
лите. Такъв е и пътят на тех-
ния наставник Златомир За-
горчич, който отбеляза своя 
петдесетгодишен юбилей на 
15 юни (2). А, че школата ни 
е златна потвърдиха и мла-
дите ни надежди  U-16, кои-
то триумфираха с купата на 
БФС (3). 
Б а с к е т -
б о л и с т -
ките без 
ч у ж д е н -
ки и без 
държавно 
финанси-
ране сто-
риха ма-
лък под-
виг като 
стигнаха 
до два 
бронзови 
м е д а л а , 
в шам-
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Така завърши и този 
сезон за „бялото” дру-
жество. Футболистите 
(1) запазиха елитния си 
статут само с победи и 
честна игра, противно 
на натрапените внуше-
ния от недоброжелате-

20 години 

по-късно 

  На стр. 11-13

С чест и достойнство!

Четвърт век от златния дубъл  На стр. 14-15

пионата и за купата (4). Това 
направи и Борис Линков (5) на 
Европейското по лека атлетика 
до 23 год. В Талин той заслужи 
отличието в скока на дължина и 
показа нагледно възходът и на 
този спорт в „Славия”. Вярваме, 
че така ще бъде и занапред! 
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„Белите” триумфира-
ха с трофея на Българ-
ския футболен съюз при 
юношите младша въз-
раст (родени 2005 годи-
на). На финала те спече-
лиха с 2:0 срещу състава 
на ЦСКА-София, след 
като напълно надиграха 
своя опонент и не оста-
виха никакво съмнение 
за превъзходството си. 
В 20-ата минута на дву-
боя за отличието, игран 
на стадион „Васил Лев-
ски”, Роберто Илиев се 
разписа с глава, след 
центриране от дясно. В 
начало на втората част 
в 54-ата минута след 
самостоятелен рейд на 
Чунг Нгуен До от централ-
ния кръг до аутлинията 
и последвало подаване 
в малкото наказателно 
поле към Илиев, „сед-
мицата” хладнокръвно 
отново реализира. Мал-
ко по-късно националът 
пропусна възможността 
да запише и хеттрик. 
Славистите показаха за-
видно умение и в отбра-
на и ограничиха до ми-
нимум шансовете за гол 
пред „червените”, които 
за цял мач не създадоха 
реално  голово положе-

Юношите младша възраст 
ликуват с купата на БФС 

сти победиха с 2:0 у дома 
и след общ резултат 3:2 
продължиха напред. Вик-
тор Найденов откри ре-

зултата срещу „сините” 
в 43-ата минута, а Илиев 
оформи финалното 2:0 
десет минути преди края. 
В първата среща бе загу-
бено с минималното 1:2 
като гост на „Герена”, но 
това не попречи на да 
бъде елиминиран веков-
ния съперник. Голът за 
„Славия” в първата сре-
ща бе дело на Евгени 
Георгиев.

На осминафиналите 
глава пред слависти-
те преклони „Спартак” 
(Варна) след 1:1 край 
морето и 2:0 в София. В 
следващия кръг от тур-
нира „белите” отстрани-
ха пловдивския „Локомо-
тив” след 3:0 и 2:0. Рав-
носметката показва, че 
„Славия” допусна само 
една загуба в целия 
турнир и закономерно 
триумфира с купата, по-
казвайки качеството на 
работата с подрастващи-
те в клубната академия.

ние пред вратата, пазе-
на от Радослав Рашков. 
На полуфиналите „бели-
те” отстраниха „Левски”, 

което прави крайния 
успех в турнира още по-
сладък. В предпоследна-
та фаза младите слави-

Родените през 2007 
година слависти няма-
ха късмет и загубиха 
финала за купата на 
БФС при четиринайсет 
годишните. На стадио-
на в Бистрица „белите” 
отстъпиха с 2:3 срещу 
ЦСКА-София, след като 
водеха с 1:0 и 2:1. В 27-
ата минута Денис Ста-
ноев изведе „Славия” 

Старши треньорът 
на юношите на „Славия” 
(родени 2005 година) 
Светослав Колев беше 
изключително щастлив 
от спечелената купа на 
Българския футболен 
съюз. „Ние сме млад 
отбор, момчетата са 
ни по-слаби физически 
от тези на съперника. 
Нямаме тази селекция, 
която правят в ЦСКА 
и „Левски”. Ние имаме 
състезатели, които са 
от доста дълго време 
при нас. Взели сме деца 
от по-малките клубо-
ве, те са с качества и 
работим, за да ги раз-
виваме. За да спечелиш 
купата, значи си вложил 
много труд и стара-
ние. Радвам се, че това 
се отблагодари. Само 

Елитна юношеска 
група да 19 години 

1 кръг
„Славия“   почива
2 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София  1:0
3 кръг
„Сокол“ (Марково) – „Славия“ 1:5
4 кръг
„Славия“ – „Септември“ (София) 2:0
5 кръг
„Локомотив“ (Пловдив) – „Славия“ 0:4
6 кръг
„Славия“ – „Левски“  1:2
7 кръг
„Царско село“ – „Славия“  0:1
8 кръг
„Славия“ – “Хебър”  1:1
9 кръг
„Лудогорец“ - „Славия“   2:0
10 кръг
„Славия“ – „Ботев“ (Пловдив) 2:2
11 кръг
„Витоша“ (Бистрица) – „Славия“ 1:4
12 кръг
„Славия“ – „Берое“  2:1
13 кръг
„Монтана“ – „Славия“  2:2
14 кръг
„Славия“ – „Нефтохимик“  0:1
15 кръг
„Черно море“ – „Славия“  2:2
16 кръг
„Славия“ – „Пирин“ (Благоевград) 3:2
17 кръг
„Национал“ – „Славия“  2:1
18 кръг
„Славия“    почива
19 кръг
ЦСКА-София – „Славия“  2:1
20 кръг
„Славия“ – „Сокол“ (Марково) 5:2
21 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“ 3:0
22 кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (Пловдив) 4:0
23 кръг
„Левски“ – „Славия“  1:1
24 кръг
„Славия“ – „Царско село“  1:1
25 кръг
„Хебър“ – „Славия“  1:2
26 кръг
„Славия“ – „Лудогорец“  1:2
27 кръг
„Ботев“ (Пловдив) – „Славия“ 2:0
28 кръг
„Славия“ – „Витоша“ (Бистрица) 1:2
29 кръг
„Берое“ – „Славия“  0:0
30 кръг
„Славия“ – „Монтана“  3:0
31 кръг
„Нефтохимик“ – „Славия“  1:5
32 кръг
„Славия“ – „Черно море“  0:4
33 кръг
„Пирин“ (Благоевград) – „Славия“ 3:3
34 кръг
„Славия“ – „Национал“  1:1

Крайно класиране:
Отбор м п р з г-р. т      
1. „Лудогорец“ 32 24 4 4 86-18 76 т.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. „СЛАВИЯ“ 32 13 9 10 59-44 48

Елитна юношеска група 
до 17 години, Запад

1 кръг
„Славия“ – „Спартак“ (Плевен) 4:1
2 кръг
„Етър“ – „Славия“  1:3
3 кръг
„Славия“ – „Витоша“ (Бистрица) 2:2
4 кръг
„Локомотив“ (София) – „Славия“ 1:6
5 кръг
„Славия” – „Септември“ (София) 3:4
6 кръг
„Пирин“ (Благоевград) – „Славия“ 2:1
7 кръг
„Славия“ – „Национал“ (София) 4:3
8 кръг
„Левски-Раковски“ – „Славия“ 0:4
9 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София  3:2
10 кръг
„Славия“ – „Левски“  0:1
11 кръг
„Монтана“ -“Славия“  0:1
12 кръг
„Спартак“ (Плевен) – „Славия“ 1:5
13 кръг
„Славия“ – „Етър“  3:4
14 кръг
„Витоша“ (Бистрица) – „Славия“ 3:3

15 кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (София) 5:0
16 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“ 1:0
17 кръг
„Славия“ – „Пирин“ (Благоевград) 0:2
18 кръг
„Национал“ (София) – „Славия“ 0:3
19 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“ 4:2
20 кръг
ЦСК-София – „Славия“  2:2
21 кръг
„Левски“ – „Славия“  1:5
22 кръг
„Славия“ – „Монтана“  7:0

Класиране редовен сезон:
Отбор м п р з г-р. т
1. „Левски“ 22 20 1 1 99-12 61 т.
- - - - - - - - - - - - - 
5. „Славия“ 22 13 3 6 72:33 42

Втора шестица
23 кръг
„Етър“ – „Славия“  1:4
24 кръг
„Славия“ – „Спартак-Пловдив“ 4:0
25 кръг
„Пирин“ (Благоевград) – „Славия“ 0:0
26 кръг
„Славия“ – „Черно море“  3:0
27 кръг
„Берое“ – „Славия“  3:1
28 кръг
„Славия“ – „Етър“  2:1
29 кръг
„Спартак-Пловдив“ – „Славия“ 1:2
30 кръг
„Славия“ – „Пирин“ (Благоевград) 5:2
31 кръг
„Черно море“ – „Славия“  1:2
32 кръг
„Славия“ – „Берое“  3:4

Крайно класиране, втора шестица:
Отбор м п р з г-р. т        
1. „СЛАВИЯ“ 10 7 1 2 26:13 22 т.

Елитна юношеска група 
до 15 години, Запад

1 кръг
„Славия“ – „Спартак“ (Плевен) 0:1
2 кръг
„Етър“ - „Славия“  2:1
3 кръг
„Славия“ – „Витоша 13“  2:0
4 кръг
„Ботев“ (Враца) – „Славия“  2:1
5 кръг
„Славия“ – „Септември“ (София) 2:2
6 кръг
„Пирин“ (Благоевград) - „Славия“ 2:2
7 кръг
„Славия“ – „Национал“ (София) 1:2
8 кръг
„Борислав“ (Първомай) – „Славия“ 0:2
9 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София  0:4
10 кръг
„Славия“ – „Левски“  0:2
11 кръг
„Монтана“ – „Славия“  0:0
12 кръг
„Спартак“ (Плевен) – „Славия“ 3:1
13 кръг
„Славия“ – „Етър“  1:0
14 кръг
„Витоша 13“ – „Славия“  1:2
15 кръг
„Славия“ – „Ботев“ (Враца)  2:0
16 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“ 3:0
17 кръг
„Славия“ – „Пирин“ (Благоевград) 1:0
18 кръг
„Национал“ (София) - „Славия“  2:1
19 кръг
„Славия“ – „Борислав“ (Първомай) 3:0
20 кръг
ЦСКА-София – „Славия“  1:1
21 кръг
„Левски“ – „Славия“  1:1
22 кръг
„Славия“ – „Монтана“  4:0

Крайно класиране:
Отбор м п р з г-р. т     
1. „Левски“ 22 17 3 2 59-7 37 т.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. „СЛАВИЯ“ 22 8 4 10 27-28 28

Софийско първенство 
юноши младша възраст, 

зона 1, родени 2004-2005 г.
1 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“ 7:0

2 кръг
„Славия“ –  ЦСКА-София  3:2
3 кръг
„Вихрен“ (Сандански) – „Славия“ 0:2
4 кръг
„Славия“ – „Хебър“  2:2
5 кръг
„Ботев 57“ (София) – „Славия“ 2:3
6 кръг
„Славия“ – „Пирин“ (Благоевград) 4:1
7 кръг
„Пирин“ (Благоевград) – „Славия“ 0:2
8 кръг
„Славия“ – „Левски“  1:1
9 кръг
„Септември“ (София) - „Славия“ 3:1
10 кръг
„Славия“ – „Пирин 2001“  2:0
11 кръг
„Елит“ – „Славия“  0:1
12 кръг
„Славия“ – „Царско село“  1:1
13 кръг
„Миньор“ (Перник) – „Славия“ 1:1

Крайно класиране:
Отбор м п р з г-р. т
1. „Септември“ 13 11 0 2 44-7 33 т.
- - - - - - - - - - - - - - - - 
5. „СЛАВИЯ“ 13 8 4 1  30-13 28

Софийско първенство деца „Б“, 
родени 2007 година

1 кръг
„Славия“ – „Ботев 57“  6:1
2 кръг
ЦСКА-София - „Славия“  2:0
3 кръг
„Славия“ – „Олимпия ФК“  4:2
4 кръг
„Левски-Раковски“ – „Славия“ 0:13
5 кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (София) 13:0
6 кръг
„Септември“ - „Славия“  1:1
7 кръг
„Славия“ – „Витоша 13“  7:2
8 кръг
„Левски“ – „Славия“  2:1
9 кръг
„Славия“ – „Царско село“  13:0
10 кръг
„Славия“ – „Национал“  3:1
11 кръг
„РД Спорт“ – „Славия“  0:3
12 кръг
„Ботев 57“ – „Славия“  1:11
13 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София  4:2
14 кръг
„Олимпия ФК“ – „Славия“  0:3
15 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“ 11:0
16 кръг
„Локомотив“ (София) – „Славия“ 1:3
17 кръг
„Славия“ – „Септември“  4:1
18 кръг
„Витоша 13“ – „Славия“  0:4
19 кръг
„Славия“ – „Левски“  1:2
20 кръг
„Царско село“ – „Славия“  0:5
21 кръг
„Национал“ - „Славия“  3:4 
22 кръг
„Славия“ – „РД Спорт“  4:1

Крайно класиране:
Отбор м п р з г-р. т     
1. „Левски“ 22 20 0 2 128-8 62 т.
- - - - - - - - - - - - - - - 
3. „СЛАВИЯ“ 22 18 1 3 118-22 55

Подготвителна група футбол 11, 
родени 2008 година, група „А“

1 кръг
„Славия“ – „Септември“  4:1
2 кръг
„Левски“ - „Славия“  2:1
3 кръг
„Славия“ – „ДИТ 1“  2:2
4 кръг
„Славия“ – „ФК Пловдив“  2:2
5 кръг
ЦСКА-София – „Славия“  1:1
6 кръг
„Славия“ – „Национал“  0:3
7 кръг
„Марек 1915“ – „Славия“  0:6

Софийско първенство, 
подготвителна група футбол 9, 
група „А“, родени 2009 година

1 кръг
„Левски 1“ - „Славия“  3:3
2 кръг

„Славия“ – ЦСКА-София  2:1
3 кръг
„Левски-Раковски“ – „Славия“ 1:4
4 кръг
„Славия“ – „Гранит“ (Владая) 11:1
5 кръг
„Национал“ – „Славия“  2:3
6 кръг
„Славия“ – „Ботев“ (Братановци) 16:1
7 кръг
„Спортист 13“ – „Славия“  0:5
8 кръг
„Славия“ – „Ферион“  11:0
9 кръг
„ДИТ 1“ – „Славия“  3:2

Софийско първенство, 
подготвителна група футбол 7, 
група „А“ родени 2009 година 

1 кръг
„Славия“ – „Балкан“ (Ботевград) 7:0
2 кръг
„Ботев“ (Батановци) - „Славия“ 0:13
3 кръг
„Славия“    почива
4 кръг
„Левски“ – „Славия“  0:0
5 кръг
„Славия“ – „Национал“  1:2
6 кръг
„ДИТ“ – „Славия“  1:1
7 кръг
„Славия“ – „Миньор“ (Перник) 4:1
8 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“ 0:1
9 кръг
„Септември“ – „Славия“  0:4

Софийско първенство, 
подготвителна група футбол 7, 
група „А“, родени 2010 година

1 кръг
„Славия“ – „ДИТ“  1:0
2 кръг
„Славия“ - „Олимпия“  2:2
3 кръг
ЦСКА-София – „Славия“  2:0
4 кръг
„Славия“ – „Миньор“ (Перник) 3:1
5 кръг
„Спартак“ – „Славия“  0:6
6 кръг
„Славия“    почива
7 кръг
„Левски Спартак“ – „Славия“ отл.
8 кръг
„Славия“ - „Барокко“  10:0
9 кръг
„Интер Джесика 2010“ – „Славия“ 1:6

Софийско първенство, 
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зона „Б-5“, родени 2011 година 
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Софийско първенство футбол 5, 
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„Белите” триумфира-
ха с трофея на Българ-
ския футболен съюз при 
юношите младша въз-
раст (родени 2005 годи-
на). На финала те спече-
лиха с 2:0 срещу състава 
на ЦСКА-София, след 
като напълно надиграха 
своя опонент и не оста-
виха никакво съмнение 
за превъзходството си. 
В 20-ата минута на дву-
боя за отличието, игран 
на стадион „Васил Лев-
ски”, Роберто Илиев се 
разписа с глава, след 
центриране от дясно. В 
начало на втората част 
в 54-ата минута след 
самостоятелен рейд на 
Чунг Нгуен До от централ-
ния кръг до аутлинията 
и последвало подаване 
в малкото наказателно 
поле към Илиев, „сед-
мицата” хладнокръвно 
отново реализира. Мал-
ко по-късно националът 
пропусна възможността 
да запише и хеттрик. 
Славистите показаха за-
видно умение и в отбра-
на и ограничиха до ми-
нимум шансовете за гол 
пред „червените”, които 
за цял мач не създадоха 
реално  голово положе-

Юношите младша възраст 
ликуват с купата на БФС 

сти победиха с 2:0 у дома 
и след общ резултат 3:2 
продължиха напред. Вик-
тор Найденов откри ре-

зултата срещу „сините” 
в 43-ата минута, а Илиев 
оформи финалното 2:0 
десет минути преди края. 
В първата среща бе загу-
бено с минималното 1:2 
като гост на „Герена”, но 
това не попречи на да 
бъде елиминиран веков-
ния съперник. Голът за 
„Славия” в първата сре-
ща бе дело на Евгени 
Георгиев.

На осминафиналите 
глава пред слависти-
те преклони „Спартак” 
(Варна) след 1:1 край 
морето и 2:0 в София. В 
следващия кръг от тур-
нира „белите” отстрани-
ха пловдивския „Локомо-
тив” след 3:0 и 2:0. Рав-
носметката показва, че 
„Славия” допусна само 
една загуба в целия 
турнир и закономерно 
триумфира с купата, по-
казвайки качеството на 
работата с подрастващи-
те в клубната академия.

ние пред вратата, пазе-
на от Радослав Рашков. 
На полуфиналите „бели-
те” отстраниха „Левски”, 

което прави крайния 
успех в турнира още по-
сладък. В предпоследна-
та фаза младите слави-

Родените през 2007 
година слависти няма-
ха късмет и загубиха 
финала за купата на 
БФС при четиринайсет 
годишните. На стадио-
на в Бистрица „белите” 
отстъпиха с 2:3 срещу 
ЦСКА-София, след като 
водеха с 1:0 и 2:1. В 27-
ата минута Денис Ста-
ноев изведе „Славия” 

Старши треньорът 
на юношите на „Славия” 
(родени 2005 година) 
Светослав Колев беше 
изключително щастлив 
от спечелената купа на 
Българския футболен 
съюз. „Ние сме млад 
отбор, момчетата са 
ни по-слаби физически 
от тези на съперника. 
Нямаме тази селекция, 
която правят в ЦСКА 
и „Левски”. Ние имаме 
състезатели, които са 
от доста дълго време 
при нас. Взели сме деца 
от по-малките клубо-
ве, те са с качества и 
работим, за да ги раз-
виваме. За да спечелиш 
купата, значи си вложил 
много труд и стара-
ние. Радвам се, че това 
се отблагодари. Само 

Юношите младша възраст U16 ликуват с купата на БФС. Отляво надяс-
но седнали: Стивън Манолов, Станислав Десков, Константин Михайлов, 
Станислав Спасов, Роберто Илиев, Чунг До, Валентин Петков, Кристиян 
Величков, Здравко Кръстев и Атанас Рупчин. Втори ред прави: Ивайло 
Неделчев, Роман Родопски, Мартин Георгиев, Денис Джорджевич, Ангел 
Славков – директор ДЮШ, Радослав Рашков, Светослав Колев – треньор, 
Самуил Стойнев, Борислав Пенев, Виктор Пеев и Димитър Стоименов. 
Трети ред: Георги Боляров, Михаил Михов, Кристиян Петров, Евгени Геор-
гиев, Виктор Найденов, Марио Михов, Марти Златински и Адел Муса Ага. 

Светослав Колев:
„Чувството е 
страхотно”

Треньорът Светослав 
Колев и капитанът 
Мартин Георгиев

Сребро при децата

Детският отбор U14 стигна до второто място за купата на БФС 

първите минути бяхме 
притеснени и след това 
взехме инциативата. 
Чувството е страхот-
но, радвам се, че дойдо-
ха толкова много хора. 
Благодарен съм на на-
шите фенове, атмос-
ферата беше страхот-
на”, коментира Колев 
след финалния двубой 
срещу ЦСКА-София, 
спечелен с 2:0.

напред с шут от грани-
цата на наказателното 
поле. Три минути след 
това Кристиян Димитров 
пропусна да удвои аван-
са в полза на младите 
слависти. „Червените” 
изравниха в първите 
секунди на втората част 
чрез Виторио Шотев. В 
59-ата минута добрата 
игра на водения от Ма-

риян Стоянов състав 
отново даде резултат и 
Кристиян Димитров се 
разписа с удар от на-
казателното поле. По-
следваха нови пропуски 
в „бяло” и Юлиан Гилов 
изравни в 66-ата ми-
нута. Пет минути след 
това гол на Антон Толев 
осигури победата за 
ЦСКА-София.

Юношите младша възраст U16 ликуват с купата на БФС. Отляво надяс-
но седнали: Стивън Манолов, Станислав Десков, Константин Михайлов, 
Станислав Спасов, Роберто Илиев, Чунг До, Валентин Петков, Кристиян 
Величков, Здравко Кръстев и Атанас Рупчин. Втори ред прави: Ивайло 
Неделчев, Роман Родопски, Мартин Георгиев, Денис Джорджевич, Ангел 
Славков – директор ДЮШ, Радослав Рашков, Светослав Колев – треньор, 
Самуил Стойнев, Борислав Пенев, Виктор Пеев и Димитър Стоименов. 
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Кристиян Димитров се 
разписа с удар от на-
казателното поле. По-
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„Белите” триумфира-
ха с трофея на Българ-
ския футболен съюз при 
юношите младша въз-
раст (родени 2005 годи-
на). На финала те спече-
лиха с 2:0 срещу състава 
на ЦСКА-София, след 
като напълно надиграха 
своя опонент и не оста-
виха никакво съмнение 
за превъзходството си. 
В 20-ата минута на дву-
боя за отличието, игран 
на стадион „Васил Лев-
ски”, Роберто Илиев се 
разписа с глава, след 
центриране от дясно. В 
начало на втората част 
в 54-ата минута след 
самостоятелен рейд на 
Чунг Нгуен До от централ-
ния кръг до аутлинията 
и последвало подаване 
в малкото наказателно 
поле към Илиев, „сед-
мицата” хладнокръвно 
отново реализира. Мал-
ко по-късно националът 
пропусна възможността 
да запише и хеттрик. 
Славистите показаха за-
видно умение и в отбра-
на и ограничиха до ми-
нимум шансовете за гол 
пред „червените”, които 
за цял мач не създадоха 
реално  голово положе-

Юношите младша възраст 
ликуват с купата на БФС 

сти победиха с 2:0 у дома 
и след общ резултат 3:2 
продължиха напред. Вик-
тор Найденов откри ре-

зултата срещу „сините” 
в 43-ата минута, а Илиев 
оформи финалното 2:0 
десет минути преди края. 
В първата среща бе загу-
бено с минималното 1:2 
като гост на „Герена”, но 
това не попречи на да 
бъде елиминиран веков-
ния съперник. Голът за 
„Славия” в първата сре-
ща бе дело на Евгени 
Георгиев.

На осминафиналите 
глава пред слависти-
те преклони „Спартак” 
(Варна) след 1:1 край 
морето и 2:0 в София. В 
следващия кръг от тур-
нира „белите” отстрани-
ха пловдивския „Локомо-
тив” след 3:0 и 2:0. Рав-
носметката показва, че 
„Славия” допусна само 
една загуба в целия 
турнир и закономерно 
триумфира с купата, по-
казвайки качеството на 
работата с подрастващи-
те в клубната академия.

ние пред вратата, пазе-
на от Радослав Рашков. 
На полуфиналите „бели-
те” отстраниха „Левски”, 

което прави крайния 
успех в турнира още по-
сладък. В предпоследна-
та фаза младите слави-

Родените през 2007 
година слависти няма-
ха късмет и загубиха 
финала за купата на 
БФС при четиринайсет 
годишните. На стадио-
на в Бистрица „белите” 
отстъпиха с 2:3 срещу 
ЦСКА-София, след като 
водеха с 1:0 и 2:1. В 27-
ата минута Денис Ста-
ноев изведе „Славия” 

Старши треньорът 
на юношите на „Славия” 
(родени 2005 година) 
Светослав Колев беше 
изключително щастлив 
от спечелената купа на 
Българския футболен 
съюз. „Ние сме млад 
отбор, момчетата са 
ни по-слаби физически 
от тези на съперника. 
Нямаме тази селекция, 
която правят в ЦСКА 
и „Левски”. Ние имаме 
състезатели, които са 
от доста дълго време 
при нас. Взели сме деца 
от по-малките клубо-
ве, те са с качества и 
работим, за да ги раз-
виваме. За да спечелиш 
купата, значи си вложил 
много труд и стара-
ние. Радвам се, че това 
се отблагодари. Само 

Юношите младша възраст U16 ликуват с купата на БФС. Отляво надяс-
но седнали: Стивън Манолов, Станислав Десков, Константин Михайлов, 
Станислав Спасов, Роберто Илиев, Чунг До, Валентин Петков, Кристиян 
Величков, Здравко Кръстев и Атанас Рупчин. Втори ред прави: Ивайло 
Неделчев, Роман Родопски, Мартин Георгиев, Денис Джорджевич, Ангел 
Славков – директор ДЮШ, Радослав Рашков, Светослав Колев – треньор, 
Самуил Стойнев, Борислав Пенев, Виктор Пеев и Димитър Стоименов. 
Трети ред: Георги Боляров, Михаил Михов, Кристиян Петров, Евгени Геор-
гиев, Виктор Найденов, Марио Михов, Марти Златински и Адел Муса Ага. 

Светослав Колев:
„Чувството е 
страхотно”

Треньорът Светослав 
Колев и капитанът 
Мартин Георгиев

Сребро при децата

Детският отбор U14 стигна до второто място за купата на БФС 

първите минути бяхме 
притеснени и след това 
взехме инциативата. 
Чувството е страхот-
но, радвам се, че дойдо-
ха толкова много хора. 
Благодарен съм на на-
шите фенове, атмос-
ферата беше страхот-
на”, коментира Колев 
след финалния двубой 
срещу ЦСКА-София, 
спечелен с 2:0.

напред с шут от грани-
цата на наказателното 
поле. Три минути след 
това Кристиян Димитров 
пропусна да удвои аван-
са в полза на младите 
слависти. „Червените” 
изравниха в първите 
секунди на втората част 
чрез Виторио Шотев. В 
59-ата минута добрата 
игра на водения от Ма-

риян Стоянов състав 
отново даде резултат и 
Кристиян Димитров се 
разписа с удар от на-
казателното поле. По-
следваха нови пропуски 
в „бяло” и Юлиан Гилов 
изравни в 66-ата ми-
нута. Пет минути след 
това гол на Антон Толев 
осигури победата за 
ЦСКА-София.
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губа 0:3 от „Лудогорец”, 
скоро след която на 
ЦСКА-София бе про-
даден Георги Йомов. 
Напускането на втора 
ключова фигура, само 
дни преди европейския 
сблъсък с албанския 

„Кукъси”, по-
следвано от 
ново поражение 
с 0:2 от „Локо” 
( П л о в д и в ) , 
съвсем свалиха 
гарда на „бели-
те” и доведоха 
до ранно отпа-
дане от Европа. 

Така се стиг-
на до дербито 
с ЦСКА-София. 
Макар и в лоша 
форма, дори и 
с един от до-
скорошните си 
най-добри фут-
болисти, този 
път в редиците 
на съперника, 
„Славия” ока-
за съпротива. 
И когато в края 
на първото по-
лувреме Юнус 
Санкаре от 
„ ч е р в е н и т е ” 
бе изгонен с 

втори жълт картон, се 
появи възможност за 
престижна победа, ко-
ято да върне тонуса на 
състава. Уви, втората 
част премина твърде 
минорно за гостите на 
„Българска армия”, ко-
ито не успяха да създа-
дат сериозни шансове 
за гол, а в добавеното 
време и логично загуби-
ха мача след колектив-
на грешка в защита. 

Загубата доведе до 

най-грешното 
решение

в рамките на сезона. 
Освободен бе Загорчич 
заради лоши резултати, 
въпреки че на всички, бе 
ясно, че специалистът 
носи най-малка вина за 
настъпилата криза. 

След престой на 
Мартин Кушев и Ангел 

Загубите на терена бяха 
придружени от още 
лоши новини на транс-
ферния пазар - тръгнаха 
си Филип Кръстев, Анто-
нис Стергиакис и Янис 
Карабельов, а не малко 
хора започнаха да се 
чудят дали едва 
ли не целта не 
е клубът да се 
озове във втора 
лига?! 

И последни-
те искри на оп-
тимизъм изчез-
ваха по време 
на зимната под-
готовка, в която 
„белите” губеха 
от знайни и не 
толкова руски 
отбори в кон-
тролите. И ма-
кар привлича-
нето на австра-
лиеца Питър 
Макрилос да 
донесе живец 
в играта и спо-
радични успехи 
над „Арда” и 
„Монтана” в ма-
човете на тима 
преобладаваха 
липса на идеи, 
на желание и 
монотонен стил, разга-
даем за повечето опо-
ненти. 

Чест прави на Вен-
цеслав Стефанов, който 
в средата на април пре-
цезира ситуацията, като 
се съобрази и с желани-
ето на феновете. Про-
валилият се Тарханов 
си тръгна, а на треньор-
ския пост се завърна За-
горчич, за да

„довърши 
започнатото”, 

по думите на президен-
та. Сръбският специ-
алист отново се озова 
там, където бе и в на-
чалото на първото си 
назначение - начело 
на отбор в тежка криза, 
борещ се за оцеляване 
в дъното на таблица-
та. И макар ефектът от 
работата му да не бе 

при последния точен 
удар на Кръстев, офор-
мил успеха с 5:3. 

Последва още едно 
издание на вечното дер-

а малко след тях ин-
дивидуалният блясък 
на Питър Макрилос 
доведе до гол. Австра-
лиецът напредна в на-

Излишна треньорска рокада беляза
един от най-трудните сезони в елита

мигновен, в плейофите 
за оставане в елита За-
горчич отново се спра-
ви перфектно. „Славия” 
заигра като отбор, над-
ви всичките си преки 
конкуренти, а при един-
ствената загуба с 0:2 от 
„Етър” в последния кръг 
вече отдавна бе събрал 
достатъчно точки и про-
сто нямаше нужната мо-

„Славия” се надигна 
от летаргията в най-
важния момент. Благо-
дарение на силните си 
игри в последните ма-
чове от сезона „белите” 
запазиха мястото си 
в елита и през новото 
първенство ще търсят 
завръщане в топ 6. Но 
за феновете остана бол-
ката, че на тима изобщо 

веде Калоян Кръстев по 
дясното крило, който с 
невероятно красив удар 
от границата на пенал-
та хвърли феновете в 

импулсът в играта нака-
ра мнозина да повярват, 
че след 2018 г. „Славия” 
отново ще играе на 
финал. Този път оба-
че и късметът не бе с 
тима. Още в началото 
Виячки нацели гредата 
на „Арда” с атрактивен 
удар с гръб към вра-
тата. Вяла колективна 
реакция при противни-
ков корнер позволи на 
гостите да открият - 0:1. 
Ключовият момент от 
срещата бе дузпата, 
отсъдена за фаул сре-
щу Кирилов. От бялата 
точка ветеранът Ди-
митър Рангелов стреля 
силно, но шутът му бе 
спасен от Караджов. 
През второто полувре-
ме „Славия” натисна, 
но така и не създаде 
чисто положение. Още 
един път гредата спаси 
„Арда” при изпълнение 
на Узунов от фаул, но за 
повече „белите” нямаха 
сили.  

В последното из-
дание на турни-
ра за купата на 

България „Славия” се 
представи по-успешно, 
отколкото в първенство-
то. Уви, на полуфинала 
трябваше да се изжи-
вее разочарование, но 
по пътя имаше и поводи 
за радост. 

На старта слави-
стите спечелиха най-
резултатната си победа 
за годината - 5:1 като 
гости на „Севлиево”, и 
се поставиха в ролята 
на абсолютен фаворит 
в осминафиналната 
фаза срещу „Монта-
на”. Вместо да пометат 
съперника, те поднесо-
ха изключително постна 
продукция, докарала на 
запалянковците много 
ядове и излишни нерви. 
На косъм от отпадане-
то, те се добраха до 1:1 
с късен гол на Радослав 
Кирилов, а при дузпи-
те демонстрираха по-
силна воля и ликуваха 

„СЛАВИЯ” СЕ СЪЖИВИ
В НАЙ-ВАЖНИЯ МОМЕНТ   

му се наложи да се бори 
да не изпадне. А и до 
днес никой не може да 
отговори защо клубът 
сам се постави в нелов-
ката ситуация и кому 
беше нужно това?! 

Индикации, че върху 
третото място от пред-
ходния шампионат 
няма да се надграж-
да, бяха дадени още 
през лятото, когато си 
тръгна Галин Иванов, 
а междувременно се 
заговори за раздяла и 
с други от лидерите. 
Това не се харесваше 
на треньора Златомир 
Загорчич, който, макар 
да не даваше гласност 
на недоволството си, 
видимо беше разочаро-
ван от липсата на пер-
спектива за развитие.  
Сезонът започна лошо 
- домакинско равенство 
1:1 с „Черно море” и за-

Славков на мостика 
бе назначен руснакът 
Александър Тарханов, 
оставил противоречи-
ви впечатления с пре-
дишния си престой на 
стадиона в полите на 
Витоша и именно затова 
идването му предизвика 
недоверчиво повдигна-
ти вежди от страна на 
феновете. 

Резултатите в мачо-
вете след това - мини-
малната победа с 1:0 
срещу „Царско село” 
дойде между три много 
слаби продукции и за-
губи от „Берое”, „Арда” и 
дори аутсайдера „Мон-
тана”, закотвиха клуба 
в дъното на таблицата 
още преди средата на 
октомври. 

Свободното падане 
продължаваше. Малко 
утешение идваше зара-
ди предстоящото дома-
кинство срещу „Левски”. 
По това време „сините” 
бяха в нечувана криза, 
а мотивация на футбо-
листите на Тарханов 
допълнително даваше 
фактът, че в последна-
та година те спечелиха 
два пъти поред насред 
„Герена”. Не толкова 
със силна игра, колкото 
по навик, те спечелиха 
втората си шампионат-
на победа, с техничен 
удар на Калоян Кръстев 
за 1:0. 

Уви, успехът не дове-
де до желаното съвзе-
мане. До зимната пауза 
славистиите

с нищо не 
показаха, че 
заслужават 

мястото си при майсто-
рите - разгромно 1:5 от 
ЦСКА 1948, нови пора-
жения от „Черно море”, 
„Локомотив” и „Лудого-
рец”, а между тях бледи 
равенства с конкуренти-
те за изпадане ПФК „Бо-
тев” (Пловдив) и „Етър” 
и измъчена победа сре-
щу друг от застрашени-
те, врачанския „Ботев”. 

Младият 
Светослав 

Вуцов се 
утвърди на 

вратата

Австралиецът Питър 
Макрилос стана 

голмайстор на отбора

тивация. 
Така „белите” отново 

се разминаха на косъм 
от срамно петно в исто-
рията си. Те трябва кол-
кото се може по-бързо 
да забравят стария се-
зон, за да могат отново 
да се целят по-високо 
през новия. С Макрилос, 
с натрупалите самочув-
ствие Калоян Кръстев 
и Радослав Кирилов, 
с откритието на врата-
та Светослав Вуцов и 
с още едно-две нови 
попълнения, както и с 
уменията на Загорчич, 
задачата за връщане в 
топ 6 изглежда напълно 
постижима. 

Иван ЖИКОВ

На 15 юни наставникът на люби-
мия ни тим „Славия” Златомир За-
горчич отбеляза своя 50-годишен 
юбилей! Още с появата си на мо-
стика през пролетта на 2017 г. Заги 
спечели славистките симпатии! То-
гава успя да мобилизира отбора за 
решителните мачове и „белите” из-
бегнаха изпадането. Загорчич стори 
това и през този сезон. Но между тях 
той и неговите момчета си запазиха 
място в славистките спортни анали 
с епичната победа над вековния 
съперник „Левски” във финала за 
купата на България на 9 май 2018 г. 
Сетне бе записан и дебютен мач за 
Суперкупата на страната. Постиг-

нат бе през миналия сезон и първи 
медал в шампионата от две десети-
летия, с което окончателно Загор-
чич се утвърди като най-успешния 
треньор на клуба за ХХІ век. 

В цифри престоят му на скамей-
ката на „Славия” се измерва със 119 
мача в Първа лига, в които победи-
те са 47, равенствата 32, при 40 за-
губи и голова разлика 150-143. От-
делно Заги бе начело и в 17 срещи 
в надпреварите за купата на Бълга-
рия, суперкупата и Лига Европа. В 
тях балансът е 8 победи, 2 равни и 
7 загуби, с голова разлика 24-17. С 
общо 136 срещи във всички турнири 
Загорчич вече е на почетното шесто 

място във вечната клубна ранглиста!  
Навръх празника екипът на вестник 

„Славия” връчи на юбиляра като по-
дарък специалното тритомно издание 
с уникален сериен №22, с пожелание 
след края на новия сезон през 2022 г. 
всички слависти да празнуваме заедно 
класирането си за евротурнирите! От 
„бялата” агитка отличиха наставника 
със специален плакет, както същото 
сториха и от футболния клуб. На даде-
ната в чест на юбиляра тържествена 
вечеря той бе награден и със специал-
на фланелка.   

Честит юбилей, Заги и да продължа-
ваш да радваш славистката общност! 

Радост и тъга в
турнира за Купата 

би с „Левски” на четвъ-
ртфинала - мач, който 
със сигурност ще бъде 
запомнен като най-
добрия под ръковод-
ството на Александър 
Тарханов. Да, „сините” 
също бяха в криза, но 
според специалисти 
и букмейкъри влязоха 
като абсолютния фа-
ворит в сблъсъка. И 
не, на терена „Славия” 
не остави нито за миг 
съмнения в превъзход-
ството си. В първите 
70 минути от срещата 
попадение нямаше, 
но по-добрите ситуа-
ции бяха за „белите”, 

казателното поле и шу-
тира, първият му удар 
бе отразен, след това 
отново овладя топката, 
финтира защитник и 
със сетни сили я прати 
с левия крак в мрежата 
за 1:0. Макар и повале-
ни психически гостите 
стигнаха до равенство 
в 86-ата минута след 
удар от над 30 метра. 
Когато всички очакваха 
двубоят да бъде пратен 
в продължения, грешка 
при изграждането на 
„синята” атака доведе 
до светкавичен отговор. 
Ивайло Димитров пое в 
средата на терена и из-

еуфория - 2:1. 
Окрилени от силното 

представяне и от по-
лекия жребий, разми-
нал ги с ЦСКА-София 
и „Лудогорец”, слави-
стите влязоха в първия 
полуфинал с „Арда” в 
Кърджали с вяра в успе-
ха. И постигнаха добър 
турнирен резултат - 0:0, 
благодарение и на из-
явите на вратаря Вуцов, 
но и заради неточния 
мерник на Кирилов и 
Рангелов, пропуснали 
шанса да донесат дори 
победа.

Домакинското пре-
димство в реванша и 

Честит юбилей, Заги!
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при последния точен 
удар на Кръстев, офор-
мил успеха с 5:3. 

Последва още едно 
издание на вечното дер-

а малко след тях ин-
дивидуалният блясък 
на Питър Макрилос 
доведе до гол. Австра-
лиецът напредна в на-

веде Калоян Кръстев по 
дясното крило, който с 
невероятно красив удар 
от границата на пенал-
та хвърли феновете в 

импулсът в играта нака-
ра мнозина да повярват, 
че след 2018 г. „Славия” 
отново ще играе на 
финал. Този път оба-
че и късметът не бе с 
тима. Още в началото 
Виячки нацели гредата 
на „Арда” с атрактивен 
удар с гръб към вра-
тата. Вяла колективна 
реакция при противни-
ков корнер позволи на 
гостите да открият - 0:1. 
Ключовият момент от 
срещата бе дузпата, 
отсъдена за фаул сре-
щу Кирилов. От бялата 
точка ветеранът Ди-
митър Рангелов стреля 
силно, но шутът му бе 
спасен от Караджов. 
През второто полувре-
ме „Славия” натисна, 
но така и не създаде 
чисто положение. Още 
един път гредата спаси 
„Арда” при изпълнение 
на Узунов от фаул, но за 
повече „белите” нямаха 
сили.  

В последното из-
дание на турни-
ра за купата на 

България „Славия” се 
представи по-успешно, 
отколкото в първенство-
то. Уви, на полуфинала 
трябваше да се изжи-
вее разочарование, но 
по пътя имаше и поводи 
за радост. 

На старта слави-
стите спечелиха най-
резултатната си победа 
за годината - 5:1 като 
гости на „Севлиево”, и 
се поставиха в ролята 
на абсолютен фаворит 
в осминафиналната 
фаза срещу „Монта-
на”. Вместо да пометат 
съперника, те поднесо-
ха изключително постна 
продукция, докарала на 
запалянковците много 
ядове и излишни нерви. 
На косъм от отпадане-
то, те се добраха до 1:1 
с късен гол на Радослав 
Кирилов, а при дузпи-
те демонстрираха по-
силна воля и ликуваха 

На 15 юни наставникът на люби-
мия ни тим „Славия” Златомир За-
горчич отбеляза своя 50-годишен 
юбилей! Още с появата си на мо-
стика през пролетта на 2017 г. Заги 
спечели славистките симпатии! То-
гава успя да мобилизира отбора за 
решителните мачове и „белите” из-
бегнаха изпадането. Загорчич стори 
това и през този сезон. Но между тях 
той и неговите момчета си запазиха 
място в славистките спортни анали 
с епичната победа над вековния 
съперник „Левски” във финала за 
купата на България на 9 май 2018 г. 
Сетне бе записан и дебютен мач за 
Суперкупата на страната. Постиг-

нат бе през миналия сезон и първи 
медал в шампионата от две десети-
летия, с което окончателно Загор-
чич се утвърди като най-успешния 
треньор на клуба за ХХІ век. 

В цифри престоят му на скамей-
ката на „Славия” се измерва със 119 
мача в Първа лига, в които победи-
те са 47, равенствата 32, при 40 за-
губи и голова разлика 150-143. От-
делно Заги бе начело и в 17 срещи 
в надпреварите за купата на Бълга-
рия, суперкупата и Лига Европа. В 
тях балансът е 8 победи, 2 равни и 
7 загуби, с голова разлика 24-17. С 
общо 136 срещи във всички турнири 
Загорчич вече е на почетното шесто 

място във вечната клубна ранглиста!  
Навръх празника екипът на вестник 

„Славия” връчи на юбиляра като по-
дарък специалното тритомно издание 
с уникален сериен №22, с пожелание 
след края на новия сезон през 2022 г. 
всички слависти да празнуваме заедно 
класирането си за евротурнирите! От 
„бялата” агитка отличиха наставника 
със специален плакет, както същото 
сториха и от футболния клуб. На даде-
ната в чест на юбиляра тържествена 
вечеря той бе награден и със специал-
на фланелка.   

Честит юбилей, Заги и да продължа-
ваш да радваш славистката общност! 

Радост и тъга в
турнира за Купата 

би с „Левски” на четвъ-
ртфинала - мач, който 
със сигурност ще бъде 
запомнен като най-
добрия под ръковод-
ството на Александър 
Тарханов. Да, „сините” 
също бяха в криза, но 
според специалисти 
и букмейкъри влязоха 
като абсолютния фа-
ворит в сблъсъка. И 
не, на терена „Славия” 
не остави нито за миг 
съмнения в превъзход-
ството си. В първите 
70 минути от срещата 
попадение нямаше, 
но по-добрите ситуа-
ции бяха за „белите”, 

казателното поле и шу-
тира, първият му удар 
бе отразен, след това 
отново овладя топката, 
финтира защитник и 
със сетни сили я прати 
с левия крак в мрежата 
за 1:0. Макар и повале-
ни психически гостите 
стигнаха до равенство 
в 86-ата минута след 
удар от над 30 метра. 
Когато всички очакваха 
двубоят да бъде пратен 
в продължения, грешка 
при изграждането на 
„синята” атака доведе 
до светкавичен отговор. 
Ивайло Димитров пое в 
средата на терена и из-

еуфория - 2:1. 
Окрилени от силното 

представяне и от по-
лекия жребий, разми-
нал ги с ЦСКА-София 
и „Лудогорец”, слави-
стите влязоха в първия 
полуфинал с „Арда” в 
Кърджали с вяра в успе-
ха. И постигнаха добър 
турнирен резултат - 0:0, 
благодарение и на из-
явите на вратаря Вуцов, 
но и заради неточния 
мерник на Кирилов и 
Рангелов, пропуснали 
шанса да донесат дори 
победа.

Домакинското пре-
димство в реванша и 

Честит юбилей, Заги!
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при последния точен 
удар на Кръстев, офор-
мил успеха с 5:3. 

Последва още едно 
издание на вечното дер-

а малко след тях ин-
дивидуалният блясък 
на Питър Макрилос 
доведе до гол. Австра-
лиецът напредна в на-

веде Калоян Кръстев по 
дясното крило, който с 
невероятно красив удар 
от границата на пенал-
та хвърли феновете в 

импулсът в играта нака-
ра мнозина да повярват, 
че след 2018 г. „Славия” 
отново ще играе на 
финал. Този път оба-
че и късметът не бе с 
тима. Още в началото 
Виячки нацели гредата 
на „Арда” с атрактивен 
удар с гръб към вра-
тата. Вяла колективна 
реакция при противни-
ков корнер позволи на 
гостите да открият - 0:1. 
Ключовият момент от 
срещата бе дузпата, 
отсъдена за фаул сре-
щу Кирилов. От бялата 
точка ветеранът Ди-
митър Рангелов стреля 
силно, но шутът му бе 
спасен от Караджов. 
През второто полувре-
ме „Славия” натисна, 
но така и не създаде 
чисто положение. Още 
един път гредата спаси 
„Арда” при изпълнение 
на Узунов от фаул, но за 
повече „белите” нямаха 
сили.  

В последното из-
дание на турни-
ра за купата на 

България „Славия” се 
представи по-успешно, 
отколкото в първенство-
то. Уви, на полуфинала 
трябваше да се изжи-
вее разочарование, но 
по пътя имаше и поводи 
за радост. 

На старта слави-
стите спечелиха най-
резултатната си победа 
за годината - 5:1 като 
гости на „Севлиево”, и 
се поставиха в ролята 
на абсолютен фаворит 
в осминафиналната 
фаза срещу „Монта-
на”. Вместо да пометат 
съперника, те поднесо-
ха изключително постна 
продукция, докарала на 
запалянковците много 
ядове и излишни нерви. 
На косъм от отпадане-
то, те се добраха до 1:1 
с късен гол на Радослав 
Кирилов, а при дузпи-
те демонстрираха по-
силна воля и ликуваха 

На 15 юни наставникът на люби-
мия ни тим „Славия” Златомир За-
горчич отбеляза своя 50-годишен 
юбилей! Още с появата си на мо-
стика през пролетта на 2017 г. Заги 
спечели славистките симпатии! То-
гава успя да мобилизира отбора за 
решителните мачове и „белите” из-
бегнаха изпадането. Загорчич стори 
това и през този сезон. Но между тях 
той и неговите момчета си запазиха 
място в славистките спортни анали 
с епичната победа над вековния 
съперник „Левски” във финала за 
купата на България на 9 май 2018 г. 
Сетне бе записан и дебютен мач за 
Суперкупата на страната. Постиг-

нат бе през миналия сезон и първи 
медал в шампионата от две десети-
летия, с което окончателно Загор-
чич се утвърди като най-успешния 
треньор на клуба за ХХІ век. 

В цифри престоят му на скамей-
ката на „Славия” се измерва със 119 
мача в Първа лига, в които победи-
те са 47, равенствата 32, при 40 за-
губи и голова разлика 150-143. От-
делно Заги бе начело и в 17 срещи 
в надпреварите за купата на Бълга-
рия, суперкупата и Лига Европа. В 
тях балансът е 8 победи, 2 равни и 
7 загуби, с голова разлика 24-17. С 
общо 136 срещи във всички турнири 
Загорчич вече е на почетното шесто 

място във вечната клубна ранглиста!  
Навръх празника екипът на вестник 

„Славия” връчи на юбиляра като по-
дарък специалното тритомно издание 
с уникален сериен №22, с пожелание 
след края на новия сезон през 2022 г. 
всички слависти да празнуваме заедно 
класирането си за евротурнирите! От 
„бялата” агитка отличиха наставника 
със специален плакет, както същото 
сториха и от футболния клуб. На даде-
ната в чест на юбиляра тържествена 
вечеря той бе награден и със специал-
на фланелка.   

Честит юбилей, Заги и да продължа-
ваш да радваш славистката общност! 

Радост и тъга в
турнира за Купата 

би с „Левски” на четвъ-
ртфинала - мач, който 
със сигурност ще бъде 
запомнен като най-
добрия под ръковод-
ството на Александър 
Тарханов. Да, „сините” 
също бяха в криза, но 
според специалисти 
и букмейкъри влязоха 
като абсолютния фа-
ворит в сблъсъка. И 
не, на терена „Славия” 
не остави нито за миг 
съмнения в превъзход-
ството си. В първите 
70 минути от срещата 
попадение нямаше, 
но по-добрите ситуа-
ции бяха за „белите”, 

казателното поле и шу-
тира, първият му удар 
бе отразен, след това 
отново овладя топката, 
финтира защитник и 
със сетни сили я прати 
с левия крак в мрежата 
за 1:0. Макар и повале-
ни психически гостите 
стигнаха до равенство 
в 86-ата минута след 
удар от над 30 метра. 
Когато всички очакваха 
двубоят да бъде пратен 
в продължения, грешка 
при изграждането на 
„синята” атака доведе 
до светкавичен отговор. 
Ивайло Димитров пое в 
средата на терена и из-

еуфория - 2:1. 
Окрилени от силното 

представяне и от по-
лекия жребий, разми-
нал ги с ЦСКА-София 
и „Лудогорец”, слави-
стите влязоха в първия 
полуфинал с „Арда” в 
Кърджали с вяра в успе-
ха. И постигнаха добър 
турнирен резултат - 0:0, 
благодарение и на из-
явите на вратаря Вуцов, 
но и заради неточния 
мерник на Кирилов и 
Рангелов, пропуснали 
шанса да донесат дори 
победа.

Домакинското пре-
димство в реванша и 

Честит юбилей, Заги!
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УЕФА „Лига Европа“

I квалификационен кръг, 27 август 2020 г.
„Кукъси“ (Кукъс, Албания) – „Славия“ 2:1
„Кукъси“: 12. Дашамир Джика, 29. Емилиано Муста, 4. 
Ерхун Обанор, 5. Кенан Хорич, 24. Едис Маличи, 17. Бруно 
Телуши, 10. Едуарт Рока, 8. Весел Лимай (65 – 18. Женел 
Гавазай), 23. Бесар Мусоли (к), 7. Енис Гавазай (46 – 11. 
Албин Гаши), 45. Патрик Фрайдей Езе (66 – 97. Годбърг 
Купър).
„Славия“: 32. Антонис Стериакис, 4. Петър Патев, 55. 
Андреа Христов, 38. Милен Гамаков, 83. Христо Попадийн, 
77. Георги Вълчев (73 – 73. Венцислав Бенгюзов), 20. Филип 
Кръстев, 10. Янис Карабельов, 71. Емил Стоев (87 – 18. 
Димитър Стоянов), 8. Димитър Рангелов (62 – 14. Ивайло 
Димитров), 7. Калоян Кръстев.
Голмайстори: 1:0 Патрик Фрайдей Езе (56-дузпа), 1:1 
Калоян Кръстев (81), 2:1 Годбърг Купър (85).
Съдия: Арда Кардашлер (Турция).
Жълти картони: Христо Попадийн, Емил Стоев („Славия“), 
Бруно Телуши, Бесар Мусоли („Кукъси“).
Тирана (Албания), ст. „Еър Албания“ – при закрити врати.

Първа лига - сезон 2020/2021

Първа фаза – редовен сезон

I кръг, 9 август 2020 г.
„Славия“ – „Черно море“ 1:1
„Славия“: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 23. Виячки, 38. 
Гамаков, 83. Попадийн, 73. Бенгюзов (62 – 77. Г. Вълчев), 
10. Карабельов (к), 35. Йомов, 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов 
(90+1 – 14. И. Димитров), 8. Рангелов (80 – 9. Чунчуков).
Голмайстори: 1:0 Андреа Христов (10), 1:1 Стефан Велев 
(90+5).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Виячки, Попадийн, Гамаков.
София, ст. „Славия“ – 1000 зрители.

II кръг, 14 август 2020 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 3:0
„Славия“: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 23. Виячки, 38. 
Гамаков, 83. Попадийн, 77. Г. Вълчев, 73. Бенгюзов (54 – 7. 
К. Кръстев), 35. Йомов, 20. Ф. Кръстев (к), 11. Р. Кирилов (23 
– 18. Д. Стоянов), 8. Рангелов (54 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 1:0 Сисиньо (44), 2:0 Мавис Чибота (73), 3:0 
Козмин Моци (79-дузпа).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Гамаков, А. Христов.
Разград, ст. „Хювефарма арена“ - 500 зрители.

III кръг, 21 август 2020 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 0:2
„Славия“: 32. Стериакис, 3. Томбак, 23. Виячки (54 – 73. 
Бенгюзов), 55. А. Христов, 83. Попадийн, 20. Ф. Кръстев, 38. 
Гамаков, 7. К. Кръстев, 10. Карабельов (к), 14. И. Димитров 
(69 – 18. Д. Стоянов), 8. Рангелов.
Голмайстори: 0:1 Анте Аралица (33), 0:2 Бирсент 
Карагарен (81).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Карабельов, Рангелов, Гамаков, Бенгюзов.
София, ст. „Славия“ – 800 зрители.

IV кръг, 30 август 2020 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 1:0
„Славия“: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 23. Виячки, 17. Р. 
Терзиев (87 – 73. Бенгюзов), 3. Томбак (87 – 83. Попадийн), 
10. Карабельов (к), 38. Гамаков, 71. Е. Стоев, 20. Ф. 
Кръстев, 14. И. Димитров (26 – 18. Д. Стоянов – 90+1 – 11. Р. 
Кирилов), 9. К. Кръстев.
Голмайстор: 1:0 Венцислав Бенгюзов (90+2 – автогол).
Съдия: Петър Кирилов Костадинов.
Жълти картони: Ф. Кръстев, Томбак, К. Кръстев, А. 
Христов, Попадийн.
Червен картон: Юнус Санкаре („ЦСКА-София“) – 44 мин.
София, ст. „Българска армия“ – 1000 зрители.

V кръг, 14 септември 2020 г.
„Славия“ – „Берое“ 0:2
„Славия“: 32. Стериакис, 83. Попадийн, 23. Виячки, 55. А. 
Христов, 29. В. Филипов, 10. Карабельов (к), 17. Р. Терзиев 
(64 – 77. Г. Вълчев), 71. Е. Стоев (64 – 93. Кабов), 20. Ф. 
Кръстев (74 – 8. Рангелов), 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев.
Голмайстори: 0:1 Алиюн Фол (18), 0:2 Христо Попадийн 
(51-автогол).
Съдия: Георги Кабаков.
София, ст. „Славия“ – 600 зрители.

„Славия” през сезон 2020/2021
VI кръг, 21 септември 2020 г.
„Арда“ – „Славия“ 2:1
„Славия“: 1. Г. Петков, 3. Томбак, 55. А. Христов, 17. Р. 
Терзиев, 83. Попадийн, 10. Карабельов (к), 38. Гамаков (84 – 
23. Виячки), 73. Бенгюзов, 20. Ф. Кръстев (66 – 93. Кабов), 9. 
К. Кръстев (66 – 8. Рангелов), 11. Р. Кирилов.
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (39), 1:1 Иван Коконов 
(73), 2:1 Радослав Василев (82).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Попадийн, Е. Стоев.
Кърджали, ст. „Арена Арда“ – 1000 зрители.

VII кръг, 28 септември 2020 г.
„Славия“ – „Царско село“ 1:0
„Славия“: 32. Стериакис, 3. Томбак, 55. А. Христов, 17. Р. 
Терзиев, 83. Попадийн, 10. Карабельов (к), 38. Гамаков (60 – 
77. Г. Вълчев), 93. Кабов (56 – 71. Е. Стоев), 20. Ф. Кръстев, 
11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев (90+1 – 8. Рангелов).
Голмайстор: 1:0 Филип Кръстев (72).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Гамаков, Карабельов, Томбак.
София, ст. „Славия“ – 250 зрители.

Талантливият Филип 
Кръстев радваше 
феновете с изявите си 
през есента 

VIII кръг, 3 октомври 
2020 г.
„Монтана“ – „Славия“ 
2:1
„Славия“: 32. Стериакис, 
3. Томбак, 55. А. Христов, 
17. Р. Терзиев (46 – 23. 
Виячки), 83. Попадийн, 
10. Карабельов (к), 
38. Гамаков (58 – 7. В. 
Христов), 71. Е. Стоев, 20. 

Ф. Кръстев (18 – 77. Г. Вълчев), 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев 
(59 – 8. Рангелов).
Голмайстори: 1:0 Тони Тасев (11), 1:1 Георги Вълчев (22), 
2:1 Билал Бари (29).
Съдия: Георги Иванов.
Жълти картони: Р. Терзиев, Е. Стоев.
Монтана, ст. „Огоста“ – 1000 зрители.

IX кръг, 18 октомври 2020 г.
„Славия“ – „Левски“ 1:0
„Славия“: 1. Г. Петков, 83. Попадийн (80 – 4. Патев), 55. 
А. Христов, 17. Р. Терзиев, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев 
(89 – 5. М. Атанасов), 10. Карабельов (к), 93. Кабов (56 – 8. 
Рангелов), 71. Е. Стоев, 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев.
Голмайстор: 1:0 Калоян Кръстев (35).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Антовски, Р. Терзиев, Кабов, Попадийн, 
Рангелов.
Червен картон: Живко Атанасов („Левски“) – 37 мин.
София, ст. „Славия“ - 1500 зрители.

X кръг, 25 октомври 2020 г.
„ЦСКА 1948“ – „Славия“ 5:1
„Славия“: 1. Г. Петков, 83. Попадийн (61 – 3. Томбак), 17. 
Р. Терзиев, 38. Гамаков (71-к), 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 
73. Бенгюзов (61 – 5. М. Атанасов), 71. Е. Стоев (80 – 93. 
Кабов), 8. Рангелов (к) (71 – 18. Д. Стоянов), 11. Р. Кирилов, 
9. К. Кръстев.
Голмайстори: 1:0 Мартин Камбуров (33), 2:0 Васил Шопов 
(43), 2:1 Емил Стоев (49), 3:1 Мартин Камбуров (53-дузпа), 
5:1 Ангел Бастунов (63‘,81).
Съдия: Никола Попов.
Жълт картон: Р. Терзиев.
София,  ст. „Васил Левски“ – 500 зрители.

XI кръг, 2 декември 2020 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд) 0:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 23. Виячки (39 – 38. 
Гамаков – 46-к), 55. А. Христов, 19. Антовски, 73. Бенгюзов, 
70. Фирцулеску (67 – 93. Кабов), 22. Д. Тасевски (к) (46 – 8. 
Рангелов), 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев (71 
– 77. Г. Вълчев).
Съдия: Петър Кирилов Костадинов.
Жълти картони: Патев, А. Христов, Бенгюзов.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XII кръг, 10 декември 2020 г.
„Ботев“ (Вр) – „Славия“ 1:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 55. А. Христов, 38. 
Гамаков, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (89 – 9. 
К. Кръстев), 10. Карабельов (к), 20. Ф. Кръстев (67 – 73. 

Бенгюзов), 11. Р. Кирилов (89 – 93. Кабов), 8. Рангелов (90+2 
– 3. Томбак).
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (40), 0:2 Димитър 
Рангелов (51-дузпа), 1:2 Венцислав Керчев (65).
Съдия: Радослав Гидженов.
Жълти картони: А. Христов, Р. Кирилов, Рангелов, Св. 
Вуцов, Кабов.
Враца, ст. „Христо Ботев“ – при закрити врати.

XIII кръг, 21 ноември 2020 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“ 0:0
„Славия“: 1. Г. Петков (45+1 – 13. Св. Вуцов), 3. Томбак, 55. 
А. Христов, 17. Р. Терзиев, 19. Антовски, 73. Бенгюзов (85 – 
22. Д. Тасевски), 77. Г. Вълчев (62 – 20. Ф. Кръстев), 71. Е. 
Стоев, 10. Карабельов (к), 11. Р. Кирилов, 9.Калоян Кръстев.
Съдия: Георги Иванов. Жълт картон: Бенгюзов.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

На мача с „Етър 
ВТ“ Георги 
Петков увеличи 
българския рекорд 
за дълголетие на 44 
години и 251 дни. 
Снимки: Sportal.bg 

XIV кръг, 27 ноември 
2020 г.
„Черно море“ – 
„Славия“ 3:2
„Славия“: 13. Св. 
Вуцов, 3. Томбак 
(57 - 23. Виячки), 55. 

А. Христов, 17. Р. Терзиев, 83. Попадийн (25 – Г. Вълчев), 
73. Бенгюзов (57 – 5. М. Атанасов), 38. Гамаков (к), 19. 
Антовски, 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев.
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (10), 1:1 Матиас 
Курьор (18), 2:1 Стефан Велев (52), 3:1 Матиас Курьор (65), 
3:2 Калоян Кръстев (89). Съдия: Георги Давидов.
Жълт картон: Томбак.
Червен картон: Радослав Терзиев – 21 мин.
Варна, ст. „Тича“ – при закрити врати.

XV кръг, 6 декември 2020 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 0:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 55. А. Христов, 38. 
Гамаков (73-к), 19. Антовски, 10. Карабельов (к) (73 – 22. Д. 
Тасевски), 77. Г. Вълчев (59 – 73. Бенгюзов), 70. Фирцулеску 
(59 – 71. Е. Стоев), 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов, 8. 
Рангелов (68 – 9. К. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 Кл. Кешеру (65), 0:2 Алекс Сантана (82).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Патев, Д. Тасевски.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XVI кръг, 14 декември 2020 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 2:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 55. А. Христов, 38. 
Гамаков, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев (80 – 22. Д. Тасевски), 
10. Карабельов (к), 71. Е. Стоев (61 – 70. Фирцулеску), 20. Ф. 
Кръстев (68 – 9. К. Кръстев), 11. Р. Кирилов, 8. Рангелов.
Голмайстори: 1:0 Георги Минчев (18), 2:0 Кр. Гомис (90+4).
Съдия: Георги Иванов.
Жълти картони: Г. Вълчев, Гамаков, Фирцулеску, Г. Петков 
(на пейката).
Пловдив, ст. „Локомотив“ – при закрити врати.

XVII кръг, 13 февруари 2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 0:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 38. Гандри, 55. А. 
Христов, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (59 – 73. 
Сораков), 17. Дост (77 – 22. Д. Тасевски), 7. Макрилос, 10. Р. 
Кирилов (59-к), 8. Рангелов (к) (59 – 9. К. Кръстев).
Голмайстор: 0:1 Али Соу (24).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Гандри, Е. Стоев, Сораков, Макрилос.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XVIII кръг, 21 февруари 2021 г.
„Берое“ – „Славия“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 38. Гандри, 55. А. 
Христов (к), 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев, 
17. Дост (59 – 22. Д. Тасевски), 7. Макрилос (80 – 14. И. 
Димитров), 10. Р. Кирилов, 73. Сораков (59 – 9. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Гаюс Макута (12), 1:1 Ивайло Димитров 
(86-дузпа).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: А. Христов, Патев, К. Кръстев, Е. Стоев.
Червен картон: Крум Стоянов („Берое“) – 67 мин.
Стара Загора, ст. „Берое“ – при закрити врати.

XIX кръг, 27 февруари 2021 г.
„Славия“ – „Арда“ 3:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 75. Гандри, 23. Виячки, 
19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (58 – 73. Сораков), 
17. Дост (58 – 22. Д. Тасевски), 7. Макрилос, 10. Р. Кирилов 
(90+2 – 70. М. Александров), 8. Рангелов (к) (89 – 9. К. 
Кръстев - к).
Голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов (15), 1:1 Питър 
Макрилос (16), 1:2 Румен Руменов (40), 2:2 Георги Вълчев 
(55), 3:2 Питър Макрилос (72).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Антовски, Г. Вълчев.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XX кръг, 8 март 2021 г.
„Царско село“ – „Славия“ 2:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. Александров, 75. Гандри, 
55. А. Христов, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев 
(46 – 73. Сораков), 17. Дост (46 – 22. Д. Тасевски – 65-к), 
7. Макрилос, 10. Р. Кирилов, 8. Рангелов (к) (65 – 9. К. 
Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Стефан Христов (20), 2:0 Ем. Манев (83).
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Гандри, Макрилос, Г. Вълчев.
София, комплекс „Царско село“ – при закрити врати.

XXI кръг, 13 март 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“ 2:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 75. Гандри, 55. А. 
Христов, 70. М. Александров, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (90 
– 19. Антовски), 7. Макрилос, 83. Ал. Златков (52 – 17. Дост), 
10. Р. Кирилов (78-к), 8. Рангелов (к) (78 – 9. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Питър Макрилос (32), 1:1 Николай 
Минков (37), 2:1 Питър Макрилос (44).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Патев, Е. Стоев, М. Александров.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XXII кръг, 21 март 2021 г.
„Левски“ – „Славия“ 1:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. Александров, 75. Гандри, 
55. А. Христов, 19. Антовски, 11. Вл. Узунов, 7. Макрилос, 
71. Е. Стоев, 8. Рангелов (к), 10.Р. Кирилов, 9.Калоян 
Кръстев (78 - 14. И. Димитров).
Голмайстор: 1:0 Найджъл Роберта (85).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Вл. Узунов, А. Христов.
София, ст. „Виваком арена Г. Аспарухов“ – при закрити 
врати.

XXIII кръг, 9 април 2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА 1948“ 1:3
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. Александров, 75. Гандри, 
55. А. Христов, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев (68 – 17. Дост), 
11. Вл. Узунов (46 – 73. Сораков), 9. К. Кръстев (76 – 22. Д. 
Тасевски), 7. Макрилос, 10. Р. Кирилов (к), 14. И. Димитров 
(46 – 8. Рангелов).
Голмайстори: 0:1 Ангел Бастунов (67), 0:2 Васил Шопов (86), 
0:3 Ден. Александров (88), 1:3 Димитър Рангелов (90+3).
Съдия: Георги К. Димитров.
Жълти картони: Антовски, М. Александров.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XXIV кръг, 17 април 2021 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Славия“ 0:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 23. Виячки, 55. А. 
Христов (к), 19. Антовски, 7. Макрилос, 77. Г. Вълчев, 70. М. 
Александров (90+2 – 3. Томбак), 71. Е. Стоев (86 – 11. Вл. 
Узунов), 14. И. Димитров (79 – 8. Рангелов), 9. К. Кръстев 
(86 – 73. Сораков).
Голмайстор: 0:1 Ивайло Димитров (14).
Съдия: Волен Чинков.
Жълт картон: Макрилос.
Пловдив, комплекс „Ботев“, кв. Коматево - при закрити 
врати.

XXV кръг, 20 април 2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 0:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 23. Виячки, 55. А. 
Христов, 19. Антовски, 11. Вл. Узунов (46 – 8. Рангелов), 
77. Г. Вълчев, 70. М. Александров (67 – 73. Сораков), 71. Е. 
Стоев, 14. И. Димитров, 9. К. Кръстев.
Голмайстори: 0:1 Христо Златински (17), 0:2 Валери 
Домовчийски (36).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълт картон: Сораков.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XXVI кръг, 24 април 2021 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 55. А. Христов (к), 23. Виячки, 
75. Гандри, 19. Антовски, 7. Макрилос, 77. Г. Вълчев, 70. 
М. Александров (64 – 9. К. Кръстев), 71. Е. Стоев, 10. Р. 
Кирилов (90+4 – 73. Сораков), 14. И. Димитров (78 – 8. 
Рангелов).
Голмайстори: 1:0 Милчо Ангелов (79), 1:1 Димитър 

Рангелов (90+1).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Антовски, Е. Стоев.
Велико Търново, ст. „Ивайло“ – 1 000 зрители.

Втора фаза:
Трета група (11—14 място)

XXVII кръг, 3 май 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 55. А. Христов (к), 75. Гандри, 23. 
Виячки, 19. Антовски (83 – 3. Томбак), 7. Макрилос (83 – 11. 
Вл. Узунов), 77. Г. Вълчев, 70. М. Александров (57 – 22. Д. 
Тасевски), 71. Е. Стоев, 10. Р. Кирилов (83 – 9. К. Кръстев), 
8. Рангелов (71 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 0:1 Андреа Христов (10-автогол), 1:1 Георги 
Вълчев (45+1).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълт картон: Гандри.
София, ст. „Славия“ – 600 зрители.

XXVIII кръг, 6 май 2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 2:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак, 23. Виячки, 55. А. 
Христов (к) (87 – 6. К. Велков), 19. Антовски, 17. Дост (62 – 
8. Рангелов – 87 – к), 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (88 – 70. 
М. Александров), 7. Макрилос (88 – 22. Д. Тасевски), 10. Р. 
Кирилов, 9. К. Кръстев (81 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 1:0 Калоян Кръстев (12), 2:0 Питър Макрилос 
(82).
Съдия: Владимир Вълков.
Жълти картони: Макрилос, Вълчев, Зл. Загорчич – треньор 
(на пейката).
Червен картон: Чавдар Ивайлов („Ботев“) – 50 мин.
София, ст. „Славия“ – 500 зрители.

XXIX кръг, 10 май 2021 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“ 0:3
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак (70 – 70. М. 
Александров), 75. Гандри, 23. Виячки (85 – 6. К. Велков), 19. 
Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (86 – 11. Вл. Узунов), 
17. Дост, 7. Макрилос, 10. Р. Кирилов (85 – 14. И. Димитров), 
8. Рангелов (к) (81 – 9. К. Кръстев – к).
Голмайстори: 0:2 Радослав Кирилов (54, 69), 0:3 Питър 
Макрилос (81).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Гандри, Рангелов, Макрилос.
Велико Търново, ст. „Ивайло“ – 800 зрители.

XXX кръг, 14 май 2021 г.
„Монтана“ – „Славия“ 0:2

„Славия“: 13. 
Св. Вуцов, 3. 
Томбак, 75. 
Гандри, 23. 
Виячки, 19. 
Антовски, 77. 
Г. Вълчев, 
71. Е. Стоев 
(83 – 70. М. 
Александров), 
17. Дост (90 – 
11. Вл. Узунов), 
7. Макрилос 
(90+1 – 22. Д. 
Тасевски – к), 
10. Р. Кирилов 
(к) (90+1 – 73. 
Сораков), 14. И. 
Димитров (64 – 
9. К. Кръстев).
Голмайстори: 
0:1 Ерол Дост 

(39), 0:2 Питър Макрилос (65).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълт картон: Ем. Виячки.
Монтана, ст. „Огоста“ – 500 зрители.

XXXI кръг, 18 май 2021 г.
„Ботев“ (Враца) – „Славия“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак, 75. Гандри, 23. 
Виячки, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (76 – 70. 
М. Александров), 17. Дост ( 90+2 – 22. Д. Тасевски), 7. 
Макрилос, 10. Р. Кирилов (90+2 – 73. Сораков), 8. Рангелов  
(к) (63 – 14. И. Димитров – к).
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (31), 1:1 Дориан 
Бабунски (45+2).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълт картон: Г. Вълчев.
Враца, ст. „Христо Ботев“ – 500 зрители.

XXXII кръг, 21 май 2021 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“ 0:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак, 75. Гандри, 23. Виячки, 
19. Антовски, 77. Г. Вълчев (90 – П. Вуцов), 73. Сораков 
(53 – 71. Е. Стоев), 17. Дост (59 – 70. М. Александров), 7. 
Макрилос (90 – 5. М. Атанасов), 10. Р. Кирилов (к), 9. К. 
Кръстев (59 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 0:1 Кольо Станев (8), 0:2 Пр. Боруков (72).
Съдия: Волен Чинков.
София, ст. „Славия“ – 450 зрители.
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УЕФА „Лига Европа“

I квалификационен кръг, 27 август 2020 г.
„Кукъси“ (Кукъс, Албания) – „Славия“ 2:1
„Кукъси“: 12. Дашамир Джика, 29. Емилиано Муста, 4. 
Ерхун Обанор, 5. Кенан Хорич, 24. Едис Маличи, 17. Бруно 
Телуши, 10. Едуарт Рока, 8. Весел Лимай (65 – 18. Женел 
Гавазай), 23. Бесар Мусоли (к), 7. Енис Гавазай (46 – 11. 
Албин Гаши), 45. Патрик Фрайдей Езе (66 – 97. Годбърг 
Купър).
„Славия“: 32. Антонис Стериакис, 4. Петър Патев, 55. 
Андреа Христов, 38. Милен Гамаков, 83. Христо Попадийн, 
77. Георги Вълчев (73 – 73. Венцислав Бенгюзов), 20. Филип 
Кръстев, 10. Янис Карабельов, 71. Емил Стоев (87 – 18. 
Димитър Стоянов), 8. Димитър Рангелов (62 – 14. Ивайло 
Димитров), 7. Калоян Кръстев.
Голмайстори: 1:0 Патрик Фрайдей Езе (56-дузпа), 1:1 
Калоян Кръстев (81), 2:1 Годбърг Купър (85).
Съдия: Арда Кардашлер (Турция).
Жълти картони: Христо Попадийн, Емил Стоев („Славия“), 
Бруно Телуши, Бесар Мусоли („Кукъси“).
Тирана (Албания), ст. „Еър Албания“ – при закрити врати.

Първа лига - сезон 2020/2021

Първа фаза – редовен сезон

I кръг, 9 август 2020 г.
„Славия“ – „Черно море“ 1:1
„Славия“: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 23. Виячки, 38. 
Гамаков, 83. Попадийн, 73. Бенгюзов (62 – 77. Г. Вълчев), 
10. Карабельов (к), 35. Йомов, 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов 
(90+1 – 14. И. Димитров), 8. Рангелов (80 – 9. Чунчуков).
Голмайстори: 1:0 Андреа Христов (10), 1:1 Стефан Велев 
(90+5).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Виячки, Попадийн, Гамаков.
София, ст. „Славия“ – 1000 зрители.

II кръг, 14 август 2020 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 3:0
„Славия“: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 23. Виячки, 38. 
Гамаков, 83. Попадийн, 77. Г. Вълчев, 73. Бенгюзов (54 – 7. 
К. Кръстев), 35. Йомов, 20. Ф. Кръстев (к), 11. Р. Кирилов (23 
– 18. Д. Стоянов), 8. Рангелов (54 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 1:0 Сисиньо (44), 2:0 Мавис Чибота (73), 3:0 
Козмин Моци (79-дузпа).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Гамаков, А. Христов.
Разград, ст. „Хювефарма арена“ - 500 зрители.

III кръг, 21 август 2020 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 0:2
„Славия“: 32. Стериакис, 3. Томбак, 23. Виячки (54 – 73. 
Бенгюзов), 55. А. Христов, 83. Попадийн, 20. Ф. Кръстев, 38. 
Гамаков, 7. К. Кръстев, 10. Карабельов (к), 14. И. Димитров 
(69 – 18. Д. Стоянов), 8. Рангелов.
Голмайстори: 0:1 Анте Аралица (33), 0:2 Бирсент 
Карагарен (81).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Карабельов, Рангелов, Гамаков, Бенгюзов.
София, ст. „Славия“ – 800 зрители.

IV кръг, 30 август 2020 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 1:0
„Славия“: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 23. Виячки, 17. Р. 
Терзиев (87 – 73. Бенгюзов), 3. Томбак (87 – 83. Попадийн), 
10. Карабельов (к), 38. Гамаков, 71. Е. Стоев, 20. Ф. 
Кръстев, 14. И. Димитров (26 – 18. Д. Стоянов – 90+1 – 11. Р. 
Кирилов), 9. К. Кръстев.
Голмайстор: 1:0 Венцислав Бенгюзов (90+2 – автогол).
Съдия: Петър Кирилов Костадинов.
Жълти картони: Ф. Кръстев, Томбак, К. Кръстев, А. 
Христов, Попадийн.
Червен картон: Юнус Санкаре („ЦСКА-София“) – 44 мин.
София, ст. „Българска армия“ – 1000 зрители.

V кръг, 14 септември 2020 г.
„Славия“ – „Берое“ 0:2
„Славия“: 32. Стериакис, 83. Попадийн, 23. Виячки, 55. А. 
Христов, 29. В. Филипов, 10. Карабельов (к), 17. Р. Терзиев 
(64 – 77. Г. Вълчев), 71. Е. Стоев (64 – 93. Кабов), 20. Ф. 
Кръстев (74 – 8. Рангелов), 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев.
Голмайстори: 0:1 Алиюн Фол (18), 0:2 Христо Попадийн 
(51-автогол).
Съдия: Георги Кабаков.
София, ст. „Славия“ – 600 зрители.

„Славия” през сезон 2020/2021
VI кръг, 21 септември 2020 г.
„Арда“ – „Славия“ 2:1
„Славия“: 1. Г. Петков, 3. Томбак, 55. А. Христов, 17. Р. 
Терзиев, 83. Попадийн, 10. Карабельов (к), 38. Гамаков (84 – 
23. Виячки), 73. Бенгюзов, 20. Ф. Кръстев (66 – 93. Кабов), 9. 
К. Кръстев (66 – 8. Рангелов), 11. Р. Кирилов.
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (39), 1:1 Иван Коконов 
(73), 2:1 Радослав Василев (82).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Попадийн, Е. Стоев.
Кърджали, ст. „Арена Арда“ – 1000 зрители.

VII кръг, 28 септември 2020 г.
„Славия“ – „Царско село“ 1:0
„Славия“: 32. Стериакис, 3. Томбак, 55. А. Христов, 17. Р. 
Терзиев, 83. Попадийн, 10. Карабельов (к), 38. Гамаков (60 – 
77. Г. Вълчев), 93. Кабов (56 – 71. Е. Стоев), 20. Ф. Кръстев, 
11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев (90+1 – 8. Рангелов).
Голмайстор: 1:0 Филип Кръстев (72).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Гамаков, Карабельов, Томбак.
София, ст. „Славия“ – 250 зрители.

Талантливият Филип 
Кръстев радваше 
феновете с изявите си 
през есента 

VIII кръг, 3 октомври 
2020 г.
„Монтана“ – „Славия“ 
2:1
„Славия“: 32. Стериакис, 
3. Томбак, 55. А. Христов, 
17. Р. Терзиев (46 – 23. 
Виячки), 83. Попадийн, 
10. Карабельов (к), 
38. Гамаков (58 – 7. В. 
Христов), 71. Е. Стоев, 20. 

Ф. Кръстев (18 – 77. Г. Вълчев), 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев 
(59 – 8. Рангелов).
Голмайстори: 1:0 Тони Тасев (11), 1:1 Георги Вълчев (22), 
2:1 Билал Бари (29).
Съдия: Георги Иванов.
Жълти картони: Р. Терзиев, Е. Стоев.
Монтана, ст. „Огоста“ – 1000 зрители.

IX кръг, 18 октомври 2020 г.
„Славия“ – „Левски“ 1:0
„Славия“: 1. Г. Петков, 83. Попадийн (80 – 4. Патев), 55. 
А. Христов, 17. Р. Терзиев, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев 
(89 – 5. М. Атанасов), 10. Карабельов (к), 93. Кабов (56 – 8. 
Рангелов), 71. Е. Стоев, 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев.
Голмайстор: 1:0 Калоян Кръстев (35).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Антовски, Р. Терзиев, Кабов, Попадийн, 
Рангелов.
Червен картон: Живко Атанасов („Левски“) – 37 мин.
София, ст. „Славия“ - 1500 зрители.

X кръг, 25 октомври 2020 г.
„ЦСКА 1948“ – „Славия“ 5:1
„Славия“: 1. Г. Петков, 83. Попадийн (61 – 3. Томбак), 17. 
Р. Терзиев, 38. Гамаков (71-к), 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 
73. Бенгюзов (61 – 5. М. Атанасов), 71. Е. Стоев (80 – 93. 
Кабов), 8. Рангелов (к) (71 – 18. Д. Стоянов), 11. Р. Кирилов, 
9. К. Кръстев.
Голмайстори: 1:0 Мартин Камбуров (33), 2:0 Васил Шопов 
(43), 2:1 Емил Стоев (49), 3:1 Мартин Камбуров (53-дузпа), 
5:1 Ангел Бастунов (63‘,81).
Съдия: Никола Попов.
Жълт картон: Р. Терзиев.
София,  ст. „Васил Левски“ – 500 зрители.

XI кръг, 2 декември 2020 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд) 0:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 23. Виячки (39 – 38. 
Гамаков – 46-к), 55. А. Христов, 19. Антовски, 73. Бенгюзов, 
70. Фирцулеску (67 – 93. Кабов), 22. Д. Тасевски (к) (46 – 8. 
Рангелов), 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев (71 
– 77. Г. Вълчев).
Съдия: Петър Кирилов Костадинов.
Жълти картони: Патев, А. Христов, Бенгюзов.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XII кръг, 10 декември 2020 г.
„Ботев“ (Вр) – „Славия“ 1:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 55. А. Христов, 38. 
Гамаков, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (89 – 9. 
К. Кръстев), 10. Карабельов (к), 20. Ф. Кръстев (67 – 73. 

Бенгюзов), 11. Р. Кирилов (89 – 93. Кабов), 8. Рангелов (90+2 
– 3. Томбак).
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (40), 0:2 Димитър 
Рангелов (51-дузпа), 1:2 Венцислав Керчев (65).
Съдия: Радослав Гидженов.
Жълти картони: А. Христов, Р. Кирилов, Рангелов, Св. 
Вуцов, Кабов.
Враца, ст. „Христо Ботев“ – при закрити врати.

XIII кръг, 21 ноември 2020 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“ 0:0
„Славия“: 1. Г. Петков (45+1 – 13. Св. Вуцов), 3. Томбак, 55. 
А. Христов, 17. Р. Терзиев, 19. Антовски, 73. Бенгюзов (85 – 
22. Д. Тасевски), 77. Г. Вълчев (62 – 20. Ф. Кръстев), 71. Е. 
Стоев, 10. Карабельов (к), 11. Р. Кирилов, 9.Калоян Кръстев.
Съдия: Георги Иванов. Жълт картон: Бенгюзов.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

На мача с „Етър 
ВТ“ Георги 
Петков увеличи 
българския рекорд 
за дълголетие на 44 
години и 251 дни. 
Снимки: Sportal.bg 

XIV кръг, 27 ноември 
2020 г.
„Черно море“ – 
„Славия“ 3:2
„Славия“: 13. Св. 
Вуцов, 3. Томбак 
(57 - 23. Виячки), 55. 

А. Христов, 17. Р. Терзиев, 83. Попадийн (25 – Г. Вълчев), 
73. Бенгюзов (57 – 5. М. Атанасов), 38. Гамаков (к), 19. 
Антовски, 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев.
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (10), 1:1 Матиас 
Курьор (18), 2:1 Стефан Велев (52), 3:1 Матиас Курьор (65), 
3:2 Калоян Кръстев (89). Съдия: Георги Давидов.
Жълт картон: Томбак.
Червен картон: Радослав Терзиев – 21 мин.
Варна, ст. „Тича“ – при закрити врати.

XV кръг, 6 декември 2020 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 0:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 55. А. Христов, 38. 
Гамаков (73-к), 19. Антовски, 10. Карабельов (к) (73 – 22. Д. 
Тасевски), 77. Г. Вълчев (59 – 73. Бенгюзов), 70. Фирцулеску 
(59 – 71. Е. Стоев), 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов, 8. 
Рангелов (68 – 9. К. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 Кл. Кешеру (65), 0:2 Алекс Сантана (82).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Патев, Д. Тасевски.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XVI кръг, 14 декември 2020 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 2:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 55. А. Христов, 38. 
Гамаков, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев (80 – 22. Д. Тасевски), 
10. Карабельов (к), 71. Е. Стоев (61 – 70. Фирцулеску), 20. Ф. 
Кръстев (68 – 9. К. Кръстев), 11. Р. Кирилов, 8. Рангелов.
Голмайстори: 1:0 Георги Минчев (18), 2:0 Кр. Гомис (90+4).
Съдия: Георги Иванов.
Жълти картони: Г. Вълчев, Гамаков, Фирцулеску, Г. Петков 
(на пейката).
Пловдив, ст. „Локомотив“ – при закрити врати.

XVII кръг, 13 февруари 2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 0:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 38. Гандри, 55. А. 
Христов, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (59 – 73. 
Сораков), 17. Дост (77 – 22. Д. Тасевски), 7. Макрилос, 10. Р. 
Кирилов (59-к), 8. Рангелов (к) (59 – 9. К. Кръстев).
Голмайстор: 0:1 Али Соу (24).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Гандри, Е. Стоев, Сораков, Макрилос.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XVIII кръг, 21 февруари 2021 г.
„Берое“ – „Славия“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 38. Гандри, 55. А. 
Христов (к), 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев, 
17. Дост (59 – 22. Д. Тасевски), 7. Макрилос (80 – 14. И. 
Димитров), 10. Р. Кирилов, 73. Сораков (59 – 9. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Гаюс Макута (12), 1:1 Ивайло Димитров 
(86-дузпа).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: А. Христов, Патев, К. Кръстев, Е. Стоев.
Червен картон: Крум Стоянов („Берое“) – 67 мин.
Стара Загора, ст. „Берое“ – при закрити врати.
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УЕФА „Лига Европа“

I квалификационен кръг, 27 август 2020 г.
„Кукъси“ (Кукъс, Албания) – „Славия“ 2:1
„Кукъси“: 12. Дашамир Джика, 29. Емилиано Муста, 4. 
Ерхун Обанор, 5. Кенан Хорич, 24. Едис Маличи, 17. Бруно 
Телуши, 10. Едуарт Рока, 8. Весел Лимай (65 – 18. Женел 
Гавазай), 23. Бесар Мусоли (к), 7. Енис Гавазай (46 – 11. 
Албин Гаши), 45. Патрик Фрайдей Езе (66 – 97. Годбърг 
Купър).
„Славия“: 32. Антонис Стериакис, 4. Петър Патев, 55. 
Андреа Христов, 38. Милен Гамаков, 83. Христо Попадийн, 
77. Георги Вълчев (73 – 73. Венцислав Бенгюзов), 20. Филип 
Кръстев, 10. Янис Карабельов, 71. Емил Стоев (87 – 18. 
Димитър Стоянов), 8. Димитър Рангелов (62 – 14. Ивайло 
Димитров), 7. Калоян Кръстев.
Голмайстори: 1:0 Патрик Фрайдей Езе (56-дузпа), 1:1 
Калоян Кръстев (81), 2:1 Годбърг Купър (85).
Съдия: Арда Кардашлер (Турция).
Жълти картони: Христо Попадийн, Емил Стоев („Славия“), 
Бруно Телуши, Бесар Мусоли („Кукъси“).
Тирана (Албания), ст. „Еър Албания“ – при закрити врати.

Първа лига - сезон 2020/2021

Първа фаза – редовен сезон

I кръг, 9 август 2020 г.
„Славия“ – „Черно море“ 1:1
„Славия“: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 23. Виячки, 38. 
Гамаков, 83. Попадийн, 73. Бенгюзов (62 – 77. Г. Вълчев), 
10. Карабельов (к), 35. Йомов, 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов 
(90+1 – 14. И. Димитров), 8. Рангелов (80 – 9. Чунчуков).
Голмайстори: 1:0 Андреа Христов (10), 1:1 Стефан Велев 
(90+5).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Виячки, Попадийн, Гамаков.
София, ст. „Славия“ – 1000 зрители.

II кръг, 14 август 2020 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 3:0
„Славия“: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 23. Виячки, 38. 
Гамаков, 83. Попадийн, 77. Г. Вълчев, 73. Бенгюзов (54 – 7. 
К. Кръстев), 35. Йомов, 20. Ф. Кръстев (к), 11. Р. Кирилов (23 
– 18. Д. Стоянов), 8. Рангелов (54 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 1:0 Сисиньо (44), 2:0 Мавис Чибота (73), 3:0 
Козмин Моци (79-дузпа).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Гамаков, А. Христов.
Разград, ст. „Хювефарма арена“ - 500 зрители.

III кръг, 21 август 2020 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 0:2
„Славия“: 32. Стериакис, 3. Томбак, 23. Виячки (54 – 73. 
Бенгюзов), 55. А. Христов, 83. Попадийн, 20. Ф. Кръстев, 38. 
Гамаков, 7. К. Кръстев, 10. Карабельов (к), 14. И. Димитров 
(69 – 18. Д. Стоянов), 8. Рангелов.
Голмайстори: 0:1 Анте Аралица (33), 0:2 Бирсент 
Карагарен (81).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Карабельов, Рангелов, Гамаков, Бенгюзов.
София, ст. „Славия“ – 800 зрители.

IV кръг, 30 август 2020 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 1:0
„Славия“: 32. Стериакис, 55. А. Христов, 23. Виячки, 17. Р. 
Терзиев (87 – 73. Бенгюзов), 3. Томбак (87 – 83. Попадийн), 
10. Карабельов (к), 38. Гамаков, 71. Е. Стоев, 20. Ф. 
Кръстев, 14. И. Димитров (26 – 18. Д. Стоянов – 90+1 – 11. Р. 
Кирилов), 9. К. Кръстев.
Голмайстор: 1:0 Венцислав Бенгюзов (90+2 – автогол).
Съдия: Петър Кирилов Костадинов.
Жълти картони: Ф. Кръстев, Томбак, К. Кръстев, А. 
Христов, Попадийн.
Червен картон: Юнус Санкаре („ЦСКА-София“) – 44 мин.
София, ст. „Българска армия“ – 1000 зрители.

V кръг, 14 септември 2020 г.
„Славия“ – „Берое“ 0:2
„Славия“: 32. Стериакис, 83. Попадийн, 23. Виячки, 55. А. 
Христов, 29. В. Филипов, 10. Карабельов (к), 17. Р. Терзиев 
(64 – 77. Г. Вълчев), 71. Е. Стоев (64 – 93. Кабов), 20. Ф. 
Кръстев (74 – 8. Рангелов), 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев.
Голмайстори: 0:1 Алиюн Фол (18), 0:2 Христо Попадийн 
(51-автогол).
Съдия: Георги Кабаков.
София, ст. „Славия“ – 600 зрители.

„Славия” през сезон 2020/2021
VI кръг, 21 септември 2020 г.
„Арда“ – „Славия“ 2:1
„Славия“: 1. Г. Петков, 3. Томбак, 55. А. Христов, 17. Р. 
Терзиев, 83. Попадийн, 10. Карабельов (к), 38. Гамаков (84 – 
23. Виячки), 73. Бенгюзов, 20. Ф. Кръстев (66 – 93. Кабов), 9. 
К. Кръстев (66 – 8. Рангелов), 11. Р. Кирилов.
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (39), 1:1 Иван Коконов 
(73), 2:1 Радослав Василев (82).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Попадийн, Е. Стоев.
Кърджали, ст. „Арена Арда“ – 1000 зрители.

VII кръг, 28 септември 2020 г.
„Славия“ – „Царско село“ 1:0
„Славия“: 32. Стериакис, 3. Томбак, 55. А. Христов, 17. Р. 
Терзиев, 83. Попадийн, 10. Карабельов (к), 38. Гамаков (60 – 
77. Г. Вълчев), 93. Кабов (56 – 71. Е. Стоев), 20. Ф. Кръстев, 
11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев (90+1 – 8. Рангелов).
Голмайстор: 1:0 Филип Кръстев (72).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Гамаков, Карабельов, Томбак.
София, ст. „Славия“ – 250 зрители.

Талантливият Филип 
Кръстев радваше 
феновете с изявите си 
през есента 

VIII кръг, 3 октомври 
2020 г.
„Монтана“ – „Славия“ 
2:1
„Славия“: 32. Стериакис, 
3. Томбак, 55. А. Христов, 
17. Р. Терзиев (46 – 23. 
Виячки), 83. Попадийн, 
10. Карабельов (к), 
38. Гамаков (58 – 7. В. 
Христов), 71. Е. Стоев, 20. 

Ф. Кръстев (18 – 77. Г. Вълчев), 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев 
(59 – 8. Рангелов).
Голмайстори: 1:0 Тони Тасев (11), 1:1 Георги Вълчев (22), 
2:1 Билал Бари (29).
Съдия: Георги Иванов.
Жълти картони: Р. Терзиев, Е. Стоев.
Монтана, ст. „Огоста“ – 1000 зрители.

IX кръг, 18 октомври 2020 г.
„Славия“ – „Левски“ 1:0
„Славия“: 1. Г. Петков, 83. Попадийн (80 – 4. Патев), 55. 
А. Христов, 17. Р. Терзиев, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев 
(89 – 5. М. Атанасов), 10. Карабельов (к), 93. Кабов (56 – 8. 
Рангелов), 71. Е. Стоев, 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев.
Голмайстор: 1:0 Калоян Кръстев (35).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Антовски, Р. Терзиев, Кабов, Попадийн, 
Рангелов.
Червен картон: Живко Атанасов („Левски“) – 37 мин.
София, ст. „Славия“ - 1500 зрители.

X кръг, 25 октомври 2020 г.
„ЦСКА 1948“ – „Славия“ 5:1
„Славия“: 1. Г. Петков, 83. Попадийн (61 – 3. Томбак), 17. 
Р. Терзиев, 38. Гамаков (71-к), 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 
73. Бенгюзов (61 – 5. М. Атанасов), 71. Е. Стоев (80 – 93. 
Кабов), 8. Рангелов (к) (71 – 18. Д. Стоянов), 11. Р. Кирилов, 
9. К. Кръстев.
Голмайстори: 1:0 Мартин Камбуров (33), 2:0 Васил Шопов 
(43), 2:1 Емил Стоев (49), 3:1 Мартин Камбуров (53-дузпа), 
5:1 Ангел Бастунов (63‘,81).
Съдия: Никола Попов.
Жълт картон: Р. Терзиев.
София,  ст. „Васил Левски“ – 500 зрители.

XI кръг, 2 декември 2020 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд) 0:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 23. Виячки (39 – 38. 
Гамаков – 46-к), 55. А. Христов, 19. Антовски, 73. Бенгюзов, 
70. Фирцулеску (67 – 93. Кабов), 22. Д. Тасевски (к) (46 – 8. 
Рангелов), 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев (71 
– 77. Г. Вълчев).
Съдия: Петър Кирилов Костадинов.
Жълти картони: Патев, А. Христов, Бенгюзов.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XII кръг, 10 декември 2020 г.
„Ботев“ (Вр) – „Славия“ 1:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 55. А. Христов, 38. 
Гамаков, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (89 – 9. 
К. Кръстев), 10. Карабельов (к), 20. Ф. Кръстев (67 – 73. 

Бенгюзов), 11. Р. Кирилов (89 – 93. Кабов), 8. Рангелов (90+2 
– 3. Томбак).
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (40), 0:2 Димитър 
Рангелов (51-дузпа), 1:2 Венцислав Керчев (65).
Съдия: Радослав Гидженов.
Жълти картони: А. Христов, Р. Кирилов, Рангелов, Св. 
Вуцов, Кабов.
Враца, ст. „Христо Ботев“ – при закрити врати.

XIII кръг, 21 ноември 2020 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“ 0:0
„Славия“: 1. Г. Петков (45+1 – 13. Св. Вуцов), 3. Томбак, 55. 
А. Христов, 17. Р. Терзиев, 19. Антовски, 73. Бенгюзов (85 – 
22. Д. Тасевски), 77. Г. Вълчев (62 – 20. Ф. Кръстев), 71. Е. 
Стоев, 10. Карабельов (к), 11. Р. Кирилов, 9.Калоян Кръстев.
Съдия: Георги Иванов. Жълт картон: Бенгюзов.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

На мача с „Етър 
ВТ“ Георги 
Петков увеличи 
българския рекорд 
за дълголетие на 44 
години и 251 дни. 
Снимки: Sportal.bg 

XIV кръг, 27 ноември 
2020 г.
„Черно море“ – 
„Славия“ 3:2
„Славия“: 13. Св. 
Вуцов, 3. Томбак 
(57 - 23. Виячки), 55. 

А. Христов, 17. Р. Терзиев, 83. Попадийн (25 – Г. Вълчев), 
73. Бенгюзов (57 – 5. М. Атанасов), 38. Гамаков (к), 19. 
Антовски, 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов, 9. К. Кръстев.
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (10), 1:1 Матиас 
Курьор (18), 2:1 Стефан Велев (52), 3:1 Матиас Курьор (65), 
3:2 Калоян Кръстев (89). Съдия: Георги Давидов.
Жълт картон: Томбак.
Червен картон: Радослав Терзиев – 21 мин.
Варна, ст. „Тича“ – при закрити врати.

XV кръг, 6 декември 2020 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 0:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 55. А. Христов, 38. 
Гамаков (73-к), 19. Антовски, 10. Карабельов (к) (73 – 22. Д. 
Тасевски), 77. Г. Вълчев (59 – 73. Бенгюзов), 70. Фирцулеску 
(59 – 71. Е. Стоев), 20. Ф. Кръстев, 11. Р. Кирилов, 8. 
Рангелов (68 – 9. К. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 Кл. Кешеру (65), 0:2 Алекс Сантана (82).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Патев, Д. Тасевски.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XVI кръг, 14 декември 2020 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 2:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 55. А. Христов, 38. 
Гамаков, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев (80 – 22. Д. Тасевски), 
10. Карабельов (к), 71. Е. Стоев (61 – 70. Фирцулеску), 20. Ф. 
Кръстев (68 – 9. К. Кръстев), 11. Р. Кирилов, 8. Рангелов.
Голмайстори: 1:0 Георги Минчев (18), 2:0 Кр. Гомис (90+4).
Съдия: Георги Иванов.
Жълти картони: Г. Вълчев, Гамаков, Фирцулеску, Г. Петков 
(на пейката).
Пловдив, ст. „Локомотив“ – при закрити врати.

XVII кръг, 13 февруари 2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 0:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 38. Гандри, 55. А. 
Христов, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (59 – 73. 
Сораков), 17. Дост (77 – 22. Д. Тасевски), 7. Макрилос, 10. Р. 
Кирилов (59-к), 8. Рангелов (к) (59 – 9. К. Кръстев).
Голмайстор: 0:1 Али Соу (24).
Съдия: Никола Попов.
Жълти картони: Гандри, Е. Стоев, Сораков, Макрилос.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XVIII кръг, 21 февруари 2021 г.
„Берое“ – „Славия“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 38. Гандри, 55. А. 
Христов (к), 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев, 
17. Дост (59 – 22. Д. Тасевски), 7. Макрилос (80 – 14. И. 
Димитров), 10. Р. Кирилов, 73. Сораков (59 – 9. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Гаюс Макута (12), 1:1 Ивайло Димитров 
(86-дузпа).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: А. Христов, Патев, К. Кръстев, Е. Стоев.
Червен картон: Крум Стоянов („Берое“) – 67 мин.
Стара Загора, ст. „Берое“ – при закрити врати.
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XIX кръг, 27 февруари 2021 г.
„Славия“ – „Арда“ 3:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 75. Гандри, 23. Виячки, 
19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (58 – 73. Сораков), 
17. Дост (58 – 22. Д. Тасевски), 7. Макрилос, 10. Р. Кирилов 
(90+2 – 70. М. Александров), 8. Рангелов (к) (89 – 9. К. 
Кръстев - к).
Голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов (15), 1:1 Питър 
Макрилос (16), 1:2 Румен Руменов (40), 2:2 Георги Вълчев 
(55), 3:2 Питър Макрилос (72).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Антовски, Г. Вълчев.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XX кръг, 8 март 2021 г.
„Царско село“ – „Славия“ 2:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. Александров, 75. Гандри, 
55. А. Христов, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев 
(46 – 73. Сораков), 17. Дост (46 – 22. Д. Тасевски – 65-к), 
7. Макрилос, 10. Р. Кирилов, 8. Рангелов (к) (65 – 9. К. 
Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Стефан Христов (20), 2:0 Ем. Манев (83).
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Гандри, Макрилос, Г. Вълчев.
София, комплекс „Царско село“ – при закрити врати.

XXI кръг, 13 март 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“ 2:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 75. Гандри, 55. А. 
Христов, 70. М. Александров, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (90 
– 19. Антовски), 7. Макрилос, 83. Ал. Златков (52 – 17. Дост), 
10. Р. Кирилов (78-к), 8. Рангелов (к) (78 – 9. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Питър Макрилос (32), 1:1 Николай 
Минков (37), 2:1 Питър Макрилос (44).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Патев, Е. Стоев, М. Александров.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XXII кръг, 21 март 2021 г.
„Левски“ – „Славия“ 1:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. Александров, 75. Гандри, 
55. А. Христов, 19. Антовски, 11. Вл. Узунов, 7. Макрилос, 
71. Е. Стоев, 8. Рангелов (к), 10.Р. Кирилов, 9.Калоян 
Кръстев (78 - 14. И. Димитров).
Голмайстор: 1:0 Найджъл Роберта (85).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Вл. Узунов, А. Христов.
София, ст. „Виваком арена Г. Аспарухов“ – при закрити 
врати.

XXIII кръг, 9 април 2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА 1948“ 1:3
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. Александров, 75. Гандри, 
55. А. Христов, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев (68 – 17. Дост), 
11. Вл. Узунов (46 – 73. Сораков), 9. К. Кръстев (76 – 22. Д. 
Тасевски), 7. Макрилос, 10. Р. Кирилов (к), 14. И. Димитров 
(46 – 8. Рангелов).
Голмайстори: 0:1 Ангел Бастунов (67), 0:2 Васил Шопов (86), 
0:3 Ден. Александров (88), 1:3 Димитър Рангелов (90+3).
Съдия: Георги К. Димитров.
Жълти картони: Антовски, М. Александров.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XXIV кръг, 17 април 2021 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Славия“ 0:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 23. Виячки, 55. А. 
Христов (к), 19. Антовски, 7. Макрилос, 77. Г. Вълчев, 70. М. 
Александров (90+2 – 3. Томбак), 71. Е. Стоев (86 – 11. Вл. 
Узунов), 14. И. Димитров (79 – 8. Рангелов), 9. К. Кръстев 
(86 – 73. Сораков).
Голмайстор: 0:1 Ивайло Димитров (14).
Съдия: Волен Чинков.
Жълт картон: Макрилос.
Пловдив, комплекс „Ботев“, кв. Коматево - при закрити 
врати.

XXV кръг, 20 април 2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 0:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 23. Виячки, 55. А. 
Христов, 19. Антовски, 11. Вл. Узунов (46 – 8. Рангелов), 
77. Г. Вълчев, 70. М. Александров (67 – 73. Сораков), 71. Е. 
Стоев, 14. И. Димитров, 9. К. Кръстев.
Голмайстори: 0:1 Христо Златински (17), 0:2 Валери 
Домовчийски (36).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълт картон: Сораков.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XXVI кръг, 24 април 2021 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 55. А. Христов (к), 23. Виячки, 
75. Гандри, 19. Антовски, 7. Макрилос, 77. Г. Вълчев, 70. 
М. Александров (64 – 9. К. Кръстев), 71. Е. Стоев, 10. Р. 
Кирилов (90+4 – 73. Сораков), 14. И. Димитров (78 – 8. 
Рангелов).
Голмайстори: 1:0 Милчо Ангелов (79), 1:1 Димитър 

Рангелов (90+1).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Антовски, Е. Стоев.
Велико Търново, ст. „Ивайло“ – 1 000 зрители.

Втора фаза:
Трета група (11—14 място)

XXVII кръг, 3 май 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 55. А. Христов (к), 75. Гандри, 23. 
Виячки, 19. Антовски (83 – 3. Томбак), 7. Макрилос (83 – 11. 
Вл. Узунов), 77. Г. Вълчев, 70. М. Александров (57 – 22. Д. 
Тасевски), 71. Е. Стоев, 10. Р. Кирилов (83 – 9. К. Кръстев), 
8. Рангелов (71 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 0:1 Андреа Христов (10-автогол), 1:1 Георги 
Вълчев (45+1).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълт картон: Гандри.
София, ст. „Славия“ – 600 зрители.

XXVIII кръг, 6 май 2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 2:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак, 23. Виячки, 55. А. 
Христов (к) (87 – 6. К. Велков), 19. Антовски, 17. Дост (62 – 
8. Рангелов – 87 – к), 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (88 – 70. 
М. Александров), 7. Макрилос (88 – 22. Д. Тасевски), 10. Р. 
Кирилов, 9. К. Кръстев (81 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 1:0 Калоян Кръстев (12), 2:0 Питър Макрилос 
(82).
Съдия: Владимир Вълков.
Жълти картони: Макрилос, Вълчев, Зл. Загорчич – треньор 
(на пейката).
Червен картон: Чавдар Ивайлов („Ботев“) – 50 мин.
София, ст. „Славия“ – 500 зрители.

XXIX кръг, 10 май 2021 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“ 0:3
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак (70 – 70. М. 
Александров), 75. Гандри, 23. Виячки (85 – 6. К. Велков), 19. 
Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (86 – 11. Вл. Узунов), 
17. Дост, 7. Макрилос, 10. Р. Кирилов (85 – 14. И. Димитров), 
8. Рангелов (к) (81 – 9. К. Кръстев – к).
Голмайстори: 0:2 Радослав Кирилов (54, 69), 0:3 Питър 
Макрилос (81).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Гандри, Рангелов, Макрилос.
Велико Търново, ст. „Ивайло“ – 800 зрители.

XXX кръг, 14 май 2021 г.
„Монтана“ – „Славия“ 0:2

„Славия“: 13. 
Св. Вуцов, 3. 
Томбак, 75. 
Гандри, 23. 
Виячки, 19. 
Антовски, 77. 
Г. Вълчев, 
71. Е. Стоев 
(83 – 70. М. 
Александров), 
17. Дост (90 – 
11. Вл. Узунов), 
7. Макрилос 
(90+1 – 22. Д. 
Тасевски – к), 
10. Р. Кирилов 
(к) (90+1 – 73. 
Сораков), 14. И. 
Димитров (64 – 
9. К. Кръстев).
Голмайстори: 
0:1 Ерол Дост 

(39), 0:2 Питър Макрилос (65).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълт картон: Ем. Виячки.
Монтана, ст. „Огоста“ – 500 зрители.

XXXI кръг, 18 май 2021 г.
„Ботев“ (Враца) – „Славия“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак, 75. Гандри, 23. 
Виячки, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (76 – 70. 
М. Александров), 17. Дост ( 90+2 – 22. Д. Тасевски), 7. 
Макрилос, 10. Р. Кирилов (90+2 – 73. Сораков), 8. Рангелов  
(к) (63 – 14. И. Димитров – к).
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (31), 1:1 Дориан 
Бабунски (45+2).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълт картон: Г. Вълчев.
Враца, ст. „Христо Ботев“ – 500 зрители.

XXXII кръг, 21 май 2021 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“ 0:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак, 75. Гандри, 23. Виячки, 
19. Антовски, 77. Г. Вълчев (90 – П. Вуцов), 73. Сораков 
(53 – 71. Е. Стоев), 17. Дост (59 – 70. М. Александров), 7. 
Макрилос (90 – 5. М. Атанасов), 10. Р. Кирилов (к), 9. К. 
Кръстев (59 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 0:1 Кольо Станев (8), 0:2 Пр. Боруков (72).
Съдия: Волен Чинков.
София, ст. „Славия“ – 450 зрители.

Купа на България – 2020/2021

1/16-финал, 21 октомври 2020 г.
„Севлиево“ – „Славия“ 1:5
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев 
(65 - 3. Томбак), 38. Гамаков, 17. 
Р. Терзиев, 19. Антовски (77 – 29. 
В. Филипов), 73. Бенгюзов (65 – 5. 
М. Атанасов), 93. Кабов (46 - 10. 
Карабельов), 77. Г. Вълчев (46 – 22. 
Д. Тасевски), 71. Е. Стоев, 7. К. 
Кръстев, 11. Р. Кирилов (65 – 18. Д. 
Стоянов)
Голмайстори: 1:0 Добрин Петров 
(25), 1:1 Венцислав Бенгюзов (34), 
1:3 Калоян Кръстев (48-дузпа, 50), 
1:4 Георги Вълчев (64), 1:5 Емил 
Стоев (90).
Съдия: Димо Димов.
Жълт картон: Гамаков.
Севлиево, градски стадион – 300 
зрители.

1/8-финал, 4 март 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“ 1:1, 5:3 
след дузпи
„Славия“: 13.Св. Вуцов, 70. М. 
Александров, 75. Гандри, 55. А. 
Христов (15+1 – 23. Виячки), 19. 
Антовски, 77. Г. Вълчев, 7. Макрилос 
(61 – 83. Ал. Златков), 71. Е. Стоев 
(46 – 17. Дост), 73. Сораков, 10. Р. 
Кирилов (46-к), 8. Рангелов (к) (46 – 
9. К. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 Адам Бужама 
(23), 1:1 Радослав Кирилов (89).
При дузпите: Дарко Тасевски - 1:0, 
Михаел Орачев - 1:1, Радослав 
Кирилов - 2:1, Йордан Йорданов – 
2:2, Мартин Сораков - 3:2, Сергей 
Георгиев - 3:3, Михаил Александров 

- 4:3, Стефан Цонков – в аут, Калоян 
Кръстев - 5:3.
Съдия: Владимир Вълков.
Жълти картони: Тасевски, Дост, А. 
Христов.
София, ст. „Славия“ – при закрити 
врати.

1/4-финал, 17 март 2021 г.
„Славия“ – „Левски“ 2:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 
75. Гандри, 55. А. Христов, 19. 
Антовски, 7. Макрилос, 77. Г. Вълчев, 
9. К. Кръстев (90+3 – 23. Виячки), 83. 
Ал. Златков (57 – 15. Вл. Узунов), 
10.Р. Кирилов (75-к), 8. Рангелов (к) 
(75 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 1:0 Питър Макрилос 
(77), 1:1 Марин Петков (86), 2:1 
Калоян Кръстев (89).
Съдия: Радослав Гидженов.
Жълти картони: Рангелов, Вълчев, 
Патев, Макрилос, Гандри, К. 
Кръстев.
София, ст. „Славия“ – при закрити 
врати.

1/2-финали
Първи полуфинал – 6 април 
2021 г.
„Арда“ – „Славия“ 0:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. 
Александров, 75. Гандри, 55. А. 
Христов, 19. Антовски, 11. Вл. 
Узунов (66 – 22. Д. Тасевски – к), 77. 
Г. Вълчев, 9. К. Кръстев (89 – 14. 
И. Димитров), 7. Макрилос, 10. Р. 
Кирилов, 8. Д. Рангелов (к) (66 – 73. 
Сораков).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Вълчев, Макрилос.

Кърджали, ст. „Арена Арда“ - при 
закрити врати.

Втори полуфинал – 13 април 
2021 г.
„Славия“ – „Арда“ 0:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. 
Александров, 23. Виячки (71-к), 
55. А. Христов, 19. Антовски, 77. 
Г. Вълчев, 73. Сораков (46 – 9. К. 
Кръстев), 7. Макрилос (62 – 14. И. 
Димитров), 22. Д. Тасевски (32 – 
11. Вл. Узунов), 10. Р. Кирилов, 8. 
Рангелов (к) (71 – 4. Патев).
Голмайстор: 0:1 Алекс Петков (26).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълт картони: Виячки.
София, ст. „Славия“ – при закрити 
врати.

Георги 
Вълчев 
игра във 
всички 
мачове за 
купата

Емил Стоев 
отново бе на 
познатото си 
добро ниво
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9. К. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 Адам Бужама 
(23), 1:1 Радослав Кирилов (89).
При дузпите: Дарко Тасевски - 1:0, 
Михаел Орачев - 1:1, Радослав 
Кирилов - 2:1, Йордан Йорданов – 
2:2, Мартин Сораков - 3:2, Сергей 
Георгиев - 3:3, Михаил Александров 

- 4:3, Стефан Цонков – в аут, Калоян 
Кръстев - 5:3.
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Узунов (66 – 22. Д. Тасевски – к), 77. 
Г. Вълчев, 9. К. Кръстев (89 – 14. 
И. Димитров), 7. Макрилос, 10. Р. 
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„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. 
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Г. Вълчев, 73. Сораков (46 – 9. К. 
Кръстев), 7. Макрилос (62 – 14. И. 
Димитров), 22. Д. Тасевски (32 – 
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Рангелов (к) (71 – 4. Патев).
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XIX кръг, 27 февруари 2021 г.
„Славия“ – „Арда“ 3:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 75. Гандри, 23. Виячки, 
19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (58 – 73. Сораков), 
17. Дост (58 – 22. Д. Тасевски), 7. Макрилос, 10. Р. Кирилов 
(90+2 – 70. М. Александров), 8. Рангелов (к) (89 – 9. К. 
Кръстев - к).
Голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов (15), 1:1 Питър 
Макрилос (16), 1:2 Румен Руменов (40), 2:2 Георги Вълчев 
(55), 3:2 Питър Макрилос (72).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Антовски, Г. Вълчев.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XX кръг, 8 март 2021 г.
„Царско село“ – „Славия“ 2:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. Александров, 75. Гандри, 
55. А. Христов, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев 
(46 – 73. Сораков), 17. Дост (46 – 22. Д. Тасевски – 65-к), 
7. Макрилос, 10. Р. Кирилов, 8. Рангелов (к) (65 – 9. К. 
Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Стефан Христов (20), 2:0 Ем. Манев (83).
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Гандри, Макрилос, Г. Вълчев.
София, комплекс „Царско село“ – при закрити врати.

XXI кръг, 13 март 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“ 2:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 75. Гандри, 55. А. 
Христов, 70. М. Александров, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (90 
– 19. Антовски), 7. Макрилос, 83. Ал. Златков (52 – 17. Дост), 
10. Р. Кирилов (78-к), 8. Рангелов (к) (78 – 9. К. Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Питър Макрилос (32), 1:1 Николай 
Минков (37), 2:1 Питър Макрилос (44).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Патев, Е. Стоев, М. Александров.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XXII кръг, 21 март 2021 г.
„Левски“ – „Славия“ 1:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. Александров, 75. Гандри, 
55. А. Христов, 19. Антовски, 11. Вл. Узунов, 7. Макрилос, 
71. Е. Стоев, 8. Рангелов (к), 10.Р. Кирилов, 9.Калоян 
Кръстев (78 - 14. И. Димитров).
Голмайстор: 1:0 Найджъл Роберта (85).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Вл. Узунов, А. Христов.
София, ст. „Виваком арена Г. Аспарухов“ – при закрити 
врати.

XXIII кръг, 9 април 2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА 1948“ 1:3
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. Александров, 75. Гандри, 
55. А. Христов, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев (68 – 17. Дост), 
11. Вл. Узунов (46 – 73. Сораков), 9. К. Кръстев (76 – 22. Д. 
Тасевски), 7. Макрилос, 10. Р. Кирилов (к), 14. И. Димитров 
(46 – 8. Рангелов).
Голмайстори: 0:1 Ангел Бастунов (67), 0:2 Васил Шопов (86), 
0:3 Ден. Александров (88), 1:3 Димитър Рангелов (90+3).
Съдия: Георги К. Димитров.
Жълти картони: Антовски, М. Александров.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XXIV кръг, 17 април 2021 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Славия“ 0:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 23. Виячки, 55. А. 
Христов (к), 19. Антовски, 7. Макрилос, 77. Г. Вълчев, 70. М. 
Александров (90+2 – 3. Томбак), 71. Е. Стоев (86 – 11. Вл. 
Узунов), 14. И. Димитров (79 – 8. Рангелов), 9. К. Кръстев 
(86 – 73. Сораков).
Голмайстор: 0:1 Ивайло Димитров (14).
Съдия: Волен Чинков.
Жълт картон: Макрилос.
Пловдив, комплекс „Ботев“, кв. Коматево - при закрити 
врати.

XXV кръг, 20 април 2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 0:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 23. Виячки, 55. А. 
Христов, 19. Антовски, 11. Вл. Узунов (46 – 8. Рангелов), 
77. Г. Вълчев, 70. М. Александров (67 – 73. Сораков), 71. Е. 
Стоев, 14. И. Димитров, 9. К. Кръстев.
Голмайстори: 0:1 Христо Златински (17), 0:2 Валери 
Домовчийски (36).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълт картон: Сораков.
София, ст. „Славия“ – при закрити врати.

XXVI кръг, 24 април 2021 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 55. А. Христов (к), 23. Виячки, 
75. Гандри, 19. Антовски, 7. Макрилос, 77. Г. Вълчев, 70. 
М. Александров (64 – 9. К. Кръстев), 71. Е. Стоев, 10. Р. 
Кирилов (90+4 – 73. Сораков), 14. И. Димитров (78 – 8. 
Рангелов).
Голмайстори: 1:0 Милчо Ангелов (79), 1:1 Димитър 

Рангелов (90+1).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Антовски, Е. Стоев.
Велико Търново, ст. „Ивайло“ – 1 000 зрители.

Втора фаза:
Трета група (11—14 място)

XXVII кръг, 3 май 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 55. А. Христов (к), 75. Гандри, 23. 
Виячки, 19. Антовски (83 – 3. Томбак), 7. Макрилос (83 – 11. 
Вл. Узунов), 77. Г. Вълчев, 70. М. Александров (57 – 22. Д. 
Тасевски), 71. Е. Стоев, 10. Р. Кирилов (83 – 9. К. Кръстев), 
8. Рангелов (71 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 0:1 Андреа Христов (10-автогол), 1:1 Георги 
Вълчев (45+1).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълт картон: Гандри.
София, ст. „Славия“ – 600 зрители.

XXVIII кръг, 6 май 2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 2:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак, 23. Виячки, 55. А. 
Христов (к) (87 – 6. К. Велков), 19. Антовски, 17. Дост (62 – 
8. Рангелов – 87 – к), 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (88 – 70. 
М. Александров), 7. Макрилос (88 – 22. Д. Тасевски), 10. Р. 
Кирилов, 9. К. Кръстев (81 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 1:0 Калоян Кръстев (12), 2:0 Питър Макрилос 
(82).
Съдия: Владимир Вълков.
Жълти картони: Макрилос, Вълчев, Зл. Загорчич – треньор 
(на пейката).
Червен картон: Чавдар Ивайлов („Ботев“) – 50 мин.
София, ст. „Славия“ – 500 зрители.

XXIX кръг, 10 май 2021 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“ 0:3
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак (70 – 70. М. 
Александров), 75. Гандри, 23. Виячки (85 – 6. К. Велков), 19. 
Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (86 – 11. Вл. Узунов), 
17. Дост, 7. Макрилос, 10. Р. Кирилов (85 – 14. И. Димитров), 
8. Рангелов (к) (81 – 9. К. Кръстев – к).
Голмайстори: 0:2 Радослав Кирилов (54, 69), 0:3 Питър 
Макрилос (81).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Гандри, Рангелов, Макрилос.
Велико Търново, ст. „Ивайло“ – 800 зрители.

XXX кръг, 14 май 2021 г.
„Монтана“ – „Славия“ 0:2

„Славия“: 13. 
Св. Вуцов, 3. 
Томбак, 75. 
Гандри, 23. 
Виячки, 19. 
Антовски, 77. 
Г. Вълчев, 
71. Е. Стоев 
(83 – 70. М. 
Александров), 
17. Дост (90 – 
11. Вл. Узунов), 
7. Макрилос 
(90+1 – 22. Д. 
Тасевски – к), 
10. Р. Кирилов 
(к) (90+1 – 73. 
Сораков), 14. И. 
Димитров (64 – 
9. К. Кръстев).
Голмайстори: 
0:1 Ерол Дост 

(39), 0:2 Питър Макрилос (65).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълт картон: Ем. Виячки.
Монтана, ст. „Огоста“ – 500 зрители.

XXXI кръг, 18 май 2021 г.
„Ботев“ (Враца) – „Славия“ 1:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак, 75. Гандри, 23. 
Виячки, 19. Антовски, 77. Г. Вълчев, 71. Е. Стоев (76 – 70. 
М. Александров), 17. Дост ( 90+2 – 22. Д. Тасевски), 7. 
Макрилос, 10. Р. Кирилов (90+2 – 73. Сораков), 8. Рангелов  
(к) (63 – 14. И. Димитров – к).
Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов (31), 1:1 Дориан 
Бабунски (45+2).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълт картон: Г. Вълчев.
Враца, ст. „Христо Ботев“ – 500 зрители.

XXXII кръг, 21 май 2021 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“ 0:2
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 3. Томбак, 75. Гандри, 23. Виячки, 
19. Антовски, 77. Г. Вълчев (90 – П. Вуцов), 73. Сораков 
(53 – 71. Е. Стоев), 17. Дост (59 – 70. М. Александров), 7. 
Макрилос (90 – 5. М. Атанасов), 10. Р. Кирилов (к), 9. К. 
Кръстев (59 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 0:1 Кольо Станев (8), 0:2 Пр. Боруков (72).
Съдия: Волен Чинков.
София, ст. „Славия“ – 450 зрители.

Купа на България – 2020/2021

1/16-финал, 21 октомври 2020 г.
„Севлиево“ – „Славия“ 1:5
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев 
(65 - 3. Томбак), 38. Гамаков, 17. 
Р. Терзиев, 19. Антовски (77 – 29. 
В. Филипов), 73. Бенгюзов (65 – 5. 
М. Атанасов), 93. Кабов (46 - 10. 
Карабельов), 77. Г. Вълчев (46 – 22. 
Д. Тасевски), 71. Е. Стоев, 7. К. 
Кръстев, 11. Р. Кирилов (65 – 18. Д. 
Стоянов)
Голмайстори: 1:0 Добрин Петров 
(25), 1:1 Венцислав Бенгюзов (34), 
1:3 Калоян Кръстев (48-дузпа, 50), 
1:4 Георги Вълчев (64), 1:5 Емил 
Стоев (90).
Съдия: Димо Димов.
Жълт картон: Гамаков.
Севлиево, градски стадион – 300 
зрители.

1/8-финал, 4 март 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“ 1:1, 5:3 
след дузпи
„Славия“: 13.Св. Вуцов, 70. М. 
Александров, 75. Гандри, 55. А. 
Христов (15+1 – 23. Виячки), 19. 
Антовски, 77. Г. Вълчев, 7. Макрилос 
(61 – 83. Ал. Златков), 71. Е. Стоев 
(46 – 17. Дост), 73. Сораков, 10. Р. 
Кирилов (46-к), 8. Рангелов (к) (46 – 
9. К. Кръстев).
Голмайстори: 0:1 Адам Бужама 
(23), 1:1 Радослав Кирилов (89).
При дузпите: Дарко Тасевски - 1:0, 
Михаел Орачев - 1:1, Радослав 
Кирилов - 2:1, Йордан Йорданов – 
2:2, Мартин Сораков - 3:2, Сергей 
Георгиев - 3:3, Михаил Александров 

- 4:3, Стефан Цонков – в аут, Калоян 
Кръстев - 5:3.
Съдия: Владимир Вълков.
Жълти картони: Тасевски, Дост, А. 
Христов.
София, ст. „Славия“ – при закрити 
врати.

1/4-финал, 17 март 2021 г.
„Славия“ – „Левски“ 2:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 4. Патев, 
75. Гандри, 55. А. Христов, 19. 
Антовски, 7. Макрилос, 77. Г. Вълчев, 
9. К. Кръстев (90+3 – 23. Виячки), 83. 
Ал. Златков (57 – 15. Вл. Узунов), 
10.Р. Кирилов (75-к), 8. Рангелов (к) 
(75 – 14. И. Димитров).
Голмайстори: 1:0 Питър Макрилос 
(77), 1:1 Марин Петков (86), 2:1 
Калоян Кръстев (89).
Съдия: Радослав Гидженов.
Жълти картони: Рангелов, Вълчев, 
Патев, Макрилос, Гандри, К. 
Кръстев.
София, ст. „Славия“ – при закрити 
врати.

1/2-финали
Първи полуфинал – 6 април 
2021 г.
„Арда“ – „Славия“ 0:0
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. 
Александров, 75. Гандри, 55. А. 
Христов, 19. Антовски, 11. Вл. 
Узунов (66 – 22. Д. Тасевски – к), 77. 
Г. Вълчев, 9. К. Кръстев (89 – 14. 
И. Димитров), 7. Макрилос, 10. Р. 
Кирилов, 8. Д. Рангелов (к) (66 – 73. 
Сораков).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Вълчев, Макрилос.

Кърджали, ст. „Арена Арда“ - при 
закрити врати.

Втори полуфинал – 13 април 
2021 г.
„Славия“ – „Арда“ 0:1
„Славия“: 13. Св. Вуцов, 70. М. 
Александров, 23. Виячки (71-к), 
55. А. Христов, 19. Антовски, 77. 
Г. Вълчев, 73. Сораков (46 – 9. К. 
Кръстев), 7. Макрилос (62 – 14. И. 
Димитров), 22. Д. Тасевски (32 – 
11. Вл. Узунов), 10. Р. Кирилов, 8. 
Рангелов (к) (71 – 4. Патев).
Голмайстор: 0:1 Алекс Петков (26).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълт картони: Виячки.
София, ст. „Славия“ – при закрити 
врати.

Георги 
Вълчев 
игра във 
всички 
мачове за 
купата

Емил Стоев 
отново бе на 
познатото си 
добро ниво

Георги 
Вълчев 
игра във 
всички 
мачове за 
купата

Емил Стоев 
отново бе на 
познатото си 
добро ниво
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И с най-яловото си нападение 
„Славия” оцеля в елита!

Акценти:
* Славистите завършиха 

първенството с отрицателен 
баланс и като домакини, и 
като гости. На своя стадион 
те записаха 5 успеха, 4 ра-
венства и 7 загуби при голо-
ва разлика 12-19. Навън бяха 
постигнати едва 4 победи, 3 
равенства и цели 9 пораже-
ния, а головият актив е 16-25. 

* Една любопитна стати-
стика показва, че в първия 
час игра на своите мачове 
„белите“ са получили толкова 
голове, колкото са инкасира-
ли в последните 30 минути – 
по 22 (виж таблиците долу). 
Гостуванията на „Левски“ и 
„ЦСКА-София“ бяха загубени 
именно в последните пет ми-
нути на двубоите.

* „Белите” регистрираха 
най-слабия си сезон като ре-
зултатност от създаването на 
„А” група през 1948 г. – само 
28 попадения в 32 срещи (под 
1 гол на мач!). Само два пъти 
в историята славистите имат 
реализирани по-малко от 30 
гола в един шампионат. За 
първи път това се случва през 
сезон 1948/49 г. - 29 гола, но в 

18 мача, което прави средно 
по 1,6 гола на мач! Десет го-
дини по-късно – през 1958/59 
„белите” отново нанизват 29 
гола, но в 22 срещи – средно 
по 1,3 гола на мач. Като тога-
ва компенсират със солидна-
та си защита, допуснала само 
17 попадения и стават вице-
шампиони.

Първа фаза – редовен сезон
I кръг, 9 август 2020 г.
„Славия“ – „Черно море“  1:1
(Андреа Христов)
II кръг, 14 август 2020 г.
„Лудогорец“ – „Славия“  3:0
III кръг, 21 август 2020 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд)  0:2
IV кръг, 30 август 2020 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“  1:0
V кръг, 14 септември 2020 г.
„Славия“ – „Берое“  0:2
VI кръг, 21 септември 2020 г.
„Арда“ – „Славия“  2:1
(Радослав Кирилов) 
VII кръг, 28 септември 2020 г.
„Славия“ – „Царско село“  1:0
(Филип Кръстев)
VIII кръг, 3 октомври 2020 г.
„Монтана“ – „Славия“  2:1
(Георги Вълчев)
IX кръг, 18 октомври 2020 г.
„Славия“ – „Левски“ 1:0
(Калоян Кръстев)
X кръг, 25 октомври 2020 г.
„ЦСКА 1948“ – „Славия“  5:1
(Емил Стоев) 
XI кръг, 2 декември 2020 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд)  0:0
XII кръг, 10 декември 2020 г.
„Ботев“ (Вр) – „Славия“  1:2
(Радослав Кирилов, Димитър Рангелов)
XIII кръг, 21 ноември 2020 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“  0:0
XIV кръг, 27 ноември 2020 г.
„Черно море“ – „Славия“  3:2
(Радослав Кирилов, Калоян Кръстев)
XV кръг, 6 декември 2020 г.
„Славия“ – „Лудогорец“  0:2
XVI кръг, 14 декември 2020 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“  2:0
XVII кръг, 13 февруари 2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“  0:1
XVIII кръг, 21 февруари 2021 г.
„Берое“ – „Славия“  1:1
(Ивайло Димитров)
XIX кръг, 27 февруари 2021 г.
„Славия“ – „Арда“  3:2
(Питър Макрилос-2, Георги Вълчев) 
XX кръг, 8 март 2021 г.
„Царско село“ – „Славия“  2:0
XXI кръг, 13 март 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“  2:1

(Питър Макрилос-2)
XXII кръг, 21 март 2021 г.
„Левски“ – „Славия“  1:0
XXIII кръг, 9 април 2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА 1948“ 1:3
(Димитър Рангелов)
XXIV кръг, 17 април 2021 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Славия“ 0:1
(Ивайло Димитров)
XXV кръг, 20 април 2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр)  0:2
XXVI кръг, 24 април 2021 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“ 1:1
(Димитър Рангелов)

Втора фаза:
Трета група (11—14 място)
XXVII кръг, 3 май 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“  1:1
(Георги Вълчев)
XXVIII кръг, 6 май 2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр) 2:0
(Калоян Кръстев, Питър Макрилос)
XXIX кръг, 10 май 2021 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“ 0:3
(Радослав Кирилов-2, Питър Макрилос)
XXX кръг, 14 май 2021 г.
„Монтана“ – „Славия“  0:2
(Ерол Дост, Питър Макрилос).
XXXI кръг, 18 май 2021 г.
„Ботев“ (Враца) – „Славия“ 1:1
(Радослав Кирилов)
XXXII кръг, 21 май 2021 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“  0:2

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
Есен - 2020
Футболист  мин. м
Андреа Христов 1350 15
Радослав Кирилов 1190 15
Янис Карабельов 1062 12
Милен Гамаков 1061 13
Филип Кръстев 1037 14
Калоян Кръстев 997 15
Георги Вълчев 802 13
Христо Попадийн 797 11
Филип Антовски 720 8
Емил Стоев  717 10
Димитър Рангелов 693 13
Радослав Терзиев 665 9
Антонис Стериакис 630 7
Ертан Томбак 623 9
Венцислав Бенгюзов 591 11

Емил Виячки 527 9
Светослав Вуцов 496 6
Петър Патев  371 5
Георги Петков 314 4
Атанас Кабов 199 7
Георги Йомов 180 2
Димитър Стоянов 174 4
Драгош Фирцулеску 154 3
Ивайло Димитров 131 4
Венелин Филипов 90 1
Дарко Тасевски 80 3
Мартин Атанасов 66 3
Венцислав Христов 33 1
Цветелин Чунчуков 11 1

Пролет – 2021
Футболист  мин. м
Светослав Вуцов 1440 16
Филип Антовски 1343 16
Питър Макрилос 1326 15
Георги Вълчев 1326 15
Радослав Кирилов 1242 14
Надер Гандри 1170 13
Емил Стоев  1151 15
Андреа Христов 986 11
Емил Виячки 894 10
Димитър Рангелов 733 13
Михаил Александров 714 14
Ерол Дост  685 11
Калоян Кръстев 642 15

Петър Патев  540 6
Ивайло Димитров 473 13
Ертан Томбак 438 7
Мартин Сораков 297 11
Владислав Узунов 199 7
Дарко Тасевски 178 9
Александър Златков 51 1
Костадин Велков 10 2
Мартин Атанасов 1 1
Петър Вуцов  1 1

Шампионат 2020/21
Футболист  мин. м
Радослав Кирилов 2432 29
Андреа Христов 2336 26
Георги Вълчев 2128 28
Филип Антовски 2063 24
Светослав Вуцов 1936 22
Емил Стоев  1868 25
Калоян Кръстев 1639 30
Димитър Рангелов 1426 26
Емил Виячки 1421 19
Питър Макрилос 1326 15
Надер Гандри 1170 13
Янис Карабельов 1062 12
Милен Гамаков 1061 13
Ертан Томбак 1061 16
Филип Кръстев 1037 14
Петър Патев  911 11
Христо Попадийн 797 11
Михаил Александров 714 14
Ерол Дост  685 11
Радослав Терзиев 665 9
Антонис Стериакис 630 7
Ивайло Димитров 604 17
Венцислав Бенгюзов 591 11
Георги Петков 314 4
Мартин Сораков 297 11
Дарко Тасевски 258 12
Атанас Кабов 199 7
Владислав Узунов 199 7
Георги Йомов 180 2
Димитър Стоянов 174 4
Драгош Фирцулеску 154 3
Венелин Филипов 90 1
Мартин Атанасов 67 4
Александър Златков 51 1
Венцислав Христов 33 1
Цветелин Чунчуков 11 1
Костадин Велков 10 2
Петър Вуцов  1 1

„Славия“ в Първа лига - сезон 2020/2021

Бр. 1 (154), лято 2021 г. 8 Статистически обзор

И с най-яловото си нападение 
„Славия” оцеля в елита!

Акценти:
* Славистите завършиха 

първенството с отрицателен 
баланс и като домакини, и 
като гости. На своя стадион 
те записаха 5 успеха, 4 ра-
венства и 7 загуби при голо-
ва разлика 12-19. Навън бяха 
постигнати едва 4 победи, 3 
равенства и цели 9 пораже-
ния, а головият актив е 16-25. 

* Една любопитна стати-
стика показва, че в първия 
час игра на своите мачове 
„белите“ са получили толкова 
голове, колкото са инкасира-
ли в последните 30 минути – 
по 22 (виж таблиците долу). 
Гостуванията на „Левски“ и 
„ЦСКА-София“ бяха загубени 
именно в последните пет ми-
нути на двубоите.

* „Белите” регистрираха 
най-слабия си сезон като ре-
зултатност от създаването на 
„А” група през 1948 г. – само 
28 попадения в 32 срещи (под 
1 гол на мач!). Само два пъти 
в историята славистите имат 
реализирани по-малко от 30 
гола в един шампионат. За 
първи път това се случва през 
сезон 1948/49 г. - 29 гола, но в 

18 мача, което прави средно 
по 1,6 гола на мач! Десет го-
дини по-късно – през 1958/59 
„белите” отново нанизват 29 
гола, но в 22 срещи – средно 
по 1,3 гола на мач. Като тога-
ва компенсират със солидна-
та си защита, допуснала само 
17 попадения и стават вице-
шампиони.

Първа фаза – редовен сезон
I кръг, 9 август 2020 г.
„Славия“ – „Черно море“  1:1
(Андреа Христов)
II кръг, 14 август 2020 г.
„Лудогорец“ – „Славия“  3:0
III кръг, 21 август 2020 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд)  0:2
IV кръг, 30 август 2020 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“  1:0
V кръг, 14 септември 2020 г.
„Славия“ – „Берое“  0:2
VI кръг, 21 септември 2020 г.
„Арда“ – „Славия“  2:1
(Радослав Кирилов) 
VII кръг, 28 септември 2020 г.
„Славия“ – „Царско село“ 1:0
(Филип Кръстев)
VIII кръг, 3 октомври 2020 г.
„Монтана“ – „Славия“  2:1
(Георги Вълчев)
IX кръг, 18 октомври 2020 г.
„Славия“ – „Левски“ 1:0
(Калоян Кръстев)
X кръг, 25 октомври 2020 г.
„ЦСКА 1948“ – „Славия“  5:1
(Емил Стоев) 
XI кръг, 2 декември 2020 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пд)  0:0
XII кръг, 10 декември 2020 г.
„Ботев“ (Вр) – „Славия“  1:2
(Радослав Кирилов, Димитър Рангелов)
XIII кръг, 21 ноември 2020 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“  0:0
XIV кръг, 27 ноември 2020 г.
„Черно море“ – „Славия“  3:2
(Радослав Кирилов, Калоян Кръстев)
XV кръг, 6 декември 2020 г.
„Славия“ – „Лудогорец“  0:2
XVI кръг, 14 декември 2020 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“  2:0
XVII кръг, 13 февруари 2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“  0:1
XVIII кръг, 21 февруари 2021 г.
„Берое“ – „Славия“  1:1
(Ивайло Димитров)
XIX кръг, 27 февруари 2021 г.
„Славия“ – „Арда“  3:2
(Питър Макрилос-2, Георги Вълчев) 
XX кръг, 8 март 2021 г.
„Царско село“ – „Славия“ 2:0
XXI кръг, 13 март 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“  2:1

(Питър Макрилос-2)
XXII кръг, 21 март 2021 г.
„Левски“ – „Славия“  1:0
XXIII кръг, 9 април 2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА 1948“  1:3
(Димитър Рангелов)
XXIV кръг, 17 април 2021 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Славия“  0:1
(Ивайло Димитров)
XXV кръг, 20 април 2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр)  0:2
XXVI кръг, 24 април 2021 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“  1:1
(Димитър Рангелов)

Втора фаза:
Трета група (11—14 място)
XXVII кръг, 3 май 2021 г.
„Славия“ – „Монтана“ 1:1
(Георги Вълчев)
XXVIII кръг, 6 май 2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Вр)  2:0
(Калоян Кръстев, Питър Макрилос)
XXIX кръг, 10 май 2021 г.
„Етър ВТ“ – „Славия“  0:3
(Радослав Кирилов-2, Питър Макрилос)
XXX кръг, 14 май 2021 г.
„Монтана“ – „Славия“  0:2
(Ерол Дост, Питър Макрилос).
XXXI кръг, 18 май 2021 г.
„Ботев“ (Враца) – „Славия“  1:1
(Радослав Кирилов)
XXXII кръг, 21 май 2021 г.
„Славия“ – „Етър ВТ“  0:2

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
Есен - 2020
Футболист  мин. м
Андреа Христов 1350 15
Радослав Кирилов 1190 15
Янис Карабельов 1062 12
Милен Гамаков 1061 13
Филип Кръстев 1037 14
Калоян Кръстев 997 15
Георги Вълчев 802 13
Христо Попадийн 797 11
Филип Антовски 720 8
Емил Стоев  717 10
Димитър Рангелов 693 13
Радослав Терзиев 665 9
Антонис Стериакис 630 7
Ертан Томбак 623 9
Венцислав Бенгюзов 591 11

Емил Виячки 527 9
Светослав Вуцов 496 6
Петър Патев  371 5
Георги Петков 314 4
Атанас Кабов 199 7
Георги Йомов 180 2
Димитър Стоянов 174 4
Драгош Фирцулеску 154 3
Ивайло Димитров 131 4
Венелин Филипов 90 1
Дарко Тасевски 80 3
Мартин Атанасов 66 3
Венцислав Христов 33 1
Цветелин Чунчуков 11 1

Пролет – 2021
Футболист  мин. м
Светослав Вуцов 1440 16
Филип Антовски 1343 16
Питър Макрилос 1326 15
Георги Вълчев 1326 15
Радослав Кирилов 1242 14
Надер Гандри 1170 13
Емил Стоев  1151 15
Андреа Христов 986 11
Емил Виячки 894 10
Димитър Рангелов 733 13
Михаил Александров 714 14
Ерол Дост  685 11
Калоян Кръстев 642 15

Петър Патев  540 6
Ивайло Димитров 473 13
Ертан Томбак 438 7
Мартин Сораков 297 11
Владислав Узунов 199 7
Дарко Тасевски 178 9
Александър Златков 51 1
Костадин Велков 10 2
Мартин Атанасов 1 1
Петър Вуцов  1 1

Шампионат 2020/21
Футболист  мин. м
Радослав Кирилов 2432 29
Андреа Христов 2336 26
Георги Вълчев 2128 28
Филип Антовски 2063 24
Светослав Вуцов 1936 22
Емил Стоев  1868 25
Калоян Кръстев 1639 30
Димитър Рангелов 1426 26
Емил Виячки 1421 19
Питър Макрилос 1326 15
Надер Гандри 1170 13
Янис Карабельов 1062 12
Милен Гамаков 1061 13
Ертан Томбак 1061 16
Филип Кръстев 1037 14
Петър Патев 911 11
Христо Попадийн 797 11
Михаил Александров 714 14
Ерол Дост  685 11
Радослав Терзиев 665 9
Антонис Стериакис 630 7
Ивайло Димитров 604 17
Венцислав Бенгюзов 591 11
Георги Петков 314 4
Мартин Сораков 297 11
Дарко Тасевски 258 12
Атанас Кабов 199 7
Владислав Узунов 199 7
Георги Йомов 180 2
Димитър Стоянов 174 4
Драгош Фирцулеску 154 3
Венелин Филипов 90 1
Мартин Атанасов 67 4
Александър Златков 51 1
Венцислав Христов 33 1
Цветелин Чунчуков 11 1
Костадин Велков 10 2
Петър Вуцов  1 1

„Славия“ в Първа лига - сезон 2020/2021

Силното представяне на Андреа Христов го 
отведе и в националния отбор. 

Снимки: Sportal.bg    

Силното представяне на Андреа Христов го 
отведе и в националния отбор. 

Снимки: Sportal.bg    

* В тринадесет срещи в 
ППЛ „Славия“ не успя да от-
бележи гол на своите съпер-
ници – 2 нулеви равенства и 
11 загуби. Шест пъти слави-
стите спечелиха без да допус-
нат гол в своята врата.

* Три автогола си отбеляза-
ха „бели” футболисти в шам-
пионата. Само този на Ан-
дреа Христов в първия кръг 
от втората фаза не бе фата-
лен за крайния изход на мача 
и „Славия” взе точка срещу 
„Монтана” (1:1).

* Едва три дузпи бяха сви-
рени за „белите“ в ППЛ като 
единствената изпусната бе 

от Питър Макрилос при до-
макинството срещу „Ботев“ 
(Враца) във втората фаза на 
шампионата. В турнира за Ку-
пата бяха отсъдени две дузпи 
- в първия и последния мач на 
отбора в надпреварата. Фата-
лен за „Славия“ се оказа про-
пускът на Димитър Рангелов 
срещу „Арда“ в полуфинал-
ния реванш в столицата.

* Тридесет и осем души 
играха с екипа на „Славия” 
в шампионатните срещи (28 
човека взеха участие в есен-
ните мачове, а в пролетните 
– двадесет и трима). През 
есента никой не записа пълни 

16 мача, докато през про-
летта това стори Светослав 
Вуцов. Също 16 мача има и 
Филип Антовски, но е с по-
малко игрови минути от мла-
дия страж. В най-много дву-
бои в целия шампионат взе 
участие Калоян Кръстев – 30, 
но най-много игрови минути 
записа Радослав Кирилов – 
2432 в 29 срещи. Само чети-
рима прехвърлиха кота 2000 
игрови минути с белия екип в 
първенството.

* „Славия“ остана без загу-
ба при съдийството на трима 
рефери във всички турнири 
у нас – Станислав Тодоров, 

Владимир Вълков и Радослав 
Гидженов. С Гидженов „бели-
те“ имат стопроцентова успе-
ваемост – две победи от два 
мача (по една за първенство 
и за купата).

* Футболистите в бяло по-
лучиха само един червен 
картон в 38-те си мача през 
сезона във всички турни-
ри (включително двубоят за 
Лига Европа). Четири пъти в 
шампионата съперниците им 
оставаха в намален състав 
като от тези двубои „бели-
те“ спечелиха два мача, а по 
веднъж загубиха и стигнаха 
до равенство.

ДИСЦИПЛИНАТА
Футболист  жк
Андреа Христов 6
Емил Стоев  6
Милен Гамаков 5
Георги Вълчев 5
Питър Макрилос 5
Христо Попадийн 4
Димитър Рангелов 4
Филип Антовски 4
Петър Патев  4
Надер Гандри 4
Венцислав Бенгюзов 3
Ертан Томбак 3
Радослав Терзиев 3
Емил Виячки 2
Янис Карабельов 2
Калоян Кръстев 2
Атанас Кабов 2
Мартин Сораков 2
Михаил Александров 2
Филип Кръстев 1
Светослав Вуцов 1
Георги Петков 1
Радослав Кирилов 1
Дарко Тасевски 1
Драгош Фирцулеску 1
Владислав Узунов 1
Забележка: Общо: 75 жълти картона. 
Единственият червен бе даден на Радослав 
Терзиев при гостуването на „Черно море“ 
(2:3) в мача от XIV кръг.

ГОЛМАЙСТОРИТЕ
Футболист  голове
Питър Макрилос 7
Радослав Кирилов 6
Георги Вълчев 3
Димитър Рангелов 3 (1)
Калоян Кръстев 3
Ивайло Димитров 2 (1)
Андреа Христов 1
Емил Стоев  1
Ерол Дост  1
Филип Кръстев 1
Общо  28 гола
Забележка: В скоби са реализираните дузпи.

РЕАЛИЗИРАНИ ГОЛОВЕ
(ПО МИНУТИ)
Период голове
1-30мин 7
31-60мин 11
61-90мин 10

ПОЛУЧЕНИ ГОЛОВЕ
(ПО МИНУТИ)
Период голове
1-30мин 13
31-60мин 9
61-90мин 22

Крайно класиране в ППЛ за сезон 2020/21:
Отбор м п р з г-р т  
1. „Лудогорец“ 31 22 4 5 69-29 70
2. „Локомотив“ (Пд) 31 17 10 4 48-23 61
3. „ЦСКА-София“ 31 17 8 6 46-24 59
4. „Арда“ 31 13 11 7 42-37 50
5. „ЦСКА 1948“ 31 12 11 8 41-34 47
6. „Берое“ 31 10 9 12 42-38 39
7. „Черно море“ 32 12 9 11 37-34 45
8. „Левски“ 32 11 8 13 34-32 41
9. „Царско село“ 32 9 10 13 33-39 37
10. ПФК „Ботев“ (Пд) 32 7 11 14 34-52 32
11. „СЛАВИЯ“ 32 9 7 16 28-44 34
12. „Ботев“ (Вр) 32 8 6 18 31-45 30
13. „Монтана“ 32 6 10 16 26-52 28
14. „Етър ВТ“ 32 6 10 16 25-53 28
Забележка: Отборите на „Монтана“ и „Етър 
ВТ“ изпадат от групата. „Ботев“ (Враца) 
остава след спечелен бараж срещу третия 
от ВПЛ – „Септември“ (София). Първите 
шест в подреждането имат по един мач по-
малко в актива си, тъй като във втората 
фаза на шампионата се срещнаха по веднъж.

ТРЕНЬОРИТЕ
Треньор турнир м п р з г-р    

Златомир ППЛ 13 4 4 5 12-14
Загорчич КБ 1 0 0 1 0-1
 ЛЕ 1 0 0 1 1-2

Александър ППЛ 15 4 3 8 13-24
Тарханов КБ 4 2 2 0 8-3

Мартин  ППЛ 3 1 0 2 2-4
Кушев 

Ангел  ППЛ 1 0 0 1 1-2
Славков 

Легенда: ППЛ  – Първа професионална лига, 
КБ – Купа на България, ЛЕ – Лига Европа.
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* В тринадесет срещи в 

ППЛ „Славия“ не успя да от-
бележи гол на своите съпер-
ници – 2 нулеви равенства и 
11 загуби. Шест пъти слави-
стите спечелиха без да допус-
нат гол в своята врата.

* Три автогола си отбеляза-
ха „бели” футболисти в шам-
пионата. Само този на Ан-
дреа Христов в първия кръг 
от втората фаза не бе фата-
лен за крайния изход на мача 
и „Славия” взе точка срещу 
„Монтана” (1:1).

* Едва три дузпи бяха сви-
рени за „белите“ в ППЛ като 
единствената изпусната бе 

от Питър Макрилос при до-
макинството срещу „Ботев“ 
(Враца) във втората фаза на 
шампионата. В турнира за Ку-
пата бяха отсъдени две дузпи 
- в първия и последния мач на 
отбора в надпреварата. Фата-
лен за „Славия“ се оказа про-
пускът на Димитър Рангелов 
срещу „Арда“ в полуфинал-
ния реванш в столицата.

* Тридесет и осем души 
играха с екипа на „Славия” 
в шампионатните срещи (28 
човека взеха участие в есен-
ните мачове, а в пролетните 
– двадесет и трима). През 
есента никой не записа пълни 

16 мача, докато през про-
летта това стори Светослав 
Вуцов. Също 16 мача има и 
Филип Антовски, но е с по-
малко игрови минути от мла-
дия страж. В най-много дву-
бои в целия шампионат взе 
участие Калоян Кръстев – 30, 
но най-много игрови минути 
записа Радослав Кирилов – 
2432 в 29 срещи. Само чети-
рима прехвърлиха кота 2000 
игрови минути с белия екип в 
първенството.

* „Славия“ остана без загу-
ба при съдийството на трима 
рефери във всички турнири 
у нас – Станислав Тодоров, 

Владимир Вълков и Радослав 
Гидженов. С Гидженов „бели-
те“ имат стопроцентова успе-
ваемост – две победи от два 
мача (по една за първенство 
и за купата).

* Футболистите в бяло по-
лучиха само един червен 
картон в 38-те си мача през 
сезона във всички турни-
ри (включително двубоят за 
Лига Европа). Четири пъти в 
шампионата съперниците им 
оставаха в намален състав 
като от тези двубои „бели-
те“ спечелиха два мача, а по 
веднъж загубиха и стигнаха 
до равенство.

ДИСЦИПЛИНАТА
Футболист  жк
Андреа Христов 6
Емил Стоев  6
Милен Гамаков 5
Георги Вълчев 5
Питър Макрилос 5
Христо Попадийн 4
Димитър Рангелов 4
Филип Антовски 4
Петър Патев  4
Надер Гандри 4
Венцислав Бенгюзов 3
Ертан Томбак 3
Радослав Терзиев 3
Емил Виячки 2
Янис Карабельов 2
Калоян Кръстев 2
Атанас Кабов 2
Мартин Сораков 2
Михаил Александров 2
Филип Кръстев 1
Светослав Вуцов 1
Георги Петков 1
Радослав Кирилов 1
Дарко Тасевски 1
Драгош Фирцулеску 1
Владислав Узунов 1
Забележка: Общо: 75 жълти картона. 
Единственият червен бе даден на Радослав 
Терзиев при гостуването на „Черно море“ 
(2:3) в мача от XIV кръг.

ГОЛМАЙСТОРИТЕ
Футболист  голове
Питър Макрилос 7
Радослав Кирилов 6
Георги Вълчев 3
Димитър Рангелов 3 (1)
Калоян Кръстев 3
Ивайло Димитров 2 (1)
Андреа Христов 1
Емил Стоев  1
Ерол Дост  1
Филип Кръстев 1
Общо  28 гола
Забележка: В скоби са реализираните дузпи.

РЕАЛИЗИРАНИ ГОЛОВЕ
(ПО МИНУТИ)
Период голове
1-30мин 7
31-60мин 11
61-90мин 10

ПОЛУЧЕНИ ГОЛОВЕ
(ПО МИНУТИ)
Период голове
1-30мин 13
31-60мин 9
61-90мин 22

Крайно класиране в ППЛ за сезон 2020/21:
Отбор м п р з г-р т  
1. „Лудогорец“ 31 22 4 5 69-29 70
2. „Локомотив“ (Пд) 31 17 10 4 48-23 61
3. „ЦСКА-София“ 31 17 8 6 46-24 59
4. „Арда“ 31 13 11 7 42-37 50
5. „ЦСКА 1948“ 31 12 11 8 41-34 47
6. „Берое“ 31 10 9 12 42-38 39
7. „Черно море“ 32 12 9 11 37-34 45
8. „Левски“ 32 11 8 13 34-32 41
9. „Царско село“ 32 9 10 13 33-39 37
10. ПФК „Ботев“ (Пд) 32 7 11 14 34-52 32
11. „СЛАВИЯ“ 32 9 7 16 28-44 34
12. „Ботев“ (Вр) 32 8 6 18 31-45 30
13. „Монтана“ 32 6 10 16 26-52 28
14. „Етър ВТ“ 32 6 10 16 25-53 28
Забележка: Отборите на „Монтана“ и „Етър 
ВТ“ изпадат от групата. „Ботев“ (Враца) 
остава след спечелен бараж срещу третия 
от ВПЛ – „Септември“ (София). Първите 
шест в подреждането имат по един мач по-
малко в актива си, тъй като във втората 
фаза на шампионата се срещнаха по веднъж.

ТРЕНЬОРИТЕ
Треньор турнир м п р з г-р    

Златомир ППЛ 13 4 4 5 12-14
Загорчич КБ 1 0 0 1 0-1
 ЛЕ 1 0 0 1 1-2

Александър ППЛ 15 4 3 8 13-24
Тарханов КБ 4 2 2 0 8-3

Мартин  ППЛ 3 1 0 2 2-4
Кушев 

Ангел  ППЛ 1 0 0 1 1-2
Славков 

Легенда: ППЛ  – Първа професионална лига, 
КБ – Купа на България, ЛЕ – Лига Европа.

Филип Антовски игра във всички срещи 
през календарната 2021 г.

Емил Виячки си върна титулярното 
място през пролетния дял 

След края на сезона Димитър Рангелов 
вече има 148 мача и 29 гола във всички 

турнири за клуба   

ТЕМИДА - ППЛ
Съдия м п р з т жк чк
Станислав Тодоров 3 2 1 0 7 8 0
Драгомир Драганов 4 2 0 2 6 10 0
Георги Кабаков 3 1 1 1 4 5 0
Валентин Железов 3 1 1 1 4 7 0
Волен Чинков 3 1 0 2 3 4 0
Радослав Гидженов 1 1 0 0 3 5 0
Валентин Вълков 1 1 0 0 3 2 0
Георги Давидов 3 0 1 2 1 6 1
Петър Костадинов 2 0 1 1 1 8 0
Георги Гинчев 2 0 1 1 1 2 0
Георги Иванов 3 0 1 2 1 7 0
Никола Попов 3 0 0 3 0 9 0
Георги Димитров 1 0 0 1 0 2 0
Легенда: м – мачове, п – победи, р – 
равенства, з – загуби, т – спечелени 
точки, жк – получени жълти картони, чк – 
получени червени картони.

ТЕМИДА – Купа на България
Съдия м п р з жк чк
Димо Димов 1 1 0 0 1 0
Владимир Вълков 1 0 1 0 3 0
Радослав Гидженов 1 1 0 0 6 0
Станислав Тодоров 1 0 1 0 2 0
Драгомир Драганов 1 0 0 1 1 0

Статистиката подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Филип Антовски игра във всички срещи 
през календарната 2021 г.
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* В тринадесет срещи в 

ППЛ „Славия“ не успя да от-
бележи гол на своите съпер-
ници – 2 нулеви равенства и 
11 загуби. Шест пъти слави-
стите спечелиха без да допус-
нат гол в своята врата.

* Три автогола си отбеляза-
ха „бели” футболисти в шам-
пионата. Само този на Ан-
дреа Христов в първия кръг 
от втората фаза не бе фата-
лен за крайния изход на мача 
и „Славия” взе точка срещу 
„Монтана” (1:1).

* Едва три дузпи бяха сви-
рени за „белите“ в ППЛ като 
единствената изпусната бе 

от Питър Макрилос при до-
макинството срещу „Ботев“ 
(Враца) във втората фаза на 
шампионата. В турнира за Ку-
пата бяха отсъдени две дузпи 
- в първия и последния мач на 
отбора в надпреварата. Фата-
лен за „Славия“ се оказа про-
пускът на Димитър Рангелов 
срещу „Арда“ в полуфинал-
ния реванш в столицата.

* Тридесет и осем души 
играха с екипа на „Славия” 
в шампионатните срещи (28 
човека взеха участие в есен-
ните мачове, а в пролетните 
– двадесет и трима). През 
есента никой не записа пълни 

16 мача, докато през про-
летта това стори Светослав 
Вуцов. Също 16 мача има и 
Филип Антовски, но е с по-
малко игрови минути от мла-
дия страж. В най-много дву-
бои в целия шампионат взе 
участие Калоян Кръстев – 30, 
но най-много игрови минути 
записа Радослав Кирилов – 
2432 в 29 срещи. Само чети-
рима прехвърлиха кота 2000 
игрови минути с белия екип в 
първенството.

* „Славия“ остана без загу-
ба при съдийството на трима 
рефери във всички турнири 
у нас – Станислав Тодоров, 

Владимир Вълков и Радослав 
Гидженов. С Гидженов „бели-
те“ имат стопроцентова успе-
ваемост – две победи от два 
мача (по една за първенство 
и за купата).

* Футболистите в бяло по-
лучиха само един червен 
картон в 38-те си мача през 
сезона във всички турни-
ри (включително двубоят за 
Лига Европа). Четири пъти в 
шампионата съперниците им 
оставаха в намален състав 
като от тези двубои „бели-
те“ спечелиха два мача, а по 
веднъж загубиха и стигнаха 
до равенство.

ДИСЦИПЛИНАТА
Футболист  жк
Андреа Христов 6
Емил Стоев  6
Милен Гамаков 5
Георги Вълчев 5
Питър Макрилос 5
Христо Попадийн 4
Димитър Рангелов 4
Филип Антовски 4
Петър Патев  4
Надер Гандри 4
Венцислав Бенгюзов 3
Ертан Томбак 3
Радослав Терзиев 3
Емил Виячки 2
Янис Карабельов 2
Калоян Кръстев 2
Атанас Кабов 2
Мартин Сораков 2
Михаил Александров 2
Филип Кръстев 1
Светослав Вуцов 1
Георги Петков 1
Радослав Кирилов 1
Дарко Тасевски 1
Драгош Фирцулеску 1
Владислав Узунов 1
Забележка: Общо: 75 жълти картона. 
Единственият червен бе даден на Радослав 
Терзиев при гостуването на „Черно море“ 
(2:3) в мача от XIV кръг.

ГОЛМАЙСТОРИТЕ
Футболист  голове
Питър Макрилос 7
Радослав Кирилов 6
Георги Вълчев 3
Димитър Рангелов 3 (1)
Калоян Кръстев 3
Ивайло Димитров 2 (1)
Андреа Христов 1
Емил Стоев  1
Ерол Дост  1
Филип Кръстев 1
Общо  28 гола
Забележка: В скоби са реализираните дузпи.

РЕАЛИЗИРАНИ ГОЛОВЕ
(ПО МИНУТИ)
Период голове
1-30мин 7
31-60мин 11
61-90мин 10

ПОЛУЧЕНИ ГОЛОВЕ
(ПО МИНУТИ)
Период голове
1-30мин 13
31-60мин 9
61-90мин 22

Крайно класиране в ППЛ за сезон 2020/21:
Отбор м п р з г-р т  
1. „Лудогорец“ 31 22 4 5 69-29 70
2. „Локомотив“ (Пд) 31 17 10 4 48-23 61
3. „ЦСКА-София“ 31 17 8 6 46-24 59
4. „Арда“ 31 13 11 7 42-37 50
5. „ЦСКА 1948“ 31 12 11 8 41-34 47
6. „Берое“ 31 10 9 12 42-38 39
7. „Черно море“ 32 12 9 11 37-34 45
8. „Левски“ 32 11 8 13 34-32 41
9. „Царско село“ 32 9 10 13 33-39 37
10. ПФК „Ботев“ (Пд) 32 7 11 14 34-52 32
11. „СЛАВИЯ“ 32 9 7 16 28-44 34
12. „Ботев“ (Вр) 32 8 6 18 31-45 30
13. „Монтана“ 32 6 10 16 26-52 28
14. „Етър ВТ“ 32 6 10 16 25-53 28
Забележка: Отборите на „Монтана“ и „Етър 
ВТ“ изпадат от групата. „Ботев“ (Враца) 
остава след спечелен бараж срещу третия 
от ВПЛ – „Септември“ (София). Първите 
шест в подреждането имат по един мач по-
малко в актива си, тъй като във втората 
фаза на шампионата се срещнаха по веднъж.

ТРЕНЬОРИТЕ
Треньор турнир м п р з г-р    

Златомир ППЛ 13 4 4 5 12-14
Загорчич КБ 1 0 0 1 0-1
 ЛЕ 1 0 0 1 1-2

Александър ППЛ 15 4 3 8 13-24
Тарханов КБ 4 2 2 0 8-3

Мартин  ППЛ 3 1 0 2 2-4
Кушев 

Ангел  ППЛ 1 0 0 1 1-2
Славков 

Легенда: ППЛ  – Първа професионална лига, 
КБ – Купа на България, ЛЕ – Лига Европа.

Филип Антовски игра във всички срещи 
през календарната 2021 г.

Емил Виячки си върна титулярното 
място през пролетния дял 

След края на сезона Димитър Рангелов 
вече има 148 мача и 29 гола във всички 

турнири за клуба   

ТЕМИДА - ППЛ
Съдия м п р з т жк чк
Станислав Тодоров 3 2 1 0 7 8 0
Драгомир Драганов 4 2 0 2 6 10 0
Георги Кабаков 3 1 1 1 4 5 0
Валентин Железов 3 1 1 1 4 7 0
Волен Чинков 3 1 0 2 3 4 0
Радослав Гидженов 1 1 0 0 3 5 0
Валентин Вълков 1 1 0 0 3 2 0
Георги Давидов 3 0 1 2 1 6 1
Петър Костадинов 2 0 1 1 1 8 0
Георги Гинчев 2 0 1 1 1 2 0
Георги Иванов 3 0 1 2 1 7 0
Никола Попов 3 0 0 3 0 9 0
Георги Димитров 1 0 0 1 0 2 0
Легенда: м – мачове, п – победи, р – 
равенства, з – загуби, т – спечелени 
точки, жк – получени жълти картони, чк – 
получени червени картони.

ТЕМИДА – Купа на България
Съдия м п р з жк чк
Димо Димов 1 1 0 0 1 0
Владимир Вълков 1 0 1 0 3 0
Радослав Гидженов 1 1 0 0 6 0
Станислав Тодоров 1 0 1 0 2 0
Драгомир Драганов 1 0 0 1 1 0

Статистиката подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Емил Виячки си върна титулярното 
място през пролетния дял 
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* В тринадесет срещи в 

ППЛ „Славия“ не успя да от-
бележи гол на своите съпер-
ници – 2 нулеви равенства и 
11 загуби. Шест пъти слави-
стите спечелиха без да допус-
нат гол в своята врата.

* Три автогола си отбеляза-
ха „бели” футболисти в шам-
пионата. Само този на Ан-
дреа Христов в първия кръг 
от втората фаза не бе фата-
лен за крайния изход на мача 
и „Славия” взе точка срещу 
„Монтана” (1:1).

* Едва три дузпи бяха сви-
рени за „белите“ в ППЛ като 
единствената изпусната бе 

от Питър Макрилос при до-
макинството срещу „Ботев“ 
(Враца) във втората фаза на 
шампионата. В турнира за Ку-
пата бяха отсъдени две дузпи 
- в първия и последния мач на 
отбора в надпреварата. Фата-
лен за „Славия“ се оказа про-
пускът на Димитър Рангелов 
срещу „Арда“ в полуфинал-
ния реванш в столицата.

* Тридесет и осем души 
играха с екипа на „Славия” 
в шампионатните срещи (28 
човека взеха участие в есен-
ните мачове, а в пролетните 
– двадесет и трима). През 
есента никой не записа пълни 

16 мача, докато през про-
летта това стори Светослав 
Вуцов. Също 16 мача има и 
Филип Антовски, но е с по-
малко игрови минути от мла-
дия страж. В най-много дву-
бои в целия шампионат взе 
участие Калоян Кръстев – 30, 
но най-много игрови минути 
записа Радослав Кирилов – 
2432 в 29 срещи. Само чети-
рима прехвърлиха кота 2000 
игрови минути с белия екип в 
първенството.

* „Славия“ остана без загу-
ба при съдийството на трима 
рефери във всички турнири 
у нас – Станислав Тодоров, 

Владимир Вълков и Радослав 
Гидженов. С Гидженов „бели-
те“ имат стопроцентова успе-
ваемост – две победи от два 
мача (по една за първенство 
и за купата).

* Футболистите в бяло по-
лучиха само един червен 
картон в 38-те си мача през 
сезона във всички турни-
ри (включително двубоят за 
Лига Европа). Четири пъти в 
шампионата съперниците им 
оставаха в намален състав 
като от тези двубои „бели-
те“ спечелиха два мача, а по 
веднъж загубиха и стигнаха 
до равенство.

ДИСЦИПЛИНАТА
Футболист  жк
Андреа Христов 6
Емил Стоев  6
Милен Гамаков 5
Георги Вълчев 5
Питър Макрилос 5
Христо Попадийн 4
Димитър Рангелов 4
Филип Антовски 4
Петър Патев  4
Надер Гандри 4
Венцислав Бенгюзов 3
Ертан Томбак 3
Радослав Терзиев 3
Емил Виячки 2
Янис Карабельов 2
Калоян Кръстев 2
Атанас Кабов 2
Мартин Сораков 2
Михаил Александров 2
Филип Кръстев 1
Светослав Вуцов 1
Георги Петков 1
Радослав Кирилов 1
Дарко Тасевски 1
Драгош Фирцулеску 1
Владислав Узунов 1
Забележка: Общо: 75 жълти картона. 
Единственият червен бе даден на Радослав 
Терзиев при гостуването на „Черно море“ 
(2:3) в мача от XIV кръг.

ГОЛМАЙСТОРИТЕ
Футболист  голове
Питър Макрилос 7
Радослав Кирилов 6
Георги Вълчев 3
Димитър Рангелов 3 (1)
Калоян Кръстев 3
Ивайло Димитров 2 (1)
Андреа Христов 1
Емил Стоев  1
Ерол Дост  1
Филип Кръстев 1
Общо  28 гола
Забележка: В скоби са реализираните дузпи.

РЕАЛИЗИРАНИ ГОЛОВЕ
(ПО МИНУТИ)
Период голове
1-30мин 7
31-60мин 11
61-90мин 10

ПОЛУЧЕНИ ГОЛОВЕ
(ПО МИНУТИ)
Период голове
1-30мин 13
31-60мин 9
61-90мин 22

Крайно класиране в ППЛ за сезон 2020/21:
Отбор м п р з г-р т  
1. „Лудогорец“ 31 22 4 5 69-29 70
2. „Локомотив“ (Пд) 31 17 10 4 48-23 61
3. „ЦСКА-София“ 31 17 8 6 46-24 59
4. „Арда“ 31 13 11 7 42-37 50
5. „ЦСКА 1948“ 31 12 11 8 41-34 47
6. „Берое“ 31 10 9 12 42-38 39
7. „Черно море“ 32 12 9 11 37-34 45
8. „Левски“ 32 11 8 13 34-32 41
9. „Царско село“ 32 9 10 13 33-39 37
10. ПФК „Ботев“ (Пд) 32 7 11 14 34-52 32
11. „СЛАВИЯ“ 32 9 7 16 28-44 34
12. „Ботев“ (Вр) 32 8 6 18 31-45 30
13. „Монтана“ 32 6 10 16 26-52 28
14. „Етър ВТ“ 32 6 10 16 25-53 28
Забележка: Отборите на „Монтана“ и „Етър 
ВТ“ изпадат от групата. „Ботев“ (Враца) 
остава след спечелен бараж срещу третия 
от ВПЛ – „Септември“ (София). Първите 
шест в подреждането имат по един мач по-
малко в актива си, тъй като във втората 
фаза на шампионата се срещнаха по веднъж.

ТРЕНЬОРИТЕ
Треньор турнир м п р з г-р    

Златомир ППЛ 13 4 4 5 12-14
Загорчич КБ 1 0 0 1 0-1
 ЛЕ 1 0 0 1 1-2

Александър ППЛ 15 4 3 8 13-24
Тарханов КБ 4 2 2 0 8-3

Мартин  ППЛ 3 1 0 2 2-4
Кушев 

Ангел  ППЛ 1 0 0 1 1-2
Славков 

Легенда: ППЛ  – Първа професионална лига, 
КБ – Купа на България, ЛЕ – Лига Европа.

Филип Антовски игра във всички срещи 
през календарната 2021 г.

Емил Виячки си върна титулярното 
място през пролетния дял 

След края на сезона Димитър Рангелов 
вече има 148 мача и 29 гола във всички 

турнири за клуба   

ТЕМИДА - ППЛ
Съдия м п р з т жк чк
Станислав Тодоров 3 2 1 0 7 8 0
Драгомир Драганов 4 2 0 2 6 10 0
Георги Кабаков 3 1 1 1 4 5 0
Валентин Железов 3 1 1 1 4 7 0
Волен Чинков 3 1 0 2 3 4 0
Радослав Гидженов 1 1 0 0 3 5 0
Валентин Вълков 1 1 0 0 3 2 0
Георги Давидов 3 0 1 2 1 6 1
Петър Костадинов 2 0 1 1 1 8 0
Георги Гинчев 2 0 1 1 1 2 0
Георги Иванов 3 0 1 2 1 7 0
Никола Попов 3 0 0 3 0 9 0
Георги Димитров 1 0 0 1 0 2 0
Легенда: м – мачове, п – победи, р – 
равенства, з – загуби, т – спечелени 
точки, жк – получени жълти картони, чк – 
получени червени картони.

ТЕМИДА – Купа на България
Съдия м п р з жк чк
Димо Димов 1 1 0 0 1 0
Владимир Вълков 1 0 1 0 3 0
Радослав Гидженов 1 1 0 0 6 0
Станислав Тодоров 1 0 1 0 2 0
Драгомир Драганов 1 0 0 1 1 0
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мнението си за 
изданието: „С 
интерес чета 
всеки брой на 
вестник „Сла-
вия“, защото 
ми предоста-
вя любопитни 
материали и 
инф ормация 
за всички спор-
тове в „белия“ 
клуб, вклю-
чително и за 
плуването. Не 

знам дали има друго по-
добно издание в България. 

По-скоро не вярвам да има, 
защото за списването и изда-
ването му е необходим голям 
ентусиазъм и наличието на 
кауза у тези, които го правят. 
А ценностите на „Славия“ 
са точно такива – каузата в 
този клуб винаги е на първо 
място! Благодаря на редак-
ционния екип за всеотдайната 
му работа по подготовката 
на всеки един брой.”

10 Вековното дерби

Пет години и по-
ловина „белите“ 
бяха без победа 

у дома за първенство над 
своя вековен опонент. За 
този период „Славия“ и 
„Левски“ се срещнаха 6 
пъти при домакинства 
на славистите като по-
ловината от мачовете се 
играха на националния 
стадион, а останалите 
– в полите на Витоша. 
В тези срещи „белите“ 
записаха две равенства 
и четири загуби. Дойде 
време за нов успех на 
домашен терен и той се 
случи в най-важния мо-
мент за отбора – когато 
бе притиснат до стената.

Катастрофалното на-
чало на сезона със серия 
от мачове без победа и 
без отбелязан гол поста-
ви „Славия“ в ситуация 
да се бори за своето оце-
ляване и на всяка цена 
да търси трите точки сре-
щу „Левски“ в срещата 
от ІХ кръг. Двубоят със 
„сините“ на 18 октомври 

В Първа лига: „Славия“ с 
31-и успех над „Левски“

2020 г. бе повторен де-
бют за руския треньор 
Александър Тарханов. 
При първия си престой 
начело на „белите“ той 
бе записал успех на „Ге-

рена“ с 1:0, нулево ра-
венство на ст. „Славия“ 
и катастрофална загуба 
с 0:4 на националния 
стадион. Гостите от „По-
дуяне“, намирайки се на 

нетипично за тях място 
в класирането – във вто-
рата половина на табли-
цата, за първи път от го-
дини бяха без ореола на 
изявения фаворит.

На вратата в този 
възлов двубой за „бели-
те“ отново застана вете-
ранът Георги Петков и 
това се оказа ключово за 
крайния му изход. Двубо-
ят на практика се реши в 
рамките на две минути 
– между 35-ата и 37-ата. 
Първо в 35-ата минута 
именно Петков силно из-
сипа топката към полови-
ната на „Левски“, където 
Атанас Кабов чукна с гла-
ва към Калоян Кръстев, 
който мощно напредна 
фронтално срещу Ни-
колай Михайлов и с то-
повен шут заби кълбото 

След жребия за чет-
въртфиналите за Купа-
та, който изправи един 
срещу друг „Славия“ и 
„Левски“ Ивайло Дими-
тров-Косъма направи 
интересен коментар, 
тиражиран из медиите: 
„Перфектен жребий за 
нас“. Думите му наме-
риха пълно потвържде-
ние след края на дву-
боя под непрестанния 
снеговалеж на 17 март 
2021 г. на стадиона в 
полите на Витоша.

Още в първите ми-
нути на срещата сла-
вистите показаха, че 
имат намерение да 
продължат участието си 
в турнира и след този 

мач. Андреа Христов 
не намери очертанията 
на съперниковата врата 
след ъглов удар в 5-ата 
минута, а в 11-ата Ди-
митър Рангелов стреля 
от дъгата на наказател-
ното поле на сантиме-
три от дясната греда в 
аут. „Сините“, които в 
тази среща излязоха с 
черни екипи, отговори-
ха с удар на Здравко 
Димитров в 22-ата ми-
нута, отразен с вещина 
от младия страж на „бе-
лите“ Светослав Вуцов. 
През втората част сне-
говалежът продължи, 
което направи терена 
още по-тежък. В 60-ата 
минута новата звезда 
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време за нов успех на 
домашен терен и той се 
случи в най-важния мо-
мент за отбора – когато 
бе притиснат до стената.

Катастрофалното на-
чало на сезона със серия 
от мачове без победа и 
без отбелязан гол поста-
ви „Славия“ в ситуация 
да се бори за своето оце-
ляване и на всяка цена 
да търси трите точки сре-
щу „Левски“ в срещата 
от ІХ кръг. Двубоят със 
„сините“ на 18 октомври 

В Първа лига: „Славия“ с 
31-и успех над „Левски“

2020 г. бе повторен де-
бют за руския треньор 
Александър Тарханов. 
При първия си престой 
начело на „белите“ той 
бе записал успех на „Ге-

рена“ с 1:0, нулево ра-
венство на ст. „Славия“ 
и катастрофална загуба 
с 0:4 на националния 
стадион. Гостите от „По-
дуяне“, намирайки се на 

нетипично за тях място 
в класирането – във вто-
рата половина на табли-
цата, за първи път от го-
дини бяха без ореола на 
изявения фаворит.

На вратата в този 
възлов двубой за „бели-
те“ отново застана вете-
ранът Георги Петков и 
това се оказа ключово за 
крайния му изход. Двубо-
ят на практика се реши в 
рамките на две минути 
– между 35-ата и 37-ата. 
Първо в 35-ата минута 
именно Петков силно из-
сипа топката към полови-
ната на „Левски“, където 
Атанас Кабов чукна с гла-
ва към Калоян Кръстев, 
който мощно напредна 
фронтално срещу Ни-
колай Михайлов и с то-
повен шут заби кълбото 

След жребия за чет-
въртфиналите за Купа-
та, който изправи един 
срещу друг „Славия“ и 
„Левски“ Ивайло Дими-
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нас“. Думите му наме-
риха пълно потвържде-
ние след края на дву-
боя под непрестанния 
снеговалеж на 17 март 
2021 г. на стадиона в 
полите на Витоша.

Още в първите ми-
нути на срещата сла-
вистите показаха, че 
имат намерение да 
продължат участието си 
в турнира и след този 

мач. Андреа Христов 
не намери очертанията 
на съперниковата врата 
след ъглов удар в 5-ата 
минута, а в 11-ата Ди-
митър Рангелов стреля 
от дъгата на наказател-
ното поле на сантиме-
три от дясната греда в 
аут. „Сините“, които в 
тази среща излязоха с 
черни екипи, отговори-
ха с удар на Здравко 
Димитров в 22-ата ми-
нута, отразен с вещина 
от младия страж на „бе-
лите“ Светослав Вуцов. 
През втората част сне-
говалежът продължи, 
което направи терена 
още по-тежък. В 60-ата 
минута новата звезда 

под гредата. Две минути 
по-късно Живко Атана-
сов събори без топка Ка-
бов на земята и реферът 
Станислав Тодоров му 
вдигна директен червен 
картон. Останали с човек 
по-малко „сините“ няма-
ха идея как да стигнат до 
попадение, а славистите 
с лекота профукаха ня-
колко шанса през второ-
то полувреме да увели-
чат преднината си.

В крайна сметка „Сла-
вия“ надви „Левски“ само 
с 1:0 като това бе трети 
пореден успех в Първа 
лига над тима от „Герена“ 
през пандемичната 2020 
година за огромна ра-
дост на привържениците 
на „белите“.

Калоян Кръстев наказа „Левски“ и при двете 
победи на славистите през сезона 

Снимки: Sportal.bg

За Купата: Нищо ново - „бяла лавина“ затрупа „сините“
Страницата подготви: Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Петър Патев игра 
и в двата победни 
мача срещу „сините”

на славистите Питър 
Макрилос изстреля сна-
ряд, но високо над вра-
тата на стража на „Лев-
ски“ Звонимир Микулич. 
Но четвърт час по-къс-
но, Макрилос намери 
мрежата на левскарска-
та врата след пас на Ка-
лоян Кръстев и изведе 
„белите“ напред в ре-
зултата. Двубоят отива-
ше към победа за „Сла-
вия“ с 1:0, но в 86-ата 
минута Фортуна намиг-
на за кратко на левска-
рите, които изравниха 
чрез Марин Петков. И 
когато продълженията 
се задаваха на хоризон-
та, двама от палачите 
на „Левски“ в последни-

те шампионатни двубои 
торпилираха отбора от 
„Герена“ в 89-ата мину-
та. Ивайло Димитров-
Косъма с ювелирен пас 
изведе Калоян Кръстев 
при скоростна контра, 
а той разстреля стража 
на левскарите и донесе 
крайния успех с 2:1.

Така и през XXI век 
„Славия“ пак е черната 
котка за „сините“ в тур-
нира за Купата - след 
успеха си на финала 
през 2018 г., сега сла-
вистите отстраниха 
своя градски съперник 
на четвъртфинал. И 
вече десетилетия не 
позволяват на своя опо-
нент да ги отстрани. 
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– между 35-ата и 37-ата. 
Първо в 35-ата минута 
именно Петков силно из-
сипа топката към полови-
ната на „Левски“, където 
Атанас Кабов чукна с гла-
ва към Калоян Кръстев, 
който мощно напредна 
фронтално срещу Ни-
колай Михайлов и с то-
повен шут заби кълбото 

След жребия за чет-
въртфиналите за Купа-
та, който изправи един 
срещу друг „Славия“ и 
„Левски“ Ивайло Дими-
тров-Косъма направи 
интересен коментар, 
тиражиран из медиите: 
„Перфектен жребий за 
нас“. Думите му наме-
риха пълно потвържде-
ние след края на дву-
боя под непрестанния 
снеговалеж на 17 март 
2021 г. на стадиона в 
полите на Витоша.

Още в първите ми-
нути на срещата сла-
вистите показаха, че 
имат намерение да 
продължат участието си 
в турнира и след този 

мач. Андреа Христов 
не намери очертанията 
на съперниковата врата 
след ъглов удар в 5-ата 
минута, а в 11-ата Ди-
митър Рангелов стреля 
от дъгата на наказател-
ното поле на сантиме-
три от дясната греда в 
аут. „Сините“, които в 
тази среща излязоха с 
черни екипи, отговори-
ха с удар на Здравко 
Димитров в 22-ата ми-
нута, отразен с вещина 
от младия страж на „бе-
лите“ Светослав Вуцов. 
През втората част сне-
говалежът продължи, 
което направи терена 
още по-тежък. В 60-ата 
минута новата звезда 

под гредата. Две минути 
по-късно Живко Атана-
сов събори без топка Ка-
бов на земята и реферът 
Станислав Тодоров му 
вдигна директен червен 
картон. Останали с човек 
по-малко „сините“ няма-
ха идея как да стигнат до 
попадение, а славистите 
с лекота профукаха ня-
колко шанса през второ-
то полувреме да увели-
чат преднината си.

В крайна сметка „Сла-
вия“ надви „Левски“ само 
с 1:0 като това бе трети 
пореден успех в Първа 
лига над тима от „Герена“ 
през пандемичната 2020 
година за огромна ра-
дост на привържениците 
на „белите“.

Калоян Кръстев наказа „Левски“ и при двете 
победи на славистите през сезона 
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Петър Патев игра 
и в двата победни 
мача срещу „сините”

на славистите Питър 
Макрилос изстреля сна-
ряд, но високо над вра-
тата на стража на „Лев-
ски“ Звонимир Микулич. 
Но четвърт час по-къс-
но, Макрилос намери 
мрежата на левскарска-
та врата след пас на Ка-
лоян Кръстев и изведе 
„белите“ напред в ре-
зултата. Двубоят отива-
ше към победа за „Сла-
вия“ с 1:0, но в 86-ата 
минута Фортуна намиг-
на за кратко на левска-
рите, които изравниха 
чрез Марин Петков. И 
когато продълженията 
се задаваха на хоризон-
та, двама от палачите 
на „Левски“ в последни-

те шампионатни двубои 
торпилираха отбора от 
„Герена“ в 89-ата мину-
та. Ивайло Димитров-
Косъма с ювелирен пас 
изведе Калоян Кръстев 
при скоростна контра, 
а той разстреля стража 
на левскарите и донесе 
крайния успех с 2:1.

Така и през XXI век 
„Славия“ пак е черната 
котка за „сините“ в тур-
нира за Купата - след 
успеха си на финала 
през 2018 г., сега сла-
вистите отстраниха 
своя градски съперник 
на четвъртфинал. И 
вече десетилетия не 
позволяват на своя опо-
нент да ги отстрани. 

Успехите 
на „Славия” 

над „Левски“ 
вече са 
рутинна 

новина за 
спортната 

преса

Петър Патев игра 
и в двата победни 
мача срещу „сините”

Бр. 1 (154), лято 2021 г. 10 Вековното дерби

Пет години и по-
ловина „белите“ 
бяха без победа 

у дома за първенство над 
своя вековен опонент. За 
този период „Славия“ и 
„Левски“ се срещнаха 6 
пъти при домакинства 
на славистите като по-
ловината от мачовете се 
играха на националния 
стадион, а останалите 
– в полите на Витоша. 
В тези срещи „белите“ 
записаха две равенства 
и четири загуби. Дойде 
време за нов успех на 
домашен терен и той се 
случи в най-важния мо-
мент за отбора – когато 
бе притиснат до стената.

Катастрофалното на-
чало на сезона със серия 
от мачове без победа и 
без отбелязан гол поста-
ви „Славия“ в ситуация 
да се бори за своето оце-
ляване и на всяка цена 
да търси трите точки сре-
щу „Левски“ в срещата 
от ІХ кръг. Двубоят със 
„сините“ на 18 октомври 

В Първа лига: „Славия“ с 
31-и успех над „Левски“

2020 г. бе повторен де-
бют за руския треньор 
Александър Тарханов. 
При първия си престой 
начело на „белите“ той 
бе записал успех на „Ге-

рена“ с 1:0, нулево ра-
венство на ст. „Славия“ 
и катастрофална загуба 
с 0:4 на националния 
стадион. Гостите от „По-
дуяне“, намирайки се на 

нетипично за тях място 
в класирането – във вто-
рата половина на табли-
цата, за първи път от го-
дини бяха без ореола на 
изявения фаворит.

На вратата в този 
възлов двубой за „бели-
те“ отново застана вете-
ранът Георги Петков и 
това се оказа ключово за 
крайния му изход. Двубо-
ят на практика се реши в 
рамките на две минути 
– между 35-ата и 37-ата. 
Първо в 35-ата минута 
именно Петков силно из-
сипа топката към полови-
ната на „Левски“, където 
Атанас Кабов чукна с гла-
ва към Калоян Кръстев, 
който мощно напредна 
фронтално срещу Ни-
колай Михайлов и с то-
повен шут заби кълбото 

След жребия за чет-
въртфиналите за Купа-
та, който изправи един 
срещу друг „Славия“ и 
„Левски“ Ивайло Дими-
тров-Косъма направи 
интересен коментар, 
тиражиран из медиите: 
„Перфектен жребий за 
нас“. Думите му наме-
риха пълно потвържде-
ние след края на дву-
боя под непрестанния 
снеговалеж на 17 март 
2021 г. на стадиона в 
полите на Витоша.

Още в първите ми-
нути на срещата сла-
вистите показаха, че 
имат намерение да 
продължат участието си 
в турнира и след този 

мач. Андреа Христов 
не намери очертанията 
на съперниковата врата 
след ъглов удар в 5-ата 
минута, а в 11-ата Ди-
митър Рангелов стреля 
от дъгата на наказател-
ното поле на сантиме-
три от дясната греда в 
аут. „Сините“, които в 
тази среща излязоха с 
черни екипи, отговори-
ха с удар на Здравко 
Димитров в 22-ата ми-
нута, отразен с вещина 
от младия страж на „бе-
лите“ Светослав Вуцов. 
През втората част сне-
говалежът продължи, 
което направи терена 
още по-тежък. В 60-ата 
минута новата звезда 

под гредата. Две минути 
по-късно Живко Атана-
сов събори без топка Ка-
бов на земята и реферът 
Станислав Тодоров му 
вдигна директен червен 
картон. Останали с човек 
по-малко „сините“ няма-
ха идея как да стигнат до 
попадение, а славистите 
с лекота профукаха ня-
колко шанса през второ-
то полувреме да увели-
чат преднината си.

В крайна сметка „Сла-
вия“ надви „Левски“ само 
с 1:0 като това бе трети 
пореден успех в Първа 
лига над тима от „Герена“ 
през пандемичната 2020 
година за огромна ра-
дост на привържениците 
на „белите“.

Калоян Кръстев наказа „Левски“ и при двете 
победи на славистите през сезона 

Снимки: Sportal.bg

За Купата: Нищо ново - „бяла лавина“ затрупа „сините“
Страницата подготви: Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Петър Патев игра 
и в двата победни 
мача срещу „сините”

на славистите Питър 
Макрилос изстреля сна-
ряд, но високо над вра-
тата на стража на „Лев-
ски“ Звонимир Микулич. 
Но четвърт час по-къс-
но, Макрилос намери 
мрежата на левскарска-
та врата след пас на Ка-
лоян Кръстев и изведе 
„белите“ напред в ре-
зултата. Двубоят отива-
ше към победа за „Сла-
вия“ с 1:0, но в 86-ата 
минута Фортуна намиг-
на за кратко на левска-
рите, които изравниха 
чрез Марин Петков. И 
когато продълженията 
се задаваха на хоризон-
та, двама от палачите 
на „Левски“ в последни-

те шампионатни двубои 
торпилираха отбора от 
„Герена“ в 89-ата мину-
та. Ивайло Димитров-
Косъма с ювелирен пас 
изведе Калоян Кръстев 
при скоростна контра, 
а той разстреля стража 
на левскарите и донесе 
крайния успех с 2:1.

Така и през XXI век 
„Славия“ пак е черната 
котка за „сините“ в тур-
нира за Купата - след 
успеха си на финала 
през 2018 г., сега сла-
вистите отстраниха 
своя градски съперник 
на четвъртфинал. И 
вече десетилетия не 
позволяват на своя опо-
нент да ги отстрани. 

Успехите 
на „Славия” 

над „Левски“ 
вече са 
рутинна 

новина за 
спортната 

преса

на славистите Питър 
Макрилос изстреля сна-
ряд, но високо над вра-
тата на стража на „Лев-
ски“ Звонимир Микулич. 
Но четвърт час по-къс-
но, Макрилос намери 
мрежата на левскарска-
та врата след пас на Ка-
лоян Кръстев и изведе 
„белите“ напред в ре-
зултата. Двубоят отива-
ше към победа за „Сла-
вия“ с 1:0, но в 86-ата 
минута Фортуна намиг-
на за кратко на левска-
рите, които изравниха 
чрез Марин Петков. И 
когато продълженията 
се задаваха на хоризон-
та, двама от палачите 
на „Левски“ в последни-

те шампионатни двубои 
торпилираха отбора от 
„Герена“ в 89-ата мину-
та. Ивайло Димитров-
Косъма с ювелирен пас 
изведе Калоян Кръстев 
при скоростна контра, 
а той разстреля стража 
на левскарите и донесе 
крайния успех с 2:1.

Така и през XXI век 
„Славия“ пак е черната 
котка за „сините“ в тур-
нира за Купата - след 
успеха си на финала 
през 2018 г., сега сла-
вистите отстраниха 
своя градски съперник 
на четвъртфинал. И 
вече десетилетия не 
позволяват на своя опо-
нент да ги отстрани. 

Успехите 
на „Славия” 

над „Левски“ 
вече са 
рутинна 

новина за 
спортната 

преса

„Откъде, ако 
не от вестник 
„Славия“, малките 
слависти могат 
да научат всичко 
за славната исто-
рия на собствения 
си клуб – сподели 
Димитър Рангелов, 
един от емблема-
тичните футболи-
сти на „белите“, 
създаден в школата на „Сла-
вия“. - Помня, как преди 20 го-
дини излезе първият брой. Той 
много ми хареса и си казах – 
това е перфектно. И може да 
се появи точно такъв вестник 
само в „Славия“. Само слави-
сти могат да го напишат и 
направят такъв. И ето, че 
оттогава изминаха две десе-
тилетия. И вестникът беше 
заедно с футболисти, спорти-
сти и фенове в радост и тъга, 
в добро и лошо. В периоди на 
трудности и в незабравими 
радостни моменти.

2
години

Първият брой: Излиза на 
10 април 2001 г. в чест на 88-ия 
рожден ден на „белия” клуб. Ав-
торите в него са 8 души: Ганчо 
Гатев, Димитър Минев, Николай 
Кръстев, Андрей Кожухаров, 
Катерина Манолова, Камен Ог-
нянов, Надежда Кърликова и 
Ценко Симов.  

Цветен вестник: На 15 яну-
ари 2004 г. се появява първият 
цветен брой. Вече с обем от 
20 страници, четири от които 
цветни. Това става в бр. 34 и 
продължава до бр. 120, когато 
вестникът, отново започва да из-
лиза в 16 страничен черно-бял 
формат. Но има отделни броеве 
и с увеличен обем или с цветни 
страници.

24-странично издание: На 
27 юли 2021 г. вестникът за пър-
ви път е с този обем. Отново е 
отпечатан на луксозна офсето-
ва хартия, която трайно е при-
ета като модел при печат от зи-
мата на 2019 г.

Общ тираж: сумарно 
158 000 броя са отпечатаните 
екземпляри досега! 

2834 страници: толкова 
общо са излезлите за тези вече 
над 20 години от историята на 

вестника. 
Главни редактори: Ганчо 

Гатев (2001-2004) и Камен Ог-
нянов (2005-досега), заместван 
в отделни броеве от Свободан 
Александров.

Членове на редколегията: 

Ганчо Гатев (2001-2004), Дими-
тър Минев (2001-2005), Николай 
Кръстев (2001-досега), Камен 
Огнянов (2001-досега), Надеж-
да Кърликова (2001-2003), Сво-
бодан Александров (2001-досе-
га), Асен Даскалов (2004-досе-

га), Ангел Славчев (2005-2011), 
Иван Жиков (2008-досега), Ка-
лоян Атанасов (2009-2012). 

Автори: Кръгло 40 души, 
са списвали тези 154 броя. 
Най-много са публикувалите в 
юбилейния брой 100 – 10 жур-
налисти.

Фотографи: Марин Мари-
нов, Николай Петров-Мучачо, 
Божидар Илиев.

Карикатури и шаржове: 
Жорж Туджаров, Илия Липав-
цов, Доньо Донев, Стоян Васи-
лев-Батко.

Страньори: Вилма Петкова 
(2001-2004), Антоанета Андоно-
ва (2005-досега).

Спомоществуватели: ПФК 
„Славия”, Спорт тото, Васил 
Йотов, Взаимни фондове „Ела-
на”, „Булпинс”, Илиян Петров, 
Софийски имоти, Велизар Цо-
ков, Multico, Хотелски комплекс 
„Жолио Кюри”, Мегатрон Хефес, 
Димитър Праматаров, Euro 
Chicago, Лазар Ханджиев, рес-
торант „Златна сръбска скара”. 

Разпространители: Божи-
дар Илиев, Биляна Николова, 
Иван Палазов, Калоян Атана-
сов, Стефан Гецов-Цеко, Илиян 
Петров. 

мнението си за 
изданието: „С 
интерес чета 
всеки брой на 
вестник „Сла-
вия“, защото 
ми предоста-
вя любопитни 
материали и 
инф ормация 
за всички спор-
тове в „белия“ 
клуб, вклю-
чително и за 
плуването. Не 

знам дали има друго по-
добно издание в България. 

По-скоро не вярвам да има, 
защото за списването и изда-
ването му е необходим голям 
ентусиазъм и наличието на 
кауза у тези, които го правят. 
А ценностите на „Славия“ 
са точно такива – каузата в 
този клуб винаги е на първо 
място! Благодаря на редак-
ционния екип за всеотдайната 
му работа по подготовката 
на всеки един брой.”
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Петров. 

В броя, с който отбелязваме 
две десетилетия от старта на из-
данието потърсихме мнението 
на двама възпитаници на шко-
лата на клуба. Единият е вете-
ран, а другият млада надежда. 
Започваме с Калоян Левтеров, 
който е и единственият спор-
тист на „Славия“, който ще стар-
тира на летните олимпийски 
игри в Токио. Плувецът, който е 
един от най-големите таланти 
у нас в „синия” спорт, сподели 

Младата надежда Калоян Левтеров: 
НЯМА ДРУГО ПОДОБНО ИЗДАНИЕ

Ветеранът Димитър Рангелов: 
Уникално начинание 

е вестникът 

Още по-ценно и по-достой-
но е, че хората, които правят 
вестника, работят изцяло на 
обществени начала. Затова 
поздравявам целия екип на 
вестник „Славия“ с юбилея. И 
им благодаря за всичко, което 
са направили през този наис-
тина много дълъг период, за 
утвърждаването на славист-
ките ценности и възпитание у 
младите хора!”

За първи път публикувахме 
снимка на Димитър Рангелов 

преди две десетилетия
Първата ни публикация за Калоян 
Левтеров е преди пет лета
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Уважаеми читатели, представяме ви кори-
ците на юбилейните броеве на изданието през 
годините и избран материал с акцент от всеки 
от тях. 
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Уважаеми читатели, представяме ви кори-
ците на юбилейните броеве на изданието през 
годините и избран материал с акцент от всеки 
от тях. 

Историята съм 
я разказвал 
на приятели, в 

компания, по страници-
те на вестника. И нико-
га няма да ми омръзне 
да я споделям отново 
и отново. И когато си 
спомним с приятелите, 
колегите и славистите 
как направихме вест-
ник „Славия“ преди 20 
години, винаги някой 
се сеща за нещо, което 
времето е оставило на 
заден план. Струва си 
пак да се разкаже поне 
част от тази история. И 
най-вече да се обясни, 
не толкова как и защо 
бе създаден вестникът, 
а как това уникално 
издание просъщест-
вува досега цели две 
десетилетия! И гледа 
напред с вяра и опти-
мизъм.

Няма да разказвам 
подробно как тогаваш-
ните заместник-пред-
седатели на Национал-
ния клуб на слависта 
Васил Йотов и Борис 
Маринов дойдоха с 
идеята да се направи 
вестник. Как поисках 
гаранции, че изданието 
трябва да бъде подси-
гурено поне за година, 

за да започна да рабо-
тя по концепцията му. 
После как представих 
общата ни идея пред 
управата на НКС. Как 
с Камен Огнянов, Ди-
митър Минев, Васко 
и Борето нахвърлях-
ме темите на първия 
брой. Как Ганчо Гатев, 
който тогава бе главен 
редактор на вестник 
„Спорт тото”, бе убе-
ден много лесно да 
редактира изданието. 
А в. „Спорт тото“, по-
мещаващ се тогава на 
ул. „Николай Ракитин“, 
бе собственост на го-
лемия славист Андрей 
Кожухаров. Как поч-
ти веднага към спло-
тения ни колектив се 
присъединиха Надето 
Кърликова и Свобо-
дан Александров... Ще 
кажа обаче, по няколко 
думи за всички, които 
участваха в старта на 
в. „Славия“ преди 20 
лета. И за тези, които 
в течение на годините, 
се превърнаха в основ-
ни личности за негово-
то списване, редакти-

ране и издаване.

Васил Йотов. Идея-
та да има вестник „Сла-
вия“ е негова. В нача-
лото ми изглеждаше 
лековата, прибързана, 
необмислена. Може и 
дори да беше точно та-
кава. Но най-важното 
е, че се оказа успешна. 
Васко вече като раз-
виващ се бизнесмен 
преди 20 години обеща 
финансова стабилност 
на вестника през пър-
вата година и удържа 
думата си. Всъщност, 
горе-долу през тези 
две десетилетия, той, 
когато се налагаше, да-
ваше финансово рамо 
на каузата. И ще про-
дължава да го прави.

Димитър Минев. 
Обаятелна личност. 
Със слависткия си дух 
и голяма интелигент-
ност даде много сери-
озен начален тласък 
на вестника. Най-вече 
като генератор на идеи 
и като ценен автор на 
материали. Нашият 
доайен. Истински сла-

вист, който изповядва-
ше славизмът в най-
чистия му вид.

Ганчо Гатев. Пър-
вият редактор. Чове-
кът, който перфектно 
напасваше матери-
алите по страниците 
на вестника в отличен 
тандем с компютърния 
дизайнер на изданието 
– Вилма Петкова. Но, 
преди това ги четеше, 
редактираше, поправя-
ше. Пишеше по-рядко, 
но журналистическата 
му школовка за всич-
ки около него – беше 
безценна. И за всеки 
отделен брой, и за са-
мите тях. Без него в. 
„Славия“ просто няма-
ше как да тръгне.

Андрей Кожухаров. 
От позицията на огро-
мния си опит и автори-
тет написа няколко ма-
териала в първите бро-
еве. Като това беше 
достатъчно да даде на 
изданието необходима-
та начална скорост.

Камен Огнянов. 
Пое от Ганчо Гатев ре-

дактирането и „съби-
рането“ на броевете, 
като без неговата шко-
ла щеше да му е мно-
го трудно да го прави. 
Основен автор в изда-
нието. Най-вече с ис-
торически материали и 
за баскетбол. Така, ле-
ка-полека се превърна 
в основния стожер. В 
човека, който основ-
но оформя схемата на 
всеки брой. Организи-
ра и планьорките ни. 
Събира материалите. 
Редактира ги. Работи 
с дизайнера Антоане-
та Андонова от януари 
2005 г., контактува и 
с печатницата на пл. 
„Славейков“, където 
от април 2001 г. се от-
печатва „бялото“ изда-
ние.

Свободан Алексан-
дров. Както се казва 
– вторият редактор на 
вестника, който вина-
ги може да стане пър-
ви и е ставал, когато 
се е налагало. Точен 
до перфекционизъм 
в материалите си, не-
вероятен познавач на 
ледените спортове, 
Свободан има увлече-
ние и по футболната 
статистика. Също ос-

Издание с кауза

12

Това бе едва първото 
от многото последвали 
отличия в следващите 
години за отбора, воден 
от Георги Божков.

В брой 25, появил 
се отново през април, 
но през 2003 г., ви при-
помняме за специална-
та притурка, посветена 

на 90-годишния юби-
лей на клуба. В нея със 
снимков материал са 
илюстрирани знакови 
моменти от богатата ис-

тория на „белите“.
В брой 50, издаден в 

началото на май 2005 г., 
фокусът е върху побед-
ния финал за мъжкия 
волейболен състав на 
„Славия“ в турнира за 
националната купа. На 
две страници – 16 и 17 
подробно разказваме 
за пътя към десетото 
такова отличие в клуб-
ната история.

В брой 75, отпечатан 
през юни 2007 г., отново 
волейболната тема е на 
първа страница – този 

път поводът е женски-
ят волейболен отбор 
на „Славия“, спечелил 

В брой 1, излязъл 
навръх 10 април 2001 
г., написахме за пър-
вата купа на баскетбо-
листките през новия 
век. Женският отбор на 
„белите“ спечели във 
финала срещу силния 
тогава пловдивски със-
тав на „Академик Тест“. 

Две десетилетия вестник „Славия“
20-годишен юбилейБр. 1 (154), лято 2021 г. 
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от многото последвали 
отличия в следващите 
години за отбора, воден 
от Георги Божков.

В брой 25, появил 
се отново през април, 
но през 2003 г., ви при-
помняме за специална-
та притурка, посветена 

на 90-годишния юби-
лей на клуба. В нея със 
снимков материал са 
илюстрирани знакови 
моменти от богатата ис-

тория на „белите“.
В брой 50, издаден в 

началото на май 2005 г., 
фокусът е върху побед-
ния финал за мъжкия 
волейболен състав на 
„Славия“ в турнира за 
националната купа. На 
две страници – 16 и 17 
подробно разказваме 
за пътя към десетото 
такова отличие в клуб-
ната история.

В брой 75, отпечатан 
през юни 2007 г., отново 
волейболната тема е на 
първа страница – този 

път поводът е женски-
ят волейболен отбор 
на „Славия“, спечелил 

В брой 1, излязъл 
навръх 10 април 2001 
г., написахме за пър-
вата купа на баскетбо-
листките през новия 
век. Женският отбор на 
„белите“ спечели във 
финала срещу силния 
тогава пловдивски със-
тав на „Академик Тест“. 

Две десетилетия вестник „Славия“
20-годишен юбилей

Историята съм 
я разказвал 
на приятели, в 

компания, по страници-
те на вестника. И нико-
га няма да ми омръзне 
да я споделям отново 
и отново. И когато си 
спомним с приятелите, 
колегите и славистите 
как направихме вест-
ник „Славия“ преди 20 
години, винаги някой 
се сеща за нещо, което 
времето е оставило на 
заден план. Струва си 
пак да се разкаже поне 
част от тази история. И 
най-вече да се обясни, 
не толкова как и защо 
бе създаден вестникът, 
а как това уникално 
издание просъщест-
вува досега цели две 
десетилетия! И гледа 
напред с вяра и опти-
мизъм.

Няма да разказвам 
подробно как тогаваш-
ните заместник-пред-
седатели на Национал-
ния клуб на слависта 
Васил Йотов и Борис 
Маринов дойдоха с 
идеята да се направи 
вестник. Как поисках 
гаранции, че изданието 
трябва да бъде подси-
гурено поне за година, 

за да започна да рабо-
тя по концепцията му. 
После как представих 
общата ни идея пред 
управата на НКС. Как 
с Камен Огнянов, Ди-
митър Минев, Васко 
и Борето нахвърлях-
ме темите на първия 
брой. Как Ганчо Гатев, 
който тогава бе главен 
редактор на вестник 
„Спорт тото”, бе убе-
ден много лесно да 
редактира изданието. 
А в. „Спорт тото“, по-
мещаващ се тогава на 
ул. „Николай Ракитин“, 
бе собственост на го-
лемия славист Андрей 
Кожухаров. Как поч-
ти веднага към спло-
тения ни колектив се 
присъединиха Надето 
Кърликова и Свобо-
дан Александров... Ще 
кажа обаче, по няколко 
думи за всички, които 
участваха в старта на 
в. „Славия“ преди 20 
лета. И за тези, които 
в течение на годините, 
се превърнаха в основ-
ни личности за негово-
то списване, редакти-

ране и издаване.

Васил Йотов. Идея-
та да има вестник „Сла-
вия“ е негова. В нача-
лото ми изглеждаше 
лековата, прибързана, 
необмислена. Може и 
дори да беше точно та-
кава. Но най-важното 
е, че се оказа успешна. 
Васко вече като раз-
виващ се бизнесмен 
преди 20 години обеща 
финансова стабилност 
на вестника през пър-
вата година и удържа 
думата си. Всъщност, 
горе-долу през тези 
две десетилетия, той, 
когато се налагаше, да-
ваше финансово рамо 
на каузата. И ще про-
дължава да го прави.

Димитър Минев. 
Обаятелна личност. 
Със слависткия си дух 
и голяма интелигент-
ност даде много сери-
озен начален тласък 
на вестника. Най-вече 
като генератор на идеи 
и като ценен автор на 
материали. Нашият 
доайен. Истински сла-

вист, който изповядва-
ше славизмът в най-
чистия му вид.

Ганчо Гатев. Пър-
вият редактор. Чове-
кът, който перфектно 
напасваше матери-
алите по страниците 
на вестника в отличен 
тандем с компютърния 
дизайнер на изданието 
– Вилма Петкова. Но, 
преди това ги четеше, 
редактираше, поправя-
ше. Пишеше по-рядко, 
но журналистическата 
му школовка за всич-
ки около него – беше 
безценна. И за всеки 
отделен брой, и за са-
мите тях. Без него в. 
„Славия“ просто няма-
ше как да тръгне.

Андрей Кожухаров. 
От позицията на огро-
мния си опит и автори-
тет написа няколко ма-
териала в първите бро-
еве. Като това беше 
достатъчно да даде на 
изданието необходима-
та начална скорост.

Камен Огнянов. 
Пое от Ганчо Гатев ре-

дактирането и „съби-
рането“ на броевете, 
като без неговата шко-
ла щеше да му е мно-
го трудно да го прави. 
Основен автор в изда-
нието. Най-вече с ис-
торически материали и 
за баскетбол. Така, ле-
ка-полека се превърна 
в основния стожер. В 
човека, който основ-
но оформя схемата на 
всеки брой. Организи-
ра и планьорките ни. 
Събира материалите. 
Редактира ги. Работи 
с дизайнера Антоане-
та Андонова от януари 
2005 г., контактува и 
с печатницата на пл. 
„Славейков“, където 
от април 2001 г. се от-
печатва „бялото“ изда-
ние.

Свободан Алексан-
дров. Както се казва 
– вторият редактор на 
вестника, който вина-
ги може да стане пър-
ви и е ставал, когато 
се е налагало. Точен 
до перфекционизъм 
в материалите си, не-
вероятен познавач на 
ледените спортове, 
Свободан има увлече-
ние и по футболната 
статистика. Също ос-

Издание с кауза

Николай Кръстев – вечният
оптимист за вестник „Славия“

Ако има човек, който да е запазвал своя оптимизъм и в най-тежките мо-
менти от съществуването на вестника през тези 20 години – той без всякак-
во съмнение е Николай Кръстев. И ако журналистическите му качества на 
утвърдено име у нас са безспорни, то за „бялото“ издание жизнено важни 
се оказаха и мениджърските му умения. 

Възможността да привлече средства, които да осигурят съществуване-
то, а и оцеляването в не малко моменти на изданието. Един от ярките 
примери в това отношение бе договорът със Спортния тотализатор. В про-
дължение на години средствата от него позволяваха поредният брой да 
излиза всеки месец и то с цветни страници. И макар в последно време 
участието на Ники Кръстев с материали по страниците да е по-скоро сим-
волично, ключова и до днес е ролята му на организатор и мощен генератор 
на идеи и концепции и славистки заряд за поредния брой! 

От редколегията
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купата на България за 
шести път. Разказът за 
триумфа е представен 
на 16 и 17 страници на 
броя.

новен човек във вест-
ник „Славия“. 

Надежда Кърли-
кова. Започна още в 
началото, когато бе 
най-трудно. Ентусиази-
рана славистка и много 
добра репортерка, На-
дето е журналист, на 
който винаги може да 
се разчита – не само 
да напише интересен 
или важен материал, 
а и бързо да свърши 
работа, която е изник-
нала в последния мо-
мент. Мина през школа-
та и на вестник „7 дни 
спорт”.

Асен Даскалов. 
Присъедини се към 
екипа, само четири го-
дини след началото. 
Пише за волейбол, за 
футболната школа на 
„Славия“, както и за 
други теми. Много ва-
жен за вестника е и с 
факта, че работи в БТА, 
но журналистическата 
му кариера тръгна от 
слависткото издание.

Ангел Славчев. И 
той дойде без журна-
листически опит през 
2005 г., но именно по-
край вестника го натру-

па и материалите му 
ставаха все по-добри. 
В последните години 
участието му е с фокус 
върху отразяването на 
славистките футболни 
турнири в Козлодуй, 
където живее и работи.

Иван Жиков. Вклю-
чи се към редколегията 
през 2008 г. Има много 
цветен стил на писане, 
автор на обзорни ма-
териали и интервюта в 
сферата на футбола. 
Оставил диря и във 
в. „Тема Спорт”. Днес 
дори от Косово, където 
е на работа, подготвя и 
праща своите текстове.

Това са хората, най-
важните хора за съз-
даването на вестник 
„Славия“ и за удържа-
нето му толкова дълго 
на медийния небос-
клон у нас.

Но, има и нещо дру-
го. Всъщност, най-ва-
жното условие за това 
вестник „Славия“ да 
излиза вече 20 години 
и да гледа с оптими-
зъм напред е... него-
вото име. Да, именно 
фактът, че се казва 
„Славия“, че се списва 
и издава от слависти 

за слависти, е най-го-
лямата сила на изда-
нието. Убеден съм, 
че само слависти са 
способни в името на 
една кауза като тази на 
„Славия“, която далеч 
не е само спортна, тол-
кова дълго време да 
поддържат пламъка на 
подобно некомерсиал-
но издание. Да, абсо-
лютно некомерсиално, 
което не разпределя 
печалба, не се прави 
заради пари и само 
с огромното желание 

на екипа и добрата 
му воля да отделя от 
свободното си време. 
Точно, защото става 
дума за „Славия“ и за 
слависти - всичко това 
е възможно! И го няма 
в нито един друг бъл-
гарски клуб. Защото, 
всичко около „Славия“ 
и най-вече интелигент-
ността, възпитанието 
и всеотдайността на 
тези, които обичат клу-
ба, е уникално и непов-
торимо. Затова само 
славистите са способ-

ни да отстояват една 
некомерсиална кауза, 
свързана с любимия 
им клуб вече двадесет 
години. И както вървят 
нещата – вече започ-
нахме третото десе-
тилетие на вестника. 
Живот и здраве, ще 
вървим постепенно към 
неговото изпълване. 
Това всъщност е сла-
визмът като състояние 
на духа, приятели. Това 
е „Славия“!

Николай КРЪСТЕВ

Това бе едва първото 
от многото последвали 
отличия в следващите 
години за отбора, воден 
от Георги Божков.

В брой 25, появил 
се отново през април, 
но през 2003 г., ви при-
помняме за специална-
та притурка, посветена 

на 90-годишния юби-
лей на клуба. В нея със 
снимков материал са 
илюстрирани знакови 
моменти от богатата ис-

тория на „белите“.
В брой 50, издаден в 

началото на май 2005 г., 
фокусът е върху побед-
ния финал за мъжкия 
волейболен състав на 
„Славия“ в турнира за 
националната купа. На 
две страници – 16 и 17 
подробно разказваме 
за пътя към десетото 
такова отличие в клуб-
ната история.

В брой 75, отпечатан 
през юни 2007 г., отново 
волейболната тема е на 
първа страница – този 

път поводът е женски-
ят волейболен отбор 
на „Славия“, спечелил 

В брой 1, излязъл 
навръх 10 април 2001 
г., написахме за пър-
вата купа на баскетбо-
листките през новия 
век. Женският отбор на 
„белите“ спечели във 
финала срещу силния 
тогава пловдивски със-
тав на „Академик Тест“. 

Стотният брой на в. 
„Славия“ се появи през 
ноември 2009 г. От него 
си припомняме думите 
на нашия главен редак-
тор Камен Огнянов по по-
вод на юбилея: „Вестник 
„Славия“ е преди всичко 
една идея. Философия, 
пропита с неугасващия 
славистки дух. Заме-
сен с оная „бяла“ омая, 
с която всеки от нас е 
пропит. Защото всеиз-

вестно е, че славист се 
раждаш. И това е веков-
на традиция, предава-
ща се от баща на син, 
от дядо на внук. Особе-
но състояние на духа. 
Защото „Славия“ не е 
просто спортен клуб, 
тя е олицетворение на 
едни, романтични, но 
принизени днес ценнос-
ти. Стойности, които 
всеки кавалер на „бяла-
та“ дама носи в себе си. 
Това въплътихме и ние 
във вестник „Славия“. 
Материалът озаглавен 
„Завинаги верни на „бя-
лата“ идея“ е поместен 
на трета страница.

125-ият брой на „бя-
лото“ издание бе факт в 
навечерието на юбилей-
ния шампионат за клуба 
– в началото на август 
2012 г. Затова не е слу-
чайно и заглавието на 
първа страница – „Сла-
вия“ е жадна за успехи в 
сезона на своя вековен 
юбилей! От броя си при-
помняме за славистки-
те юбилейни символи, 
представени на страни-
ци 12 и 13.

150-ият брой на в. 
„Славия“ бе с премиера 
през февруари 2019 г. 
Трудно бе да се избере 
кой е акцентът в него, 
тъй като толкова много 
знакови събития бяха 
отразени – славистките 
призьори в анкетата за 
футболист и треньор на 
годината, двубоите на 
„Славия“ в турнира „Лига 
Европа“ през лятото на 

2018 г., участието във 
финала за Суперкупата 
на България и още куп 
други вести. В крайна 
сметка, като важен мар-
кер избрахме материала 
на 19-а страница, в кой-
то е проследено трето-
то поредно честване на 
„Бялата Коледа“, орга-
низирано от Сдружение 
„Славия“ и състояло се 
през декември 2018 г.

Две десетилетия вестник „Славия“
20-годишен юбилей 20-годишен юбилейБр. 1 (154), лято 2021 г. 

Уважаеми читатели, представяме ви кори-
ците на юбилейните броеве на изданието през 
годините и избран материал с акцент от всеки 
от тях. 

Историята съм 
я разказвал 
на приятели, в 

компания, по страници-
те на вестника. И нико-
га няма да ми омръзне 
да я споделям отново 
и отново. И когато си 
спомним с приятелите, 
колегите и славистите 
как направихме вест-
ник „Славия“ преди 20 
години, винаги някой 
се сеща за нещо, което 
времето е оставило на 
заден план. Струва си 
пак да се разкаже поне 
част от тази история. И 
най-вече да се обясни, 
не толкова как и защо 
бе създаден вестникът, 
а как това уникално 
издание просъщест-
вува досега цели две 
десетилетия! И гледа 
напред с вяра и опти-
мизъм.

Няма да разказвам 
подробно как тогаваш-
ните заместник-пред-
седатели на Национал-
ния клуб на слависта 
Васил Йотов и Борис 
Маринов дойдоха с 
идеята да се направи 
вестник. Как поисках 
гаранции, че изданието 
трябва да бъде подси-
гурено поне за година, 

за да започна да рабо-
тя по концепцията му. 
После как представих 
общата ни идея пред 
управата на НКС. Как 
с Камен Огнянов, Ди-
митър Минев, Васко 
и Борето нахвърлях-
ме темите на първия 
брой. Как Ганчо Гатев, 
който тогава бе главен 
редактор на вестник 
„Спорт тото”, бе убе-
ден много лесно да 
редактира изданието. 
А в. „Спорт тото“, по-
мещаващ се тогава на 
ул. „Николай Ракитин“, 
бе собственост на го-
лемия славист Андрей 
Кожухаров. Как поч-
ти веднага към спло-
тения ни колектив се 
присъединиха Надето 
Кърликова и Свобо-
дан Александров... Ще 
кажа обаче, по няколко 
думи за всички, които 
участваха в старта на 
в. „Славия“ преди 20 
лета. И за тези, които 
в течение на годините, 
се превърнаха в основ-
ни личности за негово-
то списване, редакти-

ране и издаване.

Васил Йотов. Идея-
та да има вестник „Сла-
вия“ е негова. В нача-
лото ми изглеждаше 
лековата, прибързана, 
необмислена. Може и 
дори да беше точно та-
кава. Но най-важното 
е, че се оказа успешна. 
Васко вече като раз-
виващ се бизнесмен 
преди 20 години обеща 
финансова стабилност 
на вестника през пър-
вата година и удържа 
думата си. Всъщност, 
горе-долу през тези 
две десетилетия, той, 
когато се налагаше, да-
ваше финансово рамо 
на каузата. И ще про-
дължава да го прави.

Димитър Минев. 
Обаятелна личност. 
Със слависткия си дух 
и голяма интелигент-
ност даде много сери-
озен начален тласък 
на вестника. Най-вече 
като генератор на идеи 
и като ценен автор на 
материали. Нашият 
доайен. Истински сла-

вист, който изповядва-
ше славизмът в най-
чистия му вид.

Ганчо Гатев. Пър-
вият редактор. Чове-
кът, който перфектно 
напасваше матери-
алите по страниците 
на вестника в отличен 
тандем с компютърния 
дизайнер на изданието 
– Вилма Петкова. Но, 
преди това ги четеше, 
редактираше, поправя-
ше. Пишеше по-рядко, 
но журналистическата 
му школовка за всич-
ки около него – беше 
безценна. И за всеки 
отделен брой, и за са-
мите тях. Без него в. 
„Славия“ просто няма-
ше как да тръгне.

Андрей Кожухаров. 
От позицията на огро-
мния си опит и автори-
тет написа няколко ма-
териала в първите бро-
еве. Като това беше 
достатъчно да даде на 
изданието необходима-
та начална скорост.

Камен Огнянов. 
Пое от Ганчо Гатев ре-

дактирането и „съби-
рането“ на броевете, 
като без неговата шко-
ла щеше да му е мно-
го трудно да го прави. 
Основен автор в изда-
нието. Най-вече с ис-
торически материали и 
за баскетбол. Така, ле-
ка-полека се превърна 
в основния стожер. В 
човека, който основ-
но оформя схемата на 
всеки брой. Организи-
ра и планьорките ни. 
Събира материалите. 
Редактира ги. Работи 
с дизайнера Антоане-
та Андонова от януари 
2005 г., контактува и 
с печатницата на пл. 
„Славейков“, където 
от април 2001 г. се от-
печатва „бялото“ изда-
ние.

Свободан Алексан-
дров. Както се казва 
– вторият редактор на 
вестника, който вина-
ги може да стане пър-
ви и е ставал, когато 
се е налагало. Точен 
до перфекционизъм 
в материалите си, не-
вероятен познавач на 
ледените спортове, 
Свободан има увлече-
ние и по футболната 
статистика. Също ос-

Издание с кауза
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Това бе едва първото 
от многото последвали 
отличия в следващите 
години за отбора, воден 
от Георги Божков.

В брой 25, появил 
се отново през април, 
но през 2003 г., ви при-
помняме за специална-
та притурка, посветена 

на 90-годишния юби-
лей на клуба. В нея със 
снимков материал са 
илюстрирани знакови 
моменти от богатата ис-

тория на „белите“.
В брой 50, издаден в 

началото на май 2005 г., 
фокусът е върху побед-
ния финал за мъжкия 
волейболен състав на 
„Славия“ в турнира за 
националната купа. На 
две страници – 16 и 17 
подробно разказваме 
за пътя към десетото 
такова отличие в клуб-
ната история.

В брой 75, отпечатан 
през юни 2007 г., отново 
волейболната тема е на 
първа страница – този 

път поводът е женски-
ят волейболен отбор 
на „Славия“, спечелил 

В брой 1, излязъл 
навръх 10 април 2001 
г., написахме за пър-
вата купа на баскетбо-
листките през новия 
век. Женският отбор на 
„белите“ спечели във 
финала срещу силния 
тогава пловдивски със-
тав на „Академик Тест“. 

Две десетилетия вестник „Славия“
20-годишен юбилейБр. 1 (154), лято 2021 г. 
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Изминаха точно двадесет и пет годи-
ни от големия триумф! През сезон 
1995/96 г. „Славия” стъпи на фут-

болния трон у нас! Първо на 1 май 1996 г. 
славистите отказаха столичния си голям 
съперник „Левски” от мечтите за купата на 
България. След гол на Атанас Киров в 35-
ата минута и резултат 1:0, четвърт 
час преди края „сините” напуснаха 
терена. С това ценният трофей бе 
спечелен, а общият успех вече ста-
на 4:0. Няколко дни по-късно завъ-
рши и първенството. В него възпи-
таниците на Стоян Коцев наложиха 
също категорично волята си. Като 

стигнаха бленуваната титла след 20 победи 
от 30 кръга и 67 точки! Преднината на върха 
им бе 5 пункта, а от третия цели 9! Желяз-
ната защита допусна едва 14 попадения, 
най-малко в лигата! А нападателите вка-
раха 51 гола. Освен двата комплекта злат-
ни медали бяха спечелени и редица други 

отличия. С купата за най-добър вратар на 
първенството бе Здравко Здравков, а тази 
за супер капитан заслужи Стефан Колев. 
Голмайсторът на отбора Наско Сираков взе 
два индивидуални приза: най-добър играч 
в първенството и най-добър национал. За 
най-добър треньор логично бе определен 

Стоян Коцев, а трофеят за най-
добър отбор в първенството 
също украси трофейната витри-
на на славистите. С тези избра-
ни архивни снимки ви припом-
няме значимия и незабравим 
славистки дубъл! 

Четвърт век от 
златния дубъл! 
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„Славия” - шампион и носител на купата на България за 1996 година. От ляво надясно първи ред 
клекнали: Цветозар Дерменджиев, Владимир Иванов, Стоян Ацаров, Мирослав Миронов (помощник 
треньор), Кирил Качаманов, Мариус Уруков, Наско Сираков, Атанас Киров, Здравко Здравков, Стой-
чо Драгов, Петър Цветанов, Антон Димитров, Любомир Спасенов (масажист) и Добромир Минчев. 
Втори ред прави: Николай Янкулов (администратор), д-р Иван Дойчев (лекар), Димитър Здравков 
(шофьор), Зоран Ристич, Диян Ангелов, Любомир Василев (изпълнителен директор), Венцислав 
Стефанов (вицепрезидент), Красимир Маринов (член на УС), Стоян Коцев (старши треньор), Дми-
трий Минев (член на УС), Младен Михалев (президент), Чавдар Цветков (технически директор), 
Александър Панталеев, Красимир Пунчев (кондиционен треньор), Димитър Тотев, Стефан Колев 
(капитан), Георги Харалампиев (помощник треньор), Михаил Захариев, Цветан Здравков, Мисак 
Дердерян (рехабилитатор) и Николай Праматаров.     

Сектор „А” на Националния стадион бе 
изпълнен с над 10 000 слависти за на-
граждаването на 12 май 1996 г. 

Вратарят 
Здравко 
Здравков 
командваше до 
съвършенство 
защитата

Капитанът Стефан 
Колев имаше честта 
първи да вдигне шам-

пионския трофей 

Диян Ангелов 
ликува със 
знаме от 
агитката  

Наско Сираков 
– диригентът 

на славистката 
атака 

Мариус 
Уруков – 
истински 
стълб в 
„бялата” 
отбрана

През 
есента, 
преди да 
заиграе в 
чужбина, 
капитан 
и лидер 
на тима 
бе Владко 
Шаламанов

15Триумфът от 1996 г.
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Георги Петков пред нов рекорд, 
Калоян и Андреа в клуб-100

Ветеранът на 
българския фут-
бол продължава 

да изумява. След като 
в миналия шампионат 
увеличи още рекорда по 
дълголетие, сега Геор-
ги Петков е на прага на 
ново върхово постиже-
ние. Вратарят подкарва 
своя 15-и сезон в „Сла-
вия”, с което излиза на 
второ място, заедно с 
легендарните Георги 
Филипов-Бако и Манол 
Николов-Мънето. А, ако 
запише поне един мач 

ще остане еднолично 
на тази позиция, къде-
то рекордьор е Панайот 
Велев-Нотко с умопом-
рачителните 18 сезона 
в „бяло”, които десният 
бек записва в периода 
1943-1960 г. В престиж-
на класация влязоха и 
юношите на клуба Ка-
лоян Кръстев и Андреа 

Христов. Двамата вече 
са членове на елитния 
клуб на футболисти с 
поне 100 шампионатни 
мача. Анди е със 101, а 
централният нападател 
е дори с повече – 108. 

Четирима пък са 
новодошлите. От тях 
чужденец е Людовик 
Соарес. Французи-

нът е на 27-години и е 
бивш играч на местните 
„Стад Лавал”, „Клермон 
Фут” и „Евиан”. Освен с 
него отбраната бе под-
силена и с Венцислав 
Керчев. 24-годишен той 
има солиден опит зад 
гърба си в „Лудогорец” 
(Разград), „Локомотив” 
(ГО) и „Ботев” (Враца). 

При „белите” се завръ-
ща халфът Тони Иванов 
записал мачове през 
2018 г. Нападението пък 
е подсилено от адаша 
му Тони Тасев, идващ 
от „Монтана”. Крилото е 
рожба на благоевград-
ската школа, а има сре-
щи в елита и с пловдив-
ския „Ботев”.  

След 39 допитва-
ния за всеки официа-
лен мач на „Славия“ за 
първенство, купата и 
Лига Европа, тазгодиш-
ното издание на „Люби-
мец на Публиката“ вле-
зе в историята. Надпре-
варата за отличието на 
Националния клуб на 
слависта (НКС) протече 
в сложна обстановка на 
пандемия, нагнетяване 
на напрежение от стра-
на на медии, дълготрай-
ни контузии на основни 
футболисти и слабо 
представяне в сезона. 
Единствена утеха може 
да бъде, че срамът от 
оставането в групата за 
плейаути не прерасна в 
кошмар при изпадане. 
Рекорден брой автого-
лове и непредизвикани 
грешки в защита и на-
падение, голов антире-
корд (за първи път са 
отбелязани по-малко 
голове отколкото са ма-
човете в първенството) 
– всичко това намали 
активността на потре-
бителите с 30% и броят 
на гласовете се върна 
на нивото от 2016 г., ко-
гато пак имаше баражи 
за оставане. Освен спо-
менатите факти, тряб-
ва да се отбележи, че 
имаше и пет различни 
треньора – Загорчич, 

Радослав Кирилов спечели приза на НКС 
„Любимец на публиката“ за 2020/21 г.

Кушев, Славков, Тар-
ханов и пак Загорчич. 
Като цяло кампанията 
бе белязана и от огром-
но текучество на футбо-
листи. Само един от ти-
тулярите от първия кръг 
излезе сред първите 11 
в последния!? Шампи-
онатът бе започнат с 
две нови попълнения, 
а през това време един 
по един си отиваха до-
ста титуляри. Направи 

се селекция в движе-
ние, но есента заедно 
с петима от основния 
състав, които напус-
наха по различни при-
чини – Бенгюзов, Ф. 
Кръстев, Карабельов, 
Гамаков и Попадийн, 
бяха отпратени и почти 
всички есенни попълне-
ния. Това стана основна 
причина в класирането 
да попаднат цели 35 
имена! Почти до самия 

край класацията бе до-
минирана от защитници 
и вратари. Първо Ан-
дреа Христов поведе, 
след което неостаря-
ващият Георги Петков 
спечели точките си за 
няколко мача. От края 
на есента Светослав 
Вуцов пък превзе върха 
и точно, когато всички 
анализатори смятаха, 
че няма кой да го из-
превари, Радослав Ки-
рилов измести фокуса 
върху себе си със сил-
но представяне, важни 
голове и асистенции на 
финалната права.

По този начин той 
напълно заслужено 
спечели приза, а втори 
остана вратарят Вуцов. 
Младокът не направи 
слаб мач. Трети завъ-
рши Георги Петков. 
Така той попада в трой-
ката на класацията за 

рекордния шести път! 
Голмайсторът Питър 
Макрилос пък зае 
четвъртата позиция. Но 
той се включи в послед-
ната третина на шампи-
оната и не му достигна 
времето да спечели по-
вече точки.

Идеалният отбор е 
във формация 3-4-3 с 
тежък атакуващ стил:

Св. Вуцов (Петков) 
- Томбак, Христов, Ган-
дри - Дост, Стоев, Кири-
лов, Макрилос - Дими-
тров, К. Кръстев, Ран-
гелов. В заключение, 
вярваме, че Златомир 
Загорчич е точният тре-
ньор за „Славия“ и пак 
ще сглоби отбор, с кой-
то да се гордеем. След-
ващата анкета започва 
с новото първенство. 

Здравко БОДЖОВ

Призова десетка 2020/21 г.
1. Радослав Кирилов - 540 точки

2. Светослав Вуцов - 433 
3. Георги Петков - 202 

4. Питър Макрилос - 193
5. Андреа Христов - 162 

6. Емил Стоев - 139
7. Калоян Кръстев - 138

8. Ивайло Димитров -129
9. Ерол Дост - 90

10. Димитър Рангелов - 82
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77. Георги 
Вълчев
Халф
Роден: 
7.ІІІ.1991 г.
Официа-
лен дебют: 
17.02.2020 
г. в мача от 
XXI кръг на 

ППЛ „Арда“ – „Славия“ 0:1.
Общ актив в „Славия”: 42/4
ППЛ – 35/3, КБ – 6/1, ЛЕ – 1/0

7. Питър 
Макрилос
Нападател
Роден: 
4.ІХ.1995 г.
Официа-
лен дебют: 
13.02.2021 

г. в мача от XVII кръг на ППЛ 
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 0:1.
Общ актив в „Славия”: 19/8
ППЛ – 15/7, КБ – 4/1, ЛЕ – 0/0

9. Калоян 
Кръстев
Нападател
Роден: 
24.І.1999 г.
Официа-
лен дебют: 
18.09.2013 
г. в първия 
1/16 фина-

лен мач за КБ „Славия” – „Пи-
рин” (Разлог) 4:0.  
Общ актив в „Славия”: 
123/15
ППЛ – 108/8, КБ – 12/6, 
ЛЕ – 3/1

10. Радослав 
Кирилов
Нападател
Роден на: 
29.VІ.1992 г.
Официа-
лен дебют: 
16.02.2019 
г. в мача 

от XXI кръг на ППЛ „Ботев” 
(Пловдив) – „Славия” 1:0. 
Общ актив в „Славия”: 
73/16
ППЛ – 67/15, КБ – 6/1, 
ЛЕ – 0/0
Национален отбор: 2 мача.

73. Мартин 
Сораков
Нападател
Роден на: 
23.Х.2003 г.
Официа-
лен дебют: 

13.02.2021 г. в мача от XVII 
кръг на ППЛ „Славия“ – 
„ЦСКА-София“ 0:1.
Общ актив в „Славия”: 14/0
ППЛ – 11/0, КБ – 3/0, ЛЕ – 0/0

88. Тони Та-
сев
Нападател
Роден на: 
25.ІІІ.1994 г.
Предстои му 
дебют.

След 39 допитва-
ния за всеки официа-
лен мач на „Славия“ за 
първенство, купата и 
Лига Европа, тазгодиш-
ното издание на „Люби-
мец на Публиката“ вле-
зе в историята. Надпре-
варата за отличието на 
Националния клуб на 
слависта (НКС) протече 
в сложна обстановка на 
пандемия, нагнетяване 
на напрежение от стра-
на на медии, дълготрай-
ни контузии на основни 
футболисти и слабо 
представяне в сезона. 
Единствена утеха може 
да бъде, че срамът от 
оставането в групата за 
плейаути не прерасна в 
кошмар при изпадане. 
Рекорден брой автого-
лове и непредизвикани 
грешки в защита и на-
падение, голов антире-
корд (за първи път са 
отбелязани по-малко 
голове отколкото са ма-
човете в първенството) 
– всичко това намали 
активността на потре-
бителите с 30% и броят 
на гласовете се върна 
на нивото от 2016 г., ко-
гато пак имаше баражи 
за оставане. Освен спо-
менатите факти, тряб-
ва да се отбележи, че 
имаше и пет различни 
треньора – Загорчич, 
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Кушев, Славков, Тар-
ханов и пак Загорчич. 
Като цяло кампанията 
бе белязана и от огром-
но текучество на футбо-
листи. Само един от ти-
тулярите от първия кръг 
излезе сред първите 11 
в последния!? Шампи-
онатът бе започнат с 
две нови попълнения, 
а през това време един 
по един си отиваха до-
ста титуляри. Направи 

се селекция в движе-
ние, но есента заедно 
с петима от основния 
състав, които напус-
наха по различни при-
чини – Бенгюзов, Ф. 
Кръстев, Карабельов, 
Гамаков и Попадийн, 
бяха отпратени и почти 
всички есенни попълне-
ния. Това стана основна 
причина в класирането 
да попаднат цели 35 
имена! Почти до самия 

край класацията бе 
доминирана от защит-
ници и вратари. Първо 
Андреа Христов пове-
де, след което неоста-
ряващият Георги Пет-
ков спечели точките 
си за няколко мача. От 
края на есента Светос-
лав Вуцов пък превзе 
върха и точно, когато 
всички анализатори 
смятаха, че няма кой 
да го изпревари, Ра-
дослав Кирилов изме-
сти фокуса върху себе 
си със силно предста-
вяне, важни голове и 
асистенции на финал-
ната права.

По този начин той 
напълно заслужено 
спечели приза, а втори 
остана вратарят Ву-
цов. Младокът не на-
прави слаб мач. Трети 
завърши Георги Пет-
ков. Така той попада 

в тройката на класаци-
ята за рекордния ше-
сти път! Голмайсторът 
Питър Макрилос пък 
зае четвъртата пози-
ция. Но той се включи в 
последната третина на 
шампионата и не му до-
стигна времето да спе-
чели повече точки.

Идеалният отбор е 
във формация 3-4-3 с 
тежък атакуващ стил:

Св. Вуцов (Петков) 
- Томбак, Христов, Ган-
дри - Дост, Стоев, Кири-
лов, Макрилос - Дими-
тров, К. Кръстев, Ран-
гелов. В заключение, 
вярваме, че Златомир 
Загорчич е точният тре-
ньор за „Славия“ и пак 
ще сглоби отбор, с кой-
то да се гордеем. След-
ващата анкета започва 
с новото първенство. 

Здравко БОДЖОВ

Призова десетка 2020/21 г.
1. Радослав Кирилов - 540 точки

2. Светослав Вуцов - 433 
3. Георги Петков - 202 

4. Питър Макрилос - 193
5. Андреа Христов - 162 

6. Емил Стоев - 139
7. Калоян Кръстев - 138

8. Ивайло Димитров -129
9. Ерол Дост - 90

10. Димитър Рангелов - 82

Легенда: ППЛ – Първа професио-
нална лига; КБ – Купа на България; 
СК – Суперкупа на България, ЛЕ – 
Лига Европа. Мачове/голове - да-
нните са до 20 юли 2021 г. и включ-
ват само актива със „Славия”. 
Спортно-технически щаб
Старши треньор: 
Златомир Загорчич
Помощник треньор: 
Мартин Кушев
Треньор на вратарите: 
Радостин Станев
Кондиционен треньор: 
Милан Димитрич
Администратор: 
Светослав Костадинов
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„Славия“ остана с 

празни ръце след края 
на държавното първен-
ство по хокей на лед за 
мъже за сезон 2020/21 
г. „Белите вълци“ заеха 
четвърто място от шест 
отбора и така за първи 
път от 38 години насам 
или от края на сезона 
през 1983 г. останаха без 
медали!

Шампионатът бе от-
ложен с няколко месеца 
и стартира едва през яну-
ари в сложна обстановка 
на пандемия при строги 
мерки и без присъствие 
на публика. Мачовете 
бяха в два кръга всеки 
срещу всеки като първи-
ят се зачиташе и като 
турнир за националната 
купа. Заелите първите 
две места в подреждане-
то играха плейофи за да 
излъчат първенеца.

За разлика от пред-
ходните първенства в ня-
кои отбори се включиха 
състезатели, които в по-
следните години играха в 
чужбина, но поради пан-
демията, бяха принуде-
ни да се завърнат у нас. 
Това доста повиши ка-
чеството на немалко от 
двубоите, но за съжале-
ние „белите“ се оказаха 
неравностоен съперник 
на завършилите преди 
тях в класирането съста-
ви. И докато спортно-
техническите проблеми 
може да имат някакво 
оправдание, то да се 

Подготовката Хокей на лед
Без „белите вълци“ в тройката 
за първи път през XXI век...

регистрира служебна за-
губа е обидно за клуба, 
който доскоро и в продъ-
лжение на десетилетия 
диктуваше хокейната 
мода у нас.

В отсъствието на 
възможност за зрители 
по трибуните похвално 
бе усилието на родната 
федерация да осигури 
излъчване на живо на ня-
кои от срещите в Youtube 
канала ѝ. Плейофните 
сблъсъци за титлата 
пък бяха показани в Ин-
тернет чрез канала „Б1Б 

Статистика:
Държавно първенство за мъже - 2020/2021 г.
Квалификация за попълване на елитната група:
25.09.2020 „Левски-София“ – „Червена звезда“ 2:11 (0:5, 0:5, 2:1)
10.10.2020 „Левски-София“ – СК „Левски“ 3:6 (1:0, 2:1, 0:5)
11.10.2020 „Червена звезда“ – СК „Левски“ 10:1 (4:0, 4:0, 2:1)
I кръг (валиден и за Купа „България“ – 2020 г.)
05.01.2021 „Ирбис-Скейт“ - СК „Левски“ 5:0 служ.
07.01.2021 „Славия“ – ЦСКА  4:6 (1:5, 2:1, 1:0)
07.01.2021 НСА – „Червена звезда“  19:1 (10:0, 6:0, 3:1)
12.01.2021 СК „Левски“ - ЦСКА  0:5 служ.
14.01.2021 „Червена звезда“ – „Славия“ 4:9 (1:1; 2:5, 1:3)
19.01.2021 „Ирбис-Скейт“ – НСА  3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
21.01.2021 НСА – СК „Левски“  5:0 служ.
26.01.2021 „Ирбис-Скейт“ – „Славия“  7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
28.01.2021 ЦСКА – „Червена звезда“  15:1 (7:0, 2:1, 6:0)
01.02.2021 „Славия“ – НСА  0:12 (0:5, 0:4, 0:3)
02.02.2021 СК „Левски“ – „Червена звезда“ 6:3 (0:1, 1:2, 5:0)
04.02.2021 „Ирбис-Скейт“ – ЦСКА  4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
09.02.2021 ЦСКА – НСА   2:11 (0:2, 0:3, 2:6)
11.02.2021 „Славия“ - СК „Левски“  5:0 служ.
16.02.2021 „Червена звезда“ – „Ирбис-Скейт 0:5 служ.
Класиране за Купа „България“ – 2020 г.
отбор п р з г.р. т.
1. „Ирбис-Скейт“ 5 0 0 24-3 15
2. НСА 4 0 1 48-6 12
3. ЦСКА 3 0 2 30-20 9
4. „Славия“ 2 0 3 18-29 6
5. СК „Левски“ 1 0 4 6-23 3
6. „Червена звезда“ 0 0 5 9-54 0
II кръг
18.02.2021 СК „Левски“ – „Ирбис-Скейт“ 3:14 (1:5, 1:3, 1:6)
23.02.2021 „Червена звезда“ – НСА  0:5 служ.
25.02.2021 ЦСКА – „Славия“  12:1 (5:1, 2:0, 5:0)
02.03.2021 ЦСКА – СК „Левски“  16:3 (5:0, 8:1, 3:2)
04.03.2021 СК „Левски“ – НСА  0:27 (0:10, 0:7, 0:10)
09.03.2021 НСА -„Ирбис-Скейт“  4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
11.03.2021 „Червена звезда“ – ЦСКА  1:17 (1:7, 0:10, 0:0)
11.03.2021 „Славия“ – „Ирбис-Скейт“  3:12 (1:4, 1:4, 1:4)
16.03.2021 „Червена звезда“ – СК „Левски“ 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
18.03.2021 ЦСКА – „Ирбис-Скейт“  3:8 (1:3, 1:3, 1:2)
18.03.2021 „Славия“ – „Червена звезда“ 0:5 служ.
23.03.2021 „Ирбис-Скейт“ – „Червена звезда“ 15:4 (7:1, 4:2, 4:1)
Крайно класиране след редовния сезон:
Отбор м п пдв здв з г.р. т.
1. „Ирбис-Скейт“ 10 9 0 1 0 76-20 28
2. НСА 8 6 1 0 1 84-9 20
3. ЦСКА 9 6 0 0 3 78-33 18
4. „Славия“ 8 2 0 0 6 22-58 6
5. „Червена звезда“ 10 2 0 0 8 24-91 6
6. СК „Левски“ 9 1 0 0 8 12-85 3
Легенда: м – мачове; п – победи; пдв – победи след допълнително време; 
здв – загуби след допълнително време; з – загуби; г.р. – голова разлика; 
т – точки.

Плейофи за 1-2 място в Зимен дворец на спорта, София:
30.03.2021 „Ирбис-Скейт“ – НСА 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
01.04.2021 НСА – „Ирбис-Скейт“ 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
„Ирбис-Скейт“ печели серията с 2:0 победи.

Напук на лошите ре-
зултати на батковците 
малките „бели вълчета“ 
отсрамиха клуба, заво-
ювайки две титли и две 
втори места. При 10-го-
дишните „Славия“ из-
превари с точка „Ирбис-
Скейт“, за да триумфира 
на върха. Малките хокеи-
сти прибавиха още една 
купа и в традиционното 
издание на мемориал-
ния турнир „Георги Ми-
ланов“, състоял се на 10 

април, на пързалка „Сла-
вия“ (фотос на триум-
фа – на 24 страница).

С две години по-
големите – при децата 
до 12 години, слависти-
те останаха втори след 
НСА и пред „Балкан“ 
(Ботевград) и СК „Лев-
ски“. Интересното тук е, 
че първенството се про-
веде в две групи – „А“ и 
„Б“ като „белите вълци“ 
станаха подгласници на 
НСА в елитната „А“ група.

Страницата подготви: Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Спорт“.
За поредна година 

титлата бе спечелена от 
„Ирбис-Скейт“ като това 
е шесто последователно 
злато за този клуб. Този 
път шампионската коро-
на стана притежание за 
„скейтърите“ след два 
успеха в плейофните 
мачове срещу НСА, а 
победният гол във вто-
рия мач бе отбелязан от 
Веселин Диков – един от 
ярките таланти от школа-
та на „Славия“, играл до-
скоро в чужбина…

„Белите вълци“ поведоха чрез Ивайло Геор-
гиев срещу ЦСКА в Зимния дворец в мача от 
втория кръг, след което загубиха срещата

Малките слависти с две титли 
при подрастващите Още едно злато за 

„бялата“ школа добави-
ха 14-годишните. Отново 
в група „А“ славистите 
окупираха върха, оста-
вяйки на две точки зад 
тях „Ирбис-Скейт“. При 
16-годишните „Славия“ 
извоюва сребърните 
медали, а златото бе за 
НСА. Единствено при 
18-годишните, където 
титлата отново спечели 
НСА „белите“ нямат от-
личия, защото не уча-
стваха в тази възрастова 
група.

In memoriam 
Напусна ни Тодор Зарев

В края на април тази година спря да бие едно знаково 
„бяло“ сърце – на големия хокеист и дългогодишен капитан 
на мъжкия отбор на „Славия“ от 80-те години на ХХ век – То-
дор Зарев-Заро. Той е двукратен шампион с „белите вълци“ 
за 1985 и 1987 г. Взима участие и в мачовете за Европейска-
та купа срещу „Мъреифийлд рейсърс“ през есента на 1987 г. 
На снимката е с шампионската купа за през 1987 г. след три-
умфа на „Славия“. 

Васко Полизоев си 
отиде без време

Още един шампион със „Славия“ 
- Васко Полизоев, си отиде от този 
свят в началото на февруари само 
на 42 години след като не успя да се 
пребори с онкологично заболяване.

Той започва да тренира хокей в „белия“ клуб 
през 1987 г. и преминава през всички възрастови 
групи като е многократен шампион за деца и юно-
ши, след което пробива и в мъжкия отбор. Там е 
част от нападателна тройка, заедно с Атанас Мас-
лянков и Мартин Миланов. Триото е заедно и в на-
ционалния отбор, с който Васко записва редица 
участия и медали на световни първенства. В нача-
лото на XXI век Полизоев заминава за САЩ, къде-
то в Тусон, Аризона, става професор по инженерна 
физика. Работил е за гиганти като Tesla и Apple.

Така най-кратко може 
да се обобщи представя-
нето на „белите” в под-
готвителния период. За 
разлика от зимата, ко-
гато в Алания слависти-
те играха само с чуждес-
транни представители, 
сега през лятната пауза 
„Славия” заложи на бъл-
гарското. Лагерът бе в 
нашата страна, а и съ-
перниците бяха родни 
отбори.

Започна се с „бяла” 
класика и 3:0 у дома 
над „Марек” в първата 
приятелска среща. В 
4-ата минута новото по-
пълнение Тони Тасев се 
разписа във вратата на 
дупничани, а четвърт час 
след това Александър 
Златков бе точен в полза 
на водения от Златомир 
Загорчич състав. В 39-
ата минута Тони Иванов 
покачи преднината на 
„белите”. Вратарят Крис-
тиян Кацарев, хърватите 
Карло Прпич и Иван Ла-
гунджич, както и армене-
цът Храчик Геворгян бяха 
изпробвани в мача, но по-
сле нито един не подписа 
със столичния гранд. По-
сле играчите на „Славия” 
заминаха на лагер в Бан-
ско, където се подготвяха 
до 10 юли.

Дебютът там бе 3:2 
над „ЦСКА-1948”. Австра-
лиецът Питър Макрилос 
даде аванс след четвърт 
час игра с хубав диагона-
лен удар след асистен-
ция на Кръстев. Вторият 
голмайстор за слависти-

те бе Александър Зла-
тков, разписал се за 2:1 с 
удар от границата на на-
казателното поле в 58-ата 
минута. Десет минути по-
късно новото попълнение 
Тони Тасев реализира за 
3:1 на празна врата след 
асистенция на Златков.

Следващият приятел-
ски двубой бе на 1 юли 
с „Хебър” (Пазарджик) и 
тук дойде единственото 
поражение - 1:2. В сре-
щата взеха участие Еди-
сон Йорданов и Людовик 
Соарес, като само фран-
цузинът остана за новия 
сезон. След слабо първо 
полувреме и 0:2, едва в 
последните пет минути 
Тони Тасев се разписа от 
дузпа и отбеляза почет-
ния гол. В самия край на 
срещата попадение на 
„Славия” пък беше отме-
нено заради засада.

Сетне дойде и 0:0 с ви-
цешампиона „Локомотив” 
(Пловдив) в село Рилци. 
Преди почивката на два 
пъти гредите спасиха 
пловдивчани от гол след 
удари на Макрилос и Ки-
рилов. 

Поредната проверка 
на „белите” бе на 9 юли 
с „Пирин” (Гоце Делчев) 
пак в Банско. Голеадата 
почна Костадин Велков 
в 7-ата минута чрез до-
бавка след изпълнение 
на корнер. Пет минути 
преди почивката Кало-
ян Кръстев бе съборен 
в наказателното поле и 
превърна в гол отсъде-
ната дузпа. През втората 
част превъзходството на 

славистите продължи и в 
51-ата минута Емил Сто-
ев центрира към Кръстев, 
който реализира с глава. 
Четвърт час преди края 
Тасев направи двойно 
с Кръстев и вкара чет-
въртото попадение във 
вратата на тима от Гоце 
Делчев.

„Славия” продължи се-
рията с 1:0 в Банско сре-
щу евроучастника „Арда” 
(Кърджали). След почти 
половин час игра Питър 
Макрилос се разписа и 
осигури успеха в послед-
ната контрола от летния 
подготвителен лагер.

Заключителният дву-
бой бе на 17 юли, когато 
в столицата воденият от 
Загорчич отбор игра про-
верка с „Монтана”. Преди 
срещата бе и официал-
ното представяне на със-
тава за следващия сезон. 
Стана ясно, че с клуба са 
подписали договори че-
тирима новодошли (виж 
стр. 16). Славистите 
проведоха мача с новите 
си екипи, които са дело 
на германския спортен 
гигант Uhlsport. Двубоят 
започна с настроение, 
след като още в 8-ата ми-
нута Радослав Кирилов 
откри резултата. Секунди 
преди почивката, млади-
ят Мартин Сораков удвои 
аванса. Всичко оконча-
телно бе решено в 48-ата 
минута, когато влезлият 
Тони Тасев реализира 
трети гол. Дванадесет 
минути преди края пък 
Калоян Кръстев оформи 
крайното 4:0.

Контролни срещи на „Славия” през лятната подготовка

19 юни 2021 г. 
„Славия” – „Марек” (Дупница) 3:0
„Славия”: Георги Петков, Венцислав Керчев, Костадин Велков, Емил 
Виячки, Мартин Атанасов, Александър Златков, Тони Иванов, Иван 
Лагунджич, Карло Прпич, Тони Тасев, Калоян Кръстев (Кристиян Кацарев, 
Дионидис Болионис, Петър Вуцов, Иван Дерменджиев, Ерол Дост, 
Кристиян Ковачев, Ярослав Цачев, Ертан Томбак, Храчик Геворгян).
Голмайстори: 1:0 Тони Тасев (4), 2:0 Александър Златков (19), 3:0 Тони 
Иванов (39).

23 юни 2021 г.
„Славия” – „ЦСКА 1948” 3:2
„Славия”: Георги Петков, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Емил 
Виячки, Костадин Велков, Ерол Дост, Георги Вълчев, Питър Макрилос, 
Тони Иванов, Радослав Кирилов, Калоян Кръстев (Иван Дерменджиев, 
Александър Михайлов, Мартин Атанасов, Александър Златков, Димитър 
Стоянов, Дарко Тасевски, Мартин Сораков, Тони Тасев, Андреа Христов, 
Емил Стоев).
Голмайстори: 1:0 Питър Макрилос (14), 1:1 Михаил Минков (38), 2:1 
Александър Златков (58), 3:1 Тони Тасев (68), 3:2 Георги Русев (85).

1 юли 2021 г.
„Славия” - „Хебър” (Пазарджик) 1:2
„Славия”: Светослав Вуцов, Ертан Томбак, Андреа Христов, Емил 
Виячки, Людовик Соарес, Ерол Дост, Георги Вълчев, Питър Макрилос, 
Емил Стоев, Радослав Кирилов, Калоян Кръстев (Александър Михайлов, 
Венцислав Керчев, Димитър Стоянов, Костадин Велков, Мартин 
Атанасов, Александър Златков, Петър Вуцов, Дарко Тасевски, Тони 
Тасев, Едисон Йорданов, Тони Иванов, Мартин Сораков). 
Голмайстори: 0:1 Емануил Манев (20), 0:2 Живко Петков (25), 1:2 Тони 
Тасев (85).

5 юли 2021 г.
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив) 0:0 
„Славия”: Светослав Вуцов, Ертан Томбак, Венцислав Керчев, Емил 
Виячки, Людовик Соарес, Ерол Дост, Петър Вуцов, Питър Макрилос, 
Радослав Кирилов, Тони Тасев, Мартин Сораков (Емил Стоев, Дарко 
Тасевски, Георги Вълчев, Мартин Атанасов, Костадин Велков, Димитър 
Стоянов, Андреа Христов, Калоян Кръстев, Александър Златков).
 
9 юли 2021 г.
„Славия” – „Пирин” (Гоце Делчев) 4:0
„Славия”: Георги Петков, Мартин Атанасов, Костадин Велков, Емил 
Виячки, Димитър Стоянов, Петър Вуцов, Дарко Тасевски, Филип Ангелов, 
Тони Тасев, Александър Златков, Калоян Кръстев (Иван Дерменджиев, 
Ерол Дост, Емил Стоев).
Голмайстори: 1:0 Костадин Велков (7), 3:0 Калоян Кръстев (40-д, 51), 4:0 
Тони Тасев (75).

10 юли 2021 г.
„Славия”  - „Арда” (Кърджали) 1:0
„Славия”: Светослав Вуцов, Ертан Томбак, Венцислав Керчев, Андреа 
Христов, Людовик Соарес, Ерол Дост, Георги Вълчев, Питър Макрилос, 
Радослав Кирилов, Емил Стоев, Мартин Сораков.
Голмайстор: 1:0 Питър Макрилос (25).
 
17 юли 2021 г.
„Славия”  - „Монтана” 4:0
„Славия”: Светослав Вуцов, Ертан Томбак, Андреа Христов, Емил 
Виячки, Венцислав Керчев, Георги Вълчев, Ерол Дост, Питър Макрилос, 
Радослав Кирилов, Емил Стоев, Мартин Сораков (Людовик Соарес, 
Дарко Тасевски, Тони Тасев, Калоян Кръстев, Тони Иванов, Калоян 
Кръстев, Димитър Стоянов, Костадин Велков, Филип Ангелов).
Голмайстори: 1:0 Радослав Кирилов (8), 2:0 Мартин Сораков (44), 3:0 
Тони Тасев (48), 4:0 Калоян Кръстев (78).

Оптимизъм след контролните срещи  

I кръг
„Левски“ – „Славия“
II кръг 
„Славия“ – „Царско село“
III кръг
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Славия“
IV кръг
„Славия“ – „Берое“
V кръг
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“
VI кръг
„Славия“ – „ЦСКА 1948“
VII кръг
„ЦСКА-София“ – „Славия“

VIII кръг
„Славия“ – „Лудогорец“
IX кръг
„Локомотив“ (Сф) – „Славия“
X кръг
„Славия“ – „Пирин“ (Бл)
XI кръг
„Черно море“ – „Славия“
XII кръг
„Арда“ – „Славия“
XIII кръг
„Славия“ – „Ботев“ (Вр)

Жребият за сезон 2021/22:

19 юни 2021 година, отборът на „Славия” преди контролната среща 
с „Марек” (Дупница) спечелена с 3:0. Отляво надясно първи ред 
клекнали: Карло Пърпич, Тони Иванов, Иван Лагунджич, Венцислав 
Керчев и Тони Тасев. Втори ред прави: Калоян Кръстев, Костадин 
Велков, Георги Петков, Емил Виячки, Александър Златков и Мартин 
Атанасов. Снимка Sportal.bg  
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„Славия“ остана с 

празни ръце след края 
на държавното първен-
ство по хокей на лед за 
мъже за сезон 2020/21 
г. „Белите вълци“ заеха 
четвърто място от шест 
отбора и така за първи 
път от 38 години насам 
или от края на сезона 
през 1983 г. останаха без 
медали!

Шампионатът бе от-
ложен с няколко месеца 
и стартира едва през яну-
ари в сложна обстановка 
на пандемия при строги 
мерки и без присъствие 
на публика. Мачовете 
бяха в два кръга всеки 
срещу всеки като първи-
ят се зачиташе и като 
турнир за националната 
купа. Заелите първите 
две места в подреждане-
то играха плейофи за да 
излъчат първенеца.

За разлика от пред-
ходните първенства в ня-
кои отбори се включиха 
състезатели, които в по-
следните години играха в 
чужбина, но поради пан-
демията, бяха принуде-
ни да се завърнат у нас. 
Това доста повиши ка-
чеството на немалко от 
двубоите, но за съжале-
ние „белите“ се оказаха 
неравностоен съперник 
на завършилите преди 
тях в класирането съста-
ви. И докато спортно-
техническите проблеми 
може да имат някакво 
оправдание, то да се 

Хокей на лед
Без „белите вълци“ в тройката 
за първи път през XXI век...

регистрира служебна за-
губа е обидно за клуба, 
който доскоро и в продъ-
лжение на десетилетия 
диктуваше хокейната 
мода у нас.

В отсъствието на 
възможност за зрители 
по трибуните похвално 
бе усилието на родната 
федерация да осигури 
излъчване на живо на ня-
кои от срещите в Youtube 
канала ѝ. Плейофните 
сблъсъци за титлата 
пък бяха показани в Ин-
тернет чрез канала „Б1Б 

Статистика:
Държавно първенство за мъже - 2020/2021 г.
Квалификация за попълване на елитната група:
25.09.2020 „Левски-София“ – „Червена звезда“ 2:11 (0:5, 0:5, 2:1)
10.10.2020 „Левски-София“ – СК „Левски“ 3:6 (1:0, 2:1, 0:5)
11.10.2020 „Червена звезда“ – СК „Левски“ 10:1 (4:0, 4:0, 2:1)
I кръг (валиден и за Купа „България“ – 2020 г.)
05.01.2021 „Ирбис-Скейт“ - СК „Левски“ 5:0 служ.
07.01.2021 „Славия“ – ЦСКА  4:6 (1:5, 2:1, 1:0)
07.01.2021 НСА – „Червена звезда“  19:1 (10:0, 6:0, 3:1)
12.01.2021 СК „Левски“ - ЦСКА  0:5 служ.
14.01.2021 „Червена звезда“ – „Славия“ 4:9 (1:1; 2:5, 1:3)
19.01.2021 „Ирбис-Скейт“ – НСА  3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
21.01.2021 НСА – СК „Левски“  5:0 служ.
26.01.2021 „Ирбис-Скейт“ – „Славия“  7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
28.01.2021 ЦСКА – „Червена звезда“  15:1 (7:0, 2:1, 6:0)
01.02.2021 „Славия“ – НСА  0:12 (0:5, 0:4, 0:3)
02.02.2021 СК „Левски“ – „Червена звезда“ 6:3 (0:1, 1:2, 5:0)
04.02.2021 „Ирбис-Скейт“ – ЦСКА  4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
09.02.2021 ЦСКА – НСА   2:11 (0:2, 0:3, 2:6)
11.02.2021 „Славия“ - СК „Левски“  5:0 служ.
16.02.2021 „Червена звезда“ – „Ирбис-Скейт 0:5 служ.
Класиране за Купа „България“ – 2020 г.
отбор п р з г.р. т.
1. „Ирбис-Скейт“ 5 0 0 24-3 15
2. НСА 4 0 1 48-6 12
3. ЦСКА 3 0 2 30-20 9
4. „Славия“ 2 0 3 18-29 6
5. СК „Левски“ 1 0 4 6-23 3
6. „Червена звезда“ 0 0 5 9-54 0
II кръг
18.02.2021 СК „Левски“ – „Ирбис-Скейт“ 3:14 (1:5, 1:3, 1:6)
23.02.2021 „Червена звезда“ – НСА  0:5 служ.
25.02.2021 ЦСКА – „Славия“  12:1 (5:1, 2:0, 5:0)
02.03.2021 ЦСКА – СК „Левски“  16:3 (5:0, 8:1, 3:2)
04.03.2021 СК „Левски“ – НСА  0:27 (0:10, 0:7, 0:10)
09.03.2021 НСА -„Ирбис-Скейт“  4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
11.03.2021 „Червена звезда“ – ЦСКА  1:17 (1:7, 0:10, 0:0)
11.03.2021 „Славия“ – „Ирбис-Скейт“  3:12 (1:4, 1:4, 1:4)
16.03.2021 „Червена звезда“ – СК „Левски“ 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
18.03.2021 ЦСКА – „Ирбис-Скейт“  3:8 (1:3, 1:3, 1:2)
18.03.2021 „Славия“ – „Червена звезда“ 0:5 служ.
23.03.2021 „Ирбис-Скейт“ – „Червена звезда“ 15:4 (7:1, 4:2, 4:1)
Крайно класиране след редовния сезон:
Отбор м п пдв здв з г.р. т.
1. „Ирбис-Скейт“ 10 9 0 1 0 76-20 28
2. НСА 8 6 1 0 1 84-9 20
3. ЦСКА 9 6 0 0 3 78-33 18
4. „Славия“ 8 2 0 0 6 22-58 6
5. „Червена звезда“ 10 2 0 0 8 24-91 6
6. СК „Левски“ 9 1 0 0 8 12-85 3
Легенда: м – мачове; п – победи; пдв – победи след допълнително време; 
здв – загуби след допълнително време; з – загуби; г.р. – голова разлика; 
т – точки.

Плейофи за 1-2 място в Зимен дворец на спорта, София:
30.03.2021 „Ирбис-Скейт“ – НСА 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
01.04.2021 НСА – „Ирбис-Скейт“ 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
„Ирбис-Скейт“ печели серията с 2:0 победи.

Напук на лошите ре-
зултати на батковците 
малките „бели вълчета“ 
отсрамиха клуба, заво-
ювайки две титли и две 
втори места. При 10-го-
дишните „Славия“ из-
превари с точка „Ирбис-
Скейт“, за да триумфира 
на върха. Малките хокеи-
сти прибавиха още една 
купа и в традиционното 
издание на мемориал-
ния турнир „Георги Ми-
ланов“, състоял се на 10 

април, на пързалка „Сла-
вия“ (фотос на триум-
фа – на 24 страница).

С две години по-
големите – при децата 
до 12 години, слависти-
те останаха втори след 
НСА и пред „Балкан“ 
(Ботевград) и СК „Лев-
ски“. Интересното тук е, 
че първенството се про-
веде в две групи – „А“ и 
„Б“ като „белите вълци“ 
станаха подгласници на 
НСА в елитната „А“ група.

Страницата подготви: Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Спорт“.
За поредна година 

титлата бе спечелена от 
„Ирбис-Скейт“ като това 
е шесто последователно 
злато за този клуб. Този 
път шампионската коро-
на стана притежание за 
„скейтърите“ след два 
успеха в плейофните 
мачове срещу НСА, а 
победният гол във вто-
рия мач бе отбелязан от 
Веселин Диков – един от 
ярките таланти от школа-
та на „Славия“, играл до-
скоро в чужбина…

„Белите вълци“ поведоха чрез Ивайло Геор-
гиев срещу ЦСКА в Зимния дворец в мача от 
втория кръг, след което загубиха срещата

Малките слависти с две титли 
при подрастващите Още едно злато за 

„бялата“ школа добави-
ха 14-годишните. Отново 
в група „А“ славистите 
окупираха върха, оста-
вяйки на две точки зад 
тях „Ирбис-Скейт“. При 
16-годишните „Славия“ 
извоюва сребърните 
медали, а златото бе за 
НСА. Единствено при 
18-годишните, където 
титлата отново спечели 
НСА „белите“ нямат от-
личия, защото не уча-
стваха в тази възрастова 
група.

In memoriam 
Напусна ни Тодор Зарев

В края на април тази година спря да бие едно знаково 
„бяло“ сърце – на големия хокеист и дългогодишен капитан 
на мъжкия отбор на „Славия“ от 80-те години на ХХ век – То-
дор Зарев-Заро. Той е двукратен шампион с „белите вълци“ 
за 1985 и 1987 г. Взима участие и в мачовете за Европейска-
та купа срещу „Мъреифийлд рейсърс“ през есента на 1987 г. 
На снимката е с шампионската купа за през 1987 г. след три-
умфа на „Славия“. 

Васко Полизоев си 
отиде без време

Още един шампион със „Славия“ 
- Васко Полизоев, си отиде от този 
свят в началото на февруари само 
на 42 години след като не успя да се 
пребори с онкологично заболяване.

Той започва да тренира хокей в „белия“ клуб 
през 1987 г. и преминава през всички възрастови 
групи като е многократен шампион за деца и юно-
ши, след което пробива и в мъжкия отбор. Там е 
част от нападателна тройка, заедно с Атанас Мас-
лянков и Мартин Миланов. Триото е заедно и в на-
ционалния отбор, с който Васко записва редица 
участия и медали на световни първенства. В нача-
лото на XXI век Полизоев заминава за САЩ, къде-
то в Тусон, Аризона, става професор по инженерна 
физика. Работил е за гиганти като Tesla и Apple.
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Представител -
ните волейбол-
ните отбори на 

„Славия“ ще бъдат част 
от елита на България и 
през следващия шампи-
онат. След множество 
перипетии и класиране 
във втората шестица на 
шампионата, славистите 
си гарантираха участие в 
Суперлигата и догодина. 

„Белите“ останаха на 
шесто място във втората 
осмица от първенство-
то, след като не успяха 
да намерят място сред 
най-силните. „Славия“ 
завърши с четири победи 
и десет поражения в изи-
граните 14 двубоя и успя 
да изпревари съставите 
на „Арда“ (Кърджали) и 
„Черно море“. В плейофа 
за оставане славистите 
победиха с 3:0 (25:20, 
25:19, 25:22) тима на 
„Черноморец“ (Бяла).

Женският тим на „бе-

Волейболистите на финал 
при 20-годишните

„Белите” водени от Северин Димитров с наградата си като вице-
шампиони в първенството за юноши-старша възраст, проведено в 
зала „Спортна” в Дупница. Снимки: bgvolleyball.com

Славистите до-
стигнаха до 
з а к л юч и тел -

ния мач на Държавно-
то първенство за юно-
ши-старша възраст. 
Воденият от треньора 
Северин Димитров 
състав показа страхот-
ни игри по пътя си към 
двубоя за титлата, но 
отстъпи срещу „Левски 
София“ с 1:3 (25:22, 
14:25, 18:25, 25:27) 
във финала, игран в 
Дупница на 16 май.

Славистите започ-
наха силно срещата 
и закономерно пове-
доха в резултата след 
първия гейм, но сетне 
позволиха на „сини-
те“ да сътворят обрат. 
Особено драматичен 
развой имаше в четвъ-
ртата част, когато „бе-
лите“ пропуснаха шан-
сове да изравнят и да 
играят решителен тай-

брек.
Преди това „Сла-

вия“ записа три побе-
ди в предварителната 
група от държавното 
първенство. „Белите“ 
волейболисти спече-
лиха последователно 
с по 3:0 срещу „Берое 
2016“ (Стара Загора), 
„Миньор“ (Перник) и 
домакина „Марек Юни-
он-Ивкони“, за да спе-
челят първото място 
в група „Б“. В полуфи-
нала възпитаниците 
на Северин Димитров 
сломиха драматич-
но с 3:2 (25:22, 20:25, 
25:22, 19:25, 23:21) 
ЦСКА, след като на 
два пъти водеха в ре-
зултата и заслужиха 
правото да играят в 
мача за титлата.

Съставеният из-
цяло от аматьори тим 
по вдигане на теже-
сти на „Славия” спе-
чели изненадващо 
отборната титла на 
България при мъжете. 
Във II кръг на шампио-
ната в Асеновград на 
5-6 декември 2020 г. 
щангистите-любители, 
трениращи при бившия 
европейски шампион и 

треньор на национали-
те Здравко Стоичков, се 
справиха с конкуренци-
ята на дузина тимове. 
При това те са съставе-
ни не просто от профе-
сионалисти, но и с на-
ционални състезатели в 
редиците си като: „Асе-
новец” (Асеновград), 
„Русе”, „Старт” (Червен 
бряг), „Титан” (Варна) 
и „Христо Бъчваров” 

(Сливен).
След I кръг на отбор-

ния шампионат, прове-
ден през лятото, „Сла-
вия” бе на трето място, 
но в Асеновград и чети-
римата състезатели на 
клуба спечелиха меда-
ли. Радослав Овчаров 
победи в кат. 96 кг с дву-
бой от 290 кг (130+160), 
а втори е съотборникът 
му Александър Гейман 

с 270 кг (120+155). В 
кат. 89 кг славистите 
също са първи и вто-
ри: Берт Илиев с 255 кг 
(110+145) и Слав Стоя-
нов с 250 кг (115+135).

И четиримата щанги-
сти работят, а в свобод-
ното си време тренират 
в залата на „белите” 
при Здравко Стоичков. 
Те обаче събраха общо 
499 т., достатъчни за от-

борната титла на „Сла-
вия”. На второ място, с 
493, се класира „Христо 
Бъчваров” (Сливен), в 
който са най-добрият 
ни щангист в момен-
та Божидар Андреев 
и още един национал 
- Петър Ангелов. Трети 
е „Аполон” (Стара Заго-
ра) с 345 т., а четвърти – 
„Преслав” (Велики Пре-
слав) с 305.

Мъжете и жените продължават 
участието си в елита лите“ достигна до четвъ-

ртфиналите в първен-
ството, където отстъпи 
в две срещи срещу „Ка-
занлък Волей“ след 1:3 и 
0:3. Преди това дамите в 
бяло останаха на шесто-
то място в крайното кла-
сиране в редовния сезон 
с пет успеха и девет за-
губи. 

След края му стана 
ясно, че четири от сла-
вистките отиват в САЩ. 
Да продължат своя път 
зад океана избраха Ни-
кол Данкинова (посре-
щач/диагонал), Христина 
Георгиева (централен 
бокировач/диагонал), 
Александра Колева (раз-
пределител) и Лорина 
Стойчева (либеро). От 
клуба им пожелаха мно-
го успехи. 

Асен ДАСКАЛОВСлавистките достигнаха до четвъртфиналите този сезон

Вдигане 
на тежести   

„Славия” спечели титлата с аматьори щангисти 
срещу отбори с национали и професионалисти

С л а в и с т к и т е 
продължиха надграж-
дането си и този се-
зон. След като през 
миналия бе спечелено 
третото място в тур-
нира за купата, а пред-
ната година бронзът 
от шампионата, сега 
вече и двете отличия 
са на „бял” адрес. За 
последно „белите” ба-
скетболистки бяха на 
почетната стълбичка 
и в двете състезания 
преди 17 години! Тога-
ва бе заслужена рекор-
дната 15-а титла, а 
за купата отново ме-
далът бе бронзов.  

Но защо е голям 
този успех? Не 
само заради 

това, че изминаха почти 

две десетилетия от пре-
дишния подобен радо-
стен повод, но най-вече, 
че той е постигнат със 
собствени сили. Докато 
двата безспорни лиде-
ра в дамския баскетбол 
„Монтана” и „Берое” са по 
същество държавно фи-
нансирани, разполагат с 
големи бюджети и чуж-
денки в редиците си, то 
останалите отбори раз-
читат на много по-малко 
финансови средства. За-
това именно битката за 
третото място е между 
тях и „Славия” я пече-
ли безапелационно! От 
години клубът воден от 
президента Васил Йотов 
и изпълнителния дирек-

тор Гиргина Скерлатова 
има една от най-добрите 
школи в страната. Там 
младите специалисти 
бълват кадри и „белите”, 
не само стигат до отли-
чия при подрастващите, 
но и дават състезателки 
за първия състав. Затова 
се стигна и до това над-
граждане със заслужени-
те два медала.

Първият от тях, в тур-
нира за купата, стана 
факт на 10 март, когато 
в столичната зала „Три-
адица” славистките сло-
миха „Шампион 2006” 
с 69:45. Тази голяма 
разлика се получи след 
почивката, като преди 
това срещата бе пове-

че от оспорвана. След 
равностойни първи де-
сет минути се стигна до 
паритет 16:16. Втората 
част донесе минимален 
аванс за „белите” – 13:12 
и почивката дойде при 
29:28. После се изви ис-
тинска „бяла” вихрушка 
и след 26:9 вече бронзът 
се виждаше на славист-
кия хоризонт. Той стана 
факт след нов успех в 
заключителната четвърт 
с 14:8. Най-резултатни с 
по 17 точки бяха Валерия 
Алексиева и Валентина 
Веселинова, а Верони-
ка Джикова завърши с 
„дабъл-дабъл“ - 13 точки 

от най-равностойните 
двубои този сезон. Ва-
лерия Алексиева бе най-
резултатна със 17 точки, 
а 14 и 10 борби добави 
Елена Димова. Капи-
танът Вероника Джикова 
се отличи с 10 точки, 12 
борби и 8 асистенции.

В първата среща в 
серията за бронза в А 
група-жени, „Славия” бе 
разгромила повече от ка-
тегорично своя опонент 
със 77:33! И може би 
това доведе до подценя-
ване в ответния двубой. 
В зала „Триадица” на 19 
април състезателките на 
Георги Божков започнаха 

Отличията са рекордни за 
изтъкнатия специалист. Като 
старши треньор той имаше 3 
златни и 1 сребърен медал в 
първенството, а за купата 2 
златни, сребро и бронз. Ми-
налата година като спортен 
директор добави в актива си 
трето място за купата, а тази 
година го дублира в комплект 
и с медал в шампионата. След 
победата във втория финал 
настоящият старши треньор 
на „Славия” сподели: „След 
голямата разлика в първата 
среща, очаквах по-труден мач. 

Бронзов дубъл

21 април 2021 г. славистките току що са спечелили трето място в първенство-
то след втора победа в серията над „Шампион 2006” (София) с 54:53 в зала „Триа-
дица”. Отляво надясно първи ред седнали: Валентина Веселинова, Константина 
Какогиани, Валерия Алексиева, Вероника Джикова (капитан) и Ванеса Маринова. 
Втори ред прави: Васил Йотов (президент), Елена Димова, Гергана Брънзова, 
Деница Петрова, Мария Светославова, Виолета Григорова, Патриция Балова, 
Гергана Славчева (треньор) и Георги Божков (старши треньор). Снимки: БФБ

и 12 борби.
21 април короняса 

„Славия” с бронзовия 
медал и в първенството. 
Той дойде след инфар-
ктна победа във втория 
мач от серията с 54:53 
над познатия съперник 
„Шампион 2006”. За раз-
лика от първата среща, 
два дни по-рано, сега 
„белите” до последно се 
бориха за успеха. От-
борите изиграха един 

много добре и до почив-
ката позволиха само 15 
точки в коша си, срещу 
40 свои! Третата четвърт 
бе по-равностойна, но 
след почти 30 пункта 
аванс за „Славия” (55:26) 
двубоят се доиграва-
ше. Валерия Алексиева 
бе най-резултатна с 16 
точки, 12 вкара Мария 
Светославова, а Виолета 
Григорова се отчете с 11.

С бронзовия медал в турнира за купата на България 
за 2021 г. Отляво надясно: Валентина Веселинова, 
Виолета Григорова, Мария Светославова, Ванеса Ма-
ринова, Валерия Алексиева и Вероника Джикова. 

Поздравявам момичетата, 
че се пребориха, и за това, 
че през целия сезон не про-
пускат тренировка, въпреки 
че са ученички и студентки, 
и отборите след първите 
два са почти изцяло ама-
тьорски.”, заяви наставникът 
пред BGbasket.com.

Георги Божков 
с 11-и славистки 
медал

Главният редактор на в. 
„Славия“ Камен Огнянов 
придоби образователната и 
научна степен „доктор“ в об-
ластта на спортната психоло-
гия. Научната му разработка 
бе успешно представена на 
официалната публична защи-
та, която се състоя на 7 юли в 

Камен Огнянов
успешно защити
дисертация  

НСА „Васил Левски“. Ласкави-
те оценки на рецензентите и 
членовете на журито потвър-
диха високата стойност на не-
говия дисертационен труд. 

Екипът на вестника имаше 
възможността да присъства 
на събитието и поздрави на-
шия колега като му пожела 
нови скорошни успехи в ака-
демичните среди.
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Той ще брани честта 
на „Славия“ на игрите 
в Токио. Когато чете-
те броя вероятно ще е 
ясно и класирането в 
японската столица на 
състезателя на Жорж 
Станкович, който от 
година и половина се 
готви централизирано в 
националния отбор при 
Кристиян Минковски.

Но не заради това 
е много важно уточне-
нието, че преди олим-
пийските игри всъщност 
беше състезанието на 
годината за Левтеров 
- европейското първен-
ство за юноши и девой-
ки в Рим. 

Там младият плувец 
стана първият славист, 
който печели медал от 
такъв форум при подра-
стващите. Левтеров се 
окичи с бронзово отли-
чие на 200 метра гръб, 

Калоян Левтеров стана първият славист с 
медал от европейски шампионат за юноши  

като в същото време 
имаше и шанс дори да 
стигне до титлата, но не 
успя да го реализира.

На комплекса „Форо 
Олимпико“ в италиан-
ската столица Калоян 
първо завърши сед-
ми на 100 метра гръб. 
18-годишният състеза-
тел финишира с време 

55,44 сек. като победи-
телят – полякът Ксаве-
ри Масюк даде 53,91 
сек. Много силно бе 
участието на Калоян и в 
щафетата на България 
на 4 по 100 м свобо-
ден стил, където даде 
най-силно представяне. 
Нанков, Мицин, Лев-
теров и Миладинов се 

разминаха на косъм от 
медалите, завършвай-
ки четвърти с време 
3:20,86 мин. подобря-
вайки с повече от 2 сек. 
националния рекорд. 
Титлата в тази дисци-
плина грабнаха русна-
ците с 3:19,66 мин. 

Но вече бе време и 
за медал. Славистът 
влезе с най-добро вре-
ме във финала на 200 
м гръб, която е неговата 
коронна дисциплина. В 
решителния старт Ка-
лоян тръгна много до-
бре, водеше до 150-ия 
метър, когато не успя 
да направи добро об-
ръщане и след това бе 
изпреварен от двама 
съперници. Последва 
много оспорвано плу-
ване до финала, къде-
то полският състезател 
Ксавери Масюк успя 
да финишира пръв с 

1:58,41 мин., а Берке 
Сака (Турция) с 1:59,02 
мин. и буквално само с 
пипане изпревари Лев-
теров, записал 1:59,13 
мин.

Преди осем месе-
ца на турнира в Бургас 
Калоян постигна най-
доброто си време на 
200 метра гръб, което 
е с около две секунди 
и половина по-бързо от 
постижението му в Рим. 
Затова и освен голямо-
то удовлеворение от 
спечеления медал няма 
как да не е примесено 
и поне с частица неу-
довлетворение у самия 
плувец за пропуснатия 
шанс да стане шампи-
он. В случая въпросът 
бе на реализация на 
възможностите му на 
голямото състезание, 
което не успя да се по-
лучи в пълна степен.

Плувецът ще 
бъде „белият“ 
олимпиец в Токио

Първото участие на 
Калоян Левтеров на 
олимпийския плувен 
форум в Япония това 
лято ни дава възмож-
ност да си припомним 
за предишните „бели“ 
участници в плуването 
на гръб. И тук на първо 
място излиза името на 
Георги Михалев. Бургаз-
лията, който 7 години се 
състезава за „Славия“, 

Към визитната си картичка славистът вече 
добави и медал от европейско първенство

 Снимки: BGSwim.com

Възпитаникът на 
Жорж Станкович Кало-
ян Левтеров извоюва 
олимпийска квота на 

минути, поставено през 
август 2020 година в 
София. Към момента на 
състезанието в Бургас 

това му време 
го постави на 
трето място в 
света след кита-
еца Ксю Джиаю 
(1:55,26 мин.) и 
японеца Кейта 
Сунама, който в 
същия ден плу-
ва 200 м гръб за 
1:56,11 мин. На 
същата плувна 
надпревара, но 
ден по-рано, 
Калоян стана 
първият бълга-
рин, слязъл под 
55 сек. на 100 
м гръб на голям 
басейн – 54,95 

сек. 
На национално рав-

нище Левтеров грабна 
златото на 100 и 200 
м гръб на държавното 
лично отборно първен-
ство по плуване в Со-
фия в края на юни тази 
година. Калоян спечели 
на 100 м гръб с време 
56,38 сек., а на 200 м 
гръб даде първо време 
2:01.46 минути.

200 м. гръб по време 
на турнира Гран При 
Бургас през ноември 
2020 г. Той покри нор-
матив „А“ като стори 
това за време 1 минута 
56 секунди и 57 стотни. 
С постижението Лев-
теров свали близо три 
секунди от собственото 
върхово постижение в 
дисциплината - 1:59,48 

Таблото на състезанието 
за Гран При на Бургас, което 
показва покритият „А“ нор-
матив и класирането на Лев-
теров за олимпиадата

По стъпките на 
Георги Михалев

прави запомнящо се 
участие още на Евро`85, 
където се класира шести 
на 200 м гръб. 

Участник е на две 
олимпийски надпрева-
ри – в Сеул през 1988 г. 
и в Барселона през 1992 
г. На игрите в южноко-
рейската столица едно 
място го разделя от кла-
сиране на финал на 200 
м гръб и остава 13-и. 

На стотака пък е 15-и. 
Същите позиции са пов-
торени на следващите 
игри в Испания като така 
олимпийският му актив е 
четири полуфинала. Не-
гов бе един от рекордите 
при мъжете на 50-метров 
басейн - на 100 м. гръб, 
поставен през юли 1992 
г. – 56,59 сек. Новата 
„бяла“ звезда – Калоян 
Левтеров, вече даде сил-
на заявка, че достойно 
ще наследи Михалев, 
след като стана първият 
български плувец, „сля-
зъл“ под 55 сек. на съща-
та дистанция. 

В потвърждение на 
това е и фактът, че имен-
но редица рекорди на Ми-
халев подобри Левтеров, 
който в момента държи 
почти всички върхови по-
стижения у нас в гърба за 
юношите младша и стар-
ша възраст и мъже, както 
на 50-метров, така и на 
25-метров басейн. 

Георги Михалев 
(вляво) очаква от 
Калоян Левтеров да 
представи достойно 
българското плуване 
и „Славия” на 
олимпийските игри 

Страницата подготвиха: Николай КРЪСТЕВ и Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Не случайно нари-
чат леката атлетика 
„Царицата на спорто-
вете”. Тя е и венецът 
на всички олимпий-
ски игри. В „Славия“ 
тя също е с далечни 
и златни корени. Все 
още осем действащи 
рекорда са притежа-
ние на слависти. Рад-
ващо е, че от близо 
две години започна 
един истински Рене-
санс на този спорт в 
дружеството. Напук на 
това, че на стадиона 
от края на миналия век 
няма писта, а и въпре-
ки цялото безпаричие 
амбициозни треньори 
и талантливи спорти-
сти възвръщат слава-
та. За някои от тях 
ще стане дума в този 
текст. Дължим им го.  

Хронологични -
ят преглед на 
успехите запо-

чваме със сребърния 
медал на Светлозара 
Грозданова от шампи-
оната по крос-кънтри 
на 2000 м във възра-
стова група момичета 
U-16 проведен на 31 
октомври. Над 160 ат-
лети от цялата страна 
участваха в трасето 
около градския стадион 
„Христо Ботев” в Луко-
вит. Възпитаничката на 
Силвия Киневска с ве-
ликолепно представяне 
завърши втора само на 
3 сек. от победителката. 
Това бе седми медал от 
национални първенства 
за славистката през го-
дината!

Новата 2021 започ-
на ударно като на 30 
януари Георги Христов 
с треньор Росен Данев 
спечели златния медал 

Възраждането на 
„бялата” царица

на националния шампи-
онат за юноши под 20 
год. в зала в дисципли-
ната 60 м бягане! Още 
в сериите състезателят 
на „Славия” слезе под 7 
сек, спирайки електрон-
ната уредба на 6,98 сек. 
На финала той завоюва 
титлата с цял метър 
преднина пред втория с 
резултат 6,92 сек. (лич-
но постижение).

Успехите продължи-
ха и през пролетта на 
Международния турнир 
„Нови Звезди“, провел 
се на 23 май на леко-
атлетическата писта 
на НСА друг изтъкнат 
състезател на „Славия” 
Борис Линков участва 
на 3 дисциплини. В 

коронната си дисци-
плина - скок дължина 
той откри сезона с ли-
чен резултат на откри-
то и постигна 7,76 м в 
първия си опит, с който 
спечели златния медал. 
Само минути по-късно, 
славистът участва във 
втората си дисциплина 
100 м гладко бягане. В 
последната най-силна 
серия, поставен в 8-ми 
коридор той стартира 
отлично и финишира 
втори само след първе-
неца от зимния шампи-
онат – Денис Димитров. 
Резултатите на двамата 
бяха 10,63 сек. за Денис 
и 10,73 сек. за Борис. 

Най-интересното от 
състезанието все още 

предстоеше. След час 
почивка започнаха се-
риите на 200 м. Борис 
беше поставен във вто-
ри коридор в послед-
ната серия заедно с 
изявените спринтьори 
Денис Димитров, Петър 
Пеев, Слави Мутафов, 
Венелин Георгиев и 
Йордан Гюров. След 
първите 100 м състе-
зателят на „Славия” 
стоеше рамо до рамо 
с Денис и Петър, но по-
следните му метри бяха 
наистина впечатляващи 
и той изненада конку-
рентите си - 21,18 сек. 
Така третата дисципли-
на, в която взе участие 
му донесе отново зла-
тен медал и показа на 

публиката и останалите 
ни топ спринтьори, че 
може да се състезава 
силно и на 100, и 200 м.

Най-силният атлет 
на „Славия” потвърди 
това и на държавното 
първенство за мъже. 
След като на 5 юни той 
отвя конкуренцията в 
скока на дължина със 
7.59 метра (-0.9 м/сек) с 
9 сантиметра повече от 
втория, на следващия 
ден добави и ново зла-
то. Така България вече 
имаше нов шампион в 
спринта на 200 метра! 
Специалистът в ско-
ка на дължина спече-
ли титлата във Велико 
Търново с 21.24 секун-
ди (+0.5 м/сек). 

Седмица по-рано на 
29 май друг спринтьор 
на клуба Георги Хри-
стов, спечели златния 
медал в дисциплината 
100 м гладко бягане по 
много убедителен на-
чин на първенството за 
юноши и девойки под 20 
год. в София. Още в се-
риите той не даде нито 
за миг на никой дори да 
мечтае, че може да го 
победи. При силен на-
срещен вятър от -2,0 м/с 
славистът спря времето 
в 6-та серия на 10,76 
сек, което е нов личен 
рекорд. На финално-
то бягане, след 30-тия 
метър Христов започна 
да набира преднина и в 
края на дистанцията во-
деше убедително с над 
3 метра. Резултатът му 
е 10,78 сек с отново си-
лен насрещен вятър от 
-1,8 м/сек.

Борис Линков и треньoрката 
му Ради Димитрова щастливи с 
поредните отличия

Силвия Киневска (вдясно) е 
горда с възпитаничката си 

Светлозара Грозданова

Трикратен шампион за мъже, а е 
едва 20-годишен! Състезателят на 
„Славия” Борис Линков заема пре-
стижното 15-то място в ранглистата 
на Европа за 2021 год. в дисциплина-
та скок дължина за мъже, благодаре-
ние на постигнатия резултат от 7,85 
м на 23 януари в зала „Асикс Арена”. 
Освен в коронната си дисциплина Бо-
рис има покрит норматив за участие 
на Европейското първенство за мла-
дежи и девойки под 23 год. в Талин, 
Естония и на 200 метра бягане.

Докато се подготвяше броят Борис 
Линков добави истинска перла в сла-
вистката корона този сезон, след като 
спечели бронз на Европейското до 23 
год. в Талин в скока на дължина със 
7,84 метра (виж стр.1).

Треньорът Росен Да-
нев е горд от сребърния 
медал на Георги Христов 
(вдясно) 

„Славия” може да се похва-
ли и със своя вицешампион на 
Балканите. Георги Христов изво-
юва второ място на провелото се 
първенство за юноши и девойки 
под 20 год. на 13 февруари в Со-
фия в дисциплината 60 м бягане. 
Възпитаникът на Росен Данев за-
служи сребърния медал с 6.89 се-
кунди, като изпревари с хилядни 
третия Мунтеану Силвиу (Румъ-
ния). Първенец на полуострова 
стана друг румънец – Дуичу Бе-
нямин с 6.79 секунди. Така Геор-
ги затвърди чудесната си форма 
през зимния сезон като показа 
постоянство и същевременно по-
добри личното си постижение на 
60 м няколко пъти.

Борис Линков  с евробронз
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Освен титли при мъ-
жете, изтъкнатият 
ни плувец Калоян Лев-
теров спечели бронзов 
медал на 200 метра 
гръб на Европейския 
шампионат за юноши 
в Рим. Още информация 
за „белия” олимпиец на 
стр. 22

24 Успехи на школата 

Детският отбор на „белите вълчета“ зае първо място на станалия традиционен 
мемориален турнир „Георги Миланов“ в края на сезона. Навръх рождения ден на клуба - 10 
април славистите грабнаха купата при децата до 10 години. Те са и актуални шампиони на 
страната в своята възрастова група. Всичко за хокейните успехи на „бялата“ школа четете 
на стр. 17 

Талантливата Йоана 
Василева спечели вече 
няколко купи и медали 

през този сезон при 
десетгодишните 
състезателки по 

художествена гимнастика

Тенисът на 
корт също ни 
донесе успехи. 
Славистката 
Андреа 
Иванова 
спечели 
титлата на 
сингъл на 
закрито 
при 
12-годишните

16 май 2021 г., Стара Загора славистките току що 
са спечелили бронзовите медали в първенството за 

девойки-старша възраст след победа над „Септември” 
(София) с 66:57 в зала „Общинска”. Отляво надясно първи 

ред седнали: Валентина Веселинова, Патриция Балова, 
Виолета Григорова, Яна Димитрова, Мария Борисова 

и Гергана Бимбова. Втори ред прави: Константина 
Какогиани, Никол Стоименова, Кристин Цекова, Анджела 

Стамболян, Луиза Кантарджийска, Елена Драгоева и 
Александър Апостолов (треньор). Снимка: БФБ. 

Други баскетболни вести на стр. 21   

18 юни 2021 г., волейболистките на „Славия” ликуват с 
купата за третото място в шампионата на дванадесет 
годишните. Още волейболни вести на стр. 20

Една от 
младите 
надежди 
на леката 
атлетика е Рая 
Димитрова. 
Докато бе 
в „Славия” 
тя постигна 
немалко успехи. 
Всичко за „белия” 
ренесанс на 
този спорт на 
23 стр 

Футболистите на „Славия” U-16 тържествуват с 
купата на БФС след победата над ЦСКА-София във 

финала с 2:0. Още за триумфа от 10 юни на стр 2-3


