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Тази любов, коя-
то гори с неугасващ 
плам вече повече от 
век и кара стотици 
хиляди да се горде-
ят, че са поклонници 
на славистката идея. 
От малчугана с бя-
ло-черното шалче в 

ръка, през батковци-
те с факлите в агит-
ката, до сериозния и 
критичен татко сла-
вист и вечния дядо 
оптимист. Всички 
те, поколения наред 
живеят със сладка-
та орис наречена 

„Славия”. Така бе и 
този 10 април, кога-
то „бели” фенове от 
три поколения дадо-
ха дължимото на от-
ците-основатели на 
„Славия” пред памет-
ната плоча на клуба. 
Същия ден факлите 

горяха и в „бялата” 
торсида на мача в 
Пловдив. А този огън 
продължава да све-
ти още по-силно и с 
надеждата, че най-
сетне Европа отново 
е близо. 

„Белият” светил-

ник през последните 
години гори още по-
ярко и с нашия-ваш 
вестник „Славия”. Из-
данието на слависти-
те също имаше праз-
ник. Защото навръх 
10 април отбеляза 
своя 15-ти рожден 
ден! Един достоен 
юбилей, който е по-
вод за радост, но и ни 
кара да продължим с 
мисията си да изди-
гаме гордо знамето 
на най-стария клуб 
у нас над дребноте-
мието на сивото ни 
ежедневие. Ще си 
останем по славист-
ки и вдъхновени, и 
критични, но най-
вече честни. Защото 
в тези вече 142 наши 
срещи, не излъгахме 
нито веднъж, нито 
един път не преда-
дохме и обичта си 
към „Славия”. И ще 
продължим, заедно 
с вас, завинаги да 
бъдем верни на „бя-
лата” магия!

103 години 
„бели” сърца

Славистка спечели два 
медала от младежката 
Олимпиада      На стр. 14

15-ти рожден ден на 
вестника    На стр. 7-10

Интервю 
с младата
надежда 
Стефан 
Велков
        На стр. 4
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Младите слависти 
крачат към Европа

Минали мачове

За първи път от 
дълги години 
насам „Сла-

вия” е с огромни шан-
сове да грабне медал 
от първенството само 
месец и половина 
преди неговия край. 

При новия треньор 
на „белите” Алек-
сандър Тарханов от-
борът все още не е 
достигнал желаното 
постоянство в пред-
ставянето си. Но из-
равнените сили в 
шампионата (извън 
лидера в класирането 
„Лудогорец”) позволи-
ха на „Славия” да удъ-
ржа третата позиция, 
въпреки че изпусна да 
вземе 12 от възмож-
ните 21 точки от на-
чалото на пролетния 
дял досега! 

Далеч по-важното 
обаче е, че руският 
специалист продължи 
и доразви започната-
та от Иван Колев по-
литика на налагане 
на млади футболисти 
в състава. Със статут 
на вече несменяеми 
титуляри са Стефан 
Велков, Янис Карабе-
льов (получил повик-
вателна и за мъжкия 
национален отбор), 
Емил Мартинов, Сер-
дер Сердеров, Дуде 
Н’Донгала. Все по-
често в стартовите 
11 виждаме и Емил 
Стоев, Георги Йомов. 
Не всички от тях са 
продукти на „бялата” 
школа. Но общото 
помежду им, освен 
младостта е, че де-
монстрират огромен 
талант. А опитът, на-
трупан на сцената 
на мъжкия футбол 
през настоящия шам-
пионат, е безспорно 
капиталовложение 

за бъдещето, чиято 
възвръщаемост ще 
се измерва в пъти по-
вече от евентуалното 
класиране в евротур-
нирите през лятото. 

В първите си три 
официални двубоя 
под ръководството на 
Тарханов „Славия” де-
монстрира 

желязно 
представяне
в защита 

(0 допуснати гола и 
почти никакви шан-
сове за попадение на 
противника). Но ата-
ката не вървеше. При-
влеченият със статут 
на звезда в селекция-
та Сердер Сердеров, 
голмайсторът от есен-
та Ивайло Димитров, 
французите Моканза 

и Дуде Н’Донгала оче-
видно изпитваха про-
блем в комуникацията 
помежду си. А за отбо-
ри, които се бранят в 
глуха защита във вся-
ко гостуване („Берое” 
и „Черно море”), нео-
биграните офанзивни 
футболисти на „бели-
те” бяха лесна плячка. 

Логично, а и както 
повелява традицията 
от есента, и първият 
гол, и първата победа 
дойдоха извън София. 
Точно в момент, в кой-
то домакините от „Бо-
тев” се бяха вдигнали 
на щурм, се разписа 
Сердер Сердеров, оз-
наменувал първото си 
попадение на българ-
ска земя след присти-
гането от Русия. 

Победата даде са-
мочувствие на мла-

доците в селекцията 
на Тарханов и това 
се видя в следващия 
двубой срещу шампи-
она „Лудогорец”. През 
първото полувреме на 
срещата не си личеше 
кой тим е фаворит за 
титлата. Славистите 
правеха каквото си 
искат на терена, а Бо-
рислав Балджийски 
изпускаше чисти по-
ложения – първо стре-
ля от воле в гредата, а 
след това излезе сам 
срещу Стоянов, но не 
успя да го преодолее. 
Шансове се откриха 
и пред Сердеров, но 
голът така и не пада-
ше. 

Пропуските ко-
стваха и загубата на 
„белите”. Постепенно 
играчите от Разград 
се окопитиха, поеха 
контрола на срещата 

и с два бързи гола на 
Кафу и Вандерсон си 
осигуриха победата. 
По време на срещата 
и реферът Драгомир 
Драганов даде рамо 
на домакините, първо 
с „невидян” фаул в 
нападение при вто-
рия гол, а сетне и с 
измислена дузпа, ре-
ализирана от Моци. 
Столичани пък стиг-
наха само до почетно 
попадение, дело на 
Моканза. 

Стилът на Тарха-
нов се видя и в след-
ващия мач срещу 
втория в класирането 
„Левски”. Макар и фа-
ворити, през първото 
полувреме, 

„сините” 
бяха тотално 
надиграни 

от младите „бели”, 
които обезвредиха 
атаката на съперника 
и изпуснаха 3-4 поло-
жения на Балджийски 
и Карабельов. След 
почивката обаче лип-
сата на опит си каза 
думата – спокойстви-
ето отстъпи на при-
теснението и умора-

С най-неопитния тим в „А” група Александър 
Тарханов продължава да удържа третото място

 18-годишният Георги Йомов се вписа 
отлично в младия колектив на треньора 
Александър Тарханов

Добрите игри на Янис Карабельов 
с екипа на „Славия” му донесоха и 
повиквателна в националния отбор   

снимки: Sportal.bg 
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та, което позволи на 
„Левски” на свой ред 
да създаде и изтъ-
рве няколко шанса за 
крайното 0:0. 

Това, което лип-
сваше на „Славия”, 
бе един резулта-
тен успех, който да 
вдъхне повече само-
чувствие на тима. За 
щастие програмата 
предостави отличен 
шанс с гостуване-
то на борещия се за 
оцеляване „Монтана”. 
Двубоят се разви иде-
ално за тактиката на 
Тарханов – в 23-ата 
секунда Сердеров 
вкара най-бързия гол 
в шампионата дотук 
за 1:0, а до почивка-
та юношата на „Лев-
ски” Георги Йомов се 
отчете с попадение-
шедьовър, след като 
финтира трима фут-
болисти на съперника 
и с техничен удар пра-
ти топката в мрежата. 
През втората част с 
красив удар от фаул 
резервата Н’Донгала 
оформи крайното 3:0. 
За радост на „бялата” 
агитка подкрепяща и 
в тази визита, своите 
любимци. Като цяло 
формацията на Тар-
ханов се понрави с 
техничен и нападате-
лен футбол с много 
пасове и непрекъсна-
то търсене на удари 
към вратата на про-

тивника. Създадените 
чисти положения бяха 
поне десет, а резул-
татът можеше и да е 
още по-разгромен. 

Успехът даде уве-
реност на футболисти 
и фенове, които от-
идоха с големи очак-
вания на пловдивския 
стадион „Локомотив” 
в парк „Лаута” за 
сблъсъка с местното 
„Локо”. Уви, опитният 
тим на „смърфовете”, 
ръководен от Илиан 
Илиев, изнесе урок 
на младите „бели”. На 
разкаляния от непре-
станния дъжд терен 
централните защит-
ници на столичани за 
първи път от доста 
време насам 

не бяха 
концентрирани 

и допускаха елемен-
тарни грешки. При 
една от тях Камбуров 
откри резултата, като 
довкара отбита след 
удар на Иванов топка. 
При следващата Сте-
фан Велков подари 
топката на Пауло Сер-
джо, който след двой-
но подаване с Камбу-
ров покачи на 2:0. Лъч 
надежда даде резер-
вата Н’Донгала, който 
финтира двама за-
щитници и бе спънат 
за дузпа, вкарана от 
Ивайло Димитров. Но 

вместо до равенство 
се стигна до нов гол 
за „Локо” – колектив-
но бездействие на Па-
нов, Пиргов и Велков 
доведе до пробив на 
Карагарен и асистен-
ция, оползотворена от 
Камбуров за крайното 
3:1. Така бе развале-
но настроението на 
гостуващите фенове 
на връх 103-ата го-
дишнина на „белия” 
клуб.

Въпреки поражени-
ето „Славия” запази 
третото място, което 
дели с равни точки 
със старозагорския 
„Берое”. До директния 
сблъсък под Аязмото 
на 30 април има още 
два мача – с аутсай-
дера „Пирин” в София 
и с коравия „Черно 
море” във Варна. За 
постигане на евро-
турнири шестте точ-
ки в тях ще са задъ-
лжителни. Дори да 
не бъдат спечелени 
обаче, не бива да се 
разочароваме от фут-
болистите. Поетият 
път е правилен и ако 
не тази, то следваща-
та година младоците 
със сигурност ще се 
отблагодарят подоба-
ващо за предоставе-
ния шанс. 

Иван ЖИКОВ

Минали мачове 
СТАТИСТИКА

 
„А” ПФГ, Сезон 2015/2016

XXI кръг, 21 февруари 2016 г.
„Славия” – „Черно море” 0:0
„Славия”: 1. Петков, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 2. Дечев, 
10. Карабельов (71 – 35. Йомов), 27. Мартинов, 20. Сердеров (78 
– 15. Кръстев), 7. Балджийски, 11. Н’Донгала, 14. Ив. Димитров. 
Съдия: Ивайло Стоянов.  
София, ст. „Славия”, 800 зрители. 

XXII кръг, 28 февруари 2016 г. 
„Славия” – „Берое” 0:0
„Славия”:  1. Петков, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 2. Дечев, 
10. Карабельов (64 – 8. Семерджиев), 27. Мартинов, 20. Сер-
деров, 7. Балджийски, 14. Ив. Димитров, 9. Моканза (46 – 11. 
Н’Донгала). 
Съдия: Николай Йорданов 
Жълт картон: Велков. 
София, ст. „Славия”, 400 зрители.

XXIII кръг, 3 март 2016 г. 
„Ботев” (Пд) – „Славия” 0:1
„Славия”: 1. Петков, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 66. Омар, 
10. Карабельов, 27. Мартинов, 14. Ив. Димитров (89 – 35. Йомов), 
7. Балджийски, 11. Н’Донгала (64 – 87. Диего), 20. Сердеров (78 – 
9. Моканза).
Голмайстор: 0:1 Сердеров (48). 
Съдия: Никола Попов. 
Жълти картони: Мартинов, Омар, Панов, Балджийски, Петков. 
Коматево, к-с „Ботев 1912”, 1200 зрители. 

XXIV кръг, 6 март 2016 г.
„Славия” почива

XXV кръг, 12 март 2016 г. 
„Лудогорец” – „Славия” 3:1
„Славия”: 1. Петков, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 66. Омар, 
10. Карабельов, 87. Диего (46 – 9. Моканза), 35. Йомов, 7. Бал-
джийски (83 – 8. Семерджиев), 14. Ив. Димитров, 20. Сердеров 
(58 – 71. Стоев). 
Голмайстори: 1:0 Кафу (37), 2:0 Вандерсон (44), 3:0 Моци (64-дуз-
па), 3:1 Моканза (75). 
Съдия: Драгомир Драганов. 
Разград, ст. „Лудогорец Арена”, 1700 зрители. 

XXVI кръг, 19 март 2016 г.
„Славия” – „Левски” 0:0
„Славия”: 1. Петков, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 66. Омар, 
10. Карабельов, 27. Мартинов, 71. Стоев (65 – 35. Йомов), 7. Бал-
джийски, 11. Н’Донгала (59 – 14. Димитров), 20. Сердеров (86 – 9. 
Моканза).
Съдия: Георги Кабаков. 
Жълти картони: Йомов, Балджийски, Петков.  
София, ст. „Славия”, 3200 зрители. 

XXVII кръг, 2 април 2016 г. 
„Монтана” – „Славия” 0:3
„Славия”: 12. Кирев, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 66. Омар, 
10. Карабельов (73 – 8. Семерджиев), 27. Мартинов, 71. Стоев, 35. 
Йомов, 20. Сердеров (59 – 11. Н’Донгала), 14. Димитров (90 – 9. 
Моканза).
Голмайстори: 0:1 Сердеров (1), 0:2 Йомов (32), 0:3 Н’Донгала 
(66). 
Съдия: Волен Чинков. 
Жълти картони: Стоев, Омар. 
Монтана, ст. „Огоста”, 400 зрители. 

XXVIII кръг, 10 април 2016 г. 
„Локомотив” (Пд) – „Славия” 3:1
„Славия”: 1. Петков, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 66. Омар, 
10. Карабельов (85 – 9. Моканза), 27. Мартинов, 71. Стоев, 35. 
Йомов (46 – 7. Балджийски), 20. Сердеров (59 – 11. Н’Донгала), 
14. Ив. Димитров. 
Голмайстори: 1:0 Камбуров (54), 2:0 Серджо (63), 2:1 Ив. Дими-
тров (81-дузпа), 3:1 Камбуров (84). 
Съдия: Никола Попов. 
Жълти картони: Сердеров, Пиргов, Балджийски. 
Пловдив, ст. „Локомотив”, 450 зрители. 

Сердер Сердеров и съотборниците му ще спорят до последно 
с „Берое” за третото място 
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След дълго лечение 
на контузия младата 
надежда на „белия” клуб 
Стефан Велков отно-
во е твърд титуляр в 
състава. Със 17 сре-
щи за столичани той 
се превърна в основен 
стълб в отбраната, а 
силните прояви му доне-
соха и повиквателна за 
младежкия национален 
отбор. Пред в. „Славия” 
Велков разкри впечат-
ленията си за сезона 
на славистите и разкри 
някои от плановете за 
бъдещето си. 

Визитка
Име: Стефан Велков
Роден: 12.12.1996 г.
Местораждане:
София
Ръст: 190 см
Първи отбор: 
„Славия”
Мачове/Голове: 40/1

- Стефане, какви са 
впечатленията ти от 
представянето на „Сла-
вия”? 

- Нещата се развиват 
доста добре за нас. Това 
се дължи на силните ни 
изяви в мачовете. Трени-
раме добре, имаме спло-
тен колектив, тези неща 
са в основата на успехите. 

- Ти лично очаквал 
ли си с толкова подмла-
ден състав „Славия” да 
се завърне в битката за 
челните места?

- Да, бях уверен в това. 
Защото познавам всички 
млади момчета още от 
школата, знам с какви ка-
чества разполагат, знам, 
че за да покажат какво 
могат в мъжкия футбол, 

просто им трябва 
практика в „А” група.

С нея ще натрупат са-
мочувствие и ще разгъ-
рнат истинския си потен-
циал. 

- Докъде могат да 
го разгърнат? Битка за 
титлата?

- Не, няма какво да се 
лъжем – „Лудогорец” е до-
ста над всички в България 
и трудно може да бъде 
достигнат в следващите 
няколко години. Момчета-
та обаче могат да привле-
кат интерес с представя-
нето си и да осъществят 
трансфери в сериозни 
западни клубове. Това ще 
е от полза както за „Сла-
вия”, така и за тях самите. 

- Подмладяването 
в отбора започна при 
Иван Колев и продължи 
при Тарханов.  Какви са 
разликите в методите 
на двамата и какви са 
впечатленията ти от ру-
ския специалист?

- Доволен съм от Тар-
ханов. Той е с нас  три 
месеца и вече е по-лесно 
да разбираме инструкци-
ите му и да изпълняваме 
указанията.  Разбира се, 
рано е да се говори, че 
сме вдигнали нивото при 
него. Разликите – Иван 
Колев залагаше на пове-
че агресия, докато Тарха-
нов иска да притежаваме 
повече топката, да си по-
даваме. Но и двамата са 
специалисти със съвре-
менни виждания за играта 
и аз ги харесвам. 

- Преди време бе на 
проби в „Манчестър 
Юнайтед”, после твой 
трансфер във „Фулъм” 
се провали на финална-
та права. 

- В „Юнайтед” нещата 
не се получиха, защото 
се контузих, за което сам 
си бях виновен, естестве-
но. Във „Фулъм” се явиха 
административни спънки, 
заради които трансферът 
не се осъществи. Но и от 
двете събития научих, че 
не трябва да се избързва. 
За да му се случат хуба-
ви неща, човек трябва да 
има търпение. Тогава бях 
много малък. Не че сега 
съм кой знае колко стар 
на 19 години. Но във вре-
мето, в което бях посто-
янно контузен и извън те-
рена, ми се наложи много 
да израсна и да се науча 
на търпение. Дай Боже, 

в бъдеще нещата ще се 
наредят. За мен е важно 
да показвам какво мога в 
„Славия”. 

- Освен като центра-
лен защитник пробвал 
ли си се и на други по-
зиции?

- Да, винаги съм про-
явявал афинитет към ата-
ката, искал съм да играя 
като нападател и да вкар-
вам голове. Но треньори-
те ми Ивайло Семерджи-
ев и Владимир Иванов 
ме задържаха като цен-
трален защитник и съм 
им много благодарен. За-
щото спрямо типа човек, 
който съм, там играта ми 
се вписва най-добре на 
терена. 

- Като човек, завъ-
ршил най-елитното учи-
лище у нас - Немската 
гимназия, мислиш ли, 
че интелигентността 
помага на футболния 
терен?

- Според мен има раз-
лични видове интелигент-
ност. Интелектът във фут-
бола е безспорно много 
важен. Ако имаш него, 
много по-лесно се спра-
вяш от другите. Базовият 
интелект също помага – 
както във футбола, така 
и във всички сфери на 
живота. 

- Ти никак не се впис-
ваш в стереотипа за 
български футболист. 
Пречи ли ти това в об-
щуването с другите?

- Не бих казал. Но ми 
се случва хората да ме 
подценяват, а после да 
остават изненадани от 
мен. 

- А казвали ли са ти, 
че трябва да си луд, за 
да се занимаваш с фут-
бол?

- Да, естествено, много 
пъти. Помня и че в пети 
клас ми бяха казали, че 
ще трябва да спирам с 
футбола, защото ще ми 
е много трудно да канди-
датствам в гимназия. Без 
проблем влязох в Немска-
та. Там пък ми казаха, че 
няма да мога да тренирам 
и да играя, защото цяло-
то ми време ще отива в 
учене на немски. Както се 
вижда, не само завърших, 

но и 

си взех матурите 
с отличие, 

заслужих си немската ди-
плома и продължавам да 
играя футбол. Да, наисти-
на, в 11-и клас не ходех 
на училище, но минах на 
самостоятелно обучение. 
А 12-и клас пък бе чиста 
формалност, няма какво 
да се лъжем. 

- В момента учиш ли 
нещо?

- Да, в НСА. Но, чест-
но казано, още не съм 
решил какво точно искам 
да уча. 

- Освен престиж как-
во ти даде Немската?

- О, много – безброй 
незабравими момен-
ти, големи приятелства, 
връзки, спомени. 

- Класният ти учител 
Григор Димитров-Грегъ-
ри е от живите градски 
легенди на София. 

- Няма спор, че е най-
колоритният учител. Шко-
луван ръководител, който 
ни научи на много – както 
за география, така и за 
живота. 

- Знаеш ли какво е 
писал за теб в „тефтер-
чето” си?

- Не. Знаех много до-
бре, че поддържа днев-
ник с бележки за живота 
на учениците, но никога 
нямах възможността да 
надзърна в него. 

- Какви хобита имаш 
извън футбола?

- Обичам да трени-
рам допълнително. Спо-
ред мен нещата в спорта 
трябва да се изпипват до 
съвършество. Работя и 
върху тялото си. Отдел-
но от това, чета книги, 
гледам филми, излизам 
– всички нормални дей-
ности за едно 19-годишно 
момче.  

- Мислил ли си за об-
учение в Германия?

- Да, дори имахме та-
кава идея – да завърша 
Немската и да отида в 
Германия, за да играя в 
Трета, после Втора лига. 
Но никога нещата не се 
случват така, както ги 
планираш. 

- Кой е любимият ти 

тим в чужбина?
- „Милан” е клубът на 

сърцето ми, макар че в 
последните 5 сезона из-
живява страхотна криза. 
Мъчно ми е, но всеки 
състав минава през таки-
ва моменти. Като цяло се 
възхищавам на всички ти-
мове, които играят моде-
рен и ефективен футбол. 

- Кой стил ти допада 
повече – този на Гуарди-
ола или този на Юрген 
Клоп?

- О, безспорно този на 
Клоп. Футболът на „Бар-
селона”, който е едно 
постоянно разцъкване, 
подаване и местене по 
терена, малко ме успива. 
При него и концентраци-
ята ти трябва да е много 
по-силна, защото топка-
та постоянно е в теб и 
само една грешка може 
да създаде големи не-
приятности. Директният 
и агресивен футбол на 
Клоп дава много пове-
че атракция, динамика, 
адреналин. 

- А кой е любимият ти 
футболист?

- Винаги съм се възхи-
щавал на Паоло Малди-
ни. Той беше завършен 
защитник – можеше да 
играе в центъра, по двата 
края на отбраната, може 
би най-комплексният, ко-
гото съм гледал (твърде 
малък съм и затова не 
съм гледал Бекенбауер). 
В днешно време обаче не 
са един и двама тези, от 
които да се учиш – Сер-
хио Рамос, Рафаел Ва-
ран, Жером Боатенг, Тиа-
го Силва, Матс Хумелс...

- Какво искаш да ка-
жеш на феновете на 
„Славия”?

- Да не спират да ни 
подкрепят. А ние ще се 
постараем да ги привле-
чем по-масово на стади-
она. Каквото и да говорят, 
знам, че „Славия” има 
много привърженици. А 
когато печелим мачовете 
си, ще ги върнем по три-
буните и атмосферата в 
двубоите ще е много по-
добра. 

Иван ЖИКОВ

„Контузията ме научи на търпение”Стефан Велков: 

Младите в „Славия” имат качества за 
евротурнири, само им трябва самочувствие
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Юношите на „Сла-
вия” остават сред 
лидерите в Елит-
ните първенства на 
България до 17 и до 
19 години. Това от-
ново е факт, въпреки 
трайното присъеди-
няване на някои от 
най-добрите млади 
кадри на „белите” 
в първия състав и 
невъзможността им 
да участват в шам-
пионатите на своите 
възрастови групи. 
Дори се наложи пре-
ди старта на пролет-
ния дял отборът на 
„Славия” за юноши 
младша възраст, ро-
дени 1999-2000 годи-
на, да преустанови 
участието си в град-
ското първенство на 
София, където беше 
лидер след края на 
първата част от се-
зона. 

Като цяло преми-
наването на някои 
слависти в тимове от 
„бялата” школа, къде-
то играят по-големи 
на възраст футболи-
сти, за момента не 
оказва голямо влия-
ние върху резултати-
те и представянето 
на различните от-
бори. Доказват го и 
класиранията досе-
га във всички групи. 
При 19-годишните 
„Славия” стартира с 
равенство 1:1 у дома 
срещу ОФК „Пи-
рин” (Благоевград) 
в първата си сре-
ща за 2016 година. 
В края на първата 
част последовател-
но Ангел Максимов 
и Китан Василев не 
успяха да открият 
резултата в полза 
на „белите”. В 53-ата 
минута гостите изне-
надващо достигнаха 
до попадение чрез 
Кирил Грозданов. 
Натискът на слави-
стите даде резултат 

и в 86-та минута Ки-
тан Василев възста-
нови равенството 
след самостоятелен 
пробив.

След това беше 
записано пораже-
ние у дома с 0:2 
срещу „Лудогорец”, 
а срещите със „Сеп-
тември” (София) и 

и съответно червен 
картон на Сашо Са-
шов. Въпреки това 
славистите показаха 
дух и изравниха чрез 
Йордан Попов бро-
ени секунди преди 
последния съдийски 
сигнал.

Кръг по-късно 
„Славия” нади-

от Китан Василев. 
В 55-ата минута го-
стите от Бургас из-
равниха също след 
точно изпълнение на 
11-метров наказате-
лен удар от страна на 
Христо Каймакански. 
Десет минути след 
това юношеският на-
ционал Петко Хри-
стов върна аванса на 
славистите, но Вик-
тор Янев изравни за 
2:2 в 72-ата минута. 
Точно 11 минути пре-
ди края Ангел Макси-
мов донесе ценния 
успех с 3:2 в полза 
на „Славия”.

След тази побе-
да „белите” заемат 
четвърто място в 
класирането с ак-
тив от 48 точки след 
21 изиграни срещи. 
За стабилното пред-
ставяне през пролет-
та влияние оказаха и 
приятелските срещи 

та Димитър Законов 
реализира първия 
гол в двубоя. Осем 
минути след това 
Христо Тодоров уд-
вои преднината, а 
Георги Славчев фик-
сира крайното 3:0 
за „Славия” в 72-ата 
минута на двубоя. 
Срещите с ОФК 
„Спартак” (Плевен) и 
„Дунав 2010” (Русе) 
бяха отложени, а 
след това дойде ред 
на ценен успех с 1:0 
у дома срещу „Бе-
рое”.  Решителният 
гол беше реализиран 
от Христо Тодоров 
в 38-ата минута на 
двубоя. През вто-
рата част Радослав 
Калчев от гостите 
и Димитър Законов 
от „белите” получи-
ха червени картони. 
До края славистите 
пропуснаха да се 
разпишат за вто-

Славистите със запазени места в 
челото на юношеските шампионати

„Локомотив” (Плов-
див) бяха отложени.  
Дойде ред и на зре-
лищното равенство 
3:3 у дома срещу 
ЦСКА. Славистите 
започнаха двубоя 
много по-активно, 
но нямаха късмет 
да поведат, а про-
тивно на логиката 
„червените” вкараха 
два гола чрез Марио 
Йорданов в 26-ата 
и в 43-ата минути. 
„Белите” намалиха 
изоставането си в 
51-ата минута чрез 
автогол на врата-
ря на гостите. Само 
11 минути по-късно 
Китан Василев из-
равни след точно 
изпълнение на дуз-
па, но ЦСКА пак взе 
аванс чрез попаде-
ние на Иван Ангу-
шев в 73-ата минута. 
Три минути преди 
края „Славия” оста-
на с човек по-малко 
заради втори жълт 

гра с 2:0 като гост 
състава на „Берое”. 
В рамките само на 
пет минути минути 
в началото на вто-
рото полувреме „бе-
лите” вкараха два 
гола и решиха край-
ния изход от двубоя. 
В 46-ата минута Ка-
лоян Кръстев даде 
аванс за столичани, а 
пет минути след това 
дежурния голмай-
стор Василев офор-
ми крайното 2:0. 
Воденият от треньо-
ра Ивайло Семер-
джиев състав се от-
личи и с няколко про-
пуска пред вратата 
на старозагорци.

Успехът срещу 
„Черноморец” с 3:2 
у дома дойде доста 
по-трудно от очак-
ваното. Пет минути 
преди края на първа-
та част „белите” по-
ведоха след гол от 
дузпа, реализирана 

на „Славия” с отбори 
от „В” група по време 
на зимната пауза.

В Елитната гру-
па на България при 
17-годишните „бе-
лите” стартираха с 
малко очаквано по-
ражение с 0:3 у дома 
срещу „Левски”, 
след което беше по-
стигнат класически 
успех в София сре-
щу „Черноморец”. 
Славистите имаха 
тотално превъзход-
ство и в 58-ата мину-

ри път във вратата 
на старозагорци и 
да направят успеха 
си по-изразителен. 
В 25-ия кръг беше ре-
гистрирана неприят-
ната и неочаквана 
загуба с 1:4 пред 
собствена публика 
срещу „Лудогорец”. 
Двубоят беше инте-
ресен, но славистите 
играха много под ис-
тинските си възмож-
ности, а един път 
и гредата помогна 
на гостите да не до-

„Белите” можеха да победят в зрелищ-
ното дерби с ЦСКА при 19-годишните, 
завършило 3:3 

Капитанът на старшата възраст Китан 
Василев продължава със силните си изя-
ви в шампионата
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пуснат попадение 
във вратата си след 
удар на Христо То-
доров преди паузата. 
Малко след започва-
не на втората част 
съставът от Раз-
град направи голяма 
крачка към спечелва-
не на мача с два точ-
ни удара. Първо Еге 
Реват откри в 44-ата 
минута, а само ми-
нута по-късно Тони 
Иванов удвои резул-
тата. Треньорът на 
„белите” Иво Градев 
направи три смени, 

но гостите достигна-
ха до трето попаде-

ние в 65-ата минута. 
Шест минути по-

късно Ангел Ангелов 
засече прострелно 
центриране отдясно 
и намали изостава-
нето на „Славия”. 
Столичани имаха 
още няколко опас-
ни атаки и можеха 
да вкарат още поне 
един гол, но след 
бърза контраатака 
Тони Иванов реали-
зира нов такъв за 
„Лудогорец”.

В Югозападната 
зона на Елитната 
юношеска група до 
15 години слависти-

те заемат третото 
място до момента. 
След 21 изиграни 
кръга отборът има 
17 победи, нито едно 
равенство, 4 пора-
жения или 51 точки, 
при голова разли-
ка 60-15. „Левски” и 
ЦСКА имат по 4 точ-
ки повече в сравне-
ние със „Славия”, но 
решителните битки 
за първата позиция 
тепърва предстоят.

Страниците 
подготви 

Асен ДАСКАЛОВ

 18 кръг
„Славия” – ОФК „Пирин” (Благоевгр.) 1:1
19 кръг
„Славия” почива
20 кръг
„Славия” – „Лудогорец” (Разград) 0:2
21 кръг
„Септември” (София) – „Славия” отл. 
22 кръг
„Славия” – „Локомотив” (Пд) отл.
23 кръг
„Славия” – ЦСКА  3:3
24 кръг
„Берое” – „Славия”  0:2
25 кръг
„Славия” – Черноморец” (Бс) 3:2
26 кръг на 9 април от 16 часа
„Нефтохимик” (Бс) – „Славия”
27 кръг на 13 април от 16 часа 
„Славия” – „Монтана”
28 кръг на 17 април от 16 часа
„Верея” (Ст.З) – „Славия”
29 кръг на 23 април от 16 часа
„Славия” – „Черно море” (Вн)
30 кръг на 30 април от 16 часа
„Левски” (Сф) – „Славия”
31 кръг 
„Славия” –ФК „София”
32 кръг
„Ботев” (Пд) – „Славия”
33 кръг
„Славия” – „Локомотив” (ГО)
34 кръг
„Литекс” (Лч) – „Славия”

Временно класиране:
1. „Литекс” 22 17 1 4 64-19 52 т.
2. „Лудог.” 23 16 3 4 64-19 51
3. „Ботев” 24 15 3 6 58-22 48
4. „СЛАВИЯ” 21 15 3 3 42-1548
5. ЦСКА 23 13 6 4 44-24 45
6. „Септември” 22 13 3 6 61-33 42
7. „Левски” 24 12 3 9 57-41 39
8. „Берое” 21 10 5 6 27-24 35
9. „Монтана” 23 11 1 11 30-41 34
10.  „Ч. море” 22 10 1 11 35-42 31
11.  „Нефтохим.” 23 9 4 10 24-35 31
12.  „Верея” 22 7 3 12 24-47 24
13. ОФК „Пирин” 24 4 8 12 32-51 20
14. „Локо” (Пд) 22 5 3 14 23-41 18
15. ФК „София” 24 5 0 19 16-58 15
16. „Черном-ц” 22 4 2 16 23-76 14
17. „Локо (ГО) 24 1 3 20 22-58 6

18 кръг
„Славия” – „Левски  0:3

19 кръг
„Славия” – „Черноморец” 3:0 
20 кръг
„Славия” почива
21 кръг
„Славия” – ОФК „Спартак” (Пл) отл.
22 кръг
„Дунав 2010” (Русе) – „Славия отл.
23 кръг 
„Славия” – „Берое”  1:0
24 кръг
ОФК „Пирин” (Благоевгр.) – „Славия” 1:2
25 кръг 
„Славия” – „Лудогорец” (Разград) 1:4
26 кръг на 9 април от 16 часа
„Литекс” – „Славия”
27 кръг на 13 април от 11 часа
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив)
28 кръг на 16 април от 16 часа
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия”
29 кръг на 23 април от 11 часа
„Славия” – „Ботев” (Пловдив) 
30 кръг на 29 април от 16 часа
„Спартак С94” (Пловдив) – „Славия”
31 кръг 
„Славия” – ЦСКА
32 кръг 
„Септември” (София) – Славия”
33 кръг
„Славия” – Черно море”
34 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия”

Временно класиране:
1. „Лудогорец” 21 17 2 2 54-14 53
2. „Литекс” 21 16 3 2 51-17 51
3. „СЛАВИЯ” 21 15 2 4 45-15 47
4. „Септември” 21 14 4 3 60-24 46
5. „Левски” 20 13 1 6 56-22 40
6. „Черно м.” 22 12 3 7 38-24 39
7. „Ботев” 24 9 8 7 28-14 35
8. „Спартак” 22 7 8 7 27-38 29
9. „Пирин” 23 8 3 12 23-41 27
10.  „Локо” 23 7 6 10 20-34 27
11.  „Спартак С94” 24 6 7 11 27-36 25
12.  „Берое” 22 7 4 11 25-39 25
13.  ЦСКА 23 5 7 11 19-29 22
14.  „Черном.” 23 5 3 15 13-44 18
15.  „Левски-Р-ски" 23 4 5 14 20-48 17
16. „Дунав 2010” 21 5 2 14 17-47 17
17. „Чавдар” 24 3 4 17 13-50 13

16 кръг 
ЦСКА – „Славия”  3:2
17 кръг 
„Славия” – „Левски”  4:1

18 кръг
ОФК „Пирин” (Бл) – „Славия” 0:2
19 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски” 0:1
20 кръг
ДИТ Спорт – „Славия”  3:0
21 кръг
„Славия” – БМ Спорт  2:0
22 кръг на 9 април от 11 часа
„Витоша” (Бистрица) – „Славия”
23 кръг на 16 април от 11 часа
„Славия” – ЕСФА (София)
24 кръг на 23 април от 11 часа 
„Марек 1915” (Дупница) – Славия”
25 кръг на 27 април от 11 часа 
„Славия” – „Пирин 2001” (Бл)
26 кръг на 7 май от 11 часа 
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Славия”
27 кръг на 11 май от 11 часа 
„Ферион” (София) – „Славия” 
28 кръг на 14 май от 11 часа
„Славия” – „Миньор” (Перник)
29 кръг на 21 май от 11 часа 
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 
30 кръг на 28 май от 11 часа 
„Славия” – „Локомотив 1929” (Сф)

Временно класиране: 
1. „Левски” 20 18 1 1 92-10 55 т. 
2. ЦСКА 21 18 1 2 88-18 55 
3. „СЛАВИЯ” 21 17 0 4 60-15 51 
4. ДИТ Спорт 21 16 1 4 87-17 49 
5. „Левски-Р-ски” 20 14 1 5 64-24 43 
6. „Витоша” 21 13 1 7 47-37 40 
7. „Локо 1929” 21 9 5 7 22-16 32 
8. ОФК „Пирин” 20 9 1 10 29-34 28 
9. „Ферион” 21 8 1 12 28-57 25 
10. „Велбъжд” 21 7 3 11 26-38 24 
11. „Чавдар” 21 5 6 10 18-35 21 
12. „Пирин 2001” 20 5 2 13 12-49 17 
13. БМ Спорт 21 4 1 16 14-79 13 
14. ЕСФА 21 3 1 17 15-76 10 
15. „Миньор” 20 2 3 15 12-63 9 
16. „Марек 1915” 20 2 2 16 8-54 8

13 кръг
„Славия” – „Атлетик 11” (София) 3:0
14 кръг 
„Локомотив 1929” (Сф) – „Славия” 0:3
15 кръг
„Славия” – „Лъвчета” отложен 
16 кръг
ЦСКА – „Славия”  0:0
17 кръг
ФК „София” – „Славия”  0:11
18 кръг на 9 април от 10.30 часа
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)

19 кръг на 17 април от 9.30 часа
„Левски-Раковски” – „Славия”
20 кръг на 24 април от 9.30 часа
„Славия” – „Левски”
21 кръг на 8 май от 9.30 часа
ДИТ Спорт – „Славия”
22 кръг на 15 май от 9.30 часа 
„Славия” – „Септември” (София)

Временно класиране: 
1. „Левски” 17 17 0 0 105-11 51 т. 
2. ЦСКА 17 13 1 3 51-9 40 
3. „Лъвчета” 16 11 1 4 53-12 34 
4. „СЛАВИЯ” 16 11 1 4 47-15 34 
5. ДИТ Спорт 17 9 2 6 34-33 29 
6. „Левски-Р-ски” 17 7 3 7 29-25 24 
7. „Локо1929” 17 7 3 7 26-37 24 
8. „Атлетик 11” 17 5 2 10 23-50 17 
9. „Чавдар” 17 5 1 11 16-51 16 
10. „София” 17 5 0 12 40-74 15 
11. „Септ.” 17 2 0 15 11-50 6 
12. „Спортист 13” 17 2 0 15 18-86 6 

1 кръг 
„Локомотив 1929” (Сф) – „Славия” 3:1
2 кръг 
„Славия” – „Велбъжд” (Кюстендил) 5:0
3 кръг 
„Левски” – „Славия  2:1
4 кръг
9 април от 15.30 часа
„Левски-Раковски” – „Славия”
5 кръг на 16 април от 14 часа
„Славия” – „Миньор” (Перник)
6 кръг на 23 април от 14 часа
ЕСФА (София) – „Славия”
7 кръг на 7 май от 9.30 часа
„Славия” – ДИТ Спорт (София)
8 кръг на 14 май от 12.30 часа
ЦСКА – „Славия”
9 кръг на 21 май от 14 часа
„Славия” – „Национал” (София)

Временно класиране:
1. ЦСКА 3 3 0 0 23-3 9 т. 
2. „Локо 1929” 3 3 0 0 12-3 9 
3. „Левски” 3 3 0 0 15-1 9 
4. ДИТ Спорт 3 2 0 1 12-8 6 
5. „Национал” 3 2 0 1 23-9 6
6. „Велбъжд” 3 1 0 2 2-14 3 
7. „СЛАВИЯ” 3 1 0 2 7-5 3 
8. „Миньор” 3 0 0 3 3-6 0 
9. ЕСФА 3 0 0 3 2-38 0 
10. „Левски-Р-ски” 3 0 0 3 2-14 0

Забележка: Всички мачове на „Славия” 
ще се проведат на спортен комплекс 
„Драгалевци”.

РЕзУЛТАТИ, ПРОГРАМА, ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

За пореден път противникът ще си тръгне 
победен от стадион „Славия” 

(снимки: viasport.bg)

Елитна юношеска група 
на България до 19 години

Елитна юношеска група 
на България до 17 години

Елитна юношеска група 
до 15 години, Югозападна зона

Деца „Б” (родени 2002 година), 
зона София – първа група

Подготвителна група (родени 2003 г.), 
зона София група „А” втора фаза



Винаги съм 
разбирал сла-
висткото из-

дание преди всичко 
като философия. Едно 
особено състояние на 
духа. Защото „Сла-
вия” не е просто спор-
тен клуб, тя е движе-
ние. Олицетворение 
на едни романтични, 
но позабравени днес 
ценности. Стойности, 
които всеки кавалер 
на „бялата” дама носи 
в себе си. Това въп-
лътихме и ние във в. 
„Славия”. 

Връщайки се пет-
найсет години назад и 
сега в съзнанието ми 
излизат първите ми-
гове от раждането на 
вестника. От дръзката 
и смела идея на Васил 
Йотов, през срещата 
ми с утвърдените име-
на в спортната преса 
Ганчо Гатев и Николай 
Кръстев и подкрепата 
на безспорен автори-
тет като Димитър Ми-
нев, събрал в себе си 
цялата житейска мъд-
рост и славизъм! Раз-
бирайки, че тези хора 
прегръщат безусловно 
каузата вестник ”Сла-
вия” за мен бе въпрос 

на чест да съм част 
от този отбор. И така 
се започна. Брой след 
брой, година след го-
дина. 

на поредната планьор-
ка, това за нас е като 
среща с приятели. Със 
съмишленици и най-
важното със слависти. 

време и футболистите 
задържат вниманието 
на зрителите. Радва-
що е, че изданието се 
чете много сериозно и 

вечно, а и трудът ни не 
е напразен. Водени от 
този именно плам пре-
ведохме по пътя вест-
ник ”Славия” цели 15 
години. Въодушевени 
от неугасващия сла-
вистки дух ще продъл-
жим да бъдем заедно 
и в бъдеще. Където 
се надяваме да има и 
повече радост за лю-
бимия „бял” клуб!

Камен ОГНЯНОВ

брой на в. „Сла-
вия” излиза на 10 

април 2001 година в 
чест на 88-ия рожден 
ден на „белия” клуб. 
Той е 16-странично 
черно-бяло издание. 
Авторите в този пър-
ви брой са седем 
души, като двама от 
тях Николай Кръстев 
и Камен Огнянов са 
част от екипа на вест-
ника и днес!

книги общо са 
написали и изда-
ли журналистите 

от „бялото” издание. 
Те са с внушителен 
обем от 1696 страни-
ци. 

януари 2004 
година се по-
явява първи-

ят цветен брой на в. 
„Славия”. Изданието 
вече е с обем от 20 
страници, четири от 
които цветни. Това 
става в бр. 34. 

журналисти, 
са участвали 
в списването 

на вестника в тези 
петнайсет години. Ня-
кои от тях са доказа-
ни имена в спортната 

преса, други прохож-
дащи млади кадри, но 
всички твориха воде-
ни от идеята „Славия”.  

юбилеен брой 
излиза на 13 
ноември 2009 

година, като това спе-
циално издание има 
8 цветни страници, а 
авторите са рекорден 
брой – десет души. 

е броят, в кой-
то вестникът, 
по финансо-

ви причини, отново 
започва да излиза в 
16 страничен черно-
бял формат. Но както 
казват читателите ни, 
това са изконните цве-
тове на „Славия”.

общо са 
страниците 
на всичките 

излезли в тези 15 го-
дини броеве от вест-
ника. Обем достатъ-
чен, за още 7 големи 
книги за историята 
на най-стария роден 
спортен клуб.

са отпе-
чатаните 
общо ек-

земпляри на вестник 
„Славия”, досега. 

1
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147000

Имало е и трудни 
моменти, но благода-
рение на подкрепата 
на славистката общ-
ност, сме устояли на 
всички превратности. 
Ключово бе вкючване-
то в екипа още в са-
мото начало и на Сво-
бодан Александров. 
Вече повече от десети-
летие в редколегията е  
Асен Даскалов, както и 
Иван Жиков. За визия-
та на вестника пък се 
грижат страньорките. 
В началния период  
бе Вилма Петкова, а в 
последните 11 години 
Тони Андонова. Всич-
ки в екипа са железни 
професионалисти и 
с такива хора е удо-
волствие да се работи. 
А качествата на „бе-
лите” журналисти се 
доказаха и в алманаха 
„100 години „Славия”. 

Когато се събираме 

Затова и работата се 
върши с удоволствие. 
А има ли радостни по-
води от „бели” спортни 
успехи, вестникът се 
прави още по-лесно. 
Тежко е, когато трябва 
да пишем за неудачи-
те. Но пак се стремим 
да излезем от дребно-
темието и да запазим 
страниците на изда-
нието като зона сво-
бодна от елементари-
зъм. Защото някак не 
прилича на в. „Славия” 
да жълтее.

Награда за усили-
ята са ни моменти 
като тези, като зърнем 
стотици хора разлист-
ващи новия брой на 
клубния ни стадион. Е, 
малко ни става мъчно, 
че понякога статиите 
ни са по-интересни от 
изявите на „белите” 
любимци на зеления 
терен, но в последно 

в Интернет, както и от 
децата от школите на 
„Славия”.   

Всичко това още 
веднъж ни показва, че 
славизмът ще живее 

10 януари 2014 година, екипът на в. „Славия”, след като
е отличен за цялостната си дейност. Отляво надясно:
Иван Жиков, Камен Огнянов, Асен Даскалов, Николай 
Кръстев, Ганчо Гатев и Свободан Александров.   
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Бр. 2 (142), април 2016 г. Беше март 2001 
година. В ре-
дакцията на в. 

„Спорт тото” работе-
хме двама познати на 
„бялата” общност сла-
висти – издателят на 
вестника Андрей Ко-
жухаров и моя милост 
като отговорен редак-
тор, когато дойдоха 
Васил Йотов и Борис 
Маринов. Двамата, за-
местник-председатели 
на Националния клуб 
на слависта, изложи-
ха идеята да започне 
издаването на вестник 
„Славия” и търсеха 
журналист, който да 
поеме редактирането. 
Не се поколебах да 
приема поканата им 
– да бъда първият ре-
дактор на „белия” вест-
ник беше за мене чест, 
а и признание, за дъл-
гогодишната ми при-
вързаност към „Сла-
вия”. Не се страхувам, 
че мога да бъда упрек-
нат в самохвалство, 
в липса на скромност. 
Точно скромността и 
търпението за успехи 
на любимия клуб са 
били най-отличителна-
та черта на славистите 
през годините.

Идеята за „бял” 
вестник ми допадна 
най-вече заради въз-
можността да бъдат 
припомнени и дори 
възкресени най-прият-
ните спомени на хора-
та с побелели коси от 
една страна, а от дру-
га – младите слависти 
да опознаят по-пълно 
славната вековна ис-
тория на любимия им 
клуб. Като при всяко 
начало и тук не бяха 
лесни първите стъпки. 
Все пак, скоро се оф-
орми основният колек-
тив за списването на 
вестнника – Николай 
Кръстев, Камен Огня-
нов, Свободан Алек-
сандров. Постепенно 
бяха привлечени и 
други сътрудници. За 
автори се използва-
ха също треньори и 
деятели в отделните 
спортове. Да се следят 
изявите на съвремен-
ните „бели” спорти-
сти бе лесно. Малко 
по-трудно бе да се 

„изрови” всяко златно 
зрънце от далечните 
години на спортна сла-
ва. По-трудно, разбира 
се, бе за авторите на 
различните материали 
да потърсят и открият 
точните хора, които са 
били свидетели на го-
леми победи, или сами 
са сътворявали миго-
вете на радост и гор-
дост, както на игрище-
то или в залата, така 
и по трибуните за зри-
тели. С общи усилия, 
ентусиазъм и огромно 
желание се намираше 
всичко  – от поизбе-
лели снимки до сла-
дкодумни и обективни 
разказвачи за онова, с 
което „Славия” е тежа-
ла на спортното поле 
и у нас, и по междуна-
родните терени.

Закономерно бе да 
отделяме по-голямо 
внимание на истори-
ята. Заради прибли-
жаващия стогодишен 
юбилей задължително 
бе да се извадят на по-
каз и отново да заблес-
тят златните страници 
от „бялата” спортна ис-
тория. Освен това на 
по-младите трябваше 

и да се разкаже защо 
тези страници не са 
повече, след като по-
тенциалът на „белите” 
е бил по-голям. И да се 
знае, че през годините 
на строящия се социа-
лизъм тоталитаризмът 
бе особено силно из-
разен в спорта. Дър-
жавната – по-точно 
партийната политика, 
бе отредила на „Сла-
вия” второстепенна 
роля. Като ведомстве-
ни дружества на МНО 
и МВР  – съответно 
ЦСКА и „Левски” има-
ха не само сателити 
в големите градове, 
но и обираха каймака 
сред младите таланти 
във всички спортове. 
Благодетел на „бяло-
то” дружество бяха 
Строителни войски, 
където се изпращаха 
да служат по-малко 
надеждните младоци. 
Само че, както арми-
ята строители изграж-
даше България, така 
и спортните специали-
сти в „Славия” изграж-
даха републикански, 
европейски, световни 
и олимпийски шампи-
они. Всичко това тряб-

ва да се знае и да се 
помни!

На страниците на 
вестника подобаващо 
място заемаха и отзи-
вите за големи успехи 
от деня. Обединеният 
спортен клуб, макар и 
лишен от стабилния 
гръб на ликвидирани-
те Строителни войски, 
поддържаше и про-
дължава да поддър-
жа огъня на „бялата” 
спортна слава, но вече 
този огън не е толко-
ва буен и ярък. Зако-
номерно, след като 
липсва финансова 
мощ за широка и здра-
ва основа за работа, с 
лед като и за децата 
днес по-примамливи 
са компютрите и елек-
тронните игри.

Казват, че времена-
та се менят и неща-
та сега не са такива, 
каквито са били през 
миналия век. Така е. 
Само че несломима-
та славистка вяра не 
забравя и друга мъд-
рост  –  където е текло, 
пак ще тече! И вестник 
„Славия” е длъжен да 
поддържа своя огън...

Ганчо ГАТЕВ

2001 2002 2003
2004

2005 2006 2007 2008

2009

2010

2011

2012
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Точно преди 15 годи-
ни имах честта и при-
вилегията да напиша 
уводната статия на пър-
вия брой на „бялото” из-
дание.

Под заглавие „88 го-
дини Само „Славия!” 
материалът започваше 
така: „Вестник за слави-
ста! Написан от слави-
сти за постиженията 
на „Славия”! Да се чете 
от слависти! Да възпи-
тава слависти! Ето го 
краткото символ-ве-
рую на вашето издание. 
Получавате първия му 
брой в навечерието на 
88-ия рожден ден на „бе-
лите”...

Днес без капчица из-
лишна скромност каз-
вам – тогава, преди 15 
години не съм и поми-
слял, че издаването на 
вестника ще се превър-
не в толкова устойчива 
и жилава традиция, че 
няма да бъде прекърше-

на вече толкова много 
време, независимо от 
постоянните трудности 
от всякакъв характер, 
съпътстващи списва-
нето, редактирането и 
издаването на вестник 
„Славия”.

Ето сега, когато „Сла-
вия” отбелязва 103 годи-
ни от своето рождения 
нашият и вашият вест-
ник, „бялата трибуна”, 
навършва 15 лета! Уни-
кално за България, за-
щото през това време 
се появиха и си отидоха 
стотици всевъзможни 
издания, сериозна част 
от тях спортни. Но вест-
ник „Славия” не само 
оцеля, но продължава 
гордо напред.

Не се пречупи енту-
сиазма на редакцион-
ния екип, стартирал под 
мъдрото ръководство 
на Ганчо Гатев в състав: 
Димитър Минев, Нико-
лай Кръстев, Камен Ог-

Неусетно изминаха 
тези 15 лета от онзи пър-
ви брой на в. „Славия” 
през април 2001 г., който 
постави началото. Едно 
начало, в което зареде-
ните с ентусиазъм, въл-
нение и много енергия 
Ганчо Гатев, Камен Огня-
нов, Васко Йотов и Ники 
Кръстев включиха и мен. 
Изобщо не съм си и по-
мислял, че участието ми 
в този проект ще продъл-
жи толкова дълго време. 
Години, в които съм пра-
вил доста компромиси в 
името на излизането на 
поредния брой. На ня-
колко пъти „си тръгвах”, 
но...не след дълго време, 
се връщах отново. И пи-

шейки тези редове се се-
щам за думите на Камен, 
казани още след първи-
те няколко години от из-
лизането на вестника, че 
чрез „бялото” издание и 
участвайки в правенето 
му, аз „изкарах второ ви-
сше”. Няма как да не се 
съглася с това, но друга 
е главната причина да 
остана и до днес като 
активен участник в ред-
колегията.

Спомням си, че като 
юноша с трепет събирах 
спортни материали на 
тема „Славия” от преса-
та. Но те никога не бяха 
кой знае колко много, 
никога не обхващаха 
напълно това, което ме 

интересуваше. Често и 
тонът не бе „най-при-
ятелския” към „белия” 
клуб. И именно това успя 
да промени с появата 
си в. „Славия” – той се 
превърна в нашата те-
ритория. Страниците му 
станаха мястото, където 
читателите-слависти да 
намират „липсващото 
парченце от пъзела” – 
както по актуалните теми 
за „белите”, така и пре-
листвайки богатата исто-
рия, свързана не само с 
футбола. Със сигурност 
не сме успели изцяло да 
обхванем всички съби-
тия във всички спортове 
в „Славия” за изминали-
те 15 години, но сме се 

нянов и Свободан Алек-
сандров. С течение на 
времето към сплотения 
екип се присъединиха 
Асен Даскалов, Иван 
Жиков, Ангел Славчев, 
както и Надежда Кърли-
кова, Динко Гоцев, Дими-
тър Пенев, Милена Въл-
кова и още над двайсет 
автори! Всъщност, за да 
го има вестника и днес, 
на първо място заслу-
гата е на журналистите, 
които го списват и ре-
дактират с много любов 
и всеотдайност.

Разбира се, че не 
може да бъде подми-
ната ролята на деятели 
като Борис Маринов при 
раждането на вестника, 
на Васил Йотов от нача-
лото и през целия му пе-
риод на съществуване 
с финансова подкрепа, 
когато е необходимо, а 
и с логистична помощ. 
В различни периоди със 
средства са помагали за 

издаването Георги Ли-
чев, Илиян Петров, Ла-
зар Ханджиев, Димитър 
Праматаров и др.

И така, ние сме за-
едно на страниците на 
вестник „Славия” вече 
15 години, приятели. 
Това на практика е 1/7 
от живота на вече сто-
летния клуб! И не е за 
подценяване – това е 
най-бедният откъм успе-
хи период на футболния 
клуб в цялата му исто-
рия. А представяте ли си 
как щеше да изглежда 
вестник „Славия”, ако 
през последните години 
„Славия” имаше поне 
една титла, 2-3 купи на 
България, няколко кла-
сирания в тройката на 
шампионата и десетина 
участия в европейските 
турнири?

Истината е, че вест-
ник „Славия” оцеля 
през тези 15 години, 
защото беше верен на 

славистката идея, на 
славизма и на „Славия”. 
Продължи да отстоява 
бялата спортна кауза, 
защото беше честен към 
славистите. И вестникът 
премина гордо и с вдиг-
ната глава през неиз-
броимите трудности от 
всякакъв характер, съ-
пътстващи излизането 
му, защото бе заченат и 
след това списван и ре-
дактиран с много любов.

Това е формулата на 
успеха, слависти – вяр-
ност, честност и любов! 
Защото вестник „Сла-
вия” наистина е едно 
успешно, много успеш-
но издание. Не защото 
е натрупало някакви 
средства за последните 
години, а напротив – по-
някога издаването му е 
финансирано с финанси 
на журналистите. Но е 
успешно, защото със си-
гурност е докоснало ду-
шите и сърцата на всич-
ки слависти с някой свой 
брой от 142-а досега.

Уводната статия на 
първия брой от 2001-а 
завършва така: „Защо-
то сме слависти! И 
така – поколение след 
поколение! 88 години 
само „Славия!”

С днешната добавка: 
15 години вестник „Сла-
вия” и 103 години „Само 
„Славия”!

Вярност, честност и 
любов!

Николай КРЪСТЕВ

старали да не пропуска-
ме най-важното!

Вестникът и неговата 
редколегия послужиха 
като катализатор и се 
превърнаха в основа за 
подготовката на издани-
ята, посветени на веков-
ния юбилей на клуба. 
Според моето скромно 
мнение трите книги – ис-
торическата „Хрониките 
на „Славия”, алманахът 
„100 години „Славия” и 
чисто футболната „Един 
век футбол в бяло”, са 
връх не само като отра-
зяване на „белия” клуб, 
но са уникални като из-
дания в спортната исто-
риография у нас.

И за финал, тук ще 

добавя едни думи, свър-
зани с вестника, на по-
койния Димитър Минев, 
който бе част от редколе-
гията в първите години. 
При едно гостуване в не-
говия дом на ул. „Солун-
ска” с Камен и Васко, той 
сподели пред нас: „Ние 
трябва да ги ударим в 
земята (имаше предвид 
„Левски” и ЦСКА) с на-
шия вестник”. С вътреш-
но удовлетворение се се-
щам за тези негови слова 
на 15-ата годишнина, за-
щото смятам, че в една 
голяма степен вестникът 
успя да изпълни тази не-
гова заръка – да бъде на 
висотата на клуба, чието 
име носи и за чието отра-
зяване съществува!

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Вярност, честност и любов!

„Белият” летописец прехвърли 15 години!

2013 2014

2015 2016
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Отбелязването на 103-ата годишнина от основаването на „бялото” дружество е чудесен повод да погледнем от 
малко по-различен ъгъл към любимия клуб. Обичта си към „Славия” различни поклонници на „бялата” идея от цялата 
страна са претворили по нестандартен и уникален начин. Убедете се и вие сами:

„Славия” отблизо и далеч

Мозайка с 
любимата 

емблема 
във вход на 
кооперация 

в Ловеч

Дворна врата 
от софийското 
село Чепинци      

Коледна 
питка от 
Козлодуй

Заглавна 
страница 

на меню от 
едноименен 
ресторант 

в София

Фасадата на заведение от столичния квартал 

„Красна поляна” 

Табелка на блок в 
Плевен. Името е на 
сградата и е повече 
от красноречиво 
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           Волейбол

Националният от-
бор по волейбол за 
девойки до 19 години 
ще играе на първен-
ството на Стария кон-
тинент. Нашите моми-
чета спечелиха своя-
та квалификационна 
група Е, след като в 
директния спор за 
първата позиция, да-
ваща квота за участие, 
надиграха Финландия 
с 3:2 (25:22, 23:25, 
25:20, 23:25, 15:8).  
Над всички в двубоя 
бе състезателката на 
„Славия” Александра 
Миланова, която се 
появи на полето в края 

на втория гейм и за-
върши със 17 точки, от 
които 4 аса! Интересен 
факт е, че Миланова е 
и най-малката в нашия 
тим. Волейболистката 
е родена е на 4 юли 
2001 година, но демон-
стрира завидно спо-
койствие и решител-
ност в ключовите мо-
менти от напрегнатия 
решителен мач срещу 
скандинавките. Имен-
но Алекс, която играе 
на поста посрещач, 
завърши с мощна 
атака по правата фи-
налното разиграване 
в срещата, с което 
сложи точка на спора. 
„Най-вече сервисът 
ни помогна да успеем 
днес. Всички в отбора 
бяхме много моти-
вирани да спечелим 

тази квалификация. 
Много искахме по-
бедата и затова я 
постигнахме”, заяви 
след мача, за сайта на 
БФВолейбол volleyball.
bg, щастливата Алек-
сандра Миланова. 
„На Европейското 
първенство ще оти-
дем с нови сили и ще 
се пробваме да напра-
вим всичко възможно, 
за да запишем нов 
успех”, продължи със-
тезателката на „белия” 
клуб.

Интересно е да се 
отбележи, че през ми-
налата година Алекс 
бе част от национал-
ния отбор до 18 годи-
ни, който участва на 
Европейското първен-
ство в Пловдив и Са-
моков. За съжаление 

Вече няколко годи-
ни продължава сага-
та по възстановяване 
правата и възможност-
та да развива дейност 
на клуба по хокей на 
трева „Славия 2005”. 
Припомняме, че пре-
ди пет години „белите” 
бяха изключени от ре-
довете на родната фе-
дерация. Последваха 
обжалвания и спече-
лени три дела, в които 
съдът постанови, че 
правото е на страна-
та на „Славия 2005”. 
Независимо от това 
Българската феде-
рация хокей на трева 
(БФХТ), продължава 
да не спазва съдебни-
те решения. Затова от 
„белия” клуб заявяват 

тогава нашият състав 
не успя да се пред-
стави по най-добрия 
начин и отпадна в 
груповата фаза. Сега 
волейболистките ни 
ще имат нов шанс до 
покажат какво могат 
на континентална-
та сцена, а Алексан-
дра е уверена, че на 
тима предстоят само 
щастливи моменти. 
„Всички в отбора ос-
тавихме зад гърба ни 
и просто забравихме 
миналата година. За-
това според мен не-
щата ни се получиха 
и успяхме да спечелим 
тази квалификация. 
Чакаме с нетърпе-
ние Европейското и 
съм сигурна, че този 
път ще се предста-
вим много по-добре”, 

завърши Миланова. 
Шампионатът на Ста-
рия континент ще се 
проведе от 27-и август 
до 4-и септември в Ун-
гария и Словакия.

Формирала талан-
та си в клубната зала 
„Панайот Пондалов” 
Александра постига 
не малко успехи в шко-
лата на „белия” клуб. 
През 2012 г. печели 
златен медал в дър-
жавното първенство 
за момичета до 12 г. На 
следващата година от-
ново повтаря титлата, 
а през 2015 г. се окичва 
със сребро в шампио-
ната при 15-годишни-
те, отново с „белите”. 
Миналата година ос-
вен успехи със „Сла-
вия” при момичетата 
до 15 г. печели и инди-
видуалната награда за 
най-полезен състеза-
тел. На Балканиадата 
за предкадетки пък 
става четвърта с тима. 

Славистка класира 
България на европейско  

Александра 
Миланова

        Хокей на трева   

твърдото си намере-
ние да сезират проку-
ратурата за системно-
то неизпълнение на 
съдебни решения от 
страна на БФХТ. 

Централата отказва 
да финансира столич-
ния клуб и не изпълня-
ва устава си, въпреки 
решенията на Софий-
ски градски съд. По-
следното е от септем-
ври 2015 година, което 
задължава хокейната 
федерация да възста-
нови състезателните 
права на „белите”. Не-
зависимо от това, през 
настоящата година 
се стигна до няколко 
меко казано странни 
ситуации. Представи-
тел на „белия” клуб не 

бе поканен за участие 
на Общото събрание 
на федерацията, със-
тояло се в средата на 
месец март в Плов-
див. А на проведеното 
държавно първенство 
в началото на същия 
месец в курортен ком-
плекс Камчия сла-
вистите трябваше да 
участват под друго 
име. Така „белите” се 
явиха като представи-
тели на „Стик” (Гене-
рал Тошево)?!

През последни-
те години „Славия 
2005” спечели общо 
три дела в съда сре-
щу БФХТ, но правата 
на „белите” все още 
не са възстановени. 
Важно е да се отбеле-
жи, че към датата на 
изключването на „Сла-
вия 2005” – 11 март 
2011 година, клубът 
е най-успешен у нас, 
има най-много карто-
текирани състезатели, 
както и национали в 

различните въз-
растови групи. 

Влязлото в 
сила решение на 

Софийски градски съд 
от миналия септем-
ври задължава БФХТ 
да възстанови всички 
права на „белите”. Ос-
тава да се надяваме, 
че правдата ще въз-
тържествува, защото 
сега се получава мал-
ко, като в поговорката: 
„Царят дава, пъдарят 
– не дава”.

Подготви екип 
на в. „Славия”

„Белите” не 
се предават 

Още с 
първите си 
изяви, след 
няколко 
годишно 
прекъсване, 
„белите” 
хокеисти 
доказаха 
класата си
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- Г-н, Бенински, 
разкажете за пътя си 
във водната топка 
като състезател, по-
сле и като треньор?

- Започнах благо-
дарение на баща ми 
– Цветан Бенински, 
който е Майстор на 
спорта по водна топ-
ка. Така от най–ранна 
възраст в мен се по-
роди  желанието да 
се  занимавам с този 
спорт. Първият ми 
треньор е бил имен-
но той, като ми даде 
и началните стъпки в 
спорта. Започнах да 
се състезавам в КПС 
„Враца” във възрасти-
те деца и момчета, с 
които спечелихме тре-
то място в републи-
канско първенство. На 
14-годишна възраст 
преминах в предстви-
телия отбор на ЦСКА 
(София), с който по-
късно спечелих доста 
титли от държавните 
първенства. „Славия” 
ме привлече в мъжкия 
си тим през 2004-а 
година и оттогава не 
съм спирал да играя 
при „белите”, с който 
също постигнахме до-
ста добри резултати 
и класирания в репу-
бликански първенства 
и турнирите за Купата 
на България. Оттук с 
подкрепата на прези-
дента на клуба – Сто-
ян Александров, за-
почна и кариерата ми 
като трньор.

- Каква е органи-
зацията на работа в 
клуба? Колко отбора 

има „Сла-
вия” в мо-
мента и как-
ви са целите 
за този, а и 
за следва-
щия сезон?

-  В клуба съществу-
ват пет възрастови 
групи: деца, момчета, 
юноша младша, юно-
ша старша и мъже. 
Аз тренирам всички 
възрасти освен мъже-
те, като имам подкре-
па от Мартин Киров, 
на когото искам да 
благодаря за положе-
ния усилен труд. Не 
само този сезон, а ви-
наги отборите на КВТ 
„Славия” са тренира-
ли усилено за пости-
гане на все по-добри  
резултати. Разбира 
се, че и за тази година 
очакваме класирания 
сред първите три от-
бора в държавните 
първенства на някол-
ко наши тима.

- Само на басейн 
„Диана” ли тренират 
съставите на клуба? 

- Засега всички тре-
нировки се провеж-
дат там, като това е 
домът на водната топ-
ка в столицата. Всяка 
възрастова група се 
допълва от играчи от 
по-долната и това е 
процесът на работа в 
клуба. 

- А какъв е най-
големият проблем, 
който имате? Само с 
липсата на достатъч-
но вода за трениров-
ки ли е свързан той? 

- Най–големия про-
блем, не само в Со-
фия, а и в цяла Бълга-
рия са материалните 
бази за спорт, а не за 
масовки. Както се знае 
в нашата община се 
ползва само един ба-

сейн от спорните клу-
бове в София - това е 
басейн „Диана”, като 
само „Левски” тренира 
на „Спартак”. На „Диа-
на” се подготвят чети-
ри клуба с различни 
възрастови групи по 
едно и също време. 
Като времето за тре-
нировка е крайно не-
достатъчно. Силно се 
надявам, че един ден 
басейнът на „Славия” 
отново ще отвори вра-
ти и тогава съм сигу-
рен в още по-големите 

успехи на „белите”. За 
развитието на водна-
та топка е нужна по-
глобална подкрепа, 
като организация на 
по-чести лагери и тур-
нири, с които още от 
най-ранна вързаст да 
се развиват уменията, 
постоянството и лю-
бовта към спорта. По 
този начин ще се уве-
личи и популярността 
на нашия прекрасен 
спорт сред подраства-
щите.

- Има ли някого, на 
когото искате да бла-
годарите за това, че 
ви подкрепя - спон-
сор, рекламодател и 
т.н.?

- Най–сериозна под-
крепа досега сме по-
лучили от компанията 
„Чипита България”, за 
което мога да кажа, че 
успехите ни се дължат 
и на тях. Най-искрено 
им благодарим, надя-
вам се и за напред да 
продължим работата 
си заедно и да оправ-
даем очакванията им.

- Получавате ли 
подкрепа от роди-
телите на вашите 
състезатели. И това 
ли е формулата 

клубът отново да 
се превърне в един 
от най-стабилните в 
България след мо-
ментните колебания 
преди 4-5 години? 

- Родителите са 
най–важната част, 
без разбиране и под-
крепа от тяхна страна 
просто не става. Те 
носят отговорността 
за възпитанието и от-
глеждането на деца-
та, те зараждат у тях 
любовта към спорта 
от най–ранна възраст. 
Ние като треньори 
доразвиваме качет-
вата на постоянство, 
колективизъм и спор-
тен дух. Родителите 

на младите ватерпо-
листи в КВТ „Славия” 
оказват голяма под-
крепа. Често гледат 
тренировките, пътуват 
с отборите почти на-
всякъде извън София. 
Създали са сериозна 
агитка, с което поддъ-
ржат духа на отборите 
по време на състеза-
нията. Изказваме им 
специални благодар-
ности и не се съмня-
вам, че и занапред ще 
бъдат още по-активни.

- Каква е форму-
лата да се успее в 
българската водна 
топка? 

- Създаване на 
спортни бази и съоръ-
жения, подпомагане 
от страна на държа-
вата и неправител-
ствени организаии. В 
България има много 
талантливи деца с 
възможности за голя-
мо израстване. За раз-
витие на спорта водна 
топка като цяло тряб-
ва и сериозна под-
крепа, защото това е 
отборна игра, която е 
най-трудната от всич-
ки колективни спорто-
ве. Но пък е прекрасен 
и мъжки спорт, който е 
изключително полезен 
за младите момчета и 
юноши. Надявам се, 
че занапред и повече 
медии ще обръщат 
внимание на водната 
топка у нас, защото те 
формират обществе-
ното мнение и по този 
начин спомагат за ин-
терес към един или 
друг спорт. 

Николай 
КРЪСТЕВ

Ангел 
Бенински: 

Ангел Бенински и Стоян Александров е тандемът между треньор и пре-
зидент, на който се дължи възходът на Клуба по водна топка „Славия” в 
последните няколко години. Отборите на „белите” стават все по-силни, 
постоянно имат добри класирания във всички възрасти. За 2016 г. „Сла-
вия” стана единственият клуб от София, който успя да пласира всичките 
си отбори при подрастващите – деца, момчета, юноши младша и юноши 
старша, във финалните шестици на държавните първенства. Треньор и на 
четирите формации е Ангел Бенински.

В мигове 
на отдих 
край ба-
сейна с го-
лямата си 
дъщеря    
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ки състезатели 
около мен поч-
наха да крещят 
и да скачат от 
радост. Просто 
това беше един 
подарък от съд-
бата за мен, за 
да ми покаже, 
че усилията ми 
не са напразни 
и всичко един 
ден ще ми се 
отплати.

- Разкажи 
какво се слу-

чи на първия ти старт 
на олимпиадата - 1000 
мeтра.

- Чувствам, че съм в 
много добра форма, от-
лично подготвена и фи-
зически, и психически и 
дори мисля, че никога до 
сега не съм била толко-
ва силна. На трениров-
ките тук карах заедно с 
китайките, имах много 

14 Ледени спортове    

Новата надеж-
да на България 
в шорттрека 

– 17-годишната Катрин 
Маноилова, постигна 
страхотен успех, спечел-
вайки два медала от мла-
дежките олимпийски игри, 
състояли се в Лилехамер 
през февруари. Родената 
на 11 юни 1998 г. състе-
зателка на „Славия” до-
несе историческо първо 
отличие за нашата страна 
в историята на зимните 
младежки олимпиади 
като стана трета в дистан-
цията на 500 м. Вторият 
й бронз бе постигнат от 
смесената щафета, в 
която нашето момиче 
бе заедно с Анита Нагай 
от Казахстан, Карлис 
Круцберг от Латвия и 
Казуки Йошинага от 
Япония. Те се нареди-
ха трети във финала, 
въпреки, че водеха в 
продължение на две 
обиколки малко след 
старта. Припомняме, че 
Катрин започва да тре-
нира през 2007 г., а на 
миналогодишното светов-
но първенство в Осака 
се нареди 7-а на 1000 
м и 11-а на 1500 м. Ето 
някои нейни думи след 
успеха й на 500 метра. 
Впечатленията на Катрин 
са извадка от интервюто 
на Анна Стоилкова (са-
мата тя пък бе част от 
звездната щафета на 

Шорттрек По стъпките на легендарната Евгения Раданова
България и „Славия”, а 
понастоящем е спортен 
журналист), специално 
за сайта за млади надеж-
ди viasport.bg.

- Кога разбра, че пе-
челиш медал?

- Ох, беше странно. 
След като спечелих фи-
нал „Б” набързо се обляк-

минавала такава мисъл. 
За мен състезанието 
беше приключило. Дори 
и тогава не можех да си 
го представя, но в залата 
казаха, че има две дис-
квалификации и аз съм 
на трето място. Въобще 
не можех да повярвам 
какво се случва, но всич-

добри времена и за това 
имах големи очаквания, 
въпреки че се стараех 
да не мисля за класира-
ния и високи резултати, 
за да не се разочаровам. 
Просто не знам какво се 
случи на 1000 м. Един 
миг на колебание, на не-
сигурност и резултатът 

точно обратното.
- Можеш ли да срав-

ниш това състезание с 
някое друго, на което си 
била до момента?

- Няма нищо общо. Тук 
има толкова много хора 
от различни нации, раз-
лични спортове. Въобще 
е нещо грандиозно. 

Танцовите двойки на „белите” 
обраха титлите в държавното 
първенство за „Приз Виктория”

Две танцови двойки, възпитаници на школата по 
танци на лед на „Славия”, спечелиха първите места 
в турнира за „Приз Виктория”, състоял се в Зимния 
дворец в столицата в края на март. Във втори клас 
триумфираха Яна Божилова и Калоян Георгиев, а в 
трети – Гергана и Димитър Болашикови. Фигуристите 
са възпитаници на треньорките Оксана Потдикова-
Миланова и Юрия Кирчева. При най-малките успе-
хът бе за Жасмин Димитрова – Максим Димитров от 
„Айсберг Сулис”.

В индивидуалните надпревари от славистите ме-
дал извоюва Даниела Станимирова, която в катего-
рията момичета – пети клас, заслужи бронз с 36.54 
точки. След нея с личен резултат 34.17 се нареди 
друга фигуристка на „Славия” – Наталия Пеева. В 
тази възрастова група участваха 12 състезателки.

При момчетата – шести клас, второто място също 
бе заето от представител на „белия” клуб – Росен 
Пеев, на когото не достигнаха 0.6 точки, за да се пре-
бори за златото.

Катрин Маноилова заслужи два медала 
на младежката олимпиада в Лилехамер!

Катрин Маноилова (на преден 
план) – съсредоточена и 
устремена към успеха
ох в съблекалнята и из-
лязох да гледам Големия 
финал. Бяхме се събрали 
с американския отбор и 
германката Анна Сейдъл, 
която спечели бронз на 
1000 м, и гледахме как-
во се случва на пистата. 
Тогава стана сбутване във 
финала и Ана ми каза, че 
мога да взема медал. До 
тогава и през ум не ми е 

е на лице. Много трудно 
преживях този старт и за 
това гледам да не се връ-
щам на него. Просто това 
ще ми остане урок за цял 
живот. Интересното е, че 
чувах всички наставле-
ния на треньора ми Асен 
Пандов, който ми вика-
ше да не атакувам от въ-
трешната страна, а отвън, 
но бях като кон с капаци. 
Все едно някой друг се 
беше вселил в мен. В 
секундата, в която изля-
зох от леда, знаех какви 
глупости съм направи-
ла, къде са грешките ми, 
въобще всичко ми беше 
ясно, но това е. Просто 
желанието, напрежение-
то, всичко ми дойде в 
повече. Вече съм добре. 
Странно ми е обаче, че 
тази нощ спах като бебе. 
Мислех, че няма да мога 
да мигна, след като спе-
челих медал, но се случи 

Самата мисъл, че съм на 
олимпиада, макар и мла-
дежка, ме кара да се въл-
нувам, да съм горда, че 
съм извоювала мястото 
си тук. Това е неповтори-
мо чувство – да си горе и 
да гледаш как вдигат бъл-
гарския флаг. Страхотно 
е, не мога да го опиша.

За съжаление само 
месец след това непри-
ятна травма в гърба 
спря от участие млада-
та надежда на световно-
то за мъже и жени в Сеул 
(Южна Корея). Заради 
контузията Катрин 
пропусна и последните 
стартове на републи-
канското у нас. Екипът 
на в. „Славия” желае 
бързо оздравяване на 
талантливата състеза-
телка и още много нови 
успехи!

Клаудио Насри с 3 бронза от Данубия Къп в Латвия

Димитър Георгиев със злато при мъжете,
Румяна Димитрова със сребро при жените

В края на февруари 
във Вентспилс (Латвия) 
се състояха състезани-
ята от шестия кръг от 
Европейската купа за 
юноши „Danubia cup”. 
В тях блесна талантът 
на „Славия” Клаудио 
Насри. Славистът 
участва в група „А” – 
момчета до 18 години, 
където на старта на 
турнира в дистанцията 

на 1500 метра успя да 
се нареди трети с време 
от 2.37,749 мин. Другият 
представител от „бе-
лия” клуб в тази възрас-
това група - Димитър 
Георгиев, бягал на съ-
щия финал, остана пети 
с резултат 2.39,007 мин.

Във втория ден 
Клаудио добави бронз 
и в дистанцията на 1000 
метра, което му бе дос-

татъчно да заеме трета-
та позиция в крайното 
класиране при мом-
четата до 18 години, 
приключвайки с общо 
три бронзови медала. 
Колегата му от „Славия” 
Димитър Георгиев ос-
тана пети в крайното 
подреждане, след като 
се нареди 5-и на 1500 
м, 8-и на 500 м и 4-и на 
1000 м.

В отсъствието на 
най-добрата състезател-
ка на „Славия” Катрин 
Маноилова в края на 
март се състояха послед-
ните стартове от републи-
канското по шорттрек в 
Зимния дворец. „Бялата” 

школа отново се предста-
ви отлично. Пре мъжете 
титлата бе извоювана от 
Димитър Георгиев, който 
спечели стартовете на 
1000 и 3000 метра. Трети 
остана друг славист – 
Цветан Цанков.

При жените в от-
съствието на Катрин 
Маноилова титлата оти-
де при Рая Захариева 
от „Айс пик”, но втора бе 
отново представителка 
на „Славия” – Румяна 
Димитрова.

Фигурно пързаляне
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Трети на 
полуострова

Хокеистите на „Славия” при-
ключиха трети в Балканската 
хокейна лига, състояла се този 
сезон. В миналия брой на вест-
ника ви разказахме за първите 
три турнира от надпреварата. 
Заключителният четвърти етап 
бе в София от 11 до 13 март на 
пързалката на „белите”.

Славистите за първи път 
се пребориха за две победи от 

трите си мача в кръга и отстъпиха само на останалия непо-
беден отбор на „Спартак” (Суботица) от Сърбия.

Закриването на турнира по традиция бе свързано и с 
раздаване на награди. От всеки отбор бе отличен най-добър 
състезател. В състава на „белите вълци” това е вратарят 
Светослав Тошев. Голмайстор на лигата стана Доминик 
Плавшич от „Спартак”, а отличието за най-полезен хокеист 
през сезона бе връчено на играещия треньор на „белите” 
Мартин Миланов.

На официална среща между президентите на всички 
клубове бе подписан нов договор за сезон 2016/17 с увели-
чение на броя на участващите клубове. От следващия сезон 
се планира включването на два нови състава от Хърватска 
и Унгария по желание на генералния спонсор TOTAL TV, 
който ще осигури 40 000 евро бюджет.

Статистика
Балканска хокейна лига

сезон 2015/2016
Четвърти турнир – София, ст. „Славия”
11 март 2016 г.: „Спартак” – „Металург” 9:2 и „Славия” – „Вукови” 4:2
12 март 2016 г.: „Металург” – „Вукови” 5:4 след дузпи и „Спартак” – „Славия” 5:3
13 март 2016 г.: „Спартак” – „Вукови” 5:3 и „Славия” – „Металург” 4:3 след дузпи
Крайно класиране:
отбор м п пдв здв з г.р. т.
1. „Спартак” 12 12 0 0 0 87-36 36
2. „Металург” 12 4 2 1 5 53-58 17
3. „Славия” 12 3 1 1 7 44-68 12
4. „Вукови” 12 2 0 1 9 41-63 7
Легенда: м – мачове, п – победи, пдв – победи след добавено време, здв – за-
губи след добавено време, з – загуби, г.р. – голова разлика, т – точки.

На 5 март 
се състоя 
за седма по-
редна година 
турнирът по 
крос-айс за 
деца до 10 го-
дини в памет 
на нелепо за-
гиналия през 
2009 г. 21-го-
дишен вратар на „белите” Кирил Въжаров, ор-
ганизиран от фондацията, носеща неговото 
име. В проявата взеха участие съставите на 
„Славия”, НСА, два отбора на „Ирбис Скейт”, 
ЦСКА, „Айсберг”, „Левски” и „Левски София”. 
Победители са малките хокеисти на „Славия”, 
които на финала сразиха НСА с 5:0 и завършиха 
надпреварата без допуснат гол!

15Хокей на лед

Младият отбор на 
„Славия” се пребори за 
второто място в държав-
ното първенство по 
хокей на лед за мъже 
за сезон 2015/2016 г. 
„Белите вълци”, водени 
от Мартин Миланов, бяха 
по-добри от ЦСКА и НСА 
и отстъпиха единстве-
но на новия шампион 
„Ирбис Скейт”. 

Най-драматичният 
двубой, трасирал пътя 
към среброто, бе сре-
щу „червените” и се 
игра на 15 февруари в 
Зимния дворец на спор-
та в Студентски град. 
Съперникът бе подкре-
пян от солидна агитка 

„Белите” грабнаха среброто 
в първенството!

свои привърженици. 
Мачът тръгна лошо за 
славистите, които полу-
чиха два гола до 10-ата 
минута. Впоследствие, 
„белите” се окопитиха и 
по-добрата им игра даде 
резултат в заключител-
ната третина. Те не само 
изравниха, но и поведоха 
с 6:4, за да се стигне до 
крайното 6:5. Головете 
за „Славия” отбелязаха 
Атанас Генков (2 попа-
дения), Петър Петков, 
Максим Копилов, Иван 
Михайлов и Александър 
Тодоров. Тази победа 
окончателно показа, че 
миналогодишният шам-
пион ЦСКА ще трябва 

Юношеският нацио-
нален отбор на България 
(до 18 години) с четирима 
слависти в състава си 
взе бронз от световното 
първенство в група „А” 
на трета дивизия, състо-
яло се от 14 до 20 март 
в София.

Българите, водени 
от канадския треньор   
Даниел Куомо, стартира-
ха с драматична загуба 
от Австралия с 3:4 (1:2, 
1:1, 1:1) в първия ден 
на турнира. Последва 
вълнуващ двубой с 
Мексико, спечелен с 4:2 
(1:0, 0:1, 3:1). Три от го-
ловете при победата над 
мексиканците бяха дело 
на „бели” хокеисти – две 
попадения реализира 
Атанас Генков, а веднъж 
се разписа Ивайло 
Георгиев! Сетне бе раз-
громен и Тайван с 9:3 
(4:0, 3:2, 2:1). Загуба от 
Израел с 3:4 (3:3, 0:1, 0:0) 
сложи край на надеждите 
за българите за спечел-
ване на групата, но оста-
ви шансове за медали. 

Пътят към третото 
място минаваше през 
задължителен успех над 
Турция, която нямаше 
загуба до мача с нашите 
и при успех щеше да спе-
чели групата. В един из-
ключително нервен мач 
юношата на „Славия” 
Александър Гацев 
донесе победата за 
България с 1:0 (0:0, 1:0, 
0:0). Успехът за нашите 

да се задоволи с третото 
място през този сезон. 
Неприятни инциденти 
белязаха минутите след 
края на двубоя, когато 
малко преди полунощ 
ултраси на „сините” на-
паднаха входа на залата 
с бомби, търсейки само-
разправа с феновете на 
кръвния си враг, от което 
пострадаха и невинни 
зрители.

В мачовете от послед-
ния кръг нямаше изне-
нади – „Славия” взе две 
победи над НСА и ЦСКА, 
с които събра актив от 19 
точки, достатъчни за ка-
тегоричното второ място 
в крайното класиране.

Витрина на първенството
сезон 2015/2016

I кръг (Купа на България 2015 г.)
12.10.2015 г. НСА – ЦСКА 1:6 (0:4, 1:0, 0:2), 15.10.2015 г. „Ирбис Скейт” 
– „Славия” 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), 19.10.2015 г. ЦСКА – „Ирбис Скейт” 1:7 
(0:2, 0:5, 1:0), 22.10.2015 г. „Славия” – НСА 5:1 (2:0, 2:1, 1:0), 26.10.2015 
г. ЦСКА – „Славия” 3:4 (1:4, 1:0, 1:0), 29.10.2015 г. „Ирбис Скейт” – НСА 
12:6 (2:3, 5:1, 5:2).
II кръг
16.11.2015 г. ЦСКА – НСА 0:5 служебно, 19.11.2015 г. „Славия” – 
„Ирбис Скейт” 1:10 (0:5, 0:3, 1:2), 23.11.2015 г. НСА – „Славия” 1:7 
(1:2, 0:4, 0:1), 26.11.2015 г. „Ирбис Скейт” – ЦСКА 11:2 (3:0, 4:1, 4:1), 
1.12.2015 г. „Славия” – ЦСКА 2:3 (2:0, 0:0, 0:3), 3.12.2015 г. НСА – 
„Ирбис Скейт” 0:14 (0:1, 0:6, 0:7).
III кръг
4.02.2016 г. НСА – ЦСКА 1:3 (1:1, 0:2, 0:0), 4.02.2016 г. „Славия” – 
„Ирбис Скейт” 2:4 (1:2, 0:1, 1:1), 11.02.2016 г. „Славия” – НСА 3:4 
(1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1), 15.02.2016 г. ЦСКА – „Славия” 5:6 (3:1, 1:2, 1:3), 
18.02.2016 г „Ирбис Скейт” – НСА 12:2 (2:1, 5:1, 5:0), 22.02.2016 г. 
ЦСКА – „Ирбис Скейт” 2:10 (1:3, 0:4, 1:3).
IV кръг
25.02.2016 г. ЦСКА – НСА 4:3 (1:1, 2:1, 1:1), 29.02.2016 г. „Ирбис 
Скейт” - „Славия” 6:0 (0:0, 0:0, 6:0), 21.03.2016 г. НСА – „Славия” 0:5 
служебно, 24.03.2016 г. „Ирбис Скейт” – ЦСКА 10:4 (6:2, 3:0, 1:2), 
29.03.2016 г. „Славия” – ЦСКА 8:2 (1:0, 5:1, 2:1), 30.03.2016 г. НСА – 
„Ирбис Скейт” 4:8 (2:3, 1:3, 1:2).

Крайно класиране за сезон 2015/2016:
отбор м п пдв здв з г.р. т.
1.„Ирбис Скейт” 12 12 0 0 0 107-25 36
2.„Славия” 12 6 0 1 5 44-42 19
3. ЦСКА 12 4 0 0 8 35-68 12
4.НСА 12 1 1 0 10 28-79 5бе с цената на 

бронз и попре-
чи на турците 
да се изкачат в 
по-горната гру-
па. Победител 
в турнира ста-
на отборът на 
Австралия, а 
последни са 
мексиканците, 
които изпадна-
ха в група „Б” 
на трета диви-
зия.

Славист прониза Турция и донесе бронз за България

Светослав Тошев

Страницата подготви:Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Славистът Атанас Генков реализира два 
гола и бе избран за най-добър състезател от 
България при победата над Мексико. Той стана 
победител и в класацията за най-резултатен 
защитник на турнира със 7 точки (3 гола и 4 
асистенции). На снимката: юношата на „бели-
те” позира с наградата в компанията на своя 
треньор в „Славия” Мартин Миланов.
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Слависти от три поколения се събраха на 10 април край Руски 
паметник „в два часа след обяд”, както повелява вековната традиция, 
за да отдадат дължимата почит към „белия” клуб. Пред паметната 
плоча на „Славия” привържениците отбелязаха 103-тия рожден ден 
на любимия си клуб. 

„Белите вълци” спечелиха сребърните медали в държавното 
първенство по хокей на лед за мъже за сезон 2015/2016 г. На 
снимката: първи ред, седнали, отляво надясно: Явор Славчев, 
Александър Гацев, Костадин Давидов, Димитър Виденов 
(вратар), Атанас Генков, Светослав Тошев (вратар), Петър 
Николов, Максим Копилов, Теодор Крейнянов. Втори ред, прави, 
отляво надясно: Ивайло Георгиев, Красимир Монов, Мартин 
Талев, Васил Виденов, Мартин Миланов (старши треньор), 
Александър Тодоров, Валентин Боцев, Иван Михайлов, Любомир 
Стоядинов, Уайли Риендо (помощник треньор). Подробности за 
успеха, както и други хокейни новини – на стр. 15

Българската танцова двойка Яна Божилова и Калоян Георгиев 
направи дебюта си на Световното първенство по фигурно 
пързаляне за юноши и девойки в Дебрецен (Унгария) в средата на 
март. Възпитаниците на „Славия” бяха с първи стартов номер и 
получиха 28.27 точки за краткия си танц. (на снимката – двамата 
фигуристи заедно с една от техните треньорки – Юрия Кирчева). 
В края на март двамата станаха шампиони във втори клас при 
танцовите двойки на турнира по фигурно пързаляне за „Приз 
Виктория” в столичния Зимен дворец. 
Още новини за фигурното пързаляне в „Славия” – на стр. 14

Лидерът на славистите в Българското 
национално радио Георги Грудев, 

гордо позира с първородния си внук. 
Малкият Георги, освен името на татко 
си и на дядо си, е наследил и тяхната 

обич към „Славия”. В най-скоро 
време щастливият дядо ще заведе 

малкия славист за първи път на мач 
на любимия „бял” отбор на стадиона в 

полите на Витоша.  

Възходът на младата смяна 
в „бялата” водна топка в 

последните години е забележим. 
Един от главните „виновници” 

затова е треньорът в школата на 
„Славия” Ангел Бенински.

Интервю с младия наставник 
на стр. 13


