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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

За мъжеството, за 
победната воля, за 
слависткия дух, но 
най-вече за радост-
та! Завръщането на 
„Славия” в Европа бе 
първата крачка към 
бленувания щастлив 
миг за всички, които 
обичат „белия” клуб. 

И чакат това вече две 
десетилетия. 

Пътят трасирал по-
явата на „Славия” от-
ново по терените на 
Стария континент, пък 
бе повече от сладък – 
победа над „Левски” 
и то насред „Герена”. 
Успехът в българско-

то вечно дерби, из-
стреля младите мом-
чета на Александър 

Тарханов в евро-
пейска орбита. Там, 
където техните слав-
ни предшествени-
ци твориха история, 
превърнала „Славия” 
в първия български 
тим класирал се на 
полуфинал в Евро-
па. Наследниците на 
онези „бели” легенди 
пък записаха нова 
страница в клубните 
анали с победата си в 
юбилейния мач №50 
в евротурнирите. 

Успехът над „За-
глембе” е повече от 
значим, защото е по-
стигнат срещу третия 
отбор в шампионата 
на страна четвъртфи-

отбор и агитка си по-
дариха една вълнува-
ща вечер, която скоро 
няма да избледнее, 
поне до другото лято. 
Когато „Славия” от-
ново трябва да е по 
терените на Европа, 
защото младите ка-
дри от школата вече 
натрупаха и безце-
нен опит. Със своите 
деца „белият” клуб е 
призван да направи 
нещо голямо. Видя 
се, че могат! А и шко-
лата продължава да 
бълва таланти и да се 
печелят титли. Време 
е и за нещо още по-
голямо и при първия 
състав!     

Благодарим ви, 
момчета!

налист от Европейско-
то първенство!

За разлика от дру-
гите родни състави, 
отпаднали срещу от-
бори от страни, дори 
не участващи на 
Евро-2016, „Славия” 
напусна проявата с 
гордо вдигната глава! 
За хилядите по три-
буните на ст. „Васил 
Левски”, освен с успе-
ха, вечерта на 30 юни 
ще остане в съзна-
нието им и с велико-
лепната атмосфера 
по трибуните. Заедно, 

Юношите старша триумфираха 
с титлата    На стр. 14-15
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Вратарят Георги 
Петков триумфира два 
кръга предсрочно с 
приза на Националния 
клуб на слависта „Лю-
бимец на Публиката“. 
Това е негова втора на-
града (първата е през 
2014 г.) като още само 
Благой Георгиев е пе-
челил отличието два 
пъти. Но Петков има 
и едно второ място. 
40-годишният капитан 
изпревари Антон Ка-
рачанаков в края на 
сезона и остана първи, 
въпреки че не игра в 
последните два мача 
на отбора.

Трансферът в „Кра-
ковия“ не попречи на 
Карачанаков да завъ-
рши на престижната 
втора позиция. Добри-
те игри през есента не 
останаха незабеляза-
ни от славистите и те 
го подкрепиха с много 
точки.

Трети е Янис Кара-
бельов. Стигналият и 
до националния отбор 

продукт на „бялата“ 
школа е и най-високо 
класиралият се футбо-
лист под 21 години.

На база на подреж-
дането бе определен 
и идеален отбор за 
сезон 2015/2016 г. Схе-
мата е авангардна и на 
нея залагат само най-
добрите в треньорския 
занаят, защото е с на-
ситена халфова линия 
за сметка на защитата.
Идеален отбор (3-6-1): 
Петков - Панов, Вел-
ков, Фераресо - Кара-
бельов, Балджийски, 
Дуде, Манзоро, Йомов, 
Карачанаков – Дими-
тров.

Тринадесетото из-
дание на „Любимец на 
публиката“ започна на 
30 юни и за първи път в 
историята си ще включ-
ва и международни ма-
чове. 

Приключиха и дру-
гите две игри на тери-
торията на сайта www.
slaviasofia.com. По-
бедител в „Познай ре-

зултата от мачовете на 
„Славия” стана Виктор 
Минчев, а първенец 
в „Познай първия гол-
майстор” е Васил Йо-
тов.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
1. Георги Петков -  350 точки
2. Антон Карачанаков - 332
3. Янис Карабельов - 242
4. Диего Фераресо -  199
5. Борислав Балджийски - 174
6. Ивайло Димитров -  161
7. Стефан Велков - 153
8. Дуде Н Донгала - 125
9. Жереми Манзоро - 121
10. Цветомир Панов - 115
11. Георги Йомов - 107
12. Марио Кирев - 95
13. Емил Мартинов - 79
14. Живко Атанасов - 79
15. Абуд Омар - 76
16. Емил Стоев - 58
17. Сердер Сердеров - 57
18. Калоян Кръстев - 52
19. Мартин Станкев - 48
20. Димитър Пиргов - 45
21. Мартин Дечев - 39
22. Владимир Семерджиев - 35
23. Петър Атанасов - 32
24. Пламен Крачунов - 29
25. Костадин Дяков - 26
26-27. Иван Вълчанов - 22
26-27. Франк Мбарга - 22
28. Матийо Мансе -  21
29. Китан Василев -  12
30. Донел Муканза - 9
31. Никита Сергеев - 7
32. Димитър Буров – 4

Както повелява тра-
дицията за мачове в 
евротурнирите, ПФК 
„Славия” представи 
програмка за двубоя 

Децата на "Славия"

Малкият Никола Кръстев е славист вече пето поко-
ление. Неговият прадядо Георги Кръстев – Геш е второ, 
дядо му Николай Кръстев е трето, а майка му Сърме-
на и вуйчо му Траян – четвърто. Разбира се, че Никола 
вече е официален член на „белите“. Малчуганът изпла-
ка на 7 юли 2016 г., за да зарадва Сърмена и баща си 
Росен. На следващия ден (8 юли) Георги Кръстев – Геш 
му извади членска карта на „Славия“, с което спази фа-
милната традиция. Вуйчото Траян Кръстев се роди на 5 
януари 2001 г. и още същия ден стана официален член 
на „белите“. Неговата снимка бе първата, която украси 
рубриката „Децата на „Славия“ в бр. 1 на вестник „Сла-
вия“, който излезе на 10 април 2001 г.

георги Петков отново е 
любимец на публиката

със „Заглем-
бе” в София. 
Луксозното 
издание е 
16-странична 
пълноцветна 
брошура. В 
нея читатели-
те могат да 
намерят ин-
формация за 
полския клуб, 
панорама на 
изминалия се-
зон на „Сла-

вия”,  както и всички 
най-важни акценти от 
изминалите досега ев-
роучастия на „белите” 

от София. Представе-
ни са с портрети и дан-
ни, и играчите на двата 
състава. Интерес за 
читателите представ-
ляват и отбелязването 
на половинвековния 
юбилей от достигането 
на славистите до по-
луфинал в Европа. В 
книжката има още пла-
кат на представител-
ния отбор на „Славия”, 
както и интервю с ка-
питана на тима Георги 
Петков.

Програмката е дело 
на екипа на вестник 
„Славия” и се про-

даваше на касата на 
стадион „Васил Лев-
ски” в деня на мача с 
полския тим. Пак там 
ще може да намерите 
изданието и на първия 
домакински мач на „бе-
лите” от новия сезон. 

Поради големия 
интерес от страна на 
фенове и колекци-
онери, ПФК Славия 
информира, че оста-
налото ограничено ко-
личество програмки за 
мача със „Заглембе” 
ще бъдат пуснати от-
ново в продажба пре-
ди срещата с „Берое”, 
която е на 7 август 
от 21.15 ч. Цената на 
един брой остава не-
променена – 2 лв. 

Луксозна книжка за
мача със „Заглембе”

Абонаментни 
карти за новото 
първенство
Сезонните пропуски 

за домакинските мачо-
ве на „Славия“ за сезон 
2016-2017 ще струват 
80 лева. Абонаментните 
карти за сектор „А“ на на-
ционалния стадион „Ва-
сил „Левски““ ще дават 
право на посещение на 
срещите у дома от шам-
пионата в Първа профе-
сионална лига и от тур-
нира за купата на Бълга-
рия. Картите са пуснати 
в продажба от 25 юли 
(понеделник) в кафето на 
стадион „Славия“.

От клуба напомнят, че 
цената на билетите за 
всеки домакински двубой 
на „бе лите“ остава 10 
лева.
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шест кръга на 
изминалия сезон 

предложиха на феновете 
на „Славия“ крайни емо-
ции. Младият отбор на 
Александър Тарханов се 
люшкаше между апатични 
мачове и вдъхновяващи 
представяния. За радост 
финалът бе точно в мо-
мент, в който люлката бе 
на печелившата страна, 
а запалянковците отново 
усетиха чувство на еуфо-
рия, неизпитвано от края 
на миналия век. 

Загубата от „Локомотив“ 
в Пловдив в 29-ия кръг 
отприщи невиждана през 
сезона криза в селекцията 
на „белите“. Последвалият 
домакински провал срещу 
борещия се за оцеляване 
ОФК „Пирин“ (Благоевград) 
бе своеобразният й връх. 
Многобройните грешки, 
липсата на идеи, а на мо-
менти и желание у играчи-
те по време на поражени-
ето с 1:2 накара не малко 
слависти да се усъмнят в 
искреността на намерени-
ята на отбора да преслед-
ва място в евротурнирите, 
стигна се и до вербални 
престрелки по оста агитка-
ръководство. 

Въпреки далеч по-сил-
ното представяне във Ва-
рна и двубоят с „Черно 
море“ бе загубен с 2:3. В 
този мач „белите“ не за-
служаваха да отстъпят, но 
при 2:1 изпуснаха серия от 
страхотни шансове да под-
печатат успеха, а след това 
отстъпиха инициативата на 
съперника. 

Седмица по-късно ходе-
нето по мъките продължи 
и в Стара Загора, където 
двубоят с „Берое“ се явя-
ваше директен сблъсък за 
Европа (тогава още не бе 
известно, че „А“ група ще 
има и четвърти представи-
тел в турнирите). Излезли 
напред с аванс от един гол 
благодарение на груба ко-
лективна грешка в защита-
та, старозагорци контроли-
раха действията на терена 
почти през цялата среща. 
Появата в игра на Диего, 
Кръстев и Василев стаби-

на Тарханов накараха мно-
зина футболни специали-
сти да предричат бляскаво 
бъдеще на подрастващия 
тим на „белите“. Инерцията 
от финала на предходния 
шампионат трябва да се 
запази и в предстоящото 
дебютно издание на Първа 
професионална лига. За 
да имат успех в него, сла-
вистите трябва да демонс-
трират качество, което им 
липсваше дотук – постоян-
ство. Постигнат ли го, имат 
всички шансове да бъдат 
хитът на сезона. 

Иван ЖИКОВ

лизира тима и в атака вече 
гостите започнаха да редят 
опасни атаки. Така се стиг-
на до 88-ата минута, в коя-
то Балджийски реализира 
красив гол с глава и запази 
надеждите за първи зна-
чим успех в шампионата 
през ХХІ век. 

Излизането от „дупката” 
продължи и в следващия 
мач – 1:0 у дома срещу „Бо-
тев“. В двубой с поделено 
надмощие и липса на поло-
жения столичани грабнаха 
трите точки благодарение 
на груба грешка на бившия 
си кадър Даниел Златков. 
Бранителят в жълто-черно 
изпусна топката пред нака-
зателното поле, след като 
бе притиснат от младия 
Калоян Кръстев, а остана-
лият сам  Балджийски не 
сбърка. 

Когато изглеждаше, че 
тимът вече е изправен на 
крака и се готви да скочи 
към медалите, дойде ма-
чът с вече коронования 
шампион „Лудогорец“. 
Противно на очакванията, 
разградчани излязоха на 
терена с най-добрите си 
футболисти, а ранните по-

падения на Кишада и Ке-
шеру пречупиха психиката 
на младоците в бяло. Така 
се стигна до най-тежкото 
поражение в историята на 
домакинствата на „Сла-
вия“ на „Овча купел“ - 0:5. 
Последваха нови словесни 
престрелки, напрежение 
и поредното усещане за 
излъгани надежди. В съ-
щото време „Локомотив“ 
(Пд), дотогава пети в кла-
сирането, прибързано се 
самообяви за четвъртия 
български представител в 
Европа. 

Когато вече никой не 
очакваше нищо от „детска-
та градина“ на Тарханов, 
дойде преломният момент 
на сезона – вечното дерби 
с „Левски“. Вместо да раз-
веят бялото знаме, както 
мнозина очакваха от тях, 
талантите в славистки еки-
пи изиграха най-вдъхно-
вения си мач през сезона. 
Още в началото те преря-
заха крилете на домакин-
ския натиск, неутрализира-
ха всички опити на „сините“ 
да стигнат до бързи голове, 
след което на свой ред за-
почнаха да атакуват все по-
опасно. Уникални пропуски 
на Кръстев и Балджийски 
удържаха нулевото равен-
ство до последния момент. 
Но „белият” миг дойде! В 
добавеното време резер-
вата Мартин Станкев овла-
дя дълга топка отдясно, 
финтира защитник и пусна 
мек пас към Балджийски, 
който пое на гърди и с кра-
сив удар заби кълбото в 
мрежата – 1:0. 

Победата този път бе 
сладка не само заради 
това, че бе изкована на 
стадиона на традиционния 
съперник. На практика тя 

означаваше първо класи-
ране в Европа от 20 годи-
ни! Което стана факт в пос-
ледвалия двубой. Въпреки 
липсата на опит младоци-
те в бяло не позволиха на 
аутсайдера „Монтана“ да 
запише изненада в заклю-
чителния кръг – Йомов, 
Станкев и Стоев забиха по 
един гол за домакинското 
3:1, а „Славия“ летеше на 
крилете на щастието. 

Четвъртото място в 
крайното класиране, евро-
турнирите и най-вече все 
по-силните игри на отбора 

Жадувано завръщане в европа, 
след успех над „левски“   

СТАТИСТИКА
„A” група 

Сезон 2015/16, пролет

XXIX кръг, 17 април 2016 г. ;  „Славия“ – ОФК „Пирин“ (Бл) 1:2
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов, 13. Велков, 4. Сергеев, 66. Омар, 10. 
Карабельов, 71. Стоев, 27. Мартинов, 7. Балджийски (75 – 15. Кръстев), 
11. Н’донгала (53 – 14. И. Димитров), 20. Сердеров (60 – 35. Йомов). 
Голмайстори: 1:0 Балджийски (12), 1:1 Тошев (57), 1:2 Тошев (72). 
Съдия: Драгомир Драганов. 
Жълти картони: Омар, Кръстев. 
София, ст. „Славия“, 500 зрители.

XXX кръг, 23 април 2016 г. ;  „Черно море“ - „Славия“ 3:2
„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 13. Велков, 3. Пиргов, 66. Омар, 10. 
Карабельов, 27. Мартинов, 71. Стоев (83 – 87. Диего), 35. Йомов (77 – 
15. Кръстев), 7. Балджийски, 14. И. Димитров. 
Голмайстори: 1:0 Траянов (6), 1:1 Балджийски (15), 1:2 Пиргов (37), 2:2 
Бакари (56), 3:2 Бакари (82).
Съдия: Георги Кабаков. 
Жълти картони: Карабельов, Стоев. 
Варна, ст. „Тича“, 850 зрители. 

ХХХI кръг, 30 април 2016 г.; „Берое“ - „Славия“ 1:1
„Славия“: 1. Петков, 25. Панов (46 – 87. Диего), 13. Велков, 3. Пиргов, 
66. Омар, 10. Карабельов (46 – 15. Кръстев), 27. Мартинов, 71. Стоев, 35. 
Йомов, 7. Балджийски, 14. И. Димитров (79 – 24. К. Василев). 
Голмайстори: 1:0 Божилов (21), 1:1 Балджийски (88). 
Съдия: Ивайло Стоянов. 
Жълти картони: Йомов, Панов, Петков, Диего. 
Стара Загора, ст. „Берое“, 900 зрители.

XXXII кръг, 7 май 2016 г. ;  „Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд) 1:0
„Славия“: 1. Петков, 87. Диего (82 – 25. Панов), 13. Велков, 3. Пиргов, 
66. Омар, 10. Карабельов (46 – 15. Кръстев), 27. Мартинов, 71. Стоев (90 
– 8. Семерджиев), 7. Балджийски, 35. Йомов, 14. И. Димитров. 
Голмайстори: 1:0 Балджийски (75). 
Съдия: Станислав Ставров. 
Жълти картони: Стоев, Петков. 
София, ст. „Славия“, 400 зрители.

XXXIII кръг, 11 май 2016 г. ;  „Славия“ почива
XXXIV кръг, 16 май 2016 г.;  „Славия“ - „Лудогорец“ 0:5

„Славия“: 1. Петков, 87. Диего, 13. Велков, 3. Пиргов, 66. Омар, 10. 
Карабельов (21 – 8. Семерджиев), 27. Мартинов (46 – 21. Станкев), 
35. Йомов, 7. Балджийски, 14. И. Димитров (76 – 20. Сердеров), 15. 
Кръстев. 
Голмайстори: 0:1 Кишада (7), 0:2 Кешеру (20), 0:3 Вандерсон (45), 0:4 
Кишада (57), 0:5 Кафу (69). 
Съдия: Стефан Апостолов. 
Жълти картони: Карабельов, Йомов, Омар, Диего, Петков. 
София, ст. „Славия“, 400 зрители.  

ХХХV кръг, 20 май 2016 г. ;  „Левски“  - „Славия“ 0:1
„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 3. Пиргов, 4. Сергеев, 66. Омар, 8. Се-
мерджиев (56 – 21. Станкев), 27. Мартинов, 71. Стоев, 7. Балджийски, 
35. Йомов (82 – 20. Сердеров), 15. Кръстев (68 – 14. И. Димитров). 
Голмайстор: 0:1 Балджийски (90). 
Съдия: Георги Кабаков. 
Жълти картони: Стоев, Пиргов, Омар, Балджийски. 
София, ст. „Георги Аспарухов“, 800 зрители. 

XXXVI кръг, 28 май 2016 г. ;  „Славия“ - „Монтана“ 3:1
„Славия“: 12. Кирев, 25. Панов, 13. Велков, 4. Сергеев, 5. Буров, 27. 
Мартинов, 21. Станкев (67 – 14. И. Димитров), 35. Йомов (86 – 8. Семер-
джиев), 7. Балджийски, 20. Сердеров (52 – 71. Стоев), 15. Кръстев. 
Голмайстори: 1:0 Йомов (35), 2:0 Станкев (40), 2:1 Георгиев (79), 3:1 
Стоев (88). 
Съдия: Таско Тасков. 
Жълти картони: Балджийски, Йомов. 
София, ст. „Славия“, 800 зрители. 

28 май 2016 г., отбор и агитка празнуват 
„бялото” завръщане в евротурнирите    

Миг за историята: Борислав Балджийски бе-
лежи срещу „Левски“ на „Герена“. Гол и победа,  
класирали „белите“ в Европа. Снимки: sportal.bg
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След 20-го-
дишна пау-
за „Славия“ 

отново извоюва 
право да играе в ев-
ропейските клубни 
турнири. С „белия“ 
орел върху екипите, 
футболистите взе-
ха квотата за Лига 
Европа с четвъртото 
си място в крайното 
подреждане на „А“ 
група.

Трима треньори 
водиха отбора по 
пътя към успешния 
финал на кампания-
та. Стартът бе даден 
с Иван Колев, който 
бе с отбора до XVII 
кръг. Начело с Колев 
„Славия“ най-сетне 
сложи край на не-
приятната серия без 
победа над „Берое“ 
като „белите“ удари-
ха старозагорци под 
Аязмото. 

Последните три 
кръга преди паузата 
славистите бяха во-
дени временно от 
Владимир Иванов. 
През пролетта от-
борът бе поверен 
на руския специ-
алист Александър 
Тарханов. С него 
„Славия“ подпечата 
визите си за евро-
турнирите по мечтан 
от привърженици-
те начин – с победа 

над вековния съпер-
ник „Левски“ насред 
„Герена“. Руснакът 
не допусна загуба 
от втория и третия 
в подреждането в 
четирите изиграни 
мача с тях като сре-
щу „сините“ 180 ми-
нути славистите ня-
мат допуснат гол!

„Славия“ записа 8 
победи, 2 равенства 
и 6 загуби при госту-
ванията си като с ак-
тив от 26 точки е на 
второ място в неофи-
циалното класиране 
на отборите-гости, 
отстъпвайки лидер-

ската позиция един-
ствено на шампиона 
„Лудогорец“. Срещу 
първите трима в кла-
сирането навън сла-
вистите записаха по 
2 победи, равенства 
и загуби. Но на своя 
стадион, „белите“ се 
представиха посред-
ствено. Активът е 
едва 6 победи, 5 ра-
венства и 5 загуби, с 
което отборът дели 
6-7 място с „Ботев“ 
в подреждането 
на база само до-
макинските срещи. 
Неприятна бе и ре-
кордната загуба на 
стадион „Славия” - 
0:5 от шампионите в 
среща от XXXIV кръг.

Тридесет и двама 
души обличаха бе-
лия екип през сезо-
на. През есента на 
терена се появиха 
24 човека, а в про-
летните двубои – 23-
ма. През първия дял 
трима не пропуснаха 
мач, а в пролетните 
битки само Ивайло 
Димитров-Косъма бе 
на терена във всич-

ки срещи. Той е и 
футболистът, който 
единствен има уча-
стие в 32-та мача за 
„Славия“ в шампио-
ната! Димитров е во-
дещият голмайстор 
на отбора със 7 по-
падения като само 
едно от тях е през 
пролетта. 14 чове-
ка вкараха голове с 
бялата фланелка в 
„А“ група, като поло-
вината от 36-те по-
падения са дело на 
едва трима от тях!

Нито един футбо-
лист на „Славия“ не 
бе отстранен от те-
рена в първенството! 
Славистите получи-
ха 75 жълти картона 
през сезона като 49 
от тях – в 18-те мача 
през есента, а оста-
налите 29 – в пролет-
ните 14 сблъсъка. 
Пет пъти състезате-
ли на съперниковия 
отбор бяха отстра-
нявани от терена. 
Шокиращо, активът 
за „белите“ в тези 
мачове е едва една 
победа и равенство 

при три загуби!
Броят на рефери-

те, които свириха ма-
човете е наполовина 
на изиграните дву-
бои - 16 съдии в 32-
ата кръга. Най-много 
срещи на „Славия“ 
е ръководил Георги 
Кабаков, който е по-
казал и най-много 
жълти картони – 18. 
Любопитно е, че и че-
тирите гостувания на 
„Славия“ в Пловдив 
срещу „Ботев“ и 
„Локомотив“ са сви-
рени от Никола 
Попов. Двата ану-
лирани мача срещу 
„Литекс“, които не се 
включват в баланса, 
пък бяха реферира-
ни от Таско Тасков. 
Същият бе на тере-
на при последния 
двубой за „белите“ 
през сезона – при 3:1 
срещу „Монтана“ у 
дома.

Страниците 
подготви:
Свободан 

АЛЕКСАНДРОВ

Георги Петков не 
пусна гол в 11 мача  

- „Белите“ записаха 
пет нулеви равенства 
в 32 мача. Реално 
„хиксовете“ без гол 
са шест, но двубоят с 
„Литекс“ (0:0) в София 
бе изваден от стати-
стиката. Любопитното 
е, че всички нулеви 
равенства този път 
са на собствен терен! 
Най-много нулеви ре-
мита в майсторската 
група от 1948 г. насам 
славистите са записа-
ли в шампионата през 
1964/65 – цели 7 от 30 
мача (2 у дома и 5 при 
гостувания). На об-
ратния полюс са сезо-
ните 1976/77, 1979/80 

С рекорден брой победи с 3:0 
„Славия“ се завърна в европа
32-ма играха в 32-ата мача на „белите“ в шампионата

и 1986/87, когато 
„Славия“ няма нито 
един нулев „хикс“!

- В 16 двубоя 
„Славия“ не допусна 
гол в своята мрежа. 
Отново извън тази 
сметка е мачът в сто-
лицата с извадения 
от групата „Литекс“. 
Единадесет „сухи“ 
мрежи има ветеранът 
Георги Петков, а пет 
– неговият колега 
Марио Кирев. През 
шампионския сезон 
1995/96 „белите“ има-
ха 19 сухи мрежи от 30 
срещи. Десетилетия 
по-рано - през 1958/59 
г. славистите не допу-

скат гол в 12 мача от 
22 двубоя. 

- Най-много победи 
с резултат 3:0 в един 
шампионат за „бели-
те“ в историята – 5 
(2 в София и 3 при 
гостувания). За пети 
път обаче, „Славия“ 
не успя да вкара по-
вече от три гола в 
един мач през сезона. 
Същото е положе-
нието в първенства-
та 1966/67, 1980/81, 
1981/82 и 2011/2012, 
но тогава „белите“ из-
играват по 30 мача.

- За трети път през 
новия век отборът до-
пуска под 30 гола в 

КРАйНО КЛАСИРАНЕ В „А“ ФГ - 2015/2016
Отбор м п р з г.р. т. домакин гост
1. „Лудогорец“ 32 21 7 4 55-21 70 0:1 и 0:5 1:1 и 1:3
2. „Левски“ 32 16 8 8 36-18 56 0:1 и 0:0 0:2 и 1:0
3. „Берое“ 32 14 11 7 37-27 53 0:0 и 0:0 2:1 и 1:1
4. „Славия“ 32 14 7 11 36-29 49 -           -         -            -
5. „Локомотив“ (Пд) 32 15 4 13 40-45 49 3:0 и 3:0 0:2 и 1:3
6. „Черно море“ 32 10 8 14 36-45 38 0:1 и 0:0 0:1 и 2:3
7. ПФК „Ботев“ (Пд) 32 8 9 15 27-44 33 2:0 и 1:0 1:0 и 1:0
8. ОФК „Пирин“ 32 5 11 16 27-45 26 0:0 и 1:2 3:0 и 3:0
9. „Монтана“ 32 4 9 19 23-43 21 1:0 и 3:1 2:1 и 3:0
10. „Литекс“ 0 0 0 0 0-0 0
Забележка: В първата и втората колона са посочени резулта-
тите у дома. Отборът на „Литекс“ (Ловеч) е изваден от група-
та след напускане на терена срещу „Левски” в мач от ХХ кръг. 
Срещите му са анулирани.

своята мрежа в шам-
пионата. Предишните 
случаи са през 
2007/08 и 2009/10 – по 
28.

- Уникално дълга 
серия без допуснат гол 

– от двубоя с „Левски“ 
на 29 ноември 2015 
г. (0:2) до поражени-
ето от „Лудогорец” в 
Разград с 1:3 на 12 
март 2016 г. или общо 
625 „сухи“ минути!

АКЦЕНТИ ОТ СЕЗОНА
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I кръг, 17 юли 2015 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 3:0
(И. Димитров – 2, Вълчанов)

II кръг, 27 юли 2015 г.
ОФК „Пирин“ – „Славия“ 0:3
(Манзоро – 2, И. Димитров)

III кръг, 2 август 2015 г.
„Славия“ – „Черно море“ 0:1

IV кръг, 9 август 2015 г.
„Славия“ – „Берое“  0:0

V кръг, 16 август 2015 г.
„Ботев“ (Пд) – „Славия“  0:1
(И. Димитров)

VI кръг, 23 август 2015 г.
„Славия“ – „Литекс“  0:0
Забележка: Мачът не е включен в общия 
баланс!

VII кръг, 28 август 2015 г.
„Лудогорец“ – „Славия“  1:1
(Карачанаков)

VIII кръг, 13 септември 2015 г.
„Славия“ – „Левски“  0:1

IX кръг, 19 септември 2015 г.
„Монтана“ – „Славия“  1:2
(Карачанаков, Семерджиев)

X кръг 27 септември 2015 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 2:0

XI кръг, 3 октомври 2015 г.
„Славия“ – ОФК „Пирин“ 0:0

XII кръг, 17 октомври 2015 г.
„Черно море“ – „Славия“ 1:0

XIII кръг, 26 октомври 2015 г.
„Берое“ – „Славия“ 1:2
(Карачанаков – 2)

XIV кръг, 30 октомври 2015 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Пд) 2:0
(И. Димитров, Манзоро)

XV кръг, 6 ноември 2015 г.
„Литекс“ – „Славия“ 4:0
Забележка: Мачът не е включен в общия 
баланс!

XVI кръг, 21 ноември 2015 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 0:1

XVII кръг, 29 ноември 2015 г.
„Левски“ – „Славия“ 2:0

XVIII кръг, 3 декември 2015 г.
„Славия“ – „Монтана“ 1:0
(Карачанаков)

XIX кръг, 7 декември 2015 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 3:0
(Н`Донгала – 2, Мансе)

XX кръг, 11 декември 2015 г.
ОФК „Пирин“ – „Славия“ 0:3
(Карачанаков, И. Димитров, Вълчанов)

XXI кръг, 21 февруари 2016 г.
„Славия“ – „Черно море“ 0:0

XXII кръг, 28 февруари 2016 г.
„Славия“ – „Берое“ 0:0

XXIII кръг, 3 март 2016 г.
„Ботев“ (Пд) – „Славия“ 0:1
(Сердеров)

XXIV кръг, 6 март 2016 г.

„Славия“ почива

XXV кръг, 12 март 2016 г.
„Лудогорец“ - „Славия“ 3:1
(Моканза)

XXVI кръг, 19 март 2016 г.
„Славия“ – „Левски“ 0:0

XXVII кръг, 2 април 2016 г.
„Монтана“ – „Славия“ 0:3
(Сердеров, Йомов, Н`Донгала)

XXVIII кръг, 10 април 2016 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 3:1
(И. Димитров)

XXIX кръг, 17 април 2016 г.
„Славия“ – ОФК „Пирин“ 1:2
(Балджийски)

XXX кръг, 23 април 2016 г.
„Черно море“ – „Славия“ 3:2
(Балджийски, Пиргов)

XXXI кръг, 30 април 2016 г.
„Берое“ – „Славия“ 1:1
(Балджийски)

XXXII кръг, 7 май 2016 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Пд) 1:0
(Балджийски)

XXXIII кръг
„Славия“ почива

XXXIV кръг, 16 май 2016 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 0:5

XXXV кръг, 22 май 2016 г.
„Левски“ – „Славия“ 0:1
(Балджийски)

XXXVI кръг, 28 май 2016 г.
„Славия“ – „Монтана“ 3:1
(Йомов, Станкев, Стоев)

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
Есен 2015 г.
състезател игрови минути м
1.Цветомир Панов 1620 18
2.Димитър Пиргов 1510 18
3.Ивайло Димитров 1484 18
4.Диего Фераресо 1423 17
5.Антон Карачанаков 1241 17
6.Костадин Дяков 941 14
7.Жереми Манзоро 1006 13
8.Петър Атанасов 687 13
9.Янис Карабельов 968 12
10.Владимир Семерджиев 752 12
11.Марио Кирев 900 10
12.Стефан Велков 726 10
13.Емил Стоев 328 10
14.Емил Мартинов 668 9
15.Иван Вълчанов 447 9
16.Георги Петков 720 8
17.Живко Атанасов 630 7
18.Дуде Н`Донгала 493 7
19.Франк Мбарга 335 7
20.Матийо Мансе 316 7
21.Пламен Крачунов 390 6
22.Мартин Дечев 197 3
23.Калоян Кръстев 18 2
24.Китан Василев 20 1

Пролет 2016 г.
състезател игрови минути м
1.Ивайло Димитров 987 14
2.Цветомир Панов 1044 13
3.Стефан Велков 1170 13
4.Емил Мартинов 1125 13
5.Борислав Балджийски 1102 13
6.Георги Йомов 815 13
7.Димитър Пиргов 1080 12
8.Янис Карабельов 850 12

9.Омар Абуд 990 11
10.Сердер Сердеров 636 11
11.Георги Петков 900 10
12.Емил Стоев 758 10
13.Калоян Кръстев 381 8
14.Дуде Н`Донгала 373 7
15.Диего Фераресо 296 6
16.Владимир Семерджиев 183 6
17.Даниел Моканза 115 6
18.Марио Кирев 360 4
19.Никита Сергеев 270 3
20.Мартин Станкев 145 3
21.Мартин Дечев 180 2
22.Китан Василев 10 2
23.Димитър Буров 90 1

Шампионат 2015/16
състезател игрови минути м
1.Ивайло Димитров 2471 32
2.Цветомир Панов 2664 31
3.Димитър Пиргов 2590 30
4.Янис Карабельов 1818 24
5.Стефан Велков 1896 23
6.Диего Фераресо 1719 23
7.Емил Мартинов 1793 22
8.Емил Стоев 1086 20
9.Георги Петков 1620 18
10.Владимир Семерджиев 935 18
11.Марио Кирев 1260 14
12.Антон Карачанаков 1241 17
13.Костадин Дяков 941 14
14.Дуде Н`Донгала 866 14
15.Борислав Балджийски 1102 13
16.Жереми Манзоро 1006 13
17.Георги Йомов 815 13
18.Петър Атанасов 687 13
19.Омар Абуд 990 11
20.Сердер Сердеров 636 11
21.Калоян Кръстев 399 10
22.Иван Вълчанов 447 9
23.Живко Атанасов 630 7
24.Франк Мбарга 335 7
25.Матийо Мансе 316 7
26.Даниел Моканза 115 6
27.Пламен Крачунов 390 6
28.Мартин Дечев 377 5
29.Китан Василев 30 3
30.Мартин Станкев 145 3
31.Никита Сергеев 270 3
32.Димитър Буров 90 1

ДИСЦИПЛИНАТА
състезател                        жк                                              
1.Георги Петков  7 (3)
2.Диего Фераресо  7 (6)
3.Димитър Пиргов  6 (4)
4.Борислав Балджийски 5 (0)
5.Емил Мартинов  5 (4)
6.Емил Стоев  5 (1)
7.Ивайло Димитров  4 (4)
8.Костадин Дяков  4 (4)
9.Цветомир Панов  4 (2)
10.Янис Карабельов  4 (2)
11.Владимир Семерджиев 3 (3)

12.Георги Йомов  3 (0)
13.Жереми Манзоро  3 (3)
14.Марио Кирев  3 (3)
15.Омар Абуд  3 (0)
16.Матийо Мансе  2 (2)
17.Дуде Н`Донгала  2 (1)
18.Стефан Велков  2 (1)
19.Мартин Дечев  1 (1)
20.Антон Карачанаков  1 (1)
21.Сердер Сердеров  1 (0)
Общо:       75
Забележка: В скоби е посочен броят на 
жълтите картони през есента.

ГОЛМАйСТОРИТЕ
състезател голове
1.Ивайло Димитров 7 (1)
2.Антон Карачанаков 6 (1)
3.Борислав Балджийски 5
4.Дуде Н`Донгала 3
5.Жереми Манзоро 3 (1)
6.Георги Йомов 2
7.Иван Вълчанов 2
8.Сердер Сердеров 2
9.Владимир Семерджиев 1
10.Димитър Пиргов 1
11.Даниел Моканза 1
12.Емил Стоев 1
13.Мартин Станкев 1
14.Матийо Мансе 1 (1)
Общо: 36 гола
Забележка: В скоби са посочени головете 
от дузпа.

СЪДИИТЕ
Съдия м п р з жк г.р. т.
1.Георги Кабаков 6 2 2 2 18 6-4 8
2.Никола Попов 5 2 0 3 12 3-7 6
3.Ивайло Стоянов 3 0 3 0 5 1-1 3
4.Стефан Апостолов 3 1 0 2 11 1-6 3
5.Георги Димитров 2 2 0 0 8 5-1 6
6.Драгомир Драганов 2 0 0 2 0 2-5 0
7.Николай Йорданов 2 1 1 0 5 2-1 4
8.Боян Славков 1 1 0 0 2 3-0 3
9.Вихрен Манев 1 1 0 0 0 3-0 3
10.Владимир Вълков 1 0 0 1 2 0-1 0
11.Волен Чинков 1 1 0 0 2 3-0 3
12.Георги Йорданов 1 0 1 0 4 1-1 1
13.Станислав Ставров 1 1 0 0 1 1-0 3
14.Стефан Павлов 1 1 0 0 1 2-0 3
15.Таско Тасков 1 1 0 0 2 3-1 3
16.Цветан Кръстев 1 0 0 1 2 0-1 0

ЗРИТЕЛИТЕ
„Лудогорец“ 600 и 400
„Левски“  3700 и 3200
„Берое“  500 и 400
„Локо“ (Пд)  1000 и 200
„Черно море“ 600 и 800
„Ботев“ (Пд) 350 и 400
ОФК „Пирин“ 400 и 500
„Монтана“  250 и 800
Общо зрители:  14100

                                             МАЧОВЕТЕ
                 „Славия“ в „А“ ФГ – 2015/2016 г.

Голмайсторът на 
отбора Ивайло 

Димитров
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„Бяло-синьото“ съперничество 
възвърна своя предишен заряд 
След близо две де-

сетилетия, в които „бе-
лите“ сериозно отстъ-
пваха на вековния си 
съперник „Левски“ в 
мачовете в „А“ група, 
славистите изравниха 
силите със запомнящи 
се игри и победи в по-
следните четири годи-
ни. Като повратна точка 
в съперничеството в 
елита се очерта двубо-
ят от 25 май 2013 г. на 
„Герена“, в който „Сла-
вия“ спря „сините“ за 
титлата след равенство 
– 1:1. След този знаков 
мач двата състава се 
срещнаха още 10 пъти, 
в които регистрираха по 
четири успеха и две ра-
венства. В тези двубои 
славистите записаха 
серия от три поредни 
победи, с което израв-
ниха постижението си 
от периода 1954-55 г. 
Прибавен бе още един 
хеттрик за „Славия“ 
срещу „Левски“ като за 
първи път той бе дело 
на чужденец – на смет-
ката на французина 
Жереми Манзоро. През 

отминалия шампио-
нат „белите“ спечелиха 
само веднъж срещу „си-
ните“ – при последния 
им сблъсък в първен-
ството, но успехът бе 

изключително це-
нен, тъй като на 
практика проправи 
пътя на „Славия“ 
към участие в Лига 
Европа. Тази побе-
да бе под номер 25 
за „белите“ в общия 
баланс в „А“ група 
от 1948 г. досега. 
Любопитно е, че в 

изиграните 139 мача 
славистите са вкарали 
139 гола – т.е. средно 
по един гол във всеки 
двубой.

СтатИСтИка
сезон дата среща
2012/2013 25.05.2013г. „Левски“ – „Славия“ 1:1
2013/2014 28.09.2013г. „Славия“ – „Левски“ 0:1
2013/2014 22.02.2014г. „Левски“ – „Славия“ 2:2
2014/2015 14.09.2014г. „Левски“ – „Славия“ 2:0
2014/2015 13.12.2014г. „Славия“ – „Левски“ 3:1
2014/2015 11.04.2015г. „Славия“ – „Левски“ 1:0
2014/2015 16.05.2015г. „Левски“ – „Славия“ 2:3
2015/2016 13.09.2015г. „Славия“ – „Левски“ 0:1
2015/2016 29.11.2015г. „Левски“ – „Славия“ 2:0
2015/2016 19.03.2016г. „Славия“ – „Левски“ 0:0
2015/2016 22.05.2016г. „Левски“ – „Славия“ 0:1

       „Славия“ – „Левски“ в „А“ група (1948-2016):
позиция м п р з г.р.             
гост 69 11 21 37 61-124
домакин 70 14 26 30 78-109
общо 139 25 47 67 139-233

22 май 
2016 г.   

 

Футболен клуб “Славия” е 
най-старото съществуващо 
днес спортно дружество в 
България. Основан на 10 
април 1913 г. от обединени-
ето на спортен клуб “Ботев” 

(1909) и гимнастическо дру-
жество “Развитие” (1910). През 

различни периоди носи имената: 
„Славия’45“ (1945-1946), „Строител“ (1949-1950), 
„Ударник“ (1951-1957) и „ЖСК-Славия“ (1968-
1971). 

Шампион: 8 пъти - 1926, 1928, 1930, 1936, 1939, 
1941, 1943 и 1996 г.

Сребърен медалист: 9 пъти - 1932, 1934, 1950, 
1954, 1955, 1959, 1967, 1980 и 1990 г.

Бронзов медалист: 12 пъти - 1940, 1942, 1964, 
1965, 1966, 1970, 1973, 1975, 1982, 1986, 1991 и 
1997 г.

Купа на България - носител: 12 пъти - 1926, 
1928, 1930, 1936, 1943, 1952, 1963, 1964, 1966, 
1975, 1980 и 1996 г.

Купа на България - финалист: 6 пъти - 1932, 
1934, 1954, 1972, 1981 и 2011 г.

Купа на България - трето място: 1 път - 1990 г.
Шампион на София: 10 пъти – 1921, 1922, 

1923, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1934 и 1936 г. 
Балканска клубна купа: носител 1986 и 1988 г., 

финалист - 1977 г.
Турнир на УЕФА – „Интертото”: победител в 

група – 1977 г.

 „Славия” срещу останалите в елита (1938-2016 г.)
отбор м п р з г-р              
1.  „Левски” (София) 145 28 47 70 147-243
2.  „Локомотив” (Пловдив) 114 58 27 29 196-117
3.  „Черно море” (Варна) 107 43 29 35 140-113
4.  „Берое” (Стара Загора) 101 46 22 33 187-119
5.  „Монтана” 18 13 3 2 38-15
5.  „Локомотив” (ГО) 18 9 3 6 35-20
7. „Лудогорец” (Разград) 12 1 3 8 6-30
8. ПФК „Ботев” (Пловдив) 10 5 1 4 13-12
9. ОФК „Пирин” (Благоевград) 4 2 1 1 7-2
10. „Дунав 2010” (Русе)  - - - - -
11.  „Нефтохимик Бургас 1962” (Бургас) - - - - - 
12.  „ЦСКА-София”  - - - - -
13.  „Верея” (Стара Загора)  - - - - -
Забележка: Данните са до началото на сезон 2016-2017 г. Отбори-
те са подредени по брой изиграни мачове. Включени са срещите от 
Националната дивизия (1937-1940 г.) и от „А” група (1948-2016).
 

Вечна ранглиста на клубовете от ППЛ (1938-2016 г.)
отбор сезони м. п. р. з. г.р.
1. „Левски” (София) 71 1996 1178 456 362 3891-1790
2. „Славия” (София) 70 1974 868 465 641 2986-2300
3.  „Локомотив” (Пловдив) 55 1626 636 368 622 2217-2232
4.  „Черно море” (Варна) 52 1505 531 386 588 1796-1914
5. „Берое ” (Ст. Загора) 49 1453 491 337 625 1772-2119
6.  „Локомотив” (ГО) 9 268 95 48 125 280-390
7. „Монтана ” 8 242 59 57 126 235-364
8. „Лудогорец” (Разград) 5 162 108 35 19 323-94
9. ПФК „Ботев” (Пловдив) 4 132 56 32 44 173-136
10. ОФК „Пирин” (Благоевград) 1 32 5 11 16 27-45 
11.  „Дунав 2010” (Русе) - - - - - -
12.  „Нефтохимик Бургас 1962” (Бс) - - - - - -
13. „ЦСКА-София” - - - - - -
14.  „Верея” (Стара Загора) - - - - - - 

Забележка: Данните за сегашните участници са преди началото 
на сезон 2015-2016 г. Отборите са подредени по броя на участията 
си в майсторската група като са включени и мачовете от Нацио-
налната дивизия (1937-1940 г.). Клубовете: ПФК „Ботев” (Пловдив), 
ОФК „Пирин” (Благоевград), „Нефтохимик Бургас 1962” (Бургас),  
„ЦСКА-София” и „Дунав 2010” (Русе) по същество са нови дружества и 
не наследяват актива на своите съименници. 

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

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

Страницата подготви: Камен ОГНЯНОВ

Велимир Иванович 

ВИзИтКА

•	 В почетните листи на клуба за “А” РФГ:



•	 Първата си среща в 
Европейските клубни тур-
нири „Славия“ играе на 2 
октомври 1963 г. Дебютът 
е на 1/16 финала в турни-
ра за КНК в Будапеща сре-
щу силния тогава отбор на 
МТК - 0:1. 
•	 Общо 139 слависти уча-
стват в турнирите.
•	 Най-младият футболист 
е Калоян Кръстев. При 
победата над „Заглембе” 
(Любин) с 1:0 от 30 юни 
2016 г. за ЛЕ той е на 17 
години и 157 дни.
•	 Най-възрастен е Андрей 
Желязков. В мача за УЕФА 
с „Партизан” (Белград) от 
12 октомври 1988 г. той е 
на 36 години и 95 дни. 
•	 Първият чужденец 
играл за „Славия” в евро-
турнирите е бразилецът 
Руджерио Перейра. Той е 
влиза като смяна в 77-ата 
минута при победата над 
литовския „Инкарас-Гри-
фас” с 4:3 за купата на 
УЕФА на 17 юли 1996 г. в 
София.
•	 Общо четирима са ино-
странците носили белия 
екип: Руджерио Перейра 
(Бразилия), Омар Абуд 
(Кения) и руснаците Сер-
дер Сердеров и Никита 
Сергеев.
•	 Първият гол за слави-
стите е постигнат от Миха-
ил Мишев на 9 октомври 
1963 г. На реванша срещу 
МТК той е точен още в 
3-ата минута, но попаде-
нието стига само за равен-
ство - 1:1.
•	 Последното попадение 
за “Славия” в евротурни-
рите е дело на Сердер 
Сердеров. Той бележи на 
30 юни 2016 г. на стадион 
„Васил Левски” за 1:0 сре-
щу „Заглембе” (Любин). С 

Европейска 
Славия

попадението си руснакът 
става и единственият чуж-
денец с гол за „белите” в 
надпреварите, а и донася 
„белия” успех в София над 
полския тим в среща от 
Лига Европа.
•	 Общо противниковите 
врати поразяват 35 сла-
висти.
•	 12 наставници водят 
славистите в евротурнири-
те. Като с най-много срещи 
е Добромир Ташков – 23. 
•	 „Славия“ е изиграла 
една среща на неутрален 
терен. На 30 декември 
1964 г. в Рим „белите“ из-
лизат в трети допълни-
телен мач срещу „Лозан-
спорт“. 
•	 Футболистите на „Сла-
вия“ участват и в един пре-
кратен мач. На 28 септем-
ври 1972 г. в София в сре-
ща-реванш за КНК, слави-
стите водят с 2:1 на „Шал-
ке-04“, което на този етап 
от играта е достатъчно за 
продължения. Буквално 
броени минути преди края 
на двубоя, главният съдия 
го прекратява. Мотив за 
това е проливният дъжд и 
трудните условия за игра. 
На следния ден мачът е 
преигран, но е загубен. 
•	 „Славия“ е първият 
роден клуб класирал се 
на полуфинал в Европа, 
рекордно постижение за 
България. Това става факт 
след успех в реванша на 8 
март 1967 г. с 3:0 над „Сер-
вет” (Женева) в двубоя за 
КНК. 
•	 Славистите са и първи-
ят български тим играл 
на полуфинал. На 19 
април на 1967 г. на ст. „Ва-
сил Левски” те приемат 
„Рейнджърс” (Глазгоу).
•	 Отборът на „белите“ 

се среща с отбори от 19 
европейски страни, като 
най-много мачове има за-
писани срещу шотландски 
тимове - шест.
•	 В 25-те си срещи в Со-
фия славистите домакин-
стват 19 пъти на ст. „Ва-
сил Левски” и 6 на своята 
клубна арена. Любопитно 
е да се отбележи, че на 
стадиона в квартал „Овча 
купел” са записани четири 
победи и две ремита. 
•	 „Славия“ е единствени-
ят роден отбор, който в 
повече от една среща с ис-
пански клубове не допуска 
гол на свой терен.
•	 В европейските мачове 
на „белите” са показани 34 
жълти и 4 червени карто-
ни.
•	 Първият изгонен играч 
на „Славия“ е Любен Та-
сев на мача с „Шалке-04“ у 
дома. Най-много червени 
картони - два са показани 
на Андрей Желязков.
•	 Мариус Уруков е най-
често декорираният играч 
на „белите” в жълто - три 
пъти. Още четирима фут-
болисти са получавали по 
2 жълти картона.
•	 За „Славия“ има отсъде-
ни пет дузпи, като всичките 
са реализирани. Първата 
е вкарана от Тодор Колев 
на мача в София срещу 
„Валенсия”. Най-често то-
чен от бялата точка – два 
пъти е Чавдар Цветков.
•	 Срещу отбора на „Сла-
вия“ са изпълнени седем 
наказателни удара. Здрав-
ко Здравков успява да па-
рира два от тях.

УчАСТИя нА “СЛАвИя” в ЕвРопЕйСКИТЕ КЛУБнИ ТУРнИРИ 

Купа на националните купи (КнК)
1963/64 МТК (Будапеща) – „Славия” 1:0 и 1:1 1/16 финал
1964/65 „Славия” – „Корк Сити“ (Ейре) 1:1 и 2:0 1/16 финал
1964/65 „Славия” – „Лозанспорт“ (Швейц)  1:0, 1:2 и 2:3 1/8 финал
1966/67  „Суонси“ (Уелс) – „Славия” 1:1 и 0:4 1/16 финал
1966/67 „Расинг“ (Страсбург) – „Славия”    1:0 и 0:2  1/8 финал
1966/67 „Сервет“ (Женева) –  „Славия”   1:0 и 0:3  1/4 финал
1966/67 „Славия” –  „Рейнджърс“ (Глазгоу)  0:1 и 0:1  1/2 финал
1972/73 „Шалке-04“ (Гелзенкирхен) – „Славия”  3:1 и 2:1    1/16 финал
1975/76 „Щурм” (Грац) – „Славия” 3:1 и 0:1  1/16 финал
1980/81 „Славия” – “Легия” (Варшава)  3:1 и 0:1  1/16 финал
1980/81 „Спарта” (Прага) – „Славия” 2:0 и 0:3  1/8 финал
1980/81 „Славия” –  “Фейенорд” (Ротердам) 3:2 и 0:4   1/4 финал

Купа на УЕФА (УЕФА) 
1973/74  „Динамо” (Тбилиси) – „Славия”   4:1 и 0:2 1/32 финал
1982/83  „Славия” –  “Сараево” (Югославия) 2:2 и 2:4 1/32 финал
1988/89  „Партизан” (Белград) – „Славия”   5:0 и 5:0 1/32 финал
1990/91  „Славия” –  “Омония” (Никозия)  2:1 и 2:4 (пр.) 1/32 финал
1991/92  „Славия” –  “Осасуна” (Памплона)  1:0 и 0:4  1/32 финал
1995/96  „Славия” –  „Олимпиакос“ (Атина) 0:2 и 0:1  1/32 финал
1996/97  „Славия” –  „Инкарас“ (Литва)  4:3 и 1:1  пред. кръг
1996/97    „Славия” –  „Тирол“ (Инсбрук)  1:1 и 1:4  1/32 финал

Купа на панаирните градове (КпГ)
1968/69  „Славия” –  „Абърдийн“ (Шотландия) 0:0 и 0:2  пред. кръг
1969/70  „Славия” –  „Валенсия“ (Испания) 2:0 и 1:1   пред. кръг
1969/70 „Килмърнак“ (Шотландия) – „Славия” 4:1 и 0:2   1/16 финал
1970/71  „Хайдук“ (Сплит) – „Славия” 3:0 и 0:1   1/32 финал

Купа Лига Европа (ЛЕ)
2016/17  „Славия” – „Заглембе“ (Любин) 1:0 и 0:3  първи пред. кръг
Баланс
Турнир Участия Мачове Победи Равни Загуби Г/Р         
КНК 6 25 9 3 13 31-31
УЕФА 7 16 4 3 9 18-41
КПГ 3 8 3 2 3 8-10
ЛЕ 1 2 1 0 1 1-3
общо: 17 51 17 8 26 58-85

С най-много голове:
5 - Илия Величков 
4 - Михаил Мишев 
4 - Любен Тасев 
4 - Чавдар Цветков 
3 - Божидар Григоров 

Славистки акценти в евротурните:

8 март 1967 г., Георги Харалампиев бележи в мрежата на „Сервет” (Женева)  

С най-много мачове:
21 - Александър Шаламанов
16 - Георги Харалампиев
16 - Петър Петров 
16 - Симеон Симеонов
16 - Иван Давидов

Сердер Сердеров ликува, топката е в мрежата на 
„заглембе” (Любин) – 1:0. „Белият” тим се завръ-
ща с победа в Европа   
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Страст, емо-
ции, радост. 
Всичко това 

имаше в онази вълну-
ваща вечер на 30 
юни, когато „Славия” 
се завърна победно 
в Европа! Две десе-
тилетия от последния 
еврогастрол фено-
вете на „белия” тим 
имаха щастието да 
преживеят отново го-
лям миг за историята. 
Поднесе им го мла-
дият състав воден от 
опитния стратег Алек-
сандър Тарханов. 
Една селекция, коя-
то със своите малко 
над 21 години средна 
възраст мнозина счи-
таха за обречена сре-
щи обиграния отбор 
на „Заглембе”. Брон-
зовият медалист в 
първенството на Пол-
ша разполагащ с бюд-
жет от над 10 милион 
евро годишно имаше 
само в титулярните си 
редици петима опит-
ни чужденци! Срещу 
тях бе славистката 
„детска градина”, в ко-
ято Калоян Кръстев, 
със своите 17 години 
записа рекорд за най-
млад играч на „Сла-
вия” в евротурнирите. 
В редовете на „бели-
те” бяха осем души 
продукт на клубната 
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Ударно завръщане в европа
Гол на Сердер Сердеров донесе 
успеха в юбилейния мач №50

школа! Едно пости-
жение, което показва 
пътя на родния футбол 
към неговото спасе-
ние. Иностраннците с 
бели екипи пък бяха на 
средна възраст едва 24 
години. 

Всички тези неща 
са важни, защото по-
казват значимостта на 
успеха, който записа 
„Славия” и то срещу 
клуб представител на 
страна четвъртфина-
лист на току-що при-
ключилото първенство 
на Стария континент. 
Затова и бе очаквано, 
в началото славистите 
да са респектирани, а 
и по-смутени. Но по-
степенно това отмина. 
Импулс даде велико-
лепното спасяване на 
Марио Кирев на онзи 
изстрел на Кжищоф 
Пятек в 12-ата минута, 

а и майсторският 
шпагат на Стефан 
Велков, спрял отно-
во същия футболист 
две минути по-рано. 
„Белите” вече усети-
ха ритъма на мача и 
чрез Емил Мартинов 
и Божидар Васев 
овладяха средата 
на терена. Дойде и 
първото положение 
за „Славия” след 
удар на последния. 
В тази 25-та минута 
и славистката агит-
ка по трибуните за-
почна да усеща, че 
може да се вземе 
нещо от мача. Ина-
че феновете дадо-
ха мощната си под-
крепа през целия 
двубой, а в самото 
начало направиха и 
хореография. В нея 
имаше историческа 
препратка, към ко-
рените на клуба с 
неговия първи де-
виз: „Чрез спорта за 
младежта, чрез нея 
за България”. 

Постепенно „бе-
лите” наложиха пре-
имуществото си, 
особено през вто-
рото полувреме. В 
състава на гостите 
се забеляза и умора, 
на което Тарханов 
реагира мигновенно. 
Десет минути след 

почивката, той на-
прави двойна смяна, 
като в игра се появиха 
халфът Янис Карабе-
льов и голмайсторът 
Ивайло Димитров. 
Вече домакините има-
ха повече сили в ата-
ка, а в отбрана завъ-
рналият се в тима 
Георги Пашов изнесе 
голям мач и отказа 
Лукаш Яношка, който 
бе заменен. Други-
ят флангов бранител 
Омар Абуд също бе 
на висота. Според 
мнозина именно сре-
щата с поляците е 
най-доброто му пред-
ставяне, откакто ке-
ниецът се присъеди-
ни към „Славия”. За-
творили подстъпите 
си към своята врата 
славистите смело 
погледнаха напред. 
Убийствени слизания 
по фланга създадо-
ха напрежение пред 
Мартин Полачек, но 
нулевото равенство 
се очертаваше като 
най-логичен завъ-
ршек на двубоя. И 
точно тогава дойде 

СТАТИСТИКА
Първи квалификационен кръг в турнира Лига Европа: 
„Славия“ (България) -  „Заглембе“ (Любин, Полша) 1:0 (0:0)
„Славия“: Марио Кирев, Георги Пашов, Стефан Велков, Никита 
Сергеев, Омар Абуд, Емил Мартинов, Борислав Балджийски 
(55-Янис Карабельов), Божидар Васев, Сердер Сердеров, 
Георги Йомов (90-Петко Христов), Калоян Кръстев (56-Ивайло 
Димитров).
„Заглембе“: Мартин Полачек, Джордже Чотра, Мачией 
Дабровски, Любомир Гулдан, Александър Тодоровски, Ярослав 
Кубицки, Лукаш Пятек, Ян Влашко (83-Адриан Раковски), Лукаш 
Яношка (74-Кжищоф Януш), Якуб Тошик, Аркадиуш Возняк, 
Кжищоф Пятек (68-Михал Пападопулос).
Голмайстор: 1:0 Сердер Сердеров (85).
Жълти картони: Георги Пашов („Славия“), Джордже Чотра 
(„Заглембе“). 
Главен съдия: Алияр Агаев (Азербайджан). 
София, стадион „Васил Левски“: 4300 зрители.

„Славия” преди мача със „заглембе” (Любин). Отляво надясно клекна-
ли: Сердер Сердеров, Божидар Васев, Емил Мартинов и Георги Йомов. 
Прави: Борислав Балджийски, Стефан Велков, Георги Пашов, Никита 
Сергеев, Калоян Кръстев, Омар Абуд и Марио Кирев.  

и най-вълнуващият 
миг в двубоя. Сте-
фан Велков изпра-
ти 40-метров пас в 
лявата половина на 
„Заглембе”, там на 
скорост Омар Абуд 
пое топката на гърди, 
надбяга пазача си и 
подаде успоредно на 
малкото наказателно 
поле. Притичалият 
Сердер Сердеров от 
воле простреля стра-
жа на гостите и отпри-
щи радостта по трибу-
ните! Минутата бе 85-
та! В останалото до 
края време слависти-
те се бориха мъжки и 
запазиха аванса си. 
Това 1:0 за „Славия”, 
означаваше и успех в 
юбилейния мач №50 
за клуба в евротур-
нирите. Дойде време 
и за „бялата” радост. 
Отбор и публика заед-
но ликуваха, а както 
отбеляза българската 
преса след заслуже-
ната победа: „Славия” 
се завърна в Европа с 
гръм и трясък”!

Камен ОГНЯНОВ  

Славистка радост след победния гол

Александър тарханов – 
стратегът на  успеха   
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Седмица по-
късно „Сла-
вия“ отстъпи 

в Любин и отпадна от 
турнира Лига Европа, 
но се представи до-
стойно срещу много 
по-опитния си опонент. 
В срещата-реванш на 
полска земя срещу „За-
глембе“ българският  
тим загуби с 0:3. Воде-
ният от треньора Алек-
сандър Тарханов млад 
отбор напусна надпре-
варата след общ резул-
тат 1:3, но накара всич-
ки слависти да останат 
с гордо вдигнати глави.  
През първата част на 
срещата на модерния 
стадион „Заглембе” 
играта бе равностойна, 
като и двата тима има-
ха положения за гол. 
На трибуните имаше и 
завидно присъствие на 
фенове на „Славия”, 
дошли от различни 
точки на Европа, ко-
ито подкрепяха мощ-
но любимия си клуб. 
И, които още в на-
чалото можеха да 
ликуват. В деветата 
минута Сердер Сер-
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отПадане от лига евроПа След доСтойно ПредСтавяне
Славистите отново накараха „бялата“  
публика да се гордее с изявите им
деров бе изведен в 
наказателното поле, 
но ударът му срещна 
тялото на защитник 
на домакините и топ-
ката излезе в корнер. 
Пет по-късно поляците 
на свой ред можеха да 
поведат в резултата. 
Лукаш Яношка се ос-
вободи между двама 
защитници в наказа-
телното поле, успя да 
отклони към Пятек, но 
Марио Кирев направи 
страхотно спасяване 
на удара му отблизо. В 
тези начални моменти 
впечатление направи 
грубата игра на дома-
кините срещу младите 
и амбицирани за до-
бра изява халфове на 
„Славия“. Нарушения 
в централната част на 
терена, спрели опас-
ни атаки на „бели-
те“, бяха подминати 
от украинския главен 
съдия Юрий  Моза-
ровский без задъл-
жителните жълти кар-
тони при извършването 
на подобни фаулове.  
Тогава сякаш от нищото 
резултатът бе открит. В 
20-ата минута бившият 
защитник на „Лудого-
рец“ (Разград) Любо-
мир Гулдан бе оставен 
напълно непокрит при 
центриране от фаул 
на Ян Влашко и с гла-
ва отблизо отбеляза. 
Само две минути след 
това „Славия” отговори 
с опасен удар с глава 
на Божидар Васев след 
центриране отляво на 
Борислав Балджий-
ски, но топката излезе 

покрай гредата в аут.  
В 32-ата минута Балж-
дийски би от дистан-
ция, но кълбото преми-
на на сантиметри над 
вратата на „Заглембе“. 
Домакините бяха по-
активни в началото на 
втората част, а „бели-
те“ опитваха да задъ-
ржат повече топката 
и да не позволяват на 
съперника да достига 
до голови положения. В 
51-ата минута Кжищоф 
Пятек беше оставен 
сам в малкото наказа-
телно поле, но не успя 
да нанесе силен удар. 
В 58-ата минута центри-
ране отляво на Ивайло 
Димитров се превърна 
в удар, но вратарят 
Мартин Полачек се 
намеси решително и 
изби топката в корнер. 
Шест минути след това 
„белите“ допуснаха 
фатална грешка в за-
щита. Лукаш Пятек се 
възползва от некоор-
днинираните действия 
на Стефан Велков и 
Никита Сергеев и със 
силен удар отбли-
зо прати топката за 
втори път в мрежата.  
Попадението стъписа 
изключително мно-
го младите „белите“ 
футболисти, които 
до този момент се 
държаха като равен 
с равен срещу по-
опитния си противник.  
В 70-ата минута Лу-
каш Яношка стреля 
опасно с глава, но 
кълбото премина на 
сантиметри над вра-
тата на „Славия“. 
Девет минути преди 
края на двубоя резер-
вата и бивш чешки на-
ционал Михал Пападо-
пулос свали топката за 
Мачей Дабровски, кой-
то със силен удар от на-
казателното поле реа-
лизира за крайното 3:0 
от около десет метра. 
В 86-ата минута играе-
щият с голям хъс Божи-
дар Васев проби през 
центъра и стреля, но 
ударът му бе париран 
от опитния страж По-
лачек.

Славистите напус-
наха втория по сила 
европейски клубен тур-
нир след силно пред-

ставяне в първия мач и 
с по-колебливи изяви в 
реванша, който можеше 
да има съвсем различ-
но развитие с оглед на 
показаното на терена.  
Старши треньорът 
Александър Тарханов 
изрази съжаление за-
ради пропуснатия шанс 
„белите“ да продължат. 
„Двата отбора дадоха 
всичко, за да спечелят. 
Поздравявам „Заглембе” 
за победата. Изгубихме 
след първия гол, това 
беше много груба греш-
ка на нашите защит-
ници. Не успяхме да се 
върнем в мача и не вка-
рахме попадение. Това 
доведе до отпадането. 
През първата част от-
борът стоеше добре 
на терена. С напредва-
не на времето нямахме 
сила да запазим резул-
тата 1:0 и да отидем 
на продължения. След 
почивката играхме 

по-слабо. Нашият 
отбор е прекалено 
млад, нямаме ни-
какъв опит. Това се 
видя на терена“, каза 
руският специалист 
на пресконферен-
цията след двубоя. 
Неговият колега от 
полския отбор Пьотр 
Стоковиец добави: 
„Щастлив съм, че 
продължаваме след 
победа над един 
добър отбор. Мачо-
вете със „Славия” 
бяха много трудни за 
нас. Първите двубои 
през сезона винаги са 
доста непредвидими. 
Видяхме прогрес в 
нашата игра в срав-
нение с мача преди 
седмица в София. 
Искаме да останем в 
турнира Лига Европа 
възможно най-дълго“.

Асен ДАСКАЛОВ

СТАТИСТИКА
Среща-реванш от първия квалификационен кръг в турнира 

Лига Европа: 
„Заглембе“ (Любин, Полша) - „Славия“ (България)   3:0 (1:0) 
„Заглембе“: Мартин Полачек, Джордже Чотра, Мачией 
Дабровски, Любомир Гулдан, Александър Тодоровски, Ярослав 
Кубицки, Лукаш Пятек, Ян Влашко (61-Адриан Раковски), Лукаш 
Яношка (85-Якуб Тошик), Аркадиуш Возняк, Кжищоф Пятек 
(77-Михал Пападопулос). 
„Славия“: Марио Кирев, Георги Пашов, Стефан Велков, Никита 
Сергеев, Омар Абуд, Емил Мартинов (82-Калоян Кръстев), 
Божидар Васев, Янис Карабельов (46-Георги Йомов), Сердер 
Сердеров, Борислав Балджийски, Ивайло Димитров (67-Мартин 
Станкев). 
Голмайстори: 1:0 Любомир Гулдан (20), 2:0 Лукаш Пятек (64), 3:0 
Мачей Дабровски (81). 
Жълти картони: Александър Тодоровски („Заглембе“), Абуд 
Омар, Никита Сергеев („Славия“). 
Главен съдия: Юрий Мозаровский (Украйна).  
Любин, стадион „Заглембе“:  6000 зрители.

Кенийският национал Омар Абуд остави 
много добри впечатления с изявите си в 
мачовете със „заглембе” 

Георги Пашов - 
оправдано завръщане 
в „Славия”

Божидар Васев бе непремирим боец на терена 
в двубоите с поляците          Снимки sportal.bg
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В не толкова далечното минало, при успехите 
на баскетболистките на „Славия”, у нас и в 
чужбина, „бялата” торсида скандираше: „И 

сте по-красиви, и сте по-добри!”. Към днешна дата 
славистката общност също има повод за симпатич-
на гордост. Този път тя идва от нежното присъствие 
по трибуните. Не от вчера момичетата с бяло-чер-
ни шалчета са на стадиона и подкрепят отборите 
на „Славия”, но особено осезаемо бе тяхното при-
съствие на мачовете от Лига Европа. 

Наравно с 
мъжете в 
шествието 
на „бялата” 
агитка към 
стадиона  
Снимки: Марин 
Маринов, 
sportal.bg  

С бели диадеми и с нарисуван трикольор към 
европейската победа в София

Усмивки пред клубния автобус

Част от „белите” фенки на стадион 
„Васил Левски” в миговете преди успешния 
мач със „заглембе” 

Специалната 
емблема на 

фенклуба на 
славистките за 

мачовете от Лига 
Европа

Радост след 
триумфа в София

Млада славистка начело 

на торсидата

Славистки 
чар на 
трибуните 
и в Любин  

Селфи от стадиона
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Широко прокламираният 
„рестарт“ на родния фут-
бол чрез създаването на 
т.нар. Първа професионал-
на група, която да замести 
досегашната „А“ група не е 
нищо друго освен  грозен 
опит за подмяна на исти-
ната и историята. Самото 
вкарване на отбори, които 
не са заслужили място-
то си в най-високото ниво 
на родния футбол на база 
спортни резултати, е много 
грубо погазване на основ-
ни разпоредби на УЕФА. 
„Конструкторите“ на новия 
футболен елит ни връщат 
към отдавна забравени и 
съвсем недемократични 
практики от миналия век...

Към днешна дата са на-
лице няколко неоспорими 
факта – изчезнаха от карта-
та на България два клуба с 
история и традиции – ЦСКА 
и „Литекс“ (Ловеч), както и 
един по-малък – „Чавдар“ 
(Етрополе). Воплите как „А“ 
група губела от отсъствието 
на тези клубове са нелепи 
след фактическото им зали-
чаване. „Червените“, досе-
гашни рекордьори по титли 
у нас, бяха насила дока-
рани до фалит като на фи-
налната права се включи и 
Министерството на спорта, 
което окончателно обезгла-
ви клуба, отнемайки му ба-
зите. Унищожен буквално за 
дни бе и отборът от Ловеч, 
с над 80-годишна история, 
внесъл немалко колорит 
в родния шампионат през 
последните две десетиле-
тия. Вместо тези утвърдени 
марки, към днешна дата се 
пръкна, не без благосло-
вията на властимащите, 
„нов“ „ЦСКА-София" - клуб, 
чиято първооснова идва от 
преименуваният „Чавдар“ 
(Етрополе), впоследствие 
изкупил акциите на „Литекс“ 
и преместил своето седали-
ще в столицата?! На прак-
тика, това е един хибрид, 
който няма нищо общо с 
автентичния ЦСКА. Не слу-
чайно на еврофиналите 
във Франция по време на 
един от двубоите бе издиг-
нат плакат: „Литекс” не е 
ЦСКА“. Но явно безумието 
на всяка цена четирите бук-
ви да бъдат в елита и т.нар. 
„припознаване“ от част от 
електората, не без явната 
протекция на властите, бяха 
унищожени клубовете в 
Етрополе и Ловеч! Логичен 
е въпросът как новото дру-
жество, което уж влиза с 
лиценза на „Литекс“, светка-
вично изтърпя наказанието 
си една година да не играе 
в елита? Още по-страшно и 

Първа професионална група – 
узаконеното беззаконие на БФС

тъжно е, че никой не потъ-
рси, не написа и не каза 
нищо за хората в тези два 
града и по-специално тези в 
Ловеч – как са се почувства-
ли след погрома над фут-
болната им история? Или 
свободното слово отново 
стана някому неудобно...? 
За капак, в „новия елит“ 
бяха „поканени“ клубове от 
любими на властимащи-
те градове – Бургас, Горна 
Оряховица, Стара Загора... 
Нищо, че някои от спомена-
тите по спортни резултати 
нямат право да бъдат дори 
в „Б“ група...

Тъй като по стечение на 

обстоятелствата „Славия“ 
първа ще се изправи сре-
щу хибрида, уточняваме, 
че летоброенето на двубо-
ите с този отбор започва 
от първия мач през настоя-
щата година. Този клуб ще 
запише дебютен сезон в 
елита на България, какъвто 
дебют ще направят още 
„Дунав 2010“, „Верея“ и 
„Нефтохимик 1962“. И най-
важното – „белите“ вече 
ще са не само първия, но 
и единственият действащ 
български полуфиналист в 
Европа, а половин вековна-
та годишнина от този успех 
чука на вратата!

І кръг
29.07 /петък/, 19ч., Диема
„Локомотив“ (ГО) - „Нефтохимик 1962“ 
(Бс)
29.07 /петък/, 21.15ч., Диема спорт 2
„ЦСКА–София“ - „Славия“
30.07 /събота/, 19ч., Диема спорт
„Ботев“ (Пд) - „Локомотив“ (Пд)
30.07 /събота/, 21.15ч., Диема спорт
„Дунав 2010“ - „Верея“ (Ст. Загора)
31.07 /неделя/, 19 ч., Диема спорт 2
„Левски“ - „Монтана“
31.07 /неделя/, 21.15ч., Диема спорт 2
ОФК „Пирин“ (Бл) - „Черно море“
ненасрочен: „Берое“ – „Лудогорец“

ІІ кръг
05.08 /петък/, 19ч., Диема
„Нефтохимик 1962“ (Бс) - „Дунав 2010“
05.08 /петък/, 21.15ч., Диема спорт 2
ОФК „Пирин“ (Бл) - „Локомотив“ (ГО)
06.08 /събота/, 19ч., Диема спорт
„Верея“ – „ЦСКА–София“
06.08 /събота/, 21.15ч., Диема спорт
„Лудогорец“ - „Ботев“ (Пд)
07.08 /неделя/, 19ч., Диема спорт 2
„Локомотив“ (Пд) - „Левски“
07.08 /неделя/, 21.15 ч., Диема спорт 2
„Славия“ - „Берое“
08.08 /понеделник/, 20.30ч., Диема 
спорт
„Черно море“ - „Монтана“

ІІІ кръг
12.08 /петък/, 19.ч., Диема
„Монтана“ - „Локомотив“ (Пд)
12.08 /петък/, 21.15ч., Диема спорт 2
„Дунав 2010“ - ОФК „Пирин“
13.08 /събота/, 19.ч., Диема спорт
„Берое“ - „Верея“
13.08 /събота/, 21.15ч., Диема спорт
„Левски“ - „Лудогорец“
14.08 /неделя/, 19ч., Диема спорт 2
„Локомотив“ (ГО) - „Черно море“
14.08 /неделя/, 21.15ч., Диема спорт 2
„ЦСКА–София“ - „Нефтохимик 1962“ (Бс)
15.08/понеделник/, 20.30ч., Диема 
спорт
„Ботев“ (Пд) - „Славия“

IV кръг
„Черно море“ – „Локомотив“ (Пд)
„Лудогорец“ – „Монтана“
„Славия“ – „Левски“
„Верея“ – „Ботев“ (Пд)
„Нефтохимик 1962“ – „Берое“
ОФК „Пирин“ – „ЦСКА-София“
„Локомотив“ (ГО) – „Дунав 2010“

V кръг
„Дунав 2010“ – „Черно море“
„ЦСКА-София“ – „Локомотив“ (ГО)
„Берое“ - ОФК „Пирин“
„Ботев“ (Пд) – „Нефтохимик 1962“
„Левски“ – „Верея“
„Монтана“ – „Славия“
„Локомотив“ (Пд) – „Лудогорец“

VI кръг
„Черно море“ – „Лудогорец“
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд)
„Верея“ – „Монтана“
„Нефтохимик 1962“ – „Левски“
ОФК „Пирин“ – „Ботев“ (Пд)
„Локомотив“ (ГО) – „Берое“

„Дунав 2010“ – „ЦСКА-София“

VII кръг
„ЦСКА-София“ – „Черно море“
„Берое“ – „Дунав 2010“
„Ботев“ (Пд) – „Локомотив“ (ГО)
„Левски“ - ОФК „Пирин“
„Монтана“ - „Нефтохимик 1962“
„Локомотив“ (Пд) – „Верея“
„Лудогорец“ – „Славия“

VIII кръг
„Черно море“ – „Славия“
„Верея“ – „Лудогорец“
„Нефтохимик 1962“ – „Локомотив“ (Пд)
ОФК „Пирин“ – „Монтана“
„Локомотив“ (ГО) – „Левски“
„Дунав 2010“ – „Ботев“ (Пд)
„ЦСКА-София“ – „Берое“

IX кръг
„Берое“ – „Черно море“
„Ботев“ (Пд) – „ЦСКА-София“
„Левски“ – „Дунав 2010“
„Монтана“ – „Локомотив“ (ГО)
„Локомотив“ (Пд) - ОФК „Пирин“
„Лудогорец“ – „Нефтохимик 1962“
„Славия“ – „Верея“

X кръг
„Черно море“ – „Верея“
„Нефтохимик 1962“ – „Славия“
ОФК „Пирин“ – „Лудогорец“
„Локомотив“ (ГО) – „Локомотив“ (Пд)
„Дунав 2010“ – „Монтана“
„ЦСКА-София“ – „Левски“
„Берое“ – „Ботев“ (Пд)

XI кръг
„Ботев“ (Пд) – „Черно море“
„Левски“ – „Берое“
„Монтана“ – „ЦСКА-София“
„Локомотив“ (Пд) – „Дунав 2010“
„Лудогорец“ – „Локомотив“ (ГО)
„Славия“ - ОФК „Пирин“
„Верея“ – „Нефтохимик 1962“

XII кръг
„Черно море“ – „Нефтохимик 1962“
ОФК „Пирин“ – „Верея“
„Локомотив“ (ГО) – „Славия“
„Дунав 2010“ – „Лудогорец“
„ЦСКА-София“ – „Локомотив“ (Пд)
„Берое“ – „Монтана“
„Ботев“ (Пд) – „Левски“

XIII кръг
„Левски“ – „Черно море“
„Монтана“ – „Ботев“
„Локомотив“ (Пд) – „Берое“
„Лудогорец“ – „ЦСКА-София“
„Славия“ – „Дунав 2010“
„Верея“ – „Локомотив“ (ГО)
„Нефтохимик 1962“ - ОФК „Пирин“

Забележка: „Славия“ ще домакинства 
на националния стадион „В.Левски“ до 
изграждането на осветление на ст. 
„Славия“. БФС обяви програмата по 
дати и часове само до III кръг. 

СТАТИСТИКА
Контролни срещи / лятна подготовка 

25 юни 2016 г. 
ОФК „Пирин“ (Бл) – „Славия“ 0:1

„Славия“: Кирев, Пашов, Велков, Сергеев, Омар, Мартинов, Васев, Балджийски, 
Сердеров, Йомов, Кръстев. (Джорджу, Семерджиев, Илиев, Христов, Карабельов, 
Димитров).
Голмайстор: 1:0 Георги Йомов (77). 
Благоевград, ст. „Христо Ботев“, 300 зрители.

26 юни 2016 г. 
„Славия“ – „Витоша“ (Бистрица) 6:0

„Славия“: Петков, П. Христов, А. Христов, Джорджу, Марчев, Карабельов, Стоев, К. 
Василев, Кръстев, Димитров, Станкев (Ал. Златков, Илиев, Буров, Стергиакис). 
Голмайстори: 1:0 Емил Георгиев (3-автогол), 2:0 Емил Стоев (22), 3:0 Емил Стоев (30), 
4:0 Ивайло Димитров (42), 5:0 Китан Василев (63-дузпа), 6:0 Петко Христов (74). 
София, ст. „Славия“, 400 зрители.

13 юли 2016 г. 
„Славия“ – ОФК „Пирин“ (Бл) 1:1

„Славия“: Петков, Марчев, П. Христов, А. Христов, Джурджу, Станкев, Карабельов, 
Семерджиев, Илиев, Стоев, Димитров (Старгиакис, Буров, Златков, Бранеков).
Голмайстори: 1:0 Георг Илиев (15), 1:1 Власислав Златинов (52). 
Разлог, ст. „Септември“, 450 зрители.

16 юли 2016 г. 
„Славия“ – „Пелистер“ (Битоля) 1:2

Голмайстори: 0:1 Благоя Марковски (65), 0:2 Бучевски (58), 1:2 Евгений Тюкалов (83). 
Разлог, ст. „Септември“, 200 зрители.

16 юли 2016 г. 
„Славия“ – „Сабуртало“ (Тбилиси) 4:2

„Славия“: Петков, Пашов, Велков, Сергеев, Омар, Мартинов, Балджийски, Йомов, 
Васев, Сердеров, Кръстев. (Кирев, Димитров, Карабельов, Христов, Станкев, Стоев).
Голмайстори: 1:0 Борислав Балджийски (20-дузпа), 2:0 Божидар Васев (33), 2:1 Емил 
Мартинов (37- автогол), 3:1 Георги Йомов (41), 3:2 Чорадзе (65) 4:2 Ивайло Димитров 
(88). 
Разлог, ст. „Септември“, 200 зрители.

21 юли 2016 г. 
„Славия“ – „Алтън Асър” (Туркменистан) 2:2

„Славия“: Кирев, Буров, Бранеков, Велков, Пашов, Мартинов, Йомов, Балджийски, 
Сердеров, Васев, Димитров (Кръстев, Сергеев, П. Христов, Карабельов).
Голмайстори: 1:0 Божидар Васев (18), 1:1 Ахмет Ходжабардиев (29), 2:1 Борислав 
Балджийски (50-дузпа), 2:2 Мекан Аширов (67). 
Разлог, ст. „Септември“, 500 зрители.

Георги Йомов се 
разписа на два пъти в 
контролите   

Страницата подготви: Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Първият дял на първен-
ството е от 29 юли до 14 
декември 2016 г. Вторият  
започва на 18 февруари 
2017 г. Редовният сезон 
приключва на 1 април и 
стартират плейофите.  
Специфичен и уникален е 
новият формат на първен-
ството. Той включва няколко 
аспекта. Редовният сезон 
ще бъде с 26 кръга, в които 
14-те отбора ще играят по 
два пъти на разменено го-
стуване. След това лигата се 
разделя на първа шестица 
и втора осмица. Отборите 
в  шестицата ще изиграят 
по десет мача на размене-
но гостуване помежду си, 
за да определят шампио-
на и част от участниците 
в европейските турнири. 
Осмицата ще бъде разделе-
на на две групи от по четири 
тима. В едната ще влязат 
седмият, деветият, едина-
десетият и тринадесетият 
в класирането на редовния 
сезон. В другата - осмият, 
десетият, дванадесетият 
и последният. Отборите 
в тези две подгрупи ще 
изиграят по шест срещи 
при разменено гостуване. 
Завършилите на първите 
две места в тях ще сфор-
мират финална четворка 
с полуфинали и финал. 
Тимът, който спечели фина-
ла и съответно седмото мя-

сто в крайното класиране, 
ще играе бараж за квота в 
европейските клубни тур-
нири с отбора от първата 
шестица, заел последната 
позиция в зона „Европа” 
(третия или четвъртия 
в подреждането в за-
висимост от носителя 
на Купата на България). 
Третите и четвъртите от 
двете групи на долната ос-
мица също ще играят фи-
нална четворка. Съставът, 
който остане на последно 
място, изпада от А група. 
Победителят се спасява ди-
ректно, а другите два тима 
ще отидат на бараж срещу 
втория и третия от Б група.

новите моменти 
в елитната дивизия 

Първа професионална лига - Сезон 2016/2017



Бр. 3 (143), юли 2016 г. Изпълнителите 12

Отборът на „Славия” 
тръгва към новото си 
предизвикателство – 
участие в новосформи-
раната Първа професи-
онална лига с оформен 
състав. За разлика от 
предходни години сега в 
селекцията на „белите” 
не се наблюдава присти-
гане на играчи „на кило-
грам”. Основна причина 
за това е утвърденият 
състав, който успя да 
класира за евротурнири-
те „Славия” за първи път 
от две десетилетия. Към 
това ядро, към момента 
на приключване на броя 
- 25 юли, са добавени 
само няколко души. Това, 
което ги обединява, е че 
някои от тях са опитни 
състезатели, а другите са 
възпитаници на „бялата” 
школа. Към първата гру-
па спадат бранителите 
Александър Бранеков и 
румънецът Александру 
Джорджу. Юношата на 
ЦСКА натрупа солиден 

изпитани бойци и клубни юноши са новите в селекцията
„Белите” с най-млад отбор в елита, капитанът 
Георги Петков подкарва 10-ти сезон в „Славия” 
опит не само в състава 
на „армейците”, но и с 
екипите на столичния и 
пловдивския „Локомо-
тив”. На 29-годишния 
централен защитник се 
разчита да внесе не-
оходимото спокойствие в 
„бялата” отбрана. 

На същия пост играе 
и Джорджу, а във визит-
ката му личат не малко 
отбори от северната ни 
съседка: „Бакъу”, „Фарул” 
(Констанца), „Металул” 
(Решица), „Динамо” (Бу-
курещ), „Астра” (Джур-
джу), „Турну Северин”. 
Още един иностранец 
изкара пробен период в 
„Славия” – руснакът Ев-
гений Тюкалов. Той дори 
се разписа в контролата 
с „Пелистер” (Битоля), 
но все още няма яснота 

дали ще подпише офи-
циален договор с клуба. 

Две от другите нови 
имена в „белите” реди-
ци, са завърналите се в 
родното гнездо Божидар 
Васев и Георги Пашов. 
Първият от тях дори 
има шампионска титла 
с децата на „Славия” 
през 2008 г., а официал-
ният му дебют в първия 
тим е три лета по-късно. 
Преминал сетне през 
няколко други отбора 
Васев се завърна, как-
то самият той сподели: 
„в своя футболен дом”. 
Изявяващият се на по-
ста полузащитник играч 
остави много добри впе-
чатления в срещите със 
„Заглембе”.

Георги Пашов също 
остана на терена през 

цялото време в двубоите 
от Лига Европа. Изявите 
му в крайната отбрана 
затвърдиха израстването 
му, в сравнение с първия 
му престой в „Славия”. 
26-годишният защитник 
е мотивиран да запази 
титулярното си място и 
през новия сезон. 

С амбиция за попа-
дане там са и новопри-
влечените шампиони от 
отбора юноши старша 
възраст. Заслужилите 
златните медали Петко и 
Андреа Христови, както 
и Александър Златков, 
вече са част от първия 
състав на клуба. Близна-
ците Христови са защит-
ници, а Златков се изява-
ва в средата на терена. И 
тримата имат много сери-
озен актив в юношеските 

национални гарнитури на 
България. 

Интересно е да се от-
бележи, че този сезон 
„белите” ще имат най-
младият, като средна 
възраст, отбор в Първа 
професионална лига. По-
редно доказателство за 
правилната и успешна по-
литика в клубната школа!

Наравно с младите в 
състава е и най-опитният 
играч в родния елит Геор-
ги Петков. Прехвърлили-
ят 40-те си години вратар 
подкарва юбилейния си 
десети сезон в „Славия”, 
които са разделени в два 
периода. Капитанът на 
тима има вече в актива си 
145 шампионатни двубоя 
за „белите”, като само пет 
го делят от гросмайстор-
ката „кота’150”.  

1. Георги Петков 
(капитан)
Вратар

Роден на: 14.03.1976 г.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 20.07.1997 г. в мача 
от VII кръг „Нефтохимик“ 
- „Славия“ 0:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 145.
национален отбор: 18 
мача.

12. Марио Кирев
Вратар

Роден на: 15.08.1989 г. 
Юноша на клуба.

Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 25.04.2008 г. в мача 
от XXVI кръг „Спартак“ 
(Вн) - „Славия“ 2:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 33.

32. Антонис Стергиакис
Вратар

Роден на: 16.03.1999 г.
Юноша на клуба.
Предстои му официален 
дебют с „бялата“ 
фланелка в ППЛ.

4. Андреа Христов
защитник

Роден на: 1.03.1999 г. 
Юноша на клуба.
Юношески национален 
тим: 4 мача
Предстои му официален 
дебют с „бялата“ 
фланелка в ППЛ.

5. Александру Джорджу
защитник 

Роден на: 25.09.1992 г.
Предстои му официален 
дебют с „бялата“ 
фланелка в ППЛ.

6. Александър Бранеков
защитник 

Роден на: 31.05.1987 г. 

Предстои му официален 
дебют с „бялата“ 
фланелка в ППЛ.

11. Георги Пашов
защитник 

Роден на: 4.03.1990 г.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 05.05.2012 г. в мача 
от ХХVІІ кръг „Видима-
Раковски“ (Севлиево) - 
„Славия“ - 1:2. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 15.
Младежки национален 
тим: 18 мача.
Юношески национален 
тим: 9 мача.

13. Стефан Велков
защитник

Роден на: 12.12.1996 г. 
Юноша на клуба.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 27.07.2013 г. в мача 
от II кръг „Черно море“ - 
„Славия“ 0:0.
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 43. 
Младежки национален 
тим: 9 мача, 1 гол.
Юношески национален 
тим: 25 мача

15. Петко Христов
защитник

Роден на: 1.03.1999 г. 
Юноша на клуба.
Юношески национален 
тим: 21 мача.
Предстои му официален 
дебют с „бялата“ 
фланелка в ППЛ.

55. Никита Сергеев 
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защитник 
Роден на: 14.02.1992 г.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 17.04.2016 г. 
в мача от XXIX кръг 
„Славия“ - ОФК „Пирин“ 
(Благоевград) - 1:2
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 3. 

66. Абуд Омар 
защитник 

Роден на: 9.09.1992 г.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 03.03.2016 г. в мача 
от ХХІІI кръг ПФК „Ботев“ 
(Пловдив) - „Славия“ - 
0:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 11. 
национален 
отбор: Кения, 16 мача.

7. Борислав Балджийски
Полузащитник

Роден на: 12.10.1990 г. 
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 22.07.2013 г. в 
мача от I кръг „Славия“ - 
„Берое“ 0:2. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 16.
Голове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 5.
Младежки национален 
тим: 8 мача.

8. Божидар Васев
Полузащитник

Роден на: 14.03.1993 г.

Юноша на клуба.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 01.05.2011 г. в мача 
от ХХІV кръг „Видима-
Раковски“ (Севлиево) - 
„Славия“ - 2:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 3.
Юношески национален 
тим: 10 мача.

10. Янис Карабельов
Полузащитник

Роден на: 8.03.1996 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 28.09.2013 г. в мача 
от XI кръг „Славия“ - 
„Левски“ 0:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 32.
Голове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 1. 
Младежки национален 
тим: 3 мача.
Юношески национален 
тим: 24 мача

16. Александър Златков
Полузащитник

Роден на: 31.01.1999
Юноша на клуба.
Юношески национален 
тим: 6 мача.
Предстои му официален 
дебют с „бялата“ 
фланелка в ППЛ.

17. Георг Илиев
Полузащитник

Роден на: 23.10.1994 г.

Младежки национален 
тим: 1 мач.
Предстои му официален 
дебют с „бялата“ 
фланелка в ППЛ.

21. Мартин Станкев
Полузащитник

Роден на: 29.07.1989 г. 
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 04.04.2015 г. в мача 
от XXIV кръг „Марек“ - 
„Славия“ 1:0. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 3.
Голове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 1.

22. Владимир 
Семерджиев
Полузащитник

Роден на: 27.05.1995 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 17.05.2014 г. в мача 
от ХL кръг „Славия“ - 
„Пирин“ (ГД) 2:0. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 34. 
Голове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 1. 
Младежки национален 
тим: 2 мача.

27. Емил Мартинов 
Полузащитник

Роден на: 18.03.1992 г.
Юноша на клуба.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 13.06.2009 г. в мача 

от ХХХ кръг „Славия“ - 
„Локомотив“ (Сф) 2:2. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 23.

35. Георги Йомов
Полузащитник

Роден на: 6.07.1997 г.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 21.02.2016 г. в мача 
от XXI кръг „Славия“ - 
„Черно море“ - 0:0. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 13.
Голове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 2.
Юношески национален 
тим: 8 мача.

71. Емил Стоев
Полузащитник

Роден на: 17.01.1996 г. 
Юноша на клуба.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 01.03.2014 г. в 
мача от XXV кръг ЦСКА - 
„Славия“ 3:0. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 30.
Голове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 2. 
Младежки национален 
тим: 2 мача.
Юношески национален 
тим: 23 мача, 2 гола.

9. Сердер Сердеров
Нападател 
Роден на: 10.03.1994 г.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в „А“ 
ПФГ: 21.02.2016 г. в мача 
от XXI кръг „Славия“ - 
„Черно море“ - 0:0. 

Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 11. 
Голове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 2.

14. Ивайло Димитров
Нападател

Роден на: 26.03.1989 г. 
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 19.04.2015 г. 
в мача от XXVI кръг 
„Черно море“ - „Славия“ 
1:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 33. 
Голове за „Славия“ в 
„А“ пФГ: 8. 

19. Калоян Кръстев 
Нападател

Роден на: 24.01.1999 г. 
Юноша на клуба.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 07.12.2015 
г. в мача от ХІХ кръг 
„Славия“ - „Локомотив“ 
(Пд) 3:0. 
Мачове за „Славия“ 
в „А“ пФГ: 10. 
Юношески 
национален тим: 
14 мача, 2 гола.

Спортно-технически щаб
Старши треньор: Александър Тарханов
помощници: Мартин Кушев, Владимир Иванов
Треньор на вратарите: Радостин Станев
Администратор: Николай Янкулов
Лекар: д-р Любен Ангелов 
Домакин: Венцислав Савов
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първенец в Елитна-
та юношеска група на 
България до 19 години 
и за пореден път дока-
за, че школата на клуба 
е една от водещите у 
нас. В среща от предпо-
следния 33-ти кръг на 
шампионата “белите” 
победиха с разгромно-
то 6:0 у дома “Локомо-
тив” (Горна Оряховица). 
Тодор Динов даде аванс 
още в 12-ата минута, а 
13 минути след това Йор-
дан Попов удвои пред-
нината за отбора, воден 
от Ивайло Семерджиев. 
Александър Златков на-
прави 3:0 пет минути 
след почивката, докато 
Цветомир Вачев се раз-
писа четвърт час преди 
края на мача. В 86-ата 
минута отново Попов 
вкара за 5:0 за радост 
на славистката агитка, 
дошла да подкрепи тима 
в срещата на помощния 
терен на ст.”Славия”. 
Минута преди края “бе-
лите” получиха дузпа. 
Гръцкият вратар Анто-
нис Стергиакис я изпъ-
лни, стражът на гостите 

Шампиони в елитната юношеска 
група на България до 19 години 

изби първия удар, но при 
добавката нямаше какво 
да направи и Стергиакис 
оформи крайното 6:0. 

Младите слави-
сти завършиха сезона 
с актив от 71 точки, с 
две повече от класи-
рания на втора пози-
ция състав на “Литекс”. 

В 30-ия кръг “Славия” по-
стигна изключително ва-
жен успех с 2:1 като гост 
срещу “Левски”. Победа-
та в столичното дерби 
отвори пътя на “белите” 
към първата позиция в 
крайното подреждане.  
След четвърт час игра 
славистите взеха аванс 

чрез Фабиен Георгиев, 
който се възползва от 
грешка на защитата на 
домакините, открад-
на топката и преодоля 
вратаря Антон Илиев. 
До края на полувремето 
“белите” можеха да вка-
рат и втори гол, но удар 
на Денис Николов се 

отби в напречната гре-
да. С пропуск пред вра-
тата на “сините” се от-
личи и Цветомир Вачев. 
Само минута след под-
новяване на играта 
“Левски” достигна до из-
равнителен гол чрез Ни-
колай Стоянов. Той се 
възползва от неточност 
в отбраната на “Славия” 
и направи резултата 1:1. 
След това “белите” отно-
во имаха превъзходство, 
но трябваше да чакат до 
последната минута на 
дербито, за да се поздра-
вят с решително попаде-
ние. Негов автор стана 
Йордан Попов, раз-
писвайки се от съвсем 
близка дистанция. 
В добавеното време 
Алекс Боримиров не 
сдържа нервите си, из-
рита вратаря Антонис 
Стергиакис и получи ди-
ректен червен картон. 

Асен ДАСКАЛОВ

Славистите получиха шампионския си трофей при юношите по време 
на почивката на домакинския двубой на първия състав срещу „Монтана” 

26 кръг
„Нефтохимик” – „Славия” 0:1
27 кръг 
„Славия” – „Монтана”  4:0
28 кръг 
„Верея” – „Славия”  0:2
29 кръг
„Славия” – „Черно море” 2:0
30 кръг
„Левски” – „Славия”  1:2
31 кръг 
„Славия” – ФК „София”  3:0 сл.
32 кръг
„Ботев” (Пловдив) – „Славия” 1:0
33 кръг
„Славия” – „Локомотив” (ГО) 6:0
34 кръг
„Литекс” – „Славия”  3:1

Крайно класиране:
1. „СЛАВИЯ” 32 22 5 5 66-23 71 т
2. „Литекс” 32 22 3 7 88-31 69
3. „Лудогорец” 32 21 3 8 83-32 66
4. „Ботев” (Пд) 32 20 5 7 73-29 65
5.  ЦСКА 32 16 9 7 55-32 57
6. „Септември”  (Сф) 32 17 5 10 80-54 56
7. „Берое” 32 17 5 10 47-38 56
8. „Левски” 32 17 3 12 77-52 54
9. „Черно море” 32 15 2 15 52-59 47
10.  „Монтана” 32 13 3 16 37-57 42
11.  „Нефтохимик” 32 11 4 17 35-51 37
12.  „Верея” 32 9 7 16 35-60 34
13.  „Пирин” (Бл) 32 8 10 14 46-63 34
14.  „Черноморец” 32 10 3 19 37-91 33
15.  „Локо” (Пд) 32 8 7 17 39-54 31
16.  ФК „София” 32 5 0 27 16-82 15
17.  „Локо” (ГО) 32 2 4 26 27-85 10

РЕЗУЛТАТИ И КРАйНИ КЛАСИРАНИя СЕЗОН 2015/2016

Елитна юношеска група 
на България до 17 години 

21 кръг
„Славия” – ОФК „Спартак” (Пл) 3:1
22 кръг
„Дунав 2010” (Русе) – „Славия 0:2
23 кръг 
„Славия” – „Берое”  1:0
24 кръг
ОФК „Пирин” (Бл) – „Славия” 1:2
25 кръг 
„Славия” – „Лудогорец” (Разград) 1:4
26 кръг
„Литекс” – „Славия”  3:0
27 кръг
„Славия” – „Локомотив” (Пд) 1:2
28 кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 1:1
29 кръг
„Славия” – „Ботев” (Пд)  1:0 
30 кръг
„Спартак С94” (Пд) – „Славия” 0:2
31 кръг 
„Славия” – ЦСКА  0:0
32 кръг 
„Септември” (София) – Славия” 4:0
33 кръг
„Славия” – Черно море” 2:1
34 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия” 1:1

Крайно класиране:
1. „Лудогорец” 32 26 3 3 102-23 81 т
2. „Септември” (Сф) 32 21 7 4 93-39 70
3.  „Литекс” 32 21 6 5 84-27 69
4. „Левски” 32 22 3 7 92-32 69
5. „СЛАВИЯ” 32 20 5 7 58-28 65
6. „Ботев” (Пд) 32 13 10 9 39-21 49

7. „Ч. море” 32 13 5 14 48-42 44
8. ОФК „Спартак” (Пл) 32 11 8 13 43-62 41
9.  „Берое” 32 12 4 16 37-61 40
10.  „Локо” (Пд) 32 10 8 14 34-52 38
11.  ОФК „Пирин” (Бл) 32 11 5 16 37-56 38
12.  ЦСКА 32 9 10 13 32-35 37
13.  „Спартак С94” (Пд)32 8 10 14 33-45 34
14.  „Левски-Раковски”32 5 10 17 26-57 25
15.  „Дунав 2010” 32 7 3 22 25-86 24
16.  „Черноморец” 32 5 6 21 17-86 21
17.  „Чавдар” 32 4 5 23 18-66 1

Елитна юношеска група 
до 15 години, Югозападна зона

22 кръг 
„Витоша” (Бистрица) – „Славия” 2:3
23 кръг
„Славия” – „ЕСФА (София) 13:0
24 кръг
„Марек 1915” (Дупница) – Славия” 0:7
25 кръг
„Славия” – „Пирин 2001” (Блг) 4:0
26 кръг
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Славия” 1:4
27 кръг
„Ферион” (София) – „Славия” 3:0 
28 кръг
„Славия” – „Миньор” (Перник) 7:1
29 кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 0:2 
30 кръг
„Славия” – „Локо1929” (София) 5:0

Крайно класиране: 
1. „Левски” 30 27 2 1 132-14     83 т
2. ЦСКА 30 26 2 2 120-19 80
3. „СЛАВИЯ” 30 25 0 5 105-22 75
4. „ДИТ Спорт” 30 23 1 6 121-25 70
5. „Левски-Раковски” 30 18 4 8 78-37 58
6. „Витоша” 30 16 2 12 65-54 50
7. „Локо 1929” (Сф) 30 13 7 10 37-29 46
8. „Ферион” (София) 30 14 2 14 45-67 44
9. ОФК „Пирин” (Бл) 30 14 1 15 52-49 43
10. „Чавдар” 30 9 6 15 27-46 33 
11. „Велбъжд” 30 7 6 17 30-63 27 
12. „Пирин 2001” (Бл) 30 7 4 19 18-64 25 
13. „Миньор” (Перник) 30 5 6 19 23-90 21 
14. „Марек 1915” 30 3 5 22 13-79 14 
15. „БМ Спорт” (София) 30 4 2 24 18-112 14 
16. ЕСФА (София) 30 3 2 25 19-133 11

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

15 кръг
„Славия” – „Лъвчета”  1:0
16 кръг
ЦСКА – „Славия”  0:0
17 кръг
ФК „София” – „Славия”  0:11
18 кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 3:0
19 кръг 
„Левски-Раковски” – „Славия” 3:0
20 кръг 
„Славия” – „Левски”  1:0
21 кръг
ДИТ Спорт – „Славия”  0:0
22 кръг
„Славия” – „Септември” (София) 4:0

           Елитна юношеска група 
       на България до 19 години 
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Треньорът на юношите старша възраст Ивай-
ло Семерджиев изведе „белите“ до шампионската 
титла в Елитната група на България до 19 годи-
ни. Специалистът говори пред вестник „Славия“ за 
случилото се в първенството, в което славистите 
напълно заслужено триумфираха.

можем. Съперниците 
бъркаха в някои мно-
го важни срещи, а ние 
направихме доста по-
малко грешки в срав-
нение с тях. Като цяло 
момчетата не се пода-
доха на напрежението и 
спечелиха титлата.

- „ Л у д о г о р е ц “ 
(Разград) ли бе най-
сериозният ви съпер-
ник?

- Силните отбори са 
много, не е само „Лудо-
горец“. „Литекс“, „Ботев“ 
(Пловдив), „Септември“ 
(София) също имаха 
реални шансове да се 
намесят в разпределе-
нието на призовите по-
зиции. Конкуренцията 
беше много сериозна.

- Кои са основните 
фактори, на които се 
дължи този успех?

- Колективът ни е си-
лен. В хода на втория 
дял от шампионата има-
ше доста играчи, които 
бяха в групата за мачо-
вете на първия състав. 
Това са Димитър Буров, 

Петко Христов, Алек-
сандър Златков, Ди-
митър Савов. Целият 
ни отбор е под наблю-
дение на треньорския 
щаб на мъжкия тим. 
Искам да благодаря за 
добрата работа и на 
Петко Петков, който 
сега е в щаба на Георги 
Дерменджиев, но воде-
ше нашия отбор до 19 
години преди да зами-
не за Разград. Все пак 
той започна сезона като 
треньор. Благодарим за 
грижите на изпълнител-
ния директор на клуба 
Веско Събев, както и за 
помощта от страна на 
шефа на школата Вла-
димир Иванов.

- Кой бе най-
значимият мач в шам-
пионата?

- Имахме поредица 
от много трудни двубои, 
които бяха равностой-
ни. Победихме „Лев-
ски“ с 2:1 на „Герена“. 
Направихме равенство 
срещу „Септември“, а 
те нарочно бяха пус-

нали в игра променен 
състав за мача си с нас. 
Тогава играха всичките 
футболисти, които уча-
стват в двубоите им във 
„В“ група. След това до-
пуснахме поражение и 
от „Ботев“ (Пловдив), 
но за радост отборът 
не се поддаде на на-
прежението, дошло от 
тези трудности. Помог-
на ни и това, че през 
зимата играхме много 
контролни мачове изця-
ло с мъжки отбори. Това 
бяха „Миньор“ (Перник), 
„Сливнишки герой“, 
„Рилски спортист“ и дру-
ги, които бяха с първите 
си състави срещу нас.

- Какво означава 
този успех за отбора?

- Наистина страш-
но много. Това е най-
високото стъпало при 
подрастващите, за-
щото в първенството 
срещнахме всичките 
топотбори в България, 
а не само от областта. 
Постижението ни е се-
риозно, а част от фут-
болистите в състава 
са родени през 1999 г. 
и трябваше да играят 
в Елитната група до 17 
години, а не при нас. 
Дългогодишният труд 
на момчетата опреде-
лено даде резултат. 
Титлата първо е на 
момчетата, а след това 
на всички останали. 
Има и футболисти, кои-
то напуснаха този отбор 
по различно време на 
първенството. Ивайло 
Марков е преотстъпен 
в „Сливнишки герой“, 
вратарят Християн Ва-
силев игра в „Янтра“ 
(Габрово) и помогна на 
отбора да се спаси от 
изпадане. Георги Йомов 
е основен футболист на 
представителния отбор. 
Китан Василев и Кало-
ян Кръстев също бяха 
част от първия състав 
на „Славия“. Тези мом-
чета се представят 
достойно. Искаме да 
имаме наши собствени 
кадри в представител-
ния тим. Никога не сме 
поставяли за цел да се 
спечели титлата на вся-
ка цена. 

„този успех наистина значи много”Ивайло 
Семерджиев:

Крайно класиране: 
1. „Левски” 22 21 0 1 126-16 63 т
2. ЦСКА 22 18 1 3 76-9 55 
3. „СЛАВИЯ” 22 15 2 5 56-18 47 
4. „ДИТ Спорт” 22 13 3 6 47-36 42 
5. „Лъвчета” 22 13 1 8 60-25 40 
6. „Левски-Р-ски” 22 10 4 8 41-27 34 
7. „Локо 1929” (Сф) 22 10 3 9 40-50 33 
8. „Чавдар” (Етроп) 22 6 2 14  18-59 20 
9. „Атлетик” 22 5 3 14 25-66 18 
10. ФК „София” 22 5 0 17 41-102 15 
11. „Спортист 13” 22 3 1 18 23-98 10 
12. „Септември” 22 2 2 18 14-61 8

за поредна година славистката 
школа стигна до титла, този път 
заслужено ликуваха момчетата от 
старшата взъраст  

Крайно  класиране:

1. „Левски” 9 8 0 1 56-8  24 т 

2. „ДИТ Спорт” 9 6 1 2 33-16  19 

3. „Национал” 9 6 0 3 39-26  18 

4. „СЛАВИЯ” 9 5 2 2 29-9  17 

5. ЦСКА 9 5 1 3 35-16  16 

6. „Локо 1929” (Сф) 9 5 1 3 22-14  16 

7. „Велбъжд” 9 3 1 5 11-30  10 

8. „Миньор” (Пк) 9 2 0 7   15-25   6 

9. „Левски-Р-ски” 9 1 2 6    7-31   5

10. ЕСФА 9 0 0 9    6-78   0

- Г-н Семерджиев, 
кой беше най-важният 
момент в шампионата?

- През цялата годи-
на сме мотивирани да 
покажем това, което 

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

4 кръг
9 април 
„Левски-Раковски” – „Славия” 0:5
5 кръг
„Славия” – „Миньор” (Перник) 2:0
6 кръг
ЕСФА (София) – „Славия” 0:7
7 кръг
„Славия” – ДИТСпорт (София) 2:2
8 кръг 
ЦСКА – „Славия”  1:1
9 кръг 
„Славия” – Национал” (София) 5:1
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триумфът е факт, „Славия” се завърна в Европа с победа

напред лавина, напред „белите”… 

Красиви славистки 
преветстват победата над 
„заглембе”
още за женския фенклуб 
„Славия” на 10 стр. 

И в Любин 
„бялата” 
торсида
бе на ниво

На първи 
европейски 
мач с татко. 
Малкият 
Александър 
Борисов с баща 
си Борислав  

Славистката агитка направи шествие по 
софийските улици преди двубоя Химнът „Бели богове” оглася ст. „Васил Левски”

И най-малките 
слависти имат 

фенклуб


