се отбеле-
жи, че в крайна сметка 
по политически причини 
първенството е спряно 
през есента на 1944 г. и 
не завършва.

Известният славист 
Георги Кръстев–Геш е 
бил 9-годишно момче по 
време на исторически-
те сблъсъци „Славия” 
- „Левски” през есента 
на 1943-а. Седем де-
сетилетия по-късно той 
връща лентата на спо-
мените: „Цяла софия 
говореше за тези ма-
чове. И у нас също бе 
така. Нямаше как да е 
иначе - тогавашният 
стълб в защитата 
на „славия” Димитър 
Зографов-Бомбата, 
който бе убит след 9 
септември 1944 г. не-
знайно от кого и не 
му е известен дори 
гробът, бе мой вуйчо – 
по-малък брат на май-
ка ми Траянка. 

Първият мач на 10 
октомври завърши 1:0 
за „славия” с гол на Ма-
нол Николов-Мънето, 
който отбеляза с то-
повен шут. Точно в 22-

ата минута реферът 
прекъсна играта и 
оркестърът засвири 
славянския траурен 
химн „Кол славен” в па-
мет на починалия Цар 
Борис ІІІ. Заради това 
и двата отбора игра-
еха с траурни ленти 

на ръцете. Повече от 
три минути огром-
ната на брой публика 
затаи дъх, а играчите 
останаха на колене на 
терена. 

след една седмица 
бе реваншът, когато 
имах усещането, че 

стадион „Юнак” ще се 
пръсне. спомням си 
как вуйчо ми Димитър 
Зографов обезличи 
и надигра Божин Ла-
сков, най-голямата 
надежда на „Левски” в 
нападение. скоро след 
началото на мача кри-
лото Александър По-
пов-Врабчо вкара гола 
на победата за слави-
стите. В средата на 
полувремето отсъди-
ха дузпа за съперника. 
Напрежението беше 
огромно. Васил спасов-
Валяка би силно и насо-
чи топката ниско към 
долния десен ъгъл на 
вратата. Но прекрас-
ният страж Димитър 
Антонов-Гробаря на-
прави не-
вероятен 
плонж и 
спря топ-
ката, а 
след това 
я захлупи в 

прегръдките си. Това 
бе кулминацията на 
двубоя – „славия” вече 
беше шампион, а „Лев-
ски” сякаш вече няма-
ше нито воля, нито 
сили да продължи да се 
бори. 

след мача над ста-
диона се разнесе хим-
на на „славия”, адю-
тантът на царя ген. 
сапунджиев връчи 
Царската купа на сла-
вистите. Целият от-
бор бе понесен на ръце 
от запалянковците. 
Банкетът на триум-
фа бе в ресторант 
„Южна лоза” на площад 
„Македония”. Двамата 
с брат ми Иван, по-
голям от мен с 3 годи-
ни, бяхме там заедно 
с вуйчо. Дори отпихме 
по глътка вино, с кое-
то бе напълнена Цар-
ската купа.“

Двойни победи, титла за „Славия” 
и Царската купа завинаги „бяла”

Факсимиле от първа 
страница на в. 
„Спорт” с „белия” 
триумф от 1943 г.

напада. Те са сигурни 
в победата си и само 
очакват края... Дамев 
се откъсва и води топ-
ката, но реферът е 

 „С брат ми Иван пихме 
вино от Царската купа”

Ген. Сапунджиев поздравява славистите 
след втория финал за държавно първен-
ство и Царската купа на 17 октомври 1943 
г. Вляво от него е помощник-треньорът 
Димитър Байкушев (Мими), а в дясно игра-
чите Димитър Зографов (Бомбата), Георги 
Филипов (Бако) и Манол Николов (Мънето)

Статистика
„Славия“ – „Левски“ 

Държавно първенство
сезон резултати
1943 1:0 1:0 (финал)
1944 3:4 0:1 (предв. кръг Сф-обл.)
общо: 4 2 0 2 5-5

Така най-точно 
може да се опре-
дели съперниче-

ството между „Славия” 
и „Левски” в турнира 
за купата. От общо 11 
сблъсъка в 8 краен по-
бедител е „белият” тим! 
Интересно е да се отбе-
лежи, че от 1949 г. насам 
„сините” само веднъж 
елиминират своя съпер-
ник. 

Първият сблъсък за 
купата е от 1947 г., ко-
гато регламентът пред-
вижда 9 софийски клуба 
да играят по системата 
всеки срещу всеки и с 
„Левски” е регистрирано 
0:1. Същият е резултатът 
и две лета по-късно, вече 
на полуфинала. Мачът е 
повече от скандален, за-
щото „синият” успех идва 
след гол от явна засада: 
„Това бе видяно от всич-
ки на стадиона. Дори 
по-късно Българска ки-
нематография пусна 
серия от четири стоп 
кадъра, в които ясно се 
вижда цялата ситуация. 
Отделно имаше чиста 
дузпа срещу мен, комен-
тирана и в пресата”, 
споделя участникът в 
мача за „Славия” Стефан 
Гецов (Цеко). 

Но нищо не е в състо-
яние да спре „белия” 
устрем три лета по-
късно, когато „сините” са 
сломени с 2:1, а сетне 
славистите ликуват и с 
купата. 

От състава на побе-
дителите изпъкват ка-
питанът Тома Захариев 
и авторът на другия гол 
Димитър Исаков.  

Същата е ситуацията 
и през 60-те години. Тога-
ва в две поредни издания 
на надпреварата, за тога-
вашната купа на Съвет-
ската армия (КСА), фут-
болистите на „Славия” 
елиминират своя съпер-
ник в подстъпа към фи-
нала, който и в двата слу-
чая печелят. И четирите 
срещи през 1963 и 1964 
г. са апотеоз на силата на 
големия „бял” тим от този 
период. Двубоите си при-
личат по това, че всеки 
път на ст. „Васил Левски” 
има над 50 000 зрители, 
а и славистите записват 
две победи и равенства. 

„Бял” диктат за купата 

Победната „бяла” се-
рия от пет срещи без за-
губа е прекъсната през 
1970 г., но само след две 
години, "белите", отново 
в полуфинал, ликуват 
след драматичен успех 
след дузпи (виж карето).  
От тогава започва и нова 
поредица, в която „сини-
те” нямат краен успех в 
дербито, вече 45 години!

В последвалите сре-
щи има само едно ра-
венство и то е през 1981 
г., когато с гол на Чавдар 
Цветков се стига до 1:1 
във финалната четворка 
в първия турнир за купа-
та на Народна Република 
България, където слави-
стите завършват втори, а 
„сините” последни.   

В следващото де-
сетилетие на три пъти 
съперниците мерят сили, 
като двубоите влизат в 
аналите с тоталния „бял” 
диктат! Започва се на 27 
март 1990 г., когато на 
“Герена” след два гола 
на Николай Костов и по 
един на Валентин Игна-
тов и Илия Карадалиев 
“бялата” лавина нокаути-
ра „сините” - 4:1. Въпреки 
комфортния аванс ре-
ваншът предлага солид-
на доза адреналин, след 
като „Левски” повежда 
с 3:1 и получава дузпа, 
спасена блестящо от 
Антонио Ананиев. Този 
миг пречупва гостите, а 
славистите връщат гол и 

продължават напред.  
През 1996 г. е време  

за нов емблематичен 
сблъсък и то на финал. 
Воденият от Стоян Коцев 
тим е по-добър на терена 
и с гол на Атанас Киров 
води с 1:0, но четвърт час 
преди края на срещата 
„сините” скандално на-
пускат терена. Формален 
повод за това е протест 
срещу отсъждане на 
съдията, но непредубе-
дените зрители виждат 
кой е по-добрия отбор 
като цяло. Затова и никой 
не се учудва, че три дни 
по-късно славистите пе-
челят и титлата, а с това 
и златен дубъл.

Само два сезона по-
късно отново има „бяло-
синьо” дерби за купата и 
пак триумфът е славист-
ки! На 9 декември 1998 г., 
макар с човек по-малко, 
на своя стадион играчите 
на „Славия” правят кла-
сическо – 3:0 и след 0:2 в 
първия осминафинал за-
писват нова златна стра-
ница в клубната история. 
Преди автогола на лев-
скаря Елин Топузаков в 

последната минута да 
узакони „бялото” превъ-
зходство голове бележат 
Симеон Чилибонов и Ру-
мен Панайотов.  

На турнирно ниво е 
изигран и един двубой 
за КСА, когато това е вто-
ростепенен турнир през 
пролетта на 1988 г. 

Страниците 
подготви Камен 

ОГНЯНОВ

До 1972-а като осем-
годишно дете тогава 
вече бях 
ходил на 
н я к ол к о 
мача  на 
„Славия” 
с дядо си Борис Саздов 
или с баща си Георги 
Кръстев-Геш. Но полу-
финалът с „Левски” за 
купата от същата година 
е първият ми най-ярък 
спомен. 

Емблематичният мач 
пред около 35 хиляди 
зрители на ст. „Васил 
Левски” завърши на-
равно (1:1) в редовното 
време и продълженията, 
след гол за „белите” на 
Андрей Желязков. На-

След като отстраняват "Левски" на полу-
финалите две поредни години - 1963 и 1964 г., 
славистите два пъти ликуват с национал-
ната купа. На фотоса в дълбочина след ка-
питана Димитър Ларгов личат: Стефан Па-
шоолов, Димитър Костов, Антон Кръстев, 
Александър Василев, Петър Панагонов, Алек-
сандър Шаламанов, Петър Величков и Георги 
Харалампиев.

АКЦЕНТИ ОТ МАЧОВЕТЕ МЕЖДУ „СЛАВИя“
 И „ЛЕВСКИ“ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КУПА

Серия без загуба:
„Славия“ записва 5 поредни мача без загуба от 1952 г. 

до 1970 г. (2 равенства и 3 победи). „Сините“  имат серия 
от три срещи – 1 победа и 2 ремита от 1970 г. до 1990 г.

Най-голяма победа:
За „Славия“ – триумфът с 4:1 през пролетта на 1990 г., 

както и службният успех от финала през 1996 г. с 4:0. За 
„Левски“ това са на два пъти по 2:0 през 1970 и 1998 г.

Голмайстори:
За „Славия“ се разписват общо 15 души, като в това 

число има и един автогол. Най-резултатен славист в дер-
бито е Михаил Мишев отбелязал общо пет гола.

ложи се дузпи да опре-
делят победителя. И се 

заредиха 
изпълне-
ния от 
б я л а т а 
т о ч к а . 

Едно след друго, и все 
точни. Всъщност има-
ше по един пропуск и 
от двата отбора, дошли 
един след друг. Затова 
и дузпите продължиха. 
По-късно разбрах, че 
според тогавашния ре-
гламент, след като се 
изредят по десетимата 
полеви играчи от съпер-
ниците, се налага дузпи 
да бият и вратарите.

Изпълненията бяха 
на вратата откъм сектор 

22 дузпи и успех на „Славия”
„Б” и езерото „Ариана”. 
Левскарите биеха първи 
и зад топката заста-
на вратарят Каменски. 
Стреля силно, но над 
вратата. След това Геор-
ги Гугалов хладнокръвно 
реализира, за да фик-
сира крайното 10:9 за 
„Славия”.

Беше голяма радост 
на трибуните. От нея 
помня най-вече стоти-
ците запалени вестници 
като факли от привърже-
ници на „белите”. Просто 
този триумф срещу веч-
ния съперник беше мно-
го сладък. 

Николай КРЪСТЕВ

Статистика
„Славия“ – „Левски“ 

Национална купа 
сезон  резултати
1946/47  0:1 (групова фаза)
1948/49  0:1 ((1/2-финал)
1952  2:1 (1/4-финал)
1962/63  3:1  0:0 (1/2-финал)
1963/64  2:2  2:1 (1/2-финал)
1969/70  0:2 (1/2-финал)
1971/72  1:1 (1/2-финал)
1980/81  1:1 (финална група)
1989/90  4:1  2:3 (1/4-финал)
1995/96  4:0сл. (финал)
1998/99  0:2  3:0 (1/8-финал)
общо:  15 6 4 5 24-17

Купа на Съветската армия-второстепенен
сезон  резултат 
1987/88 2:2 (1/4-финал)

Вековно 
дерби

Вековно 
дерби
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Първият мач меж-
ду „бели“ и „сини“ в 
„А“ група се играе 
на 13 ноември 1948 
г. Преди двубоя два-
та отбора заемат 
съответно първо 
(„Славия“) и второ 
(„Левски“) място във 
временното класи-
ране. Резултатът в 
срещата е открит 
в 47-ата минута от 
„сините“, а в 82-ата 
минута славистът 
Манол Николов 
(Мънето) донася 
равенството (1:1). 
„Хиксът“ се оказва 
най-често срещания 
знак в сблъсъците 
между съперници-
те в следващите 45 
години! През първо-
то десетилетие на 
съперничеството в 
майсторската група 
двата състава запис-
ват по четири побе-
ди, а 11 срещи завъ-
ршват наравно! В 
тези двубои в „бели-

те“ редици изпъкват 
имената на Григор 
Ахтимов (Маляка), 
Димитър Исаков, из-

грява звездата и на 
привлечения в сре-
дата на 50-те години 
в „Славия“ Добромир 

Ташков. Двубоите 
през споменатия пе-
риод обогатяват и 
софийския фолклор. 
Такъв е случаят с 
мача през пролетта 
на 1957 г., завършил 
2:2 след голове за 
„белите“ в последни-
те минути (единият 
от които – автогол 
на левскаря Петър 
Дончев). Заради 
неумелата намеса 
на вратаря на „си-
ните“ Дервенски, 
както и автогола 
на Дончев, става 
популярен рефре-
на – „Кой предаде 
„Левски“ – Дончев и 
Дервенски!“.

През следващия 
десетгодишен пери-
од зрителите стават 

свидетели на резул-
татни и драматични 
двубои, в които са от-
белязани и първите 
хеттрикове. Първият 
– дело на слависта 
Добромир Ташков 
(3:2 за „Славия“ на 
20 септември 1959 
г.). През 60-те годи-
ни е и първият мач 
с отбелязани 7 гола 
(4:3 за „Левски“ на 
10 ноември 1963 г.). 
Балансът от десе-
тилетието е 5 по-
беди за „Славия“, 
8 за „Левски“ и 7 
равенства. В тези 
години в дербито 
изпъкват с фланел-
ката на „Славия“ 
Александър Василев 
(Чоко), Михаил Ми-
шев, Антон Кръстев, 
Георги Гугалов, Иван 
Давидов.

В последвалата 
декада отново има 
паритет в баланса: 6 
„сини” срещу 5 „бели” 
победи и 9 ремита. 

Важен момент в края 
на 70-те години е 
и фактът, че „бели-
те“ ликуват с втори  
дубъл в рамките на 
един сезон (1978/79). 
„Славия“ доминира в 
дербито в периода 
1978-1981 г., когато 
от 7 мача записва 5 
победи, срещу 2 за 
„Левски“! Знакова 
фигура за „белите“ 
през тези години ста-
ва Чавдар Цветков, 
който се превръща в 
един от екзекутори-
те на „сините“. Така 
до края на кален-
дарната 1981 г. ба-
лансът в „синьо-бя-
лото“ съперничество 
на ниво „А“ група от 
1948 г. е: 17 победи 
за „Славия“, 20 за 
„Левски“ и 27 равен-
ства.

От 1982 г. започва 
сериозното отстъ-
пление на „бели-
те“ и доминацията 
на „Левски“. Първо 

сезон резултати
1948-1949 1:1 0:1
1950 0:0 1:1
1952 0:2 1:1
1953 1:1 1:2
1954 2:0 2:0
1955 2:1 2:2
1956 0:0 1:1
1957 2:2 2:2
1958 0:3 -
1958-1959 4:1 0:0
1959-1960 3:2 0:1
1960-1961 1:0 2:3
1961-1962 3:3 1:2
1962-1963 2:3 0:0
1963-1964 3:4 2:2
1964-1965 0:1 2:2
1965-1966 0:3 1:0
1966-1967 2:0 1:1
1967-1968 2:3 1:1
1968-1969 1:0 2:2
1969-1970 1:1 1:0
1970-1971 1:3 1:1
1971-1972 0:4 1:1
1972-1973 0:0 1:1
1973-1974 0:1 2:2
1974-1975 2:1 0:2
1975-1976 0:0 1:2
1976-1977 3:3 2:1
1977-1978 1:1 0:3
1978-1979 3:1 2:0
1979-1980 0:1 2:0
1980-1981 1:0 0:2
1981-1982 1:0 0:4
1982-1983 1:4 0:4
1983-1984 0:2 0:1
1984-1985 2:1 2:4

Добромир Ташков 
отбелязва 
първият хеттрик 
в дербито

Серия	
от	победи:
„Славия“ реги-

стрира серия от три 
п о с л е д о в а т ел н и 
победи над „сини-
те“ в „А“ група в пе-
риода 1954-1955 г. 
Постижението си „бе-
лите“ изравниха през 
отминалия сезон 
(2014/15). „Левски“ 
се сдобива с по-
бедна поредица над 
„Славия“ близо 30 
години след първата 
такава на „белите“ – 
в периода 1982-1984 
г. (5 поредни успеха). 
Впоследствие, „сини-
те“ на няколко пъти 
имат победни серии, 
най-дългата от които 
е 8 последователни 
успеха (1991-1995 г.).

„сините“ най-сетне 
стигат до две по-
беди в един сезон 
срещу своя опонент. 
Регистрират и серия 
от 5 победи (1982-
1984). Характерно за 
периода е, че в ре-
дица мачове левска-
рите често се радват 
на благосклонно от-
ношение от страна 
на съдиите, полу-
чавайки дузпи, по-
някога дори по две 
на мач. Завинаги 
остава в историята 
срещата от 17 март 
1985 г., свирена от 
Георги Цветанов 
(Баничката), който 
при 2:0 за „Славия“ 
отсъжда две дузпи 
за „Левски“ и в край-
на сметка „сините“ 
печелят с 4:2. 

През 90-те години 
най-често среща-
ният знак в дерби-
то става победа за 
„Левски“, тъй като 
„сините“ натрупват 

осем поредни успеха 
от есента на 1991 до 
пролетта на 1995 г. В 
края на последното 
десетилетие на XX 
век за кратко „хик-
совете“ и „сините“ 
успехи в общия ба-
ланс са равни. След 
1999 г. и в началото 
на XXI век броят на 
победите на „Левски“ 
вече надхвърля се-
риозно другите два 
знака в съперни-
чеството. Само за 
периода от 1982 до 
2015 г. балансът в 
елитната група е: 45 
победи за „сините“, 
19 равенства и едва 
7 успеха за „Славия“. 
Светъл лъч за „бе-
лите“ е серията от 
трите поредни побе-
ди в края на току-що 
отминалия сезон и 
шансът тя да бъде 
продължена и през 
идния!

Само	победи	
в	рамките	
на	един	сезон:
„Белите“ първи сти-

гат до шампионат с 
две победи над опо-
нента си – през 1954 
г., когато печелят два 
пъти срещу „сините“ с 
по 2:0. Впоследствие, 
„Славия“ повтаря по-
стижението си през 
сезон 1978/79 г., ко-
гато са регистрирани 
успехи съответно с 3:1 
и 2:0. „Левски“ се по-
здравява с две побе-
ди в рамките на един 
шампионат едва през 
1982/83 г. – 28 годи-
ни след първия „бял“ 
победен дубъл. Само 
в две първенства на 
„А“ група досега два-
та отбора се срещат 
по четири пъти. През 

2001/02 съперниците 
записаха равенство 
(0:0) в първия двубой, 
след което „Левски“ 
постигна три победи. 
През току-що отми-
налия сезон „Славия“ 
загуби на „Герена“ с 
0:2, след което триум-
фира три пъти поред 
– с 3:1 и 1:0 у дома и 
с 3:2 на стадиона в кв. 
„Подуяне“.

Серия	без	загуба:
„Левски“ записва 8 

поредни мача без за-
губа от първия двубой 
между двата състава 
в елита на 13 ноем-
ври 1948 г. до 1953 г. 
(5 равенства и 3 побе-
ди). „Белите“ веднага 
изравняват постиже-
нието в следващите 
четири сезона (1954-

1958 г.) – 3 победи и 5 
равенства!

Впоследствие, „си-
ните“ подобряват най-
дългата си серия без 
загуба няколко пъти 
като рекордното им 
постижение е 25 мача 
(1991-2003 г.).

Отбелязани
четири	гола:
„Славия“ постига 

четири попадения във 
вратата на „Левски“ 
на 26 октомври 1958 
г. при разгромната си 
победа с 4:1. „Сините“ 
бележат за първи път 
в „А“ група четири 
гола в „бялата“ врата 
няколко години по-
късно при драматич-
ната победа с 4:3 на 
10 ноември 1963 г.

най-голяма	
победа:
За „Славия“ – три-

умфът с 4:1 през 
есента на 1958 г. За 
„Левски“ – 5:0 на 28 
октомври 2005 г.

Хеттрик:
Първият хеттрик в 

дербито на ниво „А“ 
група е „бял“! Той е 
дело на Добромир 
Ташков в двубоя през 
есента на 1959 г., спе-
челен от „Славия“ с 
3:2. Впоследствие, 
още двама футбо-
листи на „белите“ 
бележат по три гола 
в един мач – Тодор 
Праматаров при загу-
бата с 3:4 на 5 септем-
ври 1992 г. и Жереми 
Манзоро при успеха 
с 3:1 на 13 декември 

2014 г. За „Левски“ 
хеттрик бележат през 
годините – Георги 
Аспарухов (два пъти), 
Георги Йорданов, 
Янко Кирилов, Петър 
Александров, Георги 
Чиликов и Седрик 
Бардон.

голмайстори:
За „Славия“ най-

резултатни в дербито 
са Добромир Ташков 
и Чавдар Цветков с по 

9 гола, а за „Левски“ 
11 гола отбелязва 
Георги Аспарухов. 
Любопитен щрих 
при голмайсторите 
е списъкът с играчи-
те, вкарали голове 
с фланелките и на 
двата отбора – Наско 
Сираков (6 за „Левски“ 
и един за „Славия“), 
Петър Александров 
(по 3 гола и за двата 
отбора), Станимир 
Стои лов (по 1 гол 
и за двата отбора), 
Мартин Кушев (един 
за „Славия“ и два за 
„Левски“).

Автоголове:
За „Славия“ – 

Валери Греков и Стив 
Ренет. За „Левски“ – 
Методи Ангеловски, 
Петър Дончев, 
Николай Илиев, Игор 
Томашич и Димитър 
Везалов.

1985-1986 2:2 1:1
1986-1987 2:2 0:2
1987-1988 0:0 2:2
1988-1989 1:2 2:5
1989-1990 3:1 0:2
1990-1991 0:0 4:3
1991-1992 0:2 1:2
1992-1993 3:4 0:3
1993-1994 1:3 1:4
1994-1995 0:1 0:2
1995-1996 0:0 1:1
1996-1997 2:2 1:2
1997-1998 1:1 2:2
1998-1999 0:0 0:1
1999-2000 1:4 0:2
2000-2001 1:2 0:0
2001-2002 0:0 1:3
(редовен сезон)
2001-2002 1:3 0:2 
(плейофна група)
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 
(редовен сезон)
2014-2015 1:0 3:2
(плейаутна група)

дузпи:
За „Славия“ – 11 

отсъдени (3 про-
пуска – Георги 
Х а р а л а м п и е в , 
Янчо Димитров, 
Валентин Игнатов), 
за „Левски“ – 34 
отсъдени (3 пропу-
ска – Магди Толба, 
Димитър Иванков 
и Георги Чиликов). 
„Славия“ не е по-
лучавала право 
на изпълнение 
на наказателен 
удар вече 17 го-
дини (38 поредни 
мача!). Последната 
отсъдена дузпа 
за „белите“ сре-
щу „Левски“ е на 4 
април 1998 г. (XXІV 
кръг, 2:2) при резул-
тат 0:1 и е реализи-
рана от Станимир 
Стоилов в 55-ата 
минута.

Акценти	От	мАчОвете	между	„СлАвия“	и	„левСки“	в	„А“	групА

Чавдар Цветков

Статистика
„Славия“ – „Левски“ в „А“ фГ

Страниците подготви: 
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Баланс в „А“ фГ (1948-2015):
позиция м п р з г.р.       
домакин: 68 14 25 29 78-108
гост: 67 10 21 36 60-122
общо: 135 24 46 65 138-230

Забележка: Резултатите са подредени по реда на из-
играване на срещите.
Легенда: м – мачове, п – победи, р – равенства, з – загуби, 
г.р. – голова разлика

Валентин Игнатов бележи при „бялата” 
победа с 4:3 от 12 май 1991 г.

Вековно 
дерби

Вековно 
дерби
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Невиждана от 
десетилетия 
славистка хе-

гемония се установи в 
най-старото дерби на 
българския футбол. 
Отборът на Иван Ко-
лев вече е в серия от 
три поредни успеха 
над „Левски“ и изравни 
достижение от далеч-
ната 1955 г. 

Когато през декем-
ври миналата година 
Жереми Манзоро на-
прави на пух и прах „си-
нята“ защита и наниза 
на отбора от „Герена“ 
хеттрик за 3:1, малци-
на вярваха, че „сините“ 
ще изпаднат от първа-
та шестица. Серията 
им слаби резултати 
обаче направи това 
възможно. И осмисли 
плейофната фаза за 
„белите“ - във втората 
половина на таблицата 
единствено мачовете с 
„Левски“ бяха в състоя-
ние да мотивират фут-
болисти, треньори и 
публика. 

1:0, като преди век

Нямаше по-
прекрасен повод за 
поредното издание на 
сблъсъка от неговата 
вековна годишнина. 
Нито пък по-хубав по-
дарък от победата в 
него. Футболистите 
на „Славия“ явно го 
бяха осъзнали и на 11 
април, 10 дни след ве-
ковния юбилей и ден 
след 102-ия рожден 
ден, излязоха на те-
рена с ясната идея да 
смачкат съперника. 
Стреснати, „сините“ не 

Тотална „бяла“ 
доминация 

успяха да се ориенти-
рат до почивката, дока-
то домакините редяха 
положение след поло-
жение. След пропуски 
на Пиргов, Мбарга и 
Атанасов дойде 33-ата 
минута, в която Пир-
гов открадна една топ-
ка и пусна дълъг пас 
по земя към Фонсека. 
Португалецът овладя 
кълбото, надбяга два-
ма и технично го пусна 
край вратаря за 1:0. 

През втората част 
„Славия“ умело контро-
лираше мача, бранеше 
се дисциплинирано и 
не позволи опасности 
пред Петков. Фонсе-
ка и Манзоро опропа-
стиха шансове за по-

Най-накрая изглеж-
да „белия“ клуб намери 
треньора си. Защото 
почеркът на Иван Колев 
и на сериозния му екип 
си пролича много ясно 
през сезон 2014/15 г.

Личи определен 
стремеж за агресивна 
игра в средата на тере-
на с плътно покритие и 
максимално себеразда-
ване на играчите. Видя 
се, че специалистът 

Статистика
XXV кръг, 11 април 2015 г.

„Славия“ - „Левски“ 1:0
„Славия“: 1. Петков, 70. Крумов, 6. Касай, 3. Пиргов, 71. Диего, 5. 
Мбарга (57 – 22. Семерджиев), 17. Дяков, 33. Фонсека (88 – 45. Шоко-
ларов), 20. П. Атанасов (56 – 35. Вълчанов), 7. Манзоро, 99. Р. Василев. 
Голмайстор: 1:0 Фонсека (33).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Мбарга, Крумов, Фонсека, Петков, Р. Василев. 
София, ст. „Славия“ - 3000 зрители.

XXX кръг, 16 май 2015 г. 
„Левски“ - „Славия“ 2:3

„Славия“: 1. Петков (46 – 13. Кирев), 70. Крумов, 6. Касай, 3. Пиргов, 
71. Диего (67 – 25. Панов), 17. Дяков, 35. Вълчанов, 22. Семерджиев, 
20. Атанасов (86 – 45. Шоколаров), 7. Манзоро, 33. Фонсека.
Голмайстори: 0:1 Пиргов (24), 1:1 Р. Цонев (45), 1:2 Атанасов (62), 1:3 
Манзоро (86), 2:3 Р. Цонев (89).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Фонсека, Дяков, Крумов, Панов, Атанасов, Семер-
джиев.
София, ст. „Георги Аспарухов“ - 700 зрители.

Георги Петков 
игра мъжки срещу 
„Левски” във всички 
мачове с емблемата 
на „Славия”

Фонсека донесе „бялата” радост на връх 
стогодишнината на дербито  

снимки Марин Маринов, Sportal.bg

преди техния 101-и 
рожден ден, те бяха 
принудени да прекло-
нят глава пред „белите“ 
у дома за първи път от 
далечната 2003-а. В из-
ключително нервен, но 
още толкова емоцио-
нален сблъсък – както 
подобава на дерби. С 
кръв по главите на три-
ма от славистите - Гео-
рги Петков, Цветомир 
Панов и Фонсека, но и 
със силен дух в сърца-
та им. 

Неочакваният гол-
майстор Пиргов из-
скочи от дълбочина и 
откри след корнер в 24-
ата минута, но неща-
стен рикошет след шут 
на Радослав Цонев в 
края на полувремето 
доведе до равенство. 
След почивката „Лев-
ски“  натисна, но Ани-
ете и Цонев изпуснаха. 
А в 62-ата минута при 
продължителна „бяла“ 
атака Атанасов получи 
топката и без забавяне 
я прати в мрежата за 
1:2. Интригата почти 
угасна малко по-късно, 
когато с типичната си 
грубост Веселин Ми-
нев си изкара червен 
картон. Точка на спо-
ра сложи новият „син“ 
кошмар Манзоро в 86-
ата минута. До края 
домакините върнаха 
само едно попадение, 
а „белият“ празник под 
таблото на „Георги 
Аспарухов“ дълго огла-
сяше целия стадион.

Иван ЖИКОВ

изразителна победа, 
но и 1:0 бе идеален ре-
зултат. Защото именно 
с него „белите“ печелят 
първото в историята 
дерби с „Левски“ през 
1915 г. 

И триумф 
на „Герена“

За ужас на „сините“ 
доминацията продъ-
лжи и на „Герена“. На 
16 май, няколко дни 

набляга на бързото от-
играване на топката, 
дори когато това носи 
повече рискове от ней-
ната загуба. Усети се 
пълна мобилизация на 
отбора в мачовете сре-
щу по-силните съперни-
ци. Разбра се, че Колев 
умее да намира точното 
място на футболистите 
и най-добрият пример в 
това отношение е раз-
витието на Манзоро 

през сезона. Селекци-
онерът на „белите“ не 
се поколеба с твърда 
ръка да се раздели със 
скъпоплатени звезди, 
които бяха в състава 
на вдъхновяващата се-
лекция в началото на 
първенството, направе-
на от Милен Радуканов 
– Мишел Платини и Ми-
чел Бургзорг. Треньорът 
на „Славия“ демонстри-
ра и забележителен 

нюх при привличането 
на нови футболисти – 
взетите от него „на по-
жар“ Касай и Костадин 
Дяков бяха едни от най-
добрите при „белите“.

Разбира се, отборът 
имаше и неприятни 
моменти, от които най-
конфузни бяха двете за-
губи у дома от пловдив-
ския „Локомотив“ и со-
фийския му съименник, 
както и пораженията от 

„Черно море“ за първен-
ството и за Купата.

Но в същото време 
на сметката на Иван 
Колев са изпуснатитке 
победи при равенствата 
на „Армията“ с ЦСКА и в 
Разград срещу „Лудого-
рец“, категоричното 3:0 
срещу „Ботев“ и трите 
поредни успеха срещу 
„Левски“.

Заради всичко това 
е безспорно - „Славия“ 
намери своя треньор.

Николай КРЪСТЕВ

 „Славия“ намери треньора си

21 кръг
„Славия” – „Хасково” 1:2
22 кръг 
„Лудогорец” – „Славия” 1:3

1 кръг
„Локомотив” (Пловдив) –
 „Славия” 0:4
2 кръг 
„Славия” – 
„Марек” (Дупница) 0:0
3 кръг 
„Локомотив” (София) – 
„Славия” 0:2
4 кръг 
„Славия” – „Черно море” 1:1

Елитна юношеска група 
до 17 години

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

27 кръг
„Славия” – 
„Локомотив” (София) 2:1
28 кръг
ЦСКА – „Славия” 4:0
29 кръг
„Славия” – Видима-Раковски” 

3:0 сл. 
30 кръг
„Черноморец” – „Славия” 1:2
31 кръг
„Славия” – „Черно море” 1:2
32 кръг
„Локомотив” (Пловдив) – 
„Славия” 1:1

14 кръг
„Ботев 57” – „Славия” 0:4
15 кръг
„Славия” – ФК „София” 3:1
16 кръг
„Витоша” (Бистрица) – 
„Славия” 0:13
17 кръг
„Славия” – „БМ Спорт” 11:0

„Славия” спечели 
първото място на ав-
торитетния междуна-
роден турнир „Про-
спорт Велико Търно-
во Къп” за юноши, 
родени след 1 януари 
2000-ата година, с 
участието на отбор 
от академията на ан-
глийския гранд „Ливъ-
рпул”. „Белите”, во-
дени от треньора Иво 
Градев, станаха шам-
пиони след изигра-
ването на пет кръга. 

Младите слависти 
имат актив от 13 точ-
ки след четири побе-
ди и едно равенство. 
Головата разлика на 
отбора е 18:4.

„Славия” стартира 
с успех с 2:1 срещу 
ЦСКА, а след това 
„белите“ пропуснаха 
да победят „Ливъ-
рпул” и завършиха 
наравно 2:2, след 
като имаха аванс от 
две попадения. 

В третия кръг мом-

18 кръг
„Локомотив” (София) – 
„Славия” 2:3
19 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт” 2:1
20 кръг
„Септември” – „Славия” 1:3
21 кръг
 „Славия” –
 „Чавдар” (Етрополе) 5:2
22 кръг
„Люлин” – „Славия” 0:3
23 кръг
„Левски” – „Славия” 4:1
24 кръг
 „Славия” – 
„Левски-Раковски” 3:0

15 кръг
„Славия” – 
„Левски-Раковски” 6:0
16 кръг
„Ферион” – „Славия” 1:8
17 кръг
„Левски” – „Славия” 1:0

18 кръг 
„Славия” – 
„Локомотив” (София) 8:0
19 кръг 
„Локомотив” (София) –
 „Славия” 1:7
20 кръг
„Славия” – „Септември” 2:0
21 кръг
„Левски-Раковски” – 
„Славия” 0:1
22 кръг
„Славия” – „Ботев 57” 7:0
23 кръг
ЦСКА – „Славия” 1:1
24 кръг
„Левски” – „Славия” 0:1

15 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт” 0:2
16 кръг
„Септември” – „Славия” 1:3
17 кръг
„Славия” – 
„Чавдар” (Етрополе) 7:0

18 кръг
„Ферион” – „Славия” 0:2
19 кръг
„Локомотив” (София) – 
„Славия” 0:2
20 кръг
„Славия” – „Оскар Е.Л.” 4:0
21 кръг
„Славия”  почива
22 кръг
„Чавдар” (Етрополе) – 
„Славия” 1:2
23 кръг
„Славия” – „Септември” 3:1
24 кръг
ЦСКА – „Славия” 0:2

Полуфинал
„Ботев” (Пловдив) – „Славия”  4:1

Забележка: В следващия брой 
ще бъдат публикувани всички 
крайни класирания в отделни-
те възрастови групи.

„Славия” остана 
във втората 
шестица на 
Младежката група
Славистите завършиха с победа участието 

си в редовния сезон в Младежката група до 
21 години, но въпреки това останаха във вто-
рата шестица на шампионата за следващата 
фаза на първенството. 

В среща от 22-ия кръг „белите“ нади-
граха с 3:1 като гости „Лудогорец” (Раз-
град). Мартин Кирилов даде аванс за до-
макините още в 10-ата минута, но малко 
преди края на полувремето Ивайло Дими-
тров изравни след изпълнение на дузпа. 
След час игра Мирослав Христов изве-
де столичани напред за първи път в дву-
боя, а в даденото продължение Стефан 
Терзиев направи успеха на „белите” още 
по-убедителен, оформяйки крайното 3:1. 
След тази победа „Славия” завърши на осмо 
място в редовния сезон с актив от 26 точки. 
Отборът продължи участието си във втората 
шестица на шампионата, заедно със съста-
вите на „Локомотив” (София), „Черно море”, 
„Локомотив” (Пловдив), „Хасково” и „Марек” 
(Дупница).

След хубавата победа в Разград последва 
нова добра серия за водения от Петко Петков 
тим. В първите кръгове на втората шестица 
славистите записаха победи като гости съот-
ветно с 4:0 над „Локомотив” (Пловдив) и с 2:0 
над столичния му съименик. Наред с това 
малко изненадващо бяха регистрирани ра-
венства у дома - 1:1 срещу „Черно море” и 0:0 
с „Хасково”.

След четвъртия кръг на втората шестица 
славистите са на първо място в класирането 
с актив от 34 точки. 

четата на Градев за-
писаха категоричен 
успех с 4:1 над „Ли-
текс”. В последните 
два кръга в надпрева-
рата бяха разгромени 
съставите на „Янтра” 
(6:0) и домакините от 
„Етър” (4:0). 

Славистът Киро 
Киров от „Славия” 
беше избран за най-
добър нападател на 
турнира.

Слависти се поздравиха 
с купа от силен турнир 

Малките слависти ликуват с купата на силния международен 
турнир във Велико Търново

РЕЗУЛТАТИ 

Асен ДАСКАЛОВ

Младежка група 
до 21 години, първа фаза

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

родени 2000 година,
столично първенство

Деца „Б”, 
родени 2001 година,

столично първенство

Вековно 
дерби

Купа на БфС

Младежка група, 
втора шестица
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Най-малките „бели“ 
хокеисти спечелиха 
турнира за купата на 
ЧЕЗ-България на 8 
март в Зимния дворец. 
Славистите разгро-
миха „Ирбис-Скейт“ и 
ЦСКА с по 6:0, „Левски 
Сф“ с 11:0, НСА с 5:1 
и СК „Левски“ с 11:2. 
Седмица по-късно 
(14-15 март) децата 
на „Славия“ станаха 
първи в друг хокеен 
турнир за малчугани 

Хокей на лед

до 8-годишна възраст 
(крос-айс), организи-
ран от НСА и застра-
хователно дружество 
„Армеец“. Проявата 
бе отново в Зимния 
дворец на спорта. В 
надпреварата „белите“ 
спечелиха категорично 
срещу своите опонен-
ти (3:0 срещу „Ирбис-
Скейт“, 6:0 с „Левски 
Сф“, 8:2 с ЦСКА, 8:1 с 
НСА, 8:0 с НСА-втори 
отбор и 6:0 със СК 

на надпревара за ку-
пата „Кирил Въжаров“ 
(29 март), спечелен от 
ЦСКА.

„Славия“ триум-
фира и в турнира при 
9-годишните (крос-айс) 
в памет на Добромир 
Кръстев (Доби къп), 
състоял се на 5 април 
в Зимния дворец (10:0 
срещу ЦСКА и 6:1 сре-
щу НСА-втори отбор, 
а на финала – 12:0 
срещу „Ирбис-Скейт”). 
Две индивидуални на-
гради имаше за мла-
ди „бели“ надежди 
- за най-добър играч 
бе избран Любомир 
Аспарухов (отбеля-
зал 12 гола), а най-
добър вратар – Георги 
Миланов (допуснал 
само едно попадение).

Изцяло подмладени-
ят мъжки национален 
отбор по хокей на лед 
се представи чудесно 
на световното първен-
ство във втора дивизия 
– гр. Б, състояло се от 
13 до 19 април в Кейп 
Таун (Република Южна 
Африка). Нашите запи-
саха победи над ЮАР 
с 2:1 (0:0, 1:1, 2:1) и 
Израел с 10:5 (6:1, 2:2, 
2:2) и със спечелени-
те 6 точки се наредиха 
на четвърто място в 
крайното класиране. 
Хокеистите ни загубиха 
от Китай с 3:10 (1:3, 1:3, 
1:4), от Нова Зеландия 
с 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) и 
от Мексико с 1:9 (0:3, 
0:0, 1:6). Китай спече-
ли първото място и ще 
играе в група А на II 
дивизия през 2016 г., а 
домакините от ЮАР из-
паднаха в III дивизия.

В периода от 22 до 
28 март повечето от 
момчетата, участвали 

в мъжкия отбор, играха 
с юношеския (до 18г) в 
Тайпе, където станаха 
трети (група А, III диви-
зия). Българите надви-
ха ЮАР с 5:0 (0:0, 2:0, 
3:0) и домакините от 
Тайван с 4:3 (0:0, 3:2, 
1:1). Само една загуба 
в редовното време за-
писаха нашите - сре-
щу Израел с 0:2 (0:1, 
0:0, 0:1), а на два пъти 
отстъпиха след дуз-
пи – срещу Исландия 
с 4:5 (3:3, 1:0, 0:1, 0:0, 
0:1) и срещу Мексико 
с 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 
0:1). Събраните 8 точ-
ки при голова разлика 
14-12 бяха достатъчни 
за бронзовите медали. 
Първи е отборът на 
Исландия с 13 точки.

До края на кален-
дарната 2015 година 
София ще бъде до-
макин на две хокейни 
прояви. През октомври 
мъжкият национален 
отбор ще участва в 
олимпийска квалифика-
ция за игрите през 2018 
г., а от 7 до 10 декември 
в Зимния дворец ще се 
играе квалификация 
при жените за влизане 
в група Б на II дивизия. 
Съпернички на българ-
ките ще бъдат Хонк 
Конг, ЮАР и Румъния.

Страницата подготви: Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Децата на „Славия“ до 8 години триумфират с 
купа „Армеец“. Първи ред (клекнали, отляво над-
ясно): Любомир Аспарухов, Симона Аспарухова, 
Георги Миланов (вратар), Александър 
Станимиров, Владимир Кемилев. Втори ред: 
Мартин Миланов (треньор), Кристиян Желев, 
Стефан Урумов, Мартин Цеков, Даниел 
Кръстев, Уайли Рендю (треньор).

Куп награди за 
младите „бели“ 
надежди през 
март и април

„Левски“).
В края на март се 

проведоха детските 
турнири в памет на 

Георги Миланов (22 
март), където „белите“ 
станаха втори и стана-
лата вече традицион-

Мъжете 
оцеляха
в ЮАР, 
юношите –
трети в 
Тайван

Хокеистите на „Славия“ от-
ново не успяха да се преборят с 
шампиона ЦСКА и допуснаха две 
загуби в двубоите с „червените“ 
през сезона. Срещата между 
„бели“ и „червени“ от втория кръг 
на шампионата на 12 март се 
игра в Зимния дворец и завърши 
с победа за „армейците” с 8:3. 
Головете за „Славия“ отбеля-
заха 15-годишният Александър 
Гацев, а на два пъти се разписа 
Василий Василев. 

За двубоите на „белите“ през 
тази година записаха участие 
вратарите Радосвет Петров 
и Васил Виденов, Цветан 
Цветанов, Мартин Гюров, Явор 
Славчев (капитан), Василий 
Василев, Петър Николов, 
Атанас Генков, Росен Асенов, 

Александър Гацев, Кристиян 
Радованов, Валентин Боцев, 
Костадин Давидов, Любомир 
Стоядинов, Мартин Талев, 
Теодор Крейнянов, Виктор 
Чебишев, Реймънд Младенов, 
Ивайло Георгиев и Димитър 
Виденов. Треньор – Мартин 
Миланов.

Хокейният сезон приключи 
без награждаване и официално 
крайно класиране. Някои мачове 
въобще не се състояха.

Статистика за мачовете на „белите“:
Републиканско първенство за мъже 

2014/15
I кръг: 4.12.2014 г. „Славия“ – НСА 5:0, 
11.12.2014 г. „Славия“ – „Левски“ 10:1, 
18.12.2014 г. „Славия“ – ЦСКА 2:8
II кръг - 19.02.2015 г. „Левски“ – „Славия“ 
0:10, 26.02.2015 г. НСА – „Славия“ 0:5 служ., 
12.03.2015 г. ЦСКА – „Славия“ 8:3 (1:1, 2:0, 5:2)

Състезателите на 
„Славия“ по шорттрек 
Катрин Маноилова и 
Клаудио Насри ста-
наха републикански 
шампиони при мъже-
те и жените след 
последния кръг на 
държавното първен-

ство, състоял се на 
28 и 29 март. 16-го-
дишната Маноилова 
бе първа във всички 
дистанции и събра 
136 точки. Същото е 
постижението и на 
Клаудио Насри. След 
него остана съотбор-

никът му в „Славия“ 
Димитър Георгиев. 
Първенството бе важ-
но за определяне на 
състава на национал-
ния отбор за следва-
щия сезон и тримата 
„бели“ със сигурност 
влизат в него.

„Славия“ - вицешампион?

Шорттрек
Катрин Маноилова и Клаудио Насри 
са републикански шампиони за 2015 г.

ЦвеТАн 
Мончев

Запознахме се 
преди повече от 15 
години, когато в Плов-
див гостуваше ле-
гендарната рокгрупа 
„Metallica”. Оказа се, 
че Цецо е братовчед 
на известния славист 
адв. Ивайло Мончев-
Омбрето, а едно при-
ятелство започнало 
със „Славия” и обща-
та страст към хубава-
та музика е желязно!

Още тогава Цветан 
Мончев ми сподели, 
че иска да направи 

Славистките 
редици осиротяха 

това	е	най-точното	определение,	защото	един	клуб	освен	от	
своите	спортисти	се	формира	и	от	привържениците	си.	затова	
с	болка	се	разделяме	с	трима	изявени	поклонници	на	„бялата”	
идея.	имах	щастието	да	ги	познавам	лично	и	затова	ми	се	иска	
да	споделя	с	вас	някои	спомени	за	тях,	за	да	останат	сред	нас	с	
добрите	дела,	които	са	направили	за	„Славия”.	

Камен ОГНЯНОВ

фенклуб на „белия” 
тим в Козлодуй, къде-
то живее. Окуражих 
го, че ще му съдей-
ствам с каквото мога 
в тази благородна 
кауза. В последвалия 

вАСИл 
ГРИГоРов

Бате Васко бе не 
просто славист, а и 
ръководител на лю-
бимия си клуб. За 
„Славия” не даваше и 
дума са каже на кон-
тра, дори и под фор-
мата на шега. Роден 
на 11 януари 1931 
г. още като ученик е на мачове на любимия 
отбор. През 1957 г. е един от хората основни 
радетели да се върне името на клуба, носещ 
вече шест лета абсурдното „Ударник”. И бор-
бата е доведена до успешен край. Това е само 
една от битките му в името на „Славия”. През 
60-те като ръководител на футболната секция 
е начело на един от най-силните тимове в „бя-
лата” история. Но освен с радостта от побе-
дите, купите и медалите, Васко Григоров води 
битки на няколко фронта за запазването на 
знакови играчи от тима. За Мони Симеонов, 
за Иван Давидов, за Димитър Костов (Яшко), 
за Любен Тасев, той не отстъпва и дори поня-
кога се налага да се водят и съдебни дела, за 
да останат състезателите в „Славия”, където 
те чувстват, че е техния дом. А насреща стоят 
МВР и МНО, начело с тогавашните им мини-
стри, като целта е славистите да преминат 
във ведомствените им клубове. „Бях си зало-
жил, както се казва „главата в торбата”, за-
щото можеше някои от футболистите да 
се отметне в последния момент от дадена-
та пред мен дума. Но всички излязоха мъжки 
момчета и останаха в „славия”, споделял е 
приживе бате Васко.   

Освен на футболния терен той не пропу-
скаше баскетболен или волейболен мач на 
„белите”, въобще стопроцентов славист. А за 
най-щастлив свой „бял” миг смяташе 10 сеп-
тември 1966 г. Тогава като заместник-пред-
седател на футболната федерация връчва 
купата на страната на капитана на „Славия” 
Александър Василев (Чоко) след успех във 
финала с ЦСКА.

период Цецо свърши 
огромна работа и на 
23 май 2003 г. при-
ятелите на “Славия” 
учредиха своята ре-
гионална секция на 
Националния Клуб на 
Слависта.  Имах чест-
та да бъда на събити-
ето и видях огромна-
та радост на всички 
присъстващи и това 
бе заслужена награда 
за неговите усилия. 

Като инициатор 
и основен двигател 
Цецо логично бе из-
бран и за председа-
тел на организацията 
на славистите в гра-

да. В последвалите 
години тя се превъ-
рна в най-добре рабо-
тещата структура на 
фенове на „Славия”. 

Венец в тяхните 
усилия е ежегодно ор-
ганизирания вече 12 
пъти футболен тур-
нир „Деца играят фут-
бол с емблемата на 
„Славия”. Той не про-
пускаше тази проява, 
дори когато коварна-
та болест го порази. 

Цецо и други козло-
дуйци бяха с „бялата” 
агитка и в някои от 
визитите в чужбина с 
бастеболистките ни в 

началото на ХХІ век. 
А славистката жилка 
го следваше и кога-
то дъщеря му пред-
стави бъдещия сват. 
Оказа се, че двамата 
със Сашо Марков се 
познават от ежесед-
мичните сбирки на 
„белия” фенклуб. Раз-
правяйте после, че 
„Славия” не е орис и 
съдба за хората. 

В последните го-
дини Цецо стана горд 
дядо, за да е сигурен, 
че славистката любов 
няма да умре. 

Дочо Дочев

Емблематичен фен 
на „Славия” в послед-
ния половин век. От 
малък е на стадиони-
те, когато играят лю-
бимците му в „бяло”. 
За прекрасния отбор 
от 60-те казваше: „Бях 
изключително горд, 
когато отивах на 
училище и сме били 
за пореден път някои 
софийски съперник. 
През 1966 г. за една 
седмица ги бихме и 
трите. съучениците 
ми мълчат, а аз съм 
щастлив, въпреки, 
че не ни позволяваха 

да станем шампиони. 
За нас славистите 
бе радостно, че бием 
наред и за купата. 
На живо видях шест 
победни финали, как-
то и полуфинала с 
„Рейнджърс”. Неза-
бравими мигове.” 

Дочо до послед-
но  носеше в себе си 
първата си членска 
карта на „Славия”, а и 
ние от старата агитка 
помним, че той на-
прави и първия „бяло-
черен” шал. „Бях гле-
дал по телевизията 
– споделял е сетне – 
западните агитки и 
реших и аз да направя 
това. Отидох в едно 
предприятие за услу-
ги „Лебед” и там на 
тъкачките обясних 
какво искам да напра-
вят. Те ме гледаха 
учудено, но се съгла-
сиха и ми калкулираха 
грамажа на бялата и 
черна прежда и след 
два дни гордо се явих 

на „Овча купел” с цен-
ната придобивка.”

През 80-те заедно с 
друг славист от тога-
ва - Людмил и с две, 
естествено бели, „Жи-
гули” и техните при-
ятели, не пропускаха 
мач в провинцията. 
Пак по това време 
Дочо и друг изтъкнат 
фен на „белите” Мла-
ден направиха еже-
седмичните сбирки 
за слависти – всеки 
четвъртък, продължя-
ващи и до днес. С ко-
легата си Петър Тасев 
пък създадоха най-
мощния фенклуб на 
„Славия” по местора-
бота. И в „Балкантон” 
чести гости бяха не 
само привърженици 
на „белите”, но и фут-
болисти и треньори. 

Отиде си едва на 
63 години, но изпъ-
лни мечтата си: видя 
„Славия” шампион!
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На 20 май в Музея на спорта бе заключителната инициатива 
от проект „100 години „славия”. На мило тържество бяха 
представени тритомника с книгите за славистката история, 
както и специалните три диска посветени на „белия” клуб. стоте 
комплекта и от издателския, и от мултимедийния проект са 
номерирани и представляват истинска колекционерска находка. 
Те ще се продават само в магазина на Българския национален фен 
клуб на ул. „Бяло море” №2 в софия. 
Подробности за тържеството на стр. 2-3

В чест на 102-ата годишнина на „бялото” дружество 
школата при най-успешния славистки колективен спорт 
– баскетбола направи специална фотосесия

„Белите” фенове подготвиха страхотна хореография 
посветена на 102-ия рожден ден на клуба, както и 

на отбелязването на вековния юбилей от дербито 
с „Левски” на мача със „сините” от 11 април 2015 г. 

Празникът стана пълен след като „славия” спечели 
двубоя с 1:0. 

За стогодишните „бяло-сините” сблъсъци на стр. 5-12

На 10 април 2015 г. точно в 14 часа, както повелява вековната традиция, привърженици 
на „славия” се събраха край Руски паметник в софия и почетоха 102-ата годишнина от 
създаването на доказано най-стария роден спортен клуб съществуващ и днес. събитието 
уважиха слависти от четири поколения.

На връх 
рождения ден на 
„славия”  бели 
цветя украсиха 
фасадата на 
сградата, където 
е паметната 
плоча в чест на 
основаването на 
клуба


