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В сгъстения цикъл 
на родния футболен 
шампионат, ето че 
едва приключилото  
минало първенство и 
новото вече е на дне-
вен ред. То ще бъде 
по-различно, не само 
заради промяната 
във формата си. Аб-
сурдната формула с 
разделянето на две 
половини на отбори-
те сега е заменена 
с поредното им на-
маляване в елитната 

дивизия. В „А” група 
вече те са сведени 
до санитарния мини-
мум от десет тима!? 
Това означава, че за 
почти всички клубо-
ве тези 36 мача ще 
са своего рода малки 
финали. И за тези, 
които ще разпреде-
лят четирите еврок-
воти и за другите, 
които ще се борят за 
оцеляване. 

За състава на 
„Славия” този шам-

пионат също е раз-
личен, поне от пред-
ходния. Няма я вече 
прехвалената селек-
ция с една дузина 
нови, от които днес 
не остана никой в от-
бора. Лошото е, че 
„белите” редици бяха 
напуснати и от двама 
от най-стойностните 
играчи - Касай и Фон-
сека. Ще липсва в 
първите двубои и ре-
ализаторът Ради Ва-
силев. Всичко това 
прави задачата пред 
момчетата на Иван 
Колев доста сложна, 
но не и невъзмож-
на. Сега е моментът 
младите в тима да 
докажат класата си. 
Включените в отбора 
юноши вече натрупа-
ха мачове в първия 
състав, а и носят в 
себе си слависткото. 
Освен това в групи-
те на подрастващи-
те вече са печели-
ли титли и медали. 
Остава само да на-
правят решителната, 

Поредна шампионска
титла при младите На стр. 14-15

но и доста трудна 
крачка в мъжкия фут-
бол, защото качества 
имат. 

Важна е и под-
крепата от трибуни-
те. Ако стадионът в 
полите на Витоша 
се оглася от мощ-
но „Славия” това ще 
даде криле на футбо-
листите и отново ще 
има „бяла” радост. 

Успех, момчета!      

Старши 
треньорът
Иван Колев 
преди 
новия сезон 

На стр. 10

Отново на старт
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Децата на "Славия"

За единайсти по-
реден път славистите 
осъществиха допит-
ване в интернет на 
сайта на НКС за избор 
на „Любимец на пу-
бликата”. Гласуването 
се осъществява след 
всеки изигран мач от 
отбора на „Славия” в 
шампионата или за 
купата. Наградата за 
сезон 2014-15 спече-
ли Жереми Манзоро с 
615 точки. След като 
не получаваше много 
шансове за изява през 
есента, французинът 
направи изключително 

Уважаеми читатели, днес ви запознава-
ме с Дария Георгиева Дойчинова. Малката 
чаровница е родена на 8 декември 2008 
година в София и е внучка на дългогодиш-
ната страньорка на в. „Славия” – Тони Ан-
донова. 

Очакваме вашите снимки на мал-
ките почитатели на „Славия“ или на 
домашните ви любимци, прегърнали 
„бялата” идея, или на някой друг ин-
тересен обект, свързан със „Славия”, 
както и текст към тях. Всички изпра-
тени фотоси до редакцията ще бъдат 
публикувани.

силна пролет и накрая 
заслужено ликуваше 
с ценния приз. Втори 
остана Радослав Ва-
силев, който водеше 
почти до края на сезо-
на, но на финалната 
права „белият” юноша 
позагуби сили. Трети 
е представителят на 
Централноафрикан-
ската република Фер-
нандер Касай.

Класирането включ-
ва 33 футболисти, а 
идеалният отбор в схе-
ма 4-4-2 е следният: 
Петков (Петров); Па-
нов, Пиргов, Везалов, 

Касай; Дяков, Бургзорг, 
Фонсека, Манзоро; Ва-
силев, Платини.

Дванайстото из-
дание на анкетата за-
почва на 17 юли със 
старта на новия сезон. 

Другите две тра-
диционни прояви във 
форума на сайта www.
slaviasofia.com също 
излъчиха своите по-
бедители. Играта с 
прогнози бе спечелена 
от Васил Йотов, а за 
първи голмайстор от 
Валери Шаренков.

Зимният стади-
он „Славия“ пусна 
часове за свободно 
пързаляне и през 
летните месеци. От 
4 юли до 25 септем-
ври любителите на 

кънките на лед ще 
могат да се отдадат 
на хобито си всяка 
събота от 18 до 19:30 
ч. и всяка неделя от 
11:30 до 13 ч. Цени-
те са същите, както 

и през редовния зи-
мен сезон – входът 
за леденото поле е 6 
лв, а чифт кънки под 
наем от гардероба 
на пързалката стру-
ва 3 лв.

Свободни пързалки 
и през лятото

Жереми Манзоро 
– играч на сезона

Мариян Насков Иванов е потомствен 
славист, трето поколение! Осемгодишният 
ученик в 35-то СОУ, се зарича да не про-
пуска мач на „белите” си любимци през 
новия сезон. 

Крайно класиране за 2014-2015
 

1.  Жереми Манзоро  615 точки 
2. Радослав Василев   545  
3.  Фернандер Касай   277  
4.  Карлос Фонсека   230  
5.  Цветомир Панов  181 
6.  Мишел Платини  178  
7.  Мичел Бургзорг  140  
8.  Георги Петков  97 
9.  Емил Петров  88 
10.  Димитър Пиргов  75 
11.  Костадин Дяков  65 
12.  Димитър Везалов  63 
13.  Петър Атанасов  58 
14.  Диего Фераресо  50 
15. Кире Ристевски  48 
16.  Душан Савич  41 

Бюлетин

17.  Янис Карабельов   39 
18-19.  Владимир Семерджиев  33 
18-19.  Ивайло Димитров  33 
20.  Марио Кирев  25 
21.  Иван Вълчанов   23 
22.  Фернандо да Силва  21 
23.  Станислав Генчев  17 
24.  Славчо Шоколаров  13 
25.  Вилян Бижев  10 
26. Димитър Георгиев  7 
27-29. Димитър Тодоров  6 
27-29.  Емил Стоев  6 
27-29.  Мартин Станкев  6 
30-32.  Ангел Грънчов  5 
30-32. Крум Стоянов  5 
30-32. Пламен Крумов  5 
33.  Франк Мбарга  4
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Няма как сла-
вистите да 
не очакват с 

повече или по-малко 
свити сърца предсто-
ящия сезон в „А” гру-
па. От години българ-
ският футбол върви 
усилено към полураз-
пад и след центрове 
като Велико Търново, 
Русе, Плевен, Сливен, 
Бургас, Перник и др., 
които са в перифери-
ята, към днешна дата 
още две традиционни 
исторически марки у 
нас - ЦСКА и „Локо-
мотив” (София) също 
са при аматьорите. „А” 
група сега е само от 
10 отбора, които ще 
играят по 4 пъти по-
между си. Или с други 
думи – първенството 
ще продължи цели 36 
кръга.

В този смисъл „А” 
група като цяло въоб-
ще не става по-силна, 
а по-скоро отборите 
са все по-слаби и по-
слаби от година на 
година. Пари за селек-
ция това лято имаше 
много само в „Лудо-
горец”, достатъчно в 
изцяло финансирания 
от държавата „Берое” 
и горе-долу в „Литекс”. 
Останалите, в това 
число и „Славия” ви-
димо се оправят на му-
скули. Това явно и вид-
но са икономическите 
реалности в страната.

При „белите” вече 
го няма съвсем неот-
носителния финансов 

обявявано 
от клубното 
ръководство

е абсолютен факт, че 
очертаващият се бюд-
жет на „Славия” веро-
ятно ще бъде наполо-
вината от този, зало-
жен на старта на сезон 
2014/2015 г. и отстоял  
почти стартовите си 
параметри до края на 
първенството.

Най-добре това 
личи по привлечени-
те футболисти. Не 
по качествата им, за-
щото най-вероятно те 
са достатъчно добри 
играчи, за да хванат 
окото на специалист 
като Иван Колев. А 
по видните скромни 
финансови нива на 
новия „бял” отбор . 
Най-просто казано – 
тръгнаха си футболи-
сти като Касаи, Фон-
сека, Станислав Ген-
чев, Бургзорг, Мишел 
Платини, а дойдоха 
Мартин Дечев, Живко 

лично от президента 
на клуба Венцеслав 
Стефанов. Той обяви, 
че БФС и „Славия” ще 
съдят немския инве-
ститор, който не изпъ-
лни поетия чрез под-
писан договор анга-
жимент по строежа на 
нов стадион на „Овча 
купел”. И това се случ-
ва, след като „Славия” 
похарчи много пари, за 
да подготви и предо-
стави необходимата 
обемна и сложна доку-
ментация за стартира-

ньорът Иван Колев – 

специалист с 
доказано око 

за нови играчи, който 
в едно първенство взе 
три поредни победи 
над „Левски” и спря не-
гативната серия срещу 
вековния съперник. 
Именно опитът и кла-
сата на Колев са сери-
озен плюс за „белите”. 
Другият положителен 
факт е, че сегашната 
ситуация просто на-

Охладен бързо-бързо 
след четвъртия кръг, 
когато дойде нелепа-
та и случайна загуба 
в „Надежда” от „Локо-
мотив” (София). Сега 
настроенията сред 
„белите” фенове са до-
ста по-разнопосочни. 
Може пък промяната 
да дойде с обратен 
знак в сравнение с 
развитието на преди-
шния сезон.

Николай КРЪСТЕВ

Сезонът на 
неизвестностите

разкош, в който на-
прави оказалата се 
погрешна и сбъркана 
селекция Милен Ра-
дуканов само преди 
година. Сега и без да 
бъде 

Атанасов и Антон Ка-
рачанаков.

Вторият негативен 
щрих, освен скромната 
като финансов ресурс 
досегашна селекия 
на славистите, дойде 

не на проекта.
Но ако все пак, се 

опитаме да потърсим 
и оптимизъм на старта 
на сезона ще го наме-
рим най-малкото в две 
посоки. Първата е тре-

лага използването на 
повече млади футбо-
листи от школата. Веч-
ният въпрос доколко 
готови са те за мъжкия 
футбол отново е без 
категоричен отговор.

И вместо финал 
нека си спомним енту-
сиазма на „Овча купел” 
точно преди година. 

Сезонните карти 
вече са в продажба

По утвърдена вече традиция и този сезон 
се продават абонаментни пропуски за мачо-
вете на „белия” футболен отбор. Сeзонните 
карти за срещите на ПФК „Славия” от пред-
стоящия шампионат в „А“ група струват 
60 лева. Картите се продават на стадиона на 
„белите“ от събота, 11 юли. 

Пропуските за сезон 2015-2016 важат за 18 
домакински мача от шампионата и за всички 
двубои у дома в турнира за купата на България. 
Цената на стандартен билет за мачовете на 
стадион „Славия“ остава непроменена - 10 
лева. 

Продължава продажбата 
на тритомниците от ли-
митираната серия, по-

светена на „белия” клуб. В спе-
циален футляр са събрани три-
те книги за слависткия юбилей: 
„Хрониките на „Славия” на Нико-
лай Кръстев, алманах „100 годи-
ни "Славия“ и „Един век футбол 
в бяло“ на Камен Огнянов. Уни-
калното издание е с нови специ-
ални корици, разделител, както 

и с допълнителни шест форзац-
ни страници с големи снимки 
на легендарни отбори на клуба. 
Серията е номерирана от 1 до 
100, като представлява истинско 
колекционерско бижу, събрало 
историята на „Славия” в 1084 
страници. Комплекти се прода-
ват само в магазина на Българ-
ския национален фен клуб на ул. 
„Бяло море” №2 в София. Цената 
на луксозния тритомник е 120 лв.

Посоки 
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Акценти:
- „Славия“ запи-

са по-малко загуби 
навън, отколкото 
у дома през сезон 
2014/15 в елита. От 
домакинствата си 
„белите“ взеха 7 по-
беди, но регистрира-
ха също толкова за-
губи. Две бяха равен-
ствата на собствения 

стадион, а общият 
домакински актив е 
23 точки при голова 
разлика 24-21. Като 
гости славистите на-
трупаха 20 точки (5 
победи, 5 равенства 
и 6 загуби, голова 
разлика 16-17).

- 34 души играха с 
белия екип в 32-ата 
мача на „Славия“ в 

първенството. От 
тях в 22-ата двубоя 
от редовния сезон 
участие записаха 31 
човека, а в десетте 
плейаутни срещи – 
26. Четирима изигра-
ха над 2000 минути, а 
други 10 – над 1000. 
През редовния сезон 
няма нито един фут-
болист, който да е бил 

на терена във всички 
срещи. Защитникът 
Димитър Везалов 
има записани 21 
мача, пропускайки 
единствено госту-
ването на „Хасково“ 
от XXI кръг. Само 
Жереми Манзоро пък 
игра във всички дву-
бои от плейофната 
фаза

- 78 жълти и 4 чер-
вени картона бяха по-
казани на 24 души от 
отбора по време на 

Четирима записаха над 2000 минути
за „белите“ в „А“ група през сезона

Редовен сезон

I кръг, 19.07.2014 г.
„Славия” – „Марек” 4:1
(Фонсека, М. Платини, Ст. Генчев, В. 
Бижев) 
II кръг, 26.07.2014 г.
„Локомотив” (Пд) – „Славия” 1:1
(М. Платини)
III кръг, 3.08.2014 г.
„Славия” – ЦСКА 2:2
(Бургзорг, М. Платини)
IV кръг, 9.08.2014 г.
„Локомотив” (Сф) – „Славия” 1:0
V кръг, 16.08.2014 г.
„Славия – „Берое” 0:2
VI кръг, 24.08.2014 г.
ПФК „Ботев” (Пд) – „Славия” 2:0
VII кръг, 30.08.2014 г.
„Славия” – „Литекс” 0:2
VIII кръг, 14.09.2014 г.
„Левски” – „Славия” 2:0
IX кръг, 19.09.2014 г.
„Славия” – „Черно море” 1:3
(М. Платини)
X кръг, 28.09.2014 г.
„Славия” – „Хасково” 1:0
(Р. Василев)
XI кръг, 4.10.2014 г.
„Лудогорец” – „Славия” 0:0
XII кръг, 19.10.2014 г.
„Марек” – „Славия” 0:2
(Р. Василев, М. Платини)
XIII кръг, 24.10.2014 г.
„Славия” – „Локомотив” (Пд) 0:2
XIV кръг, 1.11.2014 г.
ЦСКА – „Славия” 0:0
XV кръг, 8.11.2014 г.
„Славия” – „Локомотив” (Сф) 1:2
(Д. Савич)
XVI кръг, 23.11.2014 г.
„Берое” – „Славия” 1:1
(Р. Василев)
XVII кръг, 29.11.2014 г.
„Славия” – ПФК „Ботев” (Пд) 3:0
(Фонсека, Р. Василев - 2)
XVIII кръг, 7.12.2014 г.
„Литекс” – „Славия” 2:0

XIX кръг, 13.12.2014 г.
„Славия” – Левски” 3:1
(Манзоро – 3)
XX кръг, 27.02.2015 г.
„Черно море” – „Славия” 2:0
XXI кръг, 17.03.2015 г.
„Хасково” – „Славия” 1:5
(Р. Василев – 2, П. Атанасов, Мбарга, 
Манзоро)
XXII кръг, 14.03.2015 г.
„Славия” – „Лудогорец” 0:3

Плейаутна фаза
XXIII кръг, 21.03.2015 г.
„Славия” – „Локомотив” (Пд) 3:0
(П. Атанасов, Р. Василев – 2)
XXIV кръг, 4.04.2015 г.
„Марек” – „Славия” 1:0
XXV кръг, 11.04.2015 г.
„Славия” – „Левски” 1:0
(Фонсека)
XXVI кръг, 19.04.2015 г.
„Черно море” – „Славия” 1:1
(И. Димитров)
XXVII кръг, 27.04.2015 г.
„Славия” – „Хасково” 0:0
XXVIII кръг, 2.05.2015 г.
„Локомотив” (Пд) – „Славия” 1:2
(Пиргов, Р. Василев)
XXIX кръг, 8.05.2015 г.
„Славия” – „Марек” 4:0
(Фонсека – 2, Манзоро – 2)
XXX кръг, 16.05.2015 г.
„Левски” – „Славия” 2:3
(Пиргов, П. Атанасов, Манзоро)
XXXI кръг, 22.05.2015 г.
„Славия” - „Черно море” 1:3
(Манзоро)
XXXII кръг, 27.05.2015 г.
„Хасково” – „Славия” 0:1
(П. Атанасов)

Класиране след редовния сезон
(до XXII кръг):

отбор м п р з г.р. т
1. „Лудогорец” 22 14 5 3 46-14 47
2. ЦСКА 22 13 5 4 39-15 44
3. „Локо ” (Сф) 22 12 3 7 29-24 39
4. „Литекс” 22 12 3 7 37-24 39
5. „Берое” 22 11 5 6 34-21 38
6. ПФК „Ботев” (Пд) 22 11 3 8 32-26 36

7. „Левски” 22 10 4 8 36-25 34
8. „Черно море” 22 9 4 9 26-24 31
9. „СЛАВИЯ” 22 6 5 11 24-30 23
10. „Локо ” (Пд) 22 5 5 12 13-36 20
11. „Марек” 22 3 5 14 8-45 14
12. „Хасково” 22 2 1 19 12-52 7

Класиране само от плейофната фаза 
на първенството:

Първа шестица
1. „Берое“ 10 4 5 1 12-9 17
2. „Лудогорец“ 10 4 4 2 17-10 16
3. „Локо“ (Сф) 10 4 4 2 10-7 16
4. „Литекс“ 10 4 3 3 12-12 15
5. ЦСКА 10 1 5 4 6-12 8
6. ПФК „Ботев“ (Пд) 10 1 3 6 6-13 6
Втора шестица
1. „Левски” 10 7 1 2 30-8 21
2. „СЛАВИЯ” 10 6 2 2 16-8 20
3. „Черно море” 10 6 1 3 16-12 19
4. „Локо” (Пд) 10 4 0 6 15-16 12
5. „Хасково” 10 2 2 6 6-19 8
6. „Марек” 10 2 0 8 6-26 6

Крайно класиране в „А” група - 
2014/2015

Първа шестица
1. „Лудогорец“ 32 18 9 5 63-24 63
2. „Берое“ 32 15 10 7 46-30 55
3. „Локо“ (Сф) 32 16 7 9 39-31 55
4. „Литекс“ 32 16 6 10 49-36 54
5. ЦСКА 32 14 10 8 45-27 52
6.  „Ботев“ (Пд) 32 12 6 14 38-39 42
Втора шестица
7. „Левски” 32 17 5 10 66-33 56
8. „Черно море” 32 15 5 12 42-36 50
9. „СЛАВИЯ” 32 12 7 13 40-38 43
10. „Локо” (Пд) 32 9 5 18 28-52 32
11. „Марек” 32 5 5 22 14-71 20
12. „Хасково” 32 4 3 25 18-71 15

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
Редовен сезон

състезател игрови  мачо-
 мин  ве
1.Димитър Везалов 1845 21
2. Цветомир Панов 1716 20
3. Жереми Манзоро 1444 20
4. Диего Фераресо 1416 18
5. Георги Петков 1350 15
6. Мишел Платини 1350 15
7. Радослав Василев 1270 17
8. Фернандер Касай 1135 13
9. Мичел Бургзорг 1077 14

10. Фернандо да Силва 1073 15
11. Костадин Дяков 1001 12
12. Кире Ристевски 969 13
13. Иван Вълчанов 891 16
14. Карлос Фонсека 820 11
15. Станислав Генчев 817 12
16. Димитър Пиргов 662 12
17. Емил Петров 540 6
18. Душан Савич 532 8
19. Владимир Семерджиев 372 7
20. Крум Стоянов 299 5
21. Чавдар Янков 224 5
22. Ангел Грънчов 180 2
23. Пламен Крумов 135 2
24. Петър Атанасов 121 3
25. Вилиян Бижев 114 10
26. Димитър Георгиев 106 4
27. Славчо Шоколаров 100 2
28. Марио Кирев 90  1
29. Емил Стоев 31  3
30. Китан Василев 21  2
31. Франк Мбарга 16  1

Плейаутна фаза
състезател игрови  ма-
 минути чове
1.Жереми Манзоро 866 10
2. Костадин Дяков 777 9
3. Радослав Василев 669 8
4. Димитър Пиргов 652 8
5. Марио Кирев 642 8
6. Карлос Фонсека 611 7
7. Диего Фераресо 591 7
8. Петър Атанасов 519 8
9. Иван Вълчанов 504 7
10. Цветомир Панов 474 6
11. Пламен Крумов 461 6
12. Фернандер Касай 454 6
13. Владимир Семерджиев 453 8
14. Димитър Везалов 450 5
15. Франк Мбарга 284 4
16. Янис Карабельов 225 4
17. Славчо Шоколаров 211 6
18. Ивайло Димитров 195 3
19. Ангел Грънчов 182 3
20. Крум Стоянов 171 5
21. Георги Петков 135 2
22. Емил Петров 123 2
23. Мартин Станкев 45 1
24. Станислав Генчев 45 1
25. Емил Стоев 28 3
26. Димитър Тодоров 10 1

Французинът Жереми Манзоро взе участие в 30 шампио-
натни мача за „Славия“ и единствен игра във всички двубои 
от плейаутната фаза

Жереми 
Манзоро
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двубоите от „А“ гру-
па. На два пъти от те-
рена бе отстраняван 
Цветомир Панов.

- Дванадесет чо-
века реализираха 
40-те попадения за 
„Славия“ във врати-
те на съперниците. 
Половината от тях 
вкараха 34 пъти! 
Любопитно е, че 21 
гола са дело на чуж-
денците в отбора, а 
останалите 19 – на 
българските футбо-
листи. Три попадения 
паднаха след точно 
изпълнени дузпи.

- 17 арбитри ръко-
водиха 32-ата мача 
на „белите“ в „А“ 

група този сезон. 
Петима от тях бяха 
рефери в половина-
та от двубоите – 16. 
Георги Кабаков, кой-
то бе главен съдия в 
четири двубоя на „бе-
лите“, ръководи два-
та мача на „Славия“ 
срещу „Берое“, 
както и двете до-
макински срещи с 
„Левски“ през сезона. 
Рекордьор по брой 
показани картони е 
Никола Попов, при 
чието ръководство 
„белите“ направиха 
домакински „хикс“ с 
ЦСКА (2:2) и спече-
лиха на „Герена“ сре-
щу „сините“ (3:2). В 

редовния сезон само 
веднъж реферите са 
гонили състезател на 
съперника на „бели-
те“ (Аймен Белаид от 
„Левски“, XXIX кръг). 
В плейаутната фаза 
това се случи два 
пъти – Милен Лахчев 
от „Марек“ (XXIX кръг) 
и Веселин Минев от 
„Левски“ (XXX кръг).

- Пред най-много 
публика през цялото 
първенство футбо-
листите на „Славия“ 
играха при домакин-
ството в дербито с 
„червените“ от III кръг 
на 3 август – 4000 
зрители.

Шампионат 2014/15
състезател игрови  ма-
 минути чове
1. Жереми Манзоро 2310 30
2. Димитър Везалов 2295 26
3. Цветомир Панов 2190 26
4. Диего Фераресо 2007 25
5. Радослав Василев 1939 25
6. Костадин Дяков 1778 21
7. Фернандер Касай 1589 19
8. Георги Петков 1485 17
9. Карлос Фонсека 1431 18
10. Иван Вълчанов 1395 23
11. Мишел Платини 1350 15
12. Димитър Пиргов 1314 20
13. Мичел Бургзорг 1077 14
14. Фернандо да Силва 1073 15
15. Кире Ристевски 969 13
16. Станислав Генчев 862 13
17. Владимир Семерджиев 825 15
18. Марио Кирев 732 9
19. Емил Петров 663 8
20. Петър Атанасов 640 11
21. Пламен Крумов 596 8
22. Крум Стоянов 470 10
23. Ангел Грънчов 362 5
24. Славчо Шоколаров 311 8
25. Франк Мбарга 300 5
26. Янис Карабельов 225 4
27. Чавдар Янков 224 5
28. Ивайло Димитров 195 3
29. Вилиян Бижев 114 10
30. Димитър Георгиев 106 4
31. Емил Стоев 59 6
32. Мартин Станкев 45 1
33. Китан Василев 21 2
34. Димитър Тодоров 10 1

ДИСЦИПЛИНАТА
Редовен сезон

състезател жк чк
1. Цветомир Панов 4 2
2. Диего Фераресо 4 1
3. Фернандо да Силва 7 -
4. Жереми Манзоро 6 -
5. Мичел Бургзорг 6 -
6. Димитър Пиргов 5 -
7. Георги Петков 3 -
8. Димитър Везалов 3 -
9. Емил Петров 3 -

10. Кире Ристевски 3 -
11. Иван Вълчанов 2 -
12. Карлос Фонсека 2 -
13. Фернандер Касай 2 -
14. Мишел Платини 2 -
15. Душан Савич 1 -
16. Костадин Дяков 1 -
17. Радослав Василев 1 -
18. Станислав Генчев 1 -
Общо: 56 жълти и 3 червени картона

Плейаутна фаза
състезател жк чк
1. Марио Кирев 0 1
2. Карлос Фонсека 3 -
3. Пламен Крумов 3 -
4. Димитър Везалов 2 -
5. Костадин Дяков 2 -
6. Жереми Манзоро 2 -
7. Георги Петков 2 -
8. Владимир Семерджиев 2 -
9. Радослав Василев 2 -
10. Крум Стоянов 1 -
11. Франк Мбарга 1 -
12. Цветомир Панов 1 -
13. Петър Атанасов 1 -
Общо: 22 жълти и 1 червен картон

Шампионат 2014/15
състезател жк чк
1. Цветомир Панов 5 2
2. Диего Фераресо 4 1
3. Марио Кирев 0 1
4. Жереми Манзоро 8 -
5. Фернандо да Силва 7 -
6. Мичел Бургзорг 6 -
7. Георги Петков 5 -
8. Димитър Пиргов 5 -
9. Димитър Везалов 5 -
10. Карлос Фонсека 5 -
11. Емил Петров 3 -
12. Кире Ристевски 3 -
13. Костадин Дяков 3 -
14. Пламен Крумов 3 -
15. Радослав Василев 3 -
16. Владимир Семерджиев 2 -
17. Иван Вълчанов 2 -
18. Мишел Платини 2 -
19. Фернандер Касай 2 -
20. Станислав Генчев 1 -

21. Душан Савич 1 -
22. Крум Стоянов 1 -
23. Петър Атанасов 1 -
24. Франк Мбарга 1 -
Общо: 78 жълти и 4 червени картона

ГОЛМАЙСТОРИТЕ
състезател голове
1. Радослав Василев 10 (1)
2. Жереми Манзоро 8 (1)
3. Карлос Фонсека 5
4. Мишел Платини 5 (1)
5. Петър Атанасов 4
6. Димитър Пиргов 2
7. Мичел Бургзорг 1
8. Франк Мбарга 1
9. Станислав Генчев 1
10. Вилиян Бижев 1
11. Ивайло Димитров 1
12. Душан Савич 1
Общо: 40 гола
Забележка: В скоби са посочени головете 
от наказателен удар

СЪДИИТЕ
Редовен сезон

съдия м п р з жк чк т
1. Цветан Кръстев 3 2 0 1 9 0 6
2. Георги Кабаков 3 1 1 1 5 1 4
3. Георги Димитров 2 2 0 0 5 0 6
4. Станислав Ставров 2 1 1 0 7 0 4
5. Никола Попов 2 0 1 1 7 0 1
6. Станислав Тодоров 2 0 1 1 2 0 1
7. Ивайло Стоянов 2 0 0 2 2 1 0
8. Таско Тасков 2 0 0 2 5 0 0
9. Владимир Вълков 1 0 1 0 7 0 1
10. Ангел Баялцалиев 1 0 0 1 3 1 0
11. Ал. Костадинов 1 0 0 1 2 0 0
12. Георги Йорданов 1 0 0 1 2 0 0

Плейаутна фаза
съдия м п р з жк чк т
1.Георги Игнатов 2 1 1 0 3 0 4
2. Никола Попов 1 1 0 0 6 0 3
3. Георги Кабаков 1 1 0 0 5 0 3
4. Вихрен Манев 1 1 0 0 1 0 3
5. Адриан Петров 1 1 0 0 1 0 3
6. Таско Тасков 1 1 0 0 1 0 3
7. Станислав Тодоров 1 0 1 0 1 0 1
8. Георги Давидов 1 0 0 1 3 0 0
9. Стефан Апостолов 1 0 0 1 1 1 0

Шампионат 2014/15
съдия м п р з жк чк т
1. Георги Кабаков 4 2 1 1 10 1 7
2. Цветан Кръстев 3 2 0 1 9 0 6
3. Никола Попов 3 1 1 1 13 0 4
4. Таско Тасков 3 1 0 2 6 0 3
5. Станислав Тодоров 3 0 2 1 3 0 2
6. Георги Димитров 2 2 0 0 5 0 6
7. Станислав Ставров 2 1 1 0 7 0 4
8. Георги Игнатов 2 1 1 0 3 0 4
9. Ивайло Стоянов 2 0 0 2 2 1 0
10. Вихрен Манев 1 1 0 0 1 0 3
11. Адриан Петров 1 1 0 0 1 0 3
12. Владимир Вълков 1 0 1 0 7 0 1
13. Ангел Баялцалиев 1 0 0 1 3 1 0
14. Ст. Апостолов 1 0 0 1 1 1 0
15. Георги Давидов 1 0 0 1 3 0 0
16. Ал. Костадинов 1 0 0 1 2 0 0
17. Георги Йорданов 1 0 0 1 2 0 0

ПУБЛИКАТА
съперник зрители
Редовен сезон
„Марек“ 1000
ЦСКА 4000
„Берое“ 400
„Литекс“ 300
„Черно море“ 150
„Хасково“ 120
„Локомотив“ (Пд) 130
„Локомотив“ (Сф) 300
„Ботев“ (Пд) 200
„Левски“ 3000
„Лудогорец“ 300
Плейаутна фаза
„Локомотив“ (Пд) 200
„Левски“ 3000
„Хасково“ 200
„Марек“ 200
„Черно море“ 400
Общо: 13 900

(Редовен сезон: 9900; Плейофна фаза: 
4000. Данните са според публикациите 
на в. „Славия“)

Три победи над „сините“, без загуба от „червените“
Мачовете между столичните отбори в „А“ група този сезон бяха из-
ключително оспорвани и в тях славистите се представиха успешно. 
„Белите“ взеха три победи срещу един и същи опонент, както бе и 
в предходния сезон (виж статистиката). Този път обаче, потърпев-
ши бяха левскарите, преклонили глава два пъти на „Овча купел“ и 
веднъж на „Герена“. Единствено срещу столичния „Локомотив“ „бе-
лите“ не успяха да вземат точка. За първи път през XXI век „Славия“ 
не загуби и двата си двубоя за първенство срещу ЦСКА.

Столично първенство (2014/15)
Класиране:

1. „Локомотив“ (Сф) 8 4 1 3 7-7 13
2. ЦСКА  8 3 3 2 11-6 12
3. „СЛАВИЯ“  8 3 2 3 10-10 11
4. „Левски“  8 3 0 5 7-12 9
Резултати: „Славия“ – „Левски“ 0:2, 3:1, 1:0 и 3:2, „Славия“ – ЦСКА 2:2 
и 0:0, „Славия“ – „Локомотив“ (Сф) 0:1 и 1:2, „Локомотив“ (Сф) – ЦСКА 
0:3, 2:0, 1:0 и 1:1, „Локомотив“ (Сф) – „Левски“ 0:1 и 0:1, ЦСКА – „Левски“ 
2:0 и 3:0.

Столично първенство (2013/14)
Класиране:

1. ЦСКА  8 7 1 0 18-2 22
2. „СЛАВИЯ“  8 3 1 4 8-10 10
3. „Локомотив“ (Сф) 8 2 2 4 5-12 8
4. „Левски“  8 1 2 5 4-11 5
Резултати: „Славия“ – „Локомотив“ (Сф) 3:1, 1:0, 2:0 и 0:2, „Славия“ – 
„Левски“ 0:1 и 2:2, „Славия“ – ЦСКА 0:1 и 0:3, ЦСКА – „Левски“ 3:0, 1:0, 1:0 
и 3:1, ЦСКА – „Локомотив“ (Сф) 1:1 и 5:0, „Локомотив“ (Сф) – „Левски“ 
0:0 и 1:0

Статистиката подготви: 
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Столично първенство
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За безвремие-
то, в което съ-
ществува фут-

болният тим на „Сла-
вия“ вече повече от 
десетилетие, невед-
нъж е ставало дума. 
След миналия сезон, 
белязан от големи 
надежди и още по-го-
леми разочарования, 
преди предстоящия в 
щаба на „белите“ ре-
шиха да укротят топ-
ката и да не излизат 
с гръмки обещания 
пред феновете. Подго-
товката и резултатите 
от приятелските сре-
щи с непретенциозни 
съперници показаха, 
че от поставяне на 
цели няма и смисъл. 
Ясно е – предстоят 
трудни времена, за ви-
соки постижения е аб-
сурдно да се говори. А 
вариантите пред тима 
са два – да запише 
поредния шампионат 
без смисъл и с място 
в златната среда на 
таблицата или да се 
вкопчи в здрава битка 
за оцеляване в елита. 

За първи път от 
дълго време насам 
„Славия“ не бе наяс-
но със селекцията си 
до последния момент 
преди старта на шам-
пионата. От средата 
на юни досега през по-
гледа на Иван Колев 
преминаха редица 
чужденци от най-раз-
лични дестинации – 
Гърция, Великобрита-
ния, Германия, Фран-
ция, Русия, Корея и 
половината страни от 
Африка. Треньорът 
търпеливо ги посре-
щаше и изпращаше, 
разочарован от оче-
видната липса на 
нужната класа, за да 
са конкурентни в „А“ 
група. Междувремен-
но ключови фигури от 
последния шампионат 
като Фернандер Ка-
сай и Карлос Фонсека 
бяха трансферирани 
в чужбина. Контузен 
е и голмайсторът Ра-
дослав Василев. Зато-
ва не е никак случаен 
и фактът, че водещи 

букмейкъри по света 
отредиха на „белите“ 

незавидното 
девето място 

по възможност за спе-
челване на титлата (с 
коефициент 151, с 201 
зад столичани е един-
ствено новакът ОФК 
„Пирин“). 

Едно от любими-
те клишета на фут-
болисти и треньори 
е, че резултатите от 
контролните мачове 
в подготовката не са 
реален измерител на 
истинската класа на 
отборите. Уви, инте-
лигентен човек като 
Иван Колев дори не 
пожела да прибегне 
до употребата му. Той 
също е наясно, че с 
наличния кадрови по-
тенциал към момента 
тимът няма как да се 
бори с „Лудогорец“, 
„Берое“, „Литекс“ или 
„Черно море“ за по-
предно класиране в 
елита. 

Лъч на-
дежда дойде 
от силното 
представяне 
на напада-
теля Ивайло 
Димитров-Ко-
съма. Твърда 
резерва през 
пролетта на 
миналия се-
зон, в прия-
телските сре-
щи той даде 
сериозна за-
явка за титу-
лярно място, 
като вкара 
три гола и 
впечатли с 
отигравания, 
тактическ а 
грамотност 

и позициониране. По-
стоянна величина са 
и качествата на фран-
цузина Жереми Ман-
зоро, на чиито техника 
и импровизация със 
сигурност ще се гра-
дят атаките на „бели-
те“ през новия сезон. 
Добра новина е и при-
вличането на Живко 
Атанасов от „Черно 
море“, от когото се оч-
аква да запълни праз-
нината в защита след 
преминаването на Ка-
сай в казахстанския 
„Иртиш“. А идването 
на гръцкия вратар 
Антонис Стергиакис 
може да се определи 
като инвестиция в бъ-
дещето – едва на 16 
години той демонстри-
ра отлични умения на 
вратарския пост и не 
е изключено скоро да 
започне да се конку-
рира с Георги Петков и 
Марио Кирев за пози-
ция в стартовите еди-
найсет. 

Иначе най-добри-
те контроли на „Сла-

вия“ през лятото бяха 
по време на лагера 
в Банско – 4:1 срещу 
„Септември“ (Сими-
тли) и 4:0 срещу до-
макините. И докато в 
първия мач на терена 
действаше експери-
ментална единай-
сеторка, съставена 
предимно от юноши и 
дошли на тестове чуж-
денци, то във втория 
феновете видяха най-
доброто от футболи-
стите, на които Колев 
ще разчита през новия 
сезон. 

Притеснителното 
е, че подготовката за-
върши с 

четири мача 
без победа. 

Срещу „Ботев“ 
столичани записаха 
единствената си за-
губа (0:1), но е редно 
да се отбележи, че 
„канарчетата“ бяха и 
единственият отбор 
от „А“ група, с който бе 
проведен спаринг пре-
ди сезона. И ако в тази 
среща „белите“ бяха 
равностойни и особе-
но през първото полу-
време изпуснаха куп 
шансове да поведат в 
резултата при 0:0 и да 
изравнят след 0:1, то в 
заключителните про-
верки с „Пирин“ и от-
ново „Банско“ лъснаха 
сериозни проблеми, 
най-вече в офанзивен 
план. Пролича си, че 
без Радослав Василев 
и Карлос Фонсека ва-
риативността в атака 
е по-малка, а нападе-
нието на тима става 
лесна и предвидима 
плячка за противнико-
вата защита. 

Това евентуално 

Контролите показаха - 
идват трудни времена
Посредствени съперници и слаби 
резултати преди старта на сезона

СТАТИСТИКА 
Контролни мачове

26 юни 2015 г. 
„Славия“ - „Нефтохимик“ 

2:2
„Славия“: Кирев, Панов, 
Грънчов, Диего, Пиргов, Се-
мерджиев, Дяков, П. Атана-
сов, Вълчанов, И. Димитров, 
Манзоро (Карабельов, Стоев, 
Стергиакис, Голиков, Занту, 
Дечев, Отофе, Ганчев). 
Голмайстори: 1:0 И. Дими-
тров (24), 1:1 Любенов (45), 
2:1 Р. Василев (82), 2:2 Ив. Ва-
силев (89).
Ст. „Ангел Кънчев“, Трявна, 
100 зрители.

27 юни 2015 г.
„Славия“ - „Созопол“ 3:2

„Славия“: Петков, Панов, 
Велков, Пиргов, Диего, Дя-
ков, Вълчанов, П. Атанасов, 
Манзоро, И. Димитров, Со-
тирис (Карабельов, Семер-
джиев, Пе, Грънчов, Стоев, 
Кръстев, М‘Барга, Д. Тодо-
ров). 
Голмайстори: 1:0 И. Дими-
тров (15), 1:1 Хашев (25), 2:1 
Грънчов (54), 2:2 Цеков (70), 
3:2 Сотирис (85). 
Ст. „Славия“, София, 100 
зрители.

30 юни 2015 г. 
„Славия“ - „Волга“ 1:1

„Славия“: Кирев (45 – Пе-
тков), Папе (69 – Пиргов), 
Велков, Дечев (67 – Стан-
кев), Панов (45 – Д. Тодоров), 
Мбарга (75 – Семерджиев), 
Карабельов (60 – Чарли (85 – 
Р. Василев )), Семерджиев (45 
– Дуду (87 – Кръстев)), Вълча-
нов (45 – П. Атанасов), И. Ди-
митров (45 – Йоан), Манзоро 
(68 – Стоев). 
Голмайстори: 0:1 Минасян 
(71), 1:1 Стоев (77). 
Ст. „Славия“, София, 150 
зрители. 

2 юли 2015 г. 
„Славия“ - „Септември“ 

(Симитли) 4:1
Голмайстори: 1:0 Йоан (26), 
2:0 Бахия (50), 3:0 Бахия (62), 
4:0 Уилфред (82), 4:1 Стойков 
(87). 

От Жереми Манзоро се очаква 
да поеме диригентската палка в 
атаката на „Славия“ 
Сн: Марин Маринов, Спортал.БГ 

може да се промени 
след спешния транс-
фер на Антон Кара-
чанаков. Бившият 
футболист на ЦСКА 
притежава безспорни 
качества, но засега 
ще бъде извън строя, 
заради проблеми с 
кондиционната подго-
товка. 

Иван ЖИКОВ
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ставени 11 нашивки 
изработени в чужби-
на. Моделът е изпра-
тен там от родните 
играчи и е заимстван 
от емблематичния за 
София „Орлов мост”. 
За щастие една от 
емблемите е оцеля-
ла и до днес (виж 
снимката). По неин 
шаблон е направена 
в мащаб 1:1 и днеш-
ната нашивка. Един-
ствената разлика с 
предшестващата я е, 
че този път е поста-
вена на десния ръкав 
на екипа. 

През 20-те години, 
когато от странство 
е изписан най-сетне 
оригинален футбо-

7Традиции

Зрителите до-
шли на пред-
ставянето на 

отбора на „Славия” 
за новия сезон на 11 
юли вероятно са ви-
дяли и нов елемент в 
екипите. Това е при-
съствието на един 
позабравен днес клу-
бен символ – орелът. 
Иначе неговата исто-
рия при „белите” е с 
дългогодишни тради-
ции. Той се появява 
на фланелките след 
края на Първата све-
товна война. Тогава 
на славистките еки-

Градски стадион, Белица, 
50 зрители. 

4 юли 2015 г. 
„Славия“ - „Банско“ 4:0

„Славия“: Петков, Панов, 
Уилфред, Пиргов, Диего, 
Мбарга, Карабельов, П. Ата-
насов, Дуду, Йоан, Манзоро 
(Стергиакис, Грънчов, Дечев, 
Велков, Семерджиев, К. Васи-
лев, И. Димитров, Вълчанов, 
Стоев, Бахия). 
Голмайстори: 1:0 Карабе-
льов (18), 2:0 Манзоро (39), 
3:0 Стоев (70), 4:0 Бахия (85). 
Банско, ст. „Св. Петър“, 100 
зрители. 

6 юли 2015 г. 
„Славия“ - „Оборище“ 

(Панагюрище) 1:1
Голмайстори: 1:0 И. Дими-
тров (37-дузпа), 1:1 Колев 
(75). 
Банско, ст. „Св. Петър“, 70 
зрители.

7 юли 2015 г. 
„Ботев“ (Пд) - „Славия“ 1:0

„Славия“: Петков, Панов, 
Пиргов, Диего, Ж. Атанасов, 
Мбарга, Вълчанов, Манзоро, 
П. Атанасов, И. Димитров, 
Йоан (Стергиакис, Станкев, 
К. Василев, Стоев, Велков, 
Семерджиев, Карабельов, 
Димитриадис). 
Голмайстор: 1:0 Варела (42). 
Ракитово, гр. стадион, 100 
зрители. 

9 юли 2015 г. 
„Пирин“  (Рз) - „Славия“ 0:0
Разлог, гр. стадион, 1000 зри-
тели. 

11 юли 2015 г. 
„Славия“ - „Банско“ 0:0

„Славия“: 32. Стергиакис, 
25. Панов, 6. Ж. Атанасов, 13. 
Велков, 87. Диего, 5. Мбарга, 
15. Дуде, 18. Додлек, 20. П. 
Атанасов, 7. Манзоро, 14. И. 
Димитров (3. Пиргов, 22. Се-
мерджиев, 23. Е. Стоев, 24. 
К. Василев, 35. Вълчанов, 10. 
Карабельов, 21. Станкев, 2. 
Дечев, 4. Диби). 
София, ст. „Славия“, 250 
зрители.

и недолюбван от но-
вата власт отпада. 
Отборът на „Славия” 
също представа да 
бъде наричан в пре-
сата „орли”. Но тра-
дицията е неизкоре-
нима. 

Това личи и в пе-
сента на Данчо Кара-
джов „Белите орли” 
от 2003 г. Този ре-
френ присъства и 
в изпълнението на 
сборна формация от 
музиканти на песента 
„Бели мечти” по текст 
на Мартин Кърнол-
ски и музика на Пейо 
Пеев от 2014 г. В при-
пева се пее: „бели” 
орли, „бели” мечти/
сто години имате 
сърцата ни/„бели” 
орли, „бели” мечти/и 
това е вечната 
„Славия”. 

Радващо е, че ръ-
ководството на днеш-
ния футболен клуб 
отново постави орела 

Завръщането на 
„белия” орел

пи е пришит и орел, 
поставен на левия 
ръкав. Нашивката 
представлява орел 
с разперени криле, 
стиснал в ноктите си 
топка. В това няма 
нищо случайно, за-
щото футболистите 
на „Славия”, до уста-
новяването на кому-
нистическата власт 
на 9 септември 1944 
г., са известни с проз-
вището си „белите 
орли”.  Много често 
в пресата, когато се 
говори за тима се 
използва и това оп-
ределение. Офици-
алното название на 
детските формации 
на дружеството пък 
е „Белите орлета”. 
Дори последните ста-
ват кръстник на ед-
ноименния отбор от 
Плевен, основан през 
1931 г., след като ня-
колко години по-рано 
при визита в града 
сломяват мъжкия тим 
на „Скобелев”.

За първи път сла-
вистите са с орлова-
та нашивка при по-
бедата над „Левски” 
с 1:0 на 11 юли 1919 
г. Тогава на ризите, с 
които са футболисти-
те на „Славия”, са по-

лен екип на него е 
пришита само клуб-
ната емблема, но 
орловата символика 
вече е застъпена в 
славистката тради-
ция. Тя остава офи-
циално там до 1945 
г., когато знакът е 
припознат като сим-
вол от Третия райх 

на „белите” фланел-
ки. Така е продълже-
на една почти веков-
на славистка тради-
ция, защото „Славия” 
е първият и автентич-
ният български тим 
белязан от знака на 
орела.

Камен ОГНЯНОВ

Част от отбора 
на „Славия” през 
1919 г. Ясно личи 
орловата нашивка 
на левия ръкав

Един от 
съоснователите 
на клуба Емануил 
Гешев (Манчо) с 
орел на екипа

Факсимиле от 
материал на в. 

„Спорт”, бр.1528 
от 9 ноември 

1938 г. 

11 юли 2015 г. от днес „белите” отново 
върнаха орела като символ
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No. 1
Георги Петков 
(капитан)

Роден на: 14 март 1976 
г.
Позиция: вратар
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 20.07.1997 г. 
в мача от VII кръг „Не-
фтохимик“ - „Славия“ 
0:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 127.

No. 12
Марио Кирев

Роден на: 15 август 
1989 г. 
Позиция: вратар
Официален дебют с 

„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 25.04.2008 
г. в мача от XXVI кръг 
„Спартак“ (Вн) - „Сла-
вия“ 2:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 15.

No. 32
Антонис 
Стергиакис

Роден на: 16 март 1999 
г.
Позиция: вратар
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ.

No. 74
Павел Здравков

Роден на: 17 февруари 
1997 г.

Позиция: вратар
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ. 

No. 25
Цветомир Панов

Роден на: 17 април 
1989 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 22.02.2014 
г. в мача от XXIV кръг 
„Левски“ - „Славия“ 2:2.
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 38.
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1.

No. 3
Димитър Пиргов

Роден на: 23 октомври 

1989 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 22.02.2014 
г. в мача от XXIV кръг 
„Левски“ - „Славия“ 2:2. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 24.
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 3.

No. 19
Стефан Велков

Роден на: 12 декември 
1996 г. 
Позиция: защитник.
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: 21

No. 87
Диего Фераресо
Роден на: 21 май 1992 
г. 
Позиция: защитник.
Официален дебют с 

„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 26.07.2014 г. 
в мача от II кръг „Локо“ 
(Пд) - „Славия“ 1:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 25.

No. 2
Мартин Дечев

Роден на: 12 април 
1990 г. 
Позиция: защитник. 
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ. 

No. 6
Живко Атанасов
Роден на 3 февруари 

8 Изпълнителите

Отборът тръгва само 
с четирима нови
След 11 сезона Емил Петров 
се раздели с „белия“ клуб

Със само че-
тирима нови 
футболисти 

ще стартира „Славия“ 
през новия сезон. Бро-
ят на привлечените от 
Иван Колев през ля-
тото е символичен в 
сравнение с дузината, 
с които подписа пред-
шественикът му Ми-
лен Радуканов преди 
година. 

За титулярното мя-
сто на вратарския пост 
ще се бори гръцкият 
страж Антонис Стер-
гиакис, който е едва 
на 16 години. Той идва 
от школата на ПАОК, а 
идеята е след няколко 
години да е първи из-
бор в мъжкия тим на 
„белите“. 

С номер 6 ще се 
изявява 24-годишни-
ят централен защит-

ник Живко Атанасов, 
който идва от „Черно 
море“ с целта да се 
утвърди като партньор 
на Димитър Пиргов на 
позицията, на която 
преди се подвизаваха 
напусналите Димитър 
Везалов и Фернандер 
Касай. 

Още една опция за 
отбраната е юноша-
та на ЦСКА Мартин 
Дечев. В последните 
години 25-годишни-

ят състезател се из-
явяваше в отбори от 
„Б“ група: „Монтана“, 
„Витоша“ (Бистрица), 
„Оборище“ (Панагю-
рище), а сега ще опита 
да възроди кариерата 
си и да докаже, че не-
заслужено е отписван 
от големия футбол. 

В последния мо-
мент преди старта на 
сезона бе привлечен 
още един бивш играч 
на „червените“ - Антон 

Карачанаков. Родени-
ят в с. Ново Делчево 
флангови изпълнител 
минаваше за един от 
най-големите таланти 
на „Армията“, но на-
пусна след скандал 
със Стойчо Младенов 
в началото на годината 
в посока руския „Бал-
тика“ (Калининград). 
На него треньорите 
възлагат надежди да 
замести успешно про-
дадения в Казахстан 

Карлос Фонсека. 
Освен Касай, Ве-

залов и Фонсека от 
тима бяха освободени 
още Станислав Ген-
чев, Крум Стоянов, 
Славчо Шоколаров и 
Пламен Крумов. Най-
болезнена е раздя-
лата с вратаря Емил 
Петров, който дойде 
при „белите“ в далеч-
ната вече 2001 г. и бе с 
основен принос за кла-
сирането на финала 
за Купата на България 
през 2011 г. 

На проби и все още 
с шанс за договор е 
сенегалецът Дуду Ду-
гала, а бяха отпратени 
словенецът Тимотей 
Додлек и французинът 
Ханс Диби. 
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1991 г. 
Позиция: защитник. 
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ.

No. 17
Костадин Дяков

Роден на: 22 август 
1985 г. 
Позиция: полузащит-
ник. 
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 19.09.2014 г. 
в мача от IX кръг „Сла-
вия“ - „Черно море“ 1:3. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 21.

No. 22
Владимир 
Семерджиев

Роден на: 10 ноември 
1996 г. 
Позиция: полузащит-
ник. 
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 17.05.2014 г. 
в мача от ХL кръг „Сла-
вия“ - „Пирин“ (ГД) 2:0. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 16.

No. 10
Янис Карабельов

Роден на: 23 януари 
1996 г.

Позиция: полузащит-
ник.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 28.09.2013 г. 
в мача от XI кръг „Сла-
вия“ - „Левски“ 0:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 8.
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1. 

No. 5
Франк Мбарга

Роден на: 9 януари 
1992 г. 
Позиция: полузащит-
ник.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 17 март 2015 
г. в мача от XXI кръг 
„Хасково“ - „Славия“ 
1:5.
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 5.
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1. 

No. 23
Емил Стоев

Роден на: 17 януари 
1996 г. 
Позиция: полузащит-
ник. 
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: 9.
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1. 

No. 35
Иван Вълчанов

Роден на: 28 септем-
ври 1991 г. 
Позиция: полузащит-
ник. 
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 19.07.2014 г. в 
мача от I кръг „Славия“ 
- „Марек“ 4:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 23.

No. 21
Мартин Станкев

Роден на 29 юли 1989 
г. 
Позиция: полузащит-
ник. 
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 04.04.2015 г. в 
мача от XXIV кръг „Ма-
рек“ - „Славия“ 1:0. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1.

No. 7
Жереми Манзоро

Роден на: 11 ноември 
1991 г. 
Позиция: полузащит-
ник.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 19.07.2014 г. в 
мача от I кръг „Славия“ 
- „Марек“ 4:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 30.
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 8.

No. 20
Петър Атанасов

Роден на: 13 октомври 
1990 г. 
Позиция: полузащит-
ник. 
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 28.02.2015 г. в 
мача от ХХ кръг „Черно 
море“ - „Славия“ 2:0. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 11.
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 4. 

No. 77
Антон 
Карачанаков

Роден на: 17 януари 
1992 г.
Позиция: нападател.
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ. 

No. 24
Китан Василев

Роден на: 19 февруари 
1997 г. 
Позиция: нападател.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 17.05.2014 г. 
в мача от XL кръг „Сла-
вия“ - „Пирин“ (ГД) 2:0.
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 3.
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1.

No. 9
Радослав Василев

Роден на: 12 октомври 
1990 г. 
Позиция: нападател.

Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 21.08.2010 г. в 
мача от IV кръг „Пирин“ 
(Бл) - „Славия“ 0:2. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 79.
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 16. 

No. 14 
Ивайло Димитров

Роден на: 26 март 1989 
г. 
Позиция: нападател.
Официален дебют с 
„бялата“ фланелка в 
„А“ ПФГ: 19.04.2015 
г. в мача от XXVI кръг 
„Черно море“ - „Сла-
вия“ 1:1. 
Мачове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 4. 
Голове за „Славия“ в 
„А“ ПФГ: 1. 

No. 16
Калоян Кръстев

Роден на: 24 януари 
1999 г. 
Позиция: нападател.
Предстои му официа-
лен дебют с „бялата“ 
фланелка в „А“ ПФГ. 

Спортно-
технически щаб
Старши треньор: 
Иван Колев
Помощници: 
Ангел Славков, 
Владимир Иванов
Треньор на вратари-
те: Радостин Станев
Администратор: 
Георги Мидилев
Лекар: д-р Любен 
Ангелов 
Домакин: 
Венцислав Савов

9Изпълнителите



Бр. 3 (140), юли 2015 г. 10 Интервю

Треньорът на 
„Славия“ Иван Колев 
определено стаби-
лизира тима, след 
като го пое през сеп-
тември 2014 година. 
Той със сигурност 
ще бъде запомнен 
от феновете с три-
те победи над „Лев-
ски“ миналия сезон. 
Но сега му предстои 
още по-трудна за-
дача - да вдигне от-
бора и да го измъкне 
от кризата. Дали 
Колев е готов и има 
ли самочувствието 
да го направи? Тре-
ньорът даде специ-
ално интервю за в. 
„Славия“, в което 
внесе яснота за но-
вите попълнения и 
целите  през новия 
сезон.

- Г-н Колев, го-
тов ли е „Славия“ 
за старта за новото 
първенство?

- Честно да си 
призная, не е в това 
състояние, в което 
трябва да е. Време-
то за подготовка и 
за селекция беше 
малко. Не смятам, че 
сме в топформа, но 
и другите отбори са 
на същото дередже. 
Разбира се, това не 
трябва да ни успо-
коява. В течение на 
тренировките и мачо-
вете ще подобряваме 
представянето си.

- От какво сте най-
доволен след двата 
лагера и какво по-
конкретно трябва 
да подобрите?

- Доволен съм от 

старанието и 
раздаването 

по време на трени-
ровките и контроли-
те. Имаше някои мно-
го хубави неща, които 
видях. Не ми хареса 
това, че все още не 
сме окомплектовали 
състава. Излизане-
то на трима основни 

“Дано феновете са с нас”Иван Колев: 

Новите имат огромно желание и хъс, 
разкри наставникът на „белите“

играчи - продадените 
Фернандер Касай и 
Карлос Фонсека, как-
то и контузения Ради 
Василев, е удар по 
нас. Реално все още 
не сме намерили тех-
ни заместници.

- Какво е състоя-
нието на Ради?

- Чакаме резулта-
тите. Дано не е нещо 
сериозно.

- Колко ще лип-
сват Фонсека и Ка-
сай?

- Само с тях двама-
та е една картинката, 
но и когато Ради го 
няма, нещата са още 
по-сериозни. Но ние 
ще се борим, с какви-
то и играчи да разпо-
лагаме.

- Ще могат ли но-
вите Антон Карача-
наков, Живко Атана-
сов и Мартин Дечев 
да ги заменят?

- Кой знае? Време-
то и играта им ще по-
кажат. Има много хъс 
и желание у тях. Това 
ми допада. Те искат 
да се докажат.

- Взехте ли реше-
ние кои от дошлите 
на проби ще оста-
нат?

- Дуду по всяка ве-
роятност ще остане. 
Има сериозен потен-
циал. Млад футбо-
лист е, с който тряб-
ва да се работи мно-
го. Има качества. По 
лявото крило показа 
интересни финтове, 
решения, поглед.

- Какви са целите 
на „Славия“ като 
класиране и крайни 
резултати?

- Все още не е 
сформиран съставът, 
така че не мога да 
кажа. Но да говорим 
за медали или Евро-
па е трудно. Това са 
клишета, които аз не 
обичам да използ-
вам. Като треньор 

искам да виждам 
добра игра, 

доколкото е възмож-
но от качествата на 
футболистите. Искам 
да се сформираме 

като отбор, като един 
добър колектив, кой-
то да умее да дей-
ства в двете фази на 
играта.

- За момента коя 
е по-силната страна 
- атаката или защи-
тата?

- И в двете има-
ме проблеми. Все 
още нямаме нужните 
изпълнители, за да 
съм напълно дово-
лен. С много работа 
ще подобрим неща-
та.

- Шефът Венци 
Стефанов постави 
ли ви конкретни за-
дачи?

- Не сме говори-
ли за задачи. Той е 
съпричастен с нас, 
особено с проблеми-
те на селекцията.

- Срещу кой отбор 
мачовете преди-
звикват най-голям 
интерес у вас?

- Отдавна преста-
нах да деля отбори-
те. Сега играем с „Ло-
комотив“, това е най-
важния мач. Никакво 
подценяване. После 
и срещу „Пирин“ ще 
е така.

- Ще продължи 
ли налагането на 
юноши и кои към 
този момент влизат 
в плановете ви?

- Стефан Велков 
си е в плановете от-
давна. Освен Вла-
димир Семерджиев, 
Янис Карабельов и 
Емил Стоев, които 
все по-често играят, 
има още две мом-
чета. Това са Китан 
Василев и Калоян 
Кръстев. Тези мом-
чета 

с работата и 
старанието си 

заслужават място в 
отбора. Ако продъ-

лжават в същия дух, 
скоро ще имат и по-
често поле за изява в 
мачовете.

- Форматът на „А“ 
група е нов, това до-
бро или лошо нещо 
за „Славия“ е?

- „Славия“ е един 
от десетте отбора в 
групата. Каквото се 
случва с нас, се случ-
ва и с останалите ти-
мове.

- Вече над 15 го-
дини клубът не 
може да постигне 
желаните от фено-
вете резултати, уве-
рен ли сте, че вие 
можете да го напра-
вите?

- Това става по два 
пътя. Единият път 
е с по-търпелива и 
продължителна ра-
бота. Трябва да се 
сформира отбор, кой-
то с години да става 
по-силен. Всяко лято 
и зима да се взимат 
по един-двама нови, 
които само да вди-
гат класата. Вторият 
начин е изведнъж да 
се попадне на много 
качествени играчи. 
Това е по-трудно и 
рядко срещано.

- Какво ще каже-
те и пожелаете на 
феновете за новия 
сезон?

- Искам да ги по-
здравя за подкрепа-
та, която ни оказаха 
миналия сезон. Иска 
ми се да са с нас 
през целия път. Но-
вият сезон ще бъде 
тежък и труден. Това, 
което ние се опитва-
ме да направим, е да 
зарадваме хората с 
играта. Резултатите 
в мачове ще дойдат, 
ако ние се предста-
вяме на ниво.

Старши треньорът на „Славия“ Иван 
Колев разчита много на търпението и 
подкрепата на „белите” фенове
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За първи път от 
65 години в „А“ 
група ще игра-

ят само 10 отбора. 
За последен път през 
1950 г. в майсторска-
та група мерят сили 
същия брой съста-
ви. През споменатия 
сезон „белите“ завъ-
ршват на 2-о място 
с 27 точки като само 
две не достигат, за да 
бъде спечелена тит-
лата...

З а п о ч в а щ о т о 
първенство в елита е 
първото в историята 
на българския фут-
бол, в което само два 
състава от столицата 
присъстват сред най-
добрите – „Славия“ и 
„Левски“. Десетте от-
бора ще се срещнат по 
четири пъти в рамките 
на 36 кръга – всеки ще 
има по две домакин-

Жребият 

180 мача ще определят 
новия шампион на страната

„Славия“ ще започ-
не участието си в „А“ 
група с домакинство 
срещу „Локомотив“ 
(Пловдив). Двата 
отбора се срещна-
ха в първия кръг на 
шампионата преди 
22 години – през ав-
густ 1993 г. Тогава 
славистите хвърлиха 
бомбата на старта с 
успех с 2:1 под тепе-

ОФК „Пирин“ (Бл) – „Черно 
Море“
19.07.2015 (неделя), 21.00 ч. - ДС
„Берое“ – „Монтана“
II кръг
25.07.2015 (събота), 18.30 ч. – Д
„Монтана“ – ПФК „Ботев“ (Пд)
25.07.2015 (събота), 21.00 ч. – ДС
„Левски“ – „Литекс“
26.07.2015 (неделя), 18.30 ч. – ДС
„Черно море“ – „Лудогорец“
26.07.2015 (неделя), 21.00 ч. – ДС
„Локомотив“ (Пд) – „Берое“
27.07.2015 (понеделник), 21.00 
ч. – ДС
ОФК „Пирин“ (Бл) – „Славия“

III кръг
01.08.2015 (събота), 18.30 ч. – ДС
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Локо“ (Пд)
01.08.2015 (събота), 21.00 ч. – ДС
„Лудогорец“ – „Левски“
02.08.2015 (неделя), 18.30 ч. – Д
 „Славия“ – „Черно море“
02.08.2015 (неделя), 21.00 ч. – ДС
„Берое“ – ОФК „Пирин“ (Бл)
03.08.2015 (понеделник), 21.00 
ч. – ДС

„Литекс“ – „Монтана“

IV кръг
„Черно море“ – „Левски“
„Монтана“ – „Лудогорец“
„Локомотив“ (Пд) – „Литекс“
ОФК „Пирин“ (Бл) – ПФК „Ботев“ 
(Пд)
„Славия“ – „Берое“

V кръг
„Берое“ – „Черно море“
ПФК „Ботев“ – „Славия“
„Литекс“ – ОФК „Пирин“ (Бл)
„Лудогорец“ – „Локомотив“ (Пд)
„Левски“ – „Монтана“

VI кръг
„Черно море“ – „Монтана“
„Локомотив“ (Пд) – „Левски“
ОФК „Пирин“ (Бл) – „Лудогорец“
„Славия“ – „Литекс“
„Берое“ – ПФК „Ботев“ (Пд)

VII кръг
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Черно море“
„Литекс“ – „Берое“
„Лудогорец“ – „Славия“

ства и две гостува-
ния срещу съперни-
ците си. Последният 
тим в крайното под-
реждане ще изпадне 
във втора дивизия. 
Заелият девето мя-
сто в „А“ група ще 
играе бараж срещу 
класирания на вто-
ро място в „Б“ група. 
Ето какво отреди 
жребият:

I кръг
17.07.2015 (петък),  18.30 ч. - ДС
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд)
18.07.2015 (събота), 18.30 
ч. - ДС
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Левски“
18.07.2015 (събота), 21.00 
ч. - ДС
 „Литекс“ – „Лудогорец“ 
19.07.2015 (неделя), 18.30 ч. - Д

„Левски“ – ОФК „Пирин“ (Бл)
„Монтана“ – „Локомотив“ (Пд)

VIII кръг
„Черно море“ – „Локомотив“ 
(Пд)
ОФК „Пирин“ (Бл) – „Монтана“
„Славия“ – „Левски“
„Берое“ – „Лудогорец“
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Литекс“

IX кръг
„Литекс“ – „Черно море“
„Лудогорец“ – ПФК „Ботев“ (Пд)
„Левски“ – „Берое“
„Монтана“ – „Славия“
„Локомотив“ (Пд) – ОФК „Пирин“ 
(Бл)

Забележка: До редакционното 
приключване на броя от БФС е 
обявена програма по дни и часо-
ве само до ІІІ кръг включително. 
Всички срещи ще бъдат пре-
давани по телевизията, като 
в програмата означенията са 
съответно: ДС – „Диема Спорт” 
и Д – „Диема”.

Предстоящи мачове    

тата срещу фавори-
зирания тим на плов-
дивчани.

Първото излиза-
не на „белите“ извън 
София ще бъде в 
Благоевград във вто-
ри кръг, срещу мест-
ния ОФК „Пирин“. 
Следват два поред-
ни мача в полите 
на Витоша – сре-
щу „Черно море“ и 

„Берое“. Вековното 
дерби на София ще 
бъде в VIII кръг като 
в него славистите 
ще посрещнат „сини-
те“ на своя стадион. 
Предлагаме ви ре-
тростатистика от по-
следните двубои на 
„Славия“ срещу оста-
налите девет отбора 
в елита.

„Белите“ стартират с „Локо“ (Пловдив),
пет домакинства в първите девет кръга

За последно „бялата” агитка бе на ста-
диона в Монтана на 9 март 2013 г., кога-
то видя славистката победа с 1:0 с гол 
на Радослав Василев  

„Славия“ – „Локомотив“ (Пд)
сезон София Пловдив
2014/2015 3:0 2:1
(плейаутна група)
2014/2015 0:2 1:1
(редовен сезон)
2013/2014 4:1 1:3
2012/2013 2:0 0:1
2011/2012 3:0 1:2
2010/2011 2:1 1:1

„Славия“ – ОФК „Пирин“ (Бл)
Не са играли досега

„Славия“ – „черно море“
сезон София Варна
2014/2015 1:3 1:1
(плейаутна група)
2014/2015 1:3 0:2
(редовен сезон)
2013/2014 2:0 0:0
2012/2013 1:0 0:0
2011/2012 1:1 0:2
2010/2011 2:3 0:1
„Славия“ – „Берое“
сезон София Ст. Загора
2014/2015 0:2 1:1
2013/2014 0:1 0:1

(плейаутна група)
2013/2014 0:2 1:2
(редовен сезон)
2012/2013 6:1 1:2
2011/2012 0:0 0:1
2010/2011 1:2 1:2
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд)
сезон София Пловдив
2014/2015 3:0 0:2
2013/2014 1:2 2:3
2012/2013 2:2 0:3
„Славия“ – „Литекс“
сезон София Ловеч
2014/2015 0:2 0:2

2013/2014 1:2 1:1
2012/2013 2:1 0:5
2011/2012 0:2 0:1
2010/2011 0:1 0:2

„Славия“ – „Лудогорец“
сезон София Разград
2014/2015 0:3 0:0
2013/2014 0:3 0:4
2012/2013 0:0 1:2
2011/2012 3:2 0:6

„Славия“ – „Левски“
сезон домакин гост
2014/2015 1:0 3:2

(плейаутна група)
2014/2015 3:1 0:2
(редовен сезон)
2013/2014 0:1 2:2
2012/2013 1:3 1:1
2011/2012 0:3 0:1
2010/2011 2:2 0:3

„Славия“ – „Монтана“
сезон София Монтана
2012/2013 2:1 1:0
2011/2012 1:1 2:1
2010/2011 3:2 0:1

„СлАВия“ СРеЩу ДРуГите В „А“ ГРупА От 2010 Г. ДО СтАРтА нА СеЗОн 2015/16
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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 индивидуално:
33 гола на Петър Александров през сезона - 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

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

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 -  Илиян Алдев
247 - Иван Илиев 53 -  Мартин Кушев

Отборът на „Славия“ е носител на отборните призове:
•	 най-резултатно нападение през сезоните 1958; 1975 и 1980 г.
•	 най-добра защита през 1950; 1966; 1973; 1980; 1990 и 1996 г.
•	 с купата за отборно спортменство през 1965 и 1968 г.
•	 с купата за столичен първенец през: 1969, 1973, 1979 и 1980 г.

Преди 70-тия сезон в елита    

Започва поредният 
шампионат, който 
и тази година ще 

бъде с нова формула, 
и отново стартира нео-
правдано рано. Този път 
съставът на „А” дивизия 
е намален на 10 отбора, 
което се случва за първи 
път от 1950 г. 

Това ще бъде юби-
лейното 70-то участие 
на „Славия” в българ-
ския елит. Единственото 
отсъствие на славистите 
от „А” група е през 1951 
г. и то е породено от ад-
министративни реорга-
низации, а не следствие 
на класиране, защото в 
предходното първенство 
„белите” са втори?! 

През сезон  2015/16 г. 
вече отборите ще игра-
ят по два пъти у дома 
и навън, всеки срещу 
всеки, и няма да има 
разделяне на две групи. 
Съставът заел последно-
то място в класирането 
ще напусне елита, а де-
ветият ще играе бараж за 
оставане.   

През изминалия шам-
пионат 2014/15 г. отборът 
на „Славия” записа три 
победи и две равенства 
в осемтте сблъсъка със 
столичните тимове. Рад-
ващо е, че след 23 по-
редни срещи без пълен 
успех над „Левски”, този 
път каръкът бе преодо-
лян. Нещо повече, слави-
стите са в незапомнена 
от половин век серия от 
три поредни победи над 
вековния опонент! 

Феновете на „белите” 
бяха доволни от изявите 
на своите и срещу другия 
знаков съперник от Со-
фия - ЦСКА. И в двете 
срещи успехът приляга-
ше повече на славистите, 
но и равенствата срещу 

„армейците” радват, за-
щото дойдоха след пет 
поредни неуспеха. Един-
ствено нагарча фактът, 
че бяха допуснати две, 
макар и минимални, загу-
би срещу столичния „Ло-
комотив”. Ако бе постиг-
нат и един пълен успех 
отборът на „Славия” 
щеше да стане столичен 

първенец за сезона. 
С пловдивските „же-

лезничари” пък бяха за-
писани две победи, ра-
венство и загуба. Непри-
ятно е да се отбележи, че 
с други два традиционни 
членове на родния елит 
„Берое” и “Черно море” 
продължи негативната 
серия. Срещу варненци 

бяха регистрирани ре-
кордните за едно първен-
ство три загуби и равен! 
А след ремито (1:1) в 
Стара Загора и 0:2 в сто-
лицата неприятната по-
редица без пълен успех 
над, традиционно удоб-
ния в исторически план 
съперник, „Берое” вече е 
седем срещи.

Уви, такова е поло-
жението и с най-силните 
провинциални състави 
в последните години 
“Литекс” и „Лудогорец”. 
Двете загуби от 0:2 с 
„оранжевите” означават, 
че славистите вече инка-
сираха пет поредни по-
ражения. Срещу шампи-
оните в Разград тимът на 
„Славия” направи един 
от най-добрите си мачо-
ве през сезона и изпусна 
победата – 0:0. Но като 

цяло в общия баланс 
вече и тук „белите” изо-
стават значително.

За отбелязване е 
първият пълен успех 
над ПФК „Ботев”, който 
дойде повече от катего-
рично – 3:0. Важно е да 
се припомни, че тимът от 
Пловдив, не е фактологи-
чески наследник на своя 
едноименен предше-
ственик. Като цяло прави 
впечатление, че срещу 
осемте сегашни члена от 
„А” група (деветият ОФК 
„Пирин” (Благоевград) е 
дебютант), „белите” имат 
положителен баланс сре-
щу половината, а отрица-
телен с останалите. Това 
не трябва да успокоява, 
защото основният актив 
е натрупан в миналото, а 
в последните години той 
се влошава.  

От настоящия състав 
най-много мачове с еки-
па на „Славия” на ниво 
„А” група има капитанът 
Георги Петков – 127. Най-
резултатен пък е Радос-
лав Василев с 16 гола, 
който е и най-близко до 
гросмайсторската кота от 
100 шампионатни мача в 
„бяло”. Засега на сметка-
та на клубния възпитаник 
има 79 срещи. 

       ВИЗИтКА
Футболен клуб “Славия” е най-старото спортно дружество в България. Той е основан на 
10.IV.1913 година от обединението на спортен клуб “Ботев” (1909) и гимнастическо дружество 
“Развитие” (1910). През различни периоди носи имената: “Славия’45” (1945-1946), “Строител” 
(1949-1950), “Ударник” (1951-1957) и “ЖСК-Славия” (1968-1971). 

Шампион на страната: 8 пъти - 1926, 1928, 1930, 1936, 1939, 1941, 1943 и 1996 г.
Вицешампион на страната: 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 (1938-2015 г.)
отбор м п р з г-р             
1.  “Левски” (София) 141 27 46 68 146-240
2. “Локомотив” (Пловдив) 110 56 27 27 189-112
3. “Черно море” (Варна) 103 43 28 32 138-108
4. “Берое” (Стара Загора) 97 45 19 33 184-117
5. “Литекс” (Ловеч) 42 11 11 20 36-60
6. “Монтана” 14 9 3 2 29-13
7. „Лудогорец” (Разград) 8 1 2 5 4-20
8. ПФК „Ботев” (Пловдив) 6 1 1 4 8-12
9. ОФК „Пирин” (Благоевград) - - - - -
Забележка: Данните са до началото на сезона 2015-16 г. Отбори-
те са подредени по брой изиграни мачове. Ввключени са срещите 
от Националната дивизия (1937-1940 г.) и от „А” група (1948-2015).

Вечна ранглиста за участията на сегашните членове 
  в елита в периода 1938-2015 г.

отбор сезони м. п. р. з. г.р.           
1. „Левски” (София) 70 1964 1162 448 354 3855-1772
2. „Славия” (София) 69 1944 854 458 630 2950-2271
3. “Локомотив” (Пловдив) 54 1594 621 364 609 2177-2187
4. “Черно море” (Варна) 51 1473 521 378 574 1760-1869
5. „Берое“ (Стара Загора) 48 1421 477 326 618 1735-2092
6. “Литекс” (Ловеч) 20 608 354 1123 131 1113-552
7. „Лудогорец” (Разград) 4 130 87 28 15 268-73
8. ПФК „Ботев” (Пловдив) 3 100 48 23 29 146-92
9. ОФК „Пирин” (Благоевград) - - - - -
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.). 

Божидар Григоров 
пръв записва 300 
мача в „бяло”

Александър Василев 
вкара точно 100 гола 
за „Славия”   

Страницата подготви: Камен ОГНЯНОВ
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да пренесе българ-
ския дух на родолю-
бие, с който „Славия” 
е създадена преди 
повече от сто годи-
ни и днес в Брюксел. 
Радващо бе да усетя 
славизма и тук далеч 
от родината. Един-
ствено съжалявам, че 
от първите части на 

13Бяла диря 

Поредното за-
служено при-
знание за книга 

от издателския проект 
„100 години „Славия” 
дойде от Кралство 
Белгия. На 16 юни 2015 
г. в посолството на Ре-
публика България в 
Брюксел се състоя пре-
миера на книгата „Един 
век футбол в бяло”. Ав-
торът Камен Огнянов 
представи обемното 
си изследване пред 
българската общност, 
на която бе гост.  

На събитието присъ-
ства лично и Н. Пр. по-
сланик Веселин Вълка-
нов, който изтъкна: 
„Впечатлен съм от 

колония.” И наистина 
на премиерата присъ-
стваха десетки привъ-
рженици на „Славия”, 
но и почитатели на 
други клубове, които 
останаха респектирани 
от богатата история на 
„белия” клуб. За значи-
мостта на събитието, 
красноречиво говори 
и фактът, че то бе от-
разено и в официалния 
сайт на българското 
външно министерство. 

След приветствени-
те думи на г-н Вълка-
нов нашият колега Ка-
мен Огнянов разказа 
за дългия процес на 
събиране на инфор-
мация, факти, данни и 
снимков материал, за 
да се стигне до край-
ния резултат – събра-
ната на 432 страници 
документирана исто-
рия на ПФК „Славия“, 
илюстрирана и с над 
700 фотоса. 

След официалната 
част, на последвалия 
коктейл, присъстващи-
те наобиколиха автора 
с молби за автографи 
и с въпроси свързани 
с актуалното състоя-
ние на любимия „бял” 
отбор. „Не очаквах чак 
такъв интерес към 
премиерата. Благо-
даря на всички за то-
плото посрещане и за 
цялостното отноше-
ние към мен в Белгия. 
Чувствам се горд, че 
„Един век футбол в 
бяло” успя да създаде 
позитивни емоции и 

„Един век футбол в 
бяло“  обра овациите и 
в Брюксел

Изданието може да намерите в Со-
фия в магазина на Българския нацио-
нален фен клуб на ул. „Бяло море” №2; 
в магазина пред ст. „Славия”; спортен 
магазин „Сандекс” – ул. „Алабин” №12 и 
книжен център „Гринуич” – бул. „Вито-
ша” №52, както и в книжарници „Сиела”, 
„Буктрейдинг” и „Хеликон” в цялата 
страна. Цената на книга с меки корици е 
25 лв., а с твърди – 30 лв. 

Цонев и когато видях 
книгата бях сигурен, 
че трябва да я промо-
тираме и тук. Още по-
вече, че в Белгия има 
и завидна славистка 

трилогията донесох 
само по един екзем-
пляр, а интересът 
към историята на „бе-
лия” клуб бе завиден”, 
сподели впечатле ния-
та си от премиерата 
Камен Огнянов.   

 
Екип на в. "Славия"

Камен и като автор, и 
като човек, радвам се, 
че е наш гост днес.” 

Основна заслуга 
за осъществяването 
на инициативата има 

Деян Цонев, един от 
най-активните наши 
сънародници в реа-
лизирането на култур-
ни прояви в Белгия. 
„Познавам Камен от 
години, сподели г-н 

За всеки е чест да получи 
автограф от автора

Част от гостите в препълнената зала на българското посолство в Брюксел

Н. Пр. 
посланик 
Веселин 
Вълканов 
(вдясно) 
също 
остана 
впечатлен 
от книгата 
на Камен 
Огнянов

Първи досег с 
историята на 
вековна „Славия” 

Млади българи, работещи в 
Европейската комисия, в компанията 
на Камен Огнянов и книгите от 
трилогията за славистката история   
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Славистите  се 
поздравиха с пър-
вото място във вто-
рата шестица на 
Младежката група 
на България до 21 
години. Отборът, во-
ден от треньора Пе-
тко Петков, записа 
шест поредни побе-
ди в края на сезона 
и очаквано завърши 
като лидер във вто-
рата половина на 
таблицата. „Белите” 
имат 52 точки след 
15 победи, 7 равен-
ства и 10 пораже-
ния, при голова раз-
лика 51:31.

В серията от шест 
п о с л е д о в а т е л н и 
успеха прави впе-
чатление победата 
с 3:1 у дома срещу 
столичния „Локомо-
тив”. В тази среща 
хеттрик във врата-
та на „червено-чер-

ните” реализира 
Ивайло Димитров. 
Сезонът завърши с 
голово шоу в София 

срещу „Хасково” – 
7:0.

Победите срещу 
„Черно море” (2:1), 

„Марек 2010” (3:2), 
„Локомотив” (Плов-
див) (4:0) и „Хаско-
во” (1:0) осигуриха 

първата позиция за 
славистите пред-
срочно. 

„Славия” доказа, 
че заслужаваше да 
играе в горната по-
ловина на Младеж-
ката група, но някои 
колебливи игри през 
първата част на се-
зона не позволиха 
на състава да заеме 
полагащото му се 
място.

Междувременно 
комисията за дет-
ско-юношески фут-
бол към Българския 
футболен съюз, 
обяви състава на 
Елитните юноше-
ски групи до 17 и до 
19 години за сезон 
2015-2016. Първен-
ството стартира на 
22 август. Жреби-
ят за определяне 
на програмата и на 
двете групи ще бъде 
изтеглен в понедел-
ник, 27 юли в сгра-
дата на БФС. „Сла-
вия” ще участва и в 
двата шампионата, 
които ще започнат 
през август.

„Славия” стана 
столичен, а след 

това и държавен 
първенец при деца-

та, родени 2006 го-
дина - футбол 5. От-

„Славия” спечели втората 
шестица при Младежите

Славистите победиха на два пъти „Лудогорец” в Младежката 
група до 21 години в първия дял на шампионата

Славистите - шампион 
при децата, футбол 5

борът, воден от тре-
ньора Димитър Дер-
менджиев, завърши 
на първо място след 
провеждането на 24 
кръга в шампионата 
на столицата в тази 
възрастова група. 

„Белите” таланти 
приключват надпре-
варата с 60 точки 
след 19 победи, 3 
равенства и 2 пора-
жения, при голова 
разлика 113:31. 

В последния кръг 
за сезона слависти-
те победиха „Лев-
ски” с 2:1. „Славия” 
има 6 точки повече 
от втория в крайно-

то класиране състав 
на „ДАФ” (София).

На републикан-
ското първенство, 
проведено в Трявна, 
славистите също 
стигнаха до първото 
място. 

На финала „бе-
лите” сломиха с 4:2 
след дузпи „ДАФ”, 
като в редовното 
време двата отбора 
завършиха наравно 
0:0. 

По пътя си към 
финала „Славия” се 
справи с отборите 
на „Ботев” (Плов-
див) и „Монтана 
Старс”.

Страниците 
подготви:

Асен 
ДАСКАЛОВ
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Отборът на „Сла-
вия”, родени през 2000 
година, не можа да се 
класира за финала в 
Държавното първен-
ство на България. Во-
деният от Иво Градев 
състав имаше всич-
ки шансове да стане 
шампион, но неочаква-
ното поражение с 0:3 
от „Лудогорец” в Раз-
град се оказа решител-
но за крайния изход от 
сблъсъка. На реванша 
в София беше постиг-
ната победа с 2:1 с го-
лове на Пиер Пиеров 
и Кристиян Димитров, 

но това не беше доста-
тъчно, за да бъде ели-
миниран разградският 
отбор. 

Преди това, на ос-
минафиналите, беше 
отстранен „Левски”. На 
„Герена” „белите” не 
допуснаха попадение 
и се стигна до нулево 
равенство, а на реван-
ша на собствен терен 
Димитър Стоянов до-
несе слависткия успех 
с 1:0. Този триумф 
даде сериозен повод 
за оптимизъм сред 
„бялата” публика, тъй 
като „Славия” спечели 

сблъсъка на най-клас-
ните състави в тази 
възрастова група.

След това дойдоха 
закономерни победи с 
2:1 и 4:2 срещу „Чер-

но море”. Славистите 
спечелиха с голове на 
Филип Кръстев и Пиер 
Пиеров първия двубой 
с „моряците” далеч от 
дома. На реванша в 

столицата два гола на 
Кристиян Димитров и 
по едно попадение на 
Пиер Пиеров и Филип 
Кръстев подпечатаха 
успеха на „белите”.

"Белите", родени 
2000 г., не успяха
да достигнат до 
мача за титлата

„Славия”отново имаше поводи за радост 
срещу „Левски”, но не успя да спечели 
титлата при децата, родени 2000 г.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ КЛАСИРАНИя
14. „Чавдар” (Етроп.) 34 8 3 23 33-79 27 
15. „Векта” (Пд) 34 5 6 23 12-86 21 
16. „Верея” (Ст. Загора) 34 3 8 23 19-79 17 
17. „ОФК Несебър” 34 3 5 26 16-83 14 
18. „Видима-Р-ски” 34 4 1 29 19-95 1

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

25 кръг
ЦСКА – „Славия”  2:4
26 кръг
„Славия” – „Елит” (София) 5:1

Крайно класиране:
1. „ДИТ Спорт” 26 24 1 1 152-13 73 т.
2. „СЛАВИЯ” 26 22 1 3 108-24 67
3. „Левски” 26 19 3 4 96-22 60
4. ЦСКА 26 19 0 7 119-25 57
5. „Септември” 26 16 4 6 79-33 52
6. „Левски-Раковски” 26 13 1 12 56-52 40
7. „Чавдар” (Етрополе) 26 12 2 12 65-54 38
8. „Елит” 26 11 2 13 45-50 35
9. „Локомотив” (София) 26 10 2 14 58-49 32
10.  „Ботев 57” 26 9 4 13 50-64 31
11.  ФК „София” 26 10 1 15 47-71 31
12.  „БМ Спорт” 26 4 1 21 28-145 13
13.  „Витоша” (Бистрица) 26 2 0 24 15-157 6
14. „Люлин” 26 0 0 26 6-165 0 

Деца „А”, 
родени 2000 година,

столично първенство

25 кръг
„Славия” – „Ферион” 6:0
26 кръг
„Чавдар” (Етрополе) – „Славия” 0:2
27 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт” 1:0

Крайно класиране:
1. „Левски” 27 24 0 3 124-8 72т.
2. ЦСКА 27 21 5 1 108-14 68
3. „СЛАВИЯ” 27 21 4 2 108-9 67

4.  „Септември” 27 13 4 10 63-43 43
5. „ДИТ Спорт” 27 11 6 10 40-28 39
6. „Левски-Р-ски” 27 11 3 13 44-54 36
7. „Чавдар” (Етрополе) 27 9 4 14 28-51 31
8. „Локо” (София) 27 7 1 19 31-87 22
9. „Ферион” 27 2 2 23 17-121 8
10.  „Ботев 57” 27 1 1 25 12-160 4

Държавно първенство
Осминафинал

„Левски”  – „Славия” 0:0
„Славия” – „Левски” 1:0

четвъртфинал
„Черно море” – „Славия” 1:2
„Славия” – „Черно море” 4:2

Полуфинал
„Лудогорец” (Разград) – „Славия” 3:0
„Славия” – „Лудогорец” (Разград) 2:1 

Деца „Б”, 
родени 2001 година,

столично първенство

25 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски” 0:4

26 кръг
„Ферион” – „Славия” 0:4

27 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт” 2:1

Крайно класиране:
1. „Левски” 27 24 1 2 101-14 73 т.
2. „ДИТ Спорт” 27 18 5 4 77-23 59
3. „СЛАВИЯ” 27 19 2 6 69-25 59
4.  ЦСКА 27 17 3 7 84-28 54
5. „Септември” 27 12 3 12 43-40 39
6. „Локомотив” (София) 27 12 1 14 46-63 37
7. „Оскар Е.Л.” 27 8 4 15 42-70 28
8. „Левски-Раковски” 27 7 4 16 38-58 25
9. „Ферион” 27 3 4 20 34-120 13
10.  „Чавдар” (Етрополе) 27 0 3 24 14-107 3

Младежка група до 21 години, 
втора шестица

5 кръг 
„Хасково” – „Славия” 0:1
6 кръг
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив) 4:0
7 кръг
„Марек 2010” – „Славия” 2:3
8 кръг
„Славия” – „Локомотив” (София) 3:1
9 кръг
„Черно море” – „Славия” 1:2
10 кръг
„Славия” – „Хасково” 7:0

Крайно класиране, втора шестица:
1. „СЛАВИЯ” 32 15 7 10 51-31 52 т.
2. „Локо” (Сф) 32 12 10 10 37-36 46 
3. „Черно море” 32 11 8 13 47-44 41 
4. „Локо (Пд) 32 8 6 18 31-73 30 
5. „Марек 2010” 32 8 4 20 32-67 28 
6. „Хасково” 32 7 7 18 28-68 2

Елитна юношеска група 
до 17 години

33 кръг
„Славия” – „Векта” (Пловдив) 4:0
34 кръг
„Левски” – „Славия” 2:1

Крайно класиране:
1. „ДИТ Спорт” (София) 34 25 5 4 102-29 80 т. 
2. „Литекс” 34 24 4 6 81-25 76 
3. ЦСКА 34 23 6 5 90-29 75 
4. „Левски” 34 23 4 7 84-29 73 
5. „Черно море” 34 21 5 8 61-29 68 
6. „Ботев” (Пловдив) 34 20 6 8 69-27 66 
7. „Лудогорец” 34 20 5 9 82-34 65  
8. „СЛАВИЯ” 34 20 5 9 62-40 65 
9. „Берое” 34 19 6 9 58-33 63
10. „Локо ” (София) 34 15 4 15 42-44 49 
11. „Черноморец” 34 9 8 17 38-61 35 
12. „Локо” (Пловдив) 34 9 7 18 32-55 34 
13. „Дунав 2010” (Русе) 34 9 4 21 32-75 31 
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Дори в 
сватбения 

ден със 
„Славия” в 
сърцето   

Баскетболистките на „Славия” 
спечелиха силния турнир „Млади 
звезди 2015”. На проявата, състояла 
се от 17 до 19 април в залата на НСА,  
възпитаничките на Силвия Пеева 
не оставиха съмнение за класата 
си и заслужено ликуваха с купата. 
Славистките участваха и във 
финалната четворка на държавното 
първенство за момичета до 14 години.   

Младите волейболистки на „Славия” 
спечелиха сребърните медали от 

държавното първенство за момичета 
до 15 години. С успеха си славистките 
доказаха, че в „бялата” школа отново 

има таланти. Снимка: www.viasport.bg

На шести юни се състоя още една славистка сватба. Този 
път „Да” си казаха един от известните фенове в „бялата” 
агитка Стефан Филипов и чаровната му половинка Петя. 
Кумува друг голям привърженик на „Славия” Александър Дяков, 
а събитието уважиха още знакови слависти. Затова и никой 
не се изненада, че булката бе подготвила специално знаме, с 
което бе направена и култова сватбена снимка.  

Самуил Маринов е най-младият славист! 
Появил се е на бял свят само 3 дни след 
рождения ден на „Славия”, на 13 април 
тази година. 
Гордите му родители Мира и Марин са 
щастливи от радостното събитие и 
се надяват през новия сезон да имат 
хубави мигове и с любимия отбор.


