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На 17 декември 
2013 г. ПФК “Сла-
вия” организира 
тържеството по 
повод вековния 
юбилей на “белите” 
и събра изтъкнати 
бивши футболисти 
на клуба. На всички 
бяха връчени по-
четни медали. 
Още за проявата 
стр. 8-10
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СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев, 
Илиян Петров, Васил Йотов, Владимир 

Симеонов и Александър Вуйчев 
за помощта и съпричастността по 

осигуряването излизането на
в. "Славия" през 2013 г.

Тема с продължение

С н а г р а ж д а в а -
не на славни 
ф у т б о л и с т и 

на „Славия” приклю-
чи юбилейната 2013-а 
година за „белите”. 77 
играчи, носили с чест 
бялата фланелка полу-
чиха възпоменателни 
медали „За заслуги” от 
ПФК „Славия”. Още ше-
стима деятели и тре-
ньори, както и 28 чле-
нове на Обществения 
комитет „100 години 
„Славия” също очакват 
своите отличия.

Стогодишнината на 
клуба бе отбелязана с 

поредица
от събития, 

записани вече и в 
историята на „белите”. 
Изработка на юбилей-
на емблема, с която 
играха всички отбори 
на дружеството, укра-
сяване на спортните 
обекти на футболния 
и спортния клуб с 
нея, пускане на уни-
кални колекции от 
значки и сувенири, 
валидиране на специ-
ална пощенска марка, 

Юбилейната 2013 
приключва 
подобаващо

турнири по футбол 
първо в Козлодуй, 
а след това и в Со-
фия, в които играха и 
състави от чужбина, 
поредица от спортни 
състезания, поставя-
не на паметна плоча 
в района на Руски па-
метник, награждава-
не на изтъкнати фут-

болисти от БФС и на 
заслужили спортисти 
от Министерството 
на младежта и спорта, 
доведени до успешен 
край инициативи Ди-
митър Ларгов, Алек-
сандър Шаламанов 
и Васил Етрополски 
да получат висши 
държавни награди, 
а Андрей Желязков 
и Чавдар Цветков да 
станат Почетни граж-
дани на София. И раз-
бира се – кулминаци-
ята бе тържественият 
ко н ц е рт- с п е к та к ъ л 
на 10 април 2013 г., 
вдъхновил над 4500 
слависти, изпълнили 
до краен предел Зала 
1 на НДК.

Има и инициативи 
за юбилея, работата 
по които продължа-
ва. Като 

издателската 
дейност 

стартирала с пре-
миерата на книгата 
„Хрониките на „Сла-
вия” (1910-1944) с ав-
тор Николай Кръстев. 
В края на февруари 
2014 година се очаква 
да излезе втората част 
на издателския про-
ект „100 години „Сла-
вия”. Едноименният 
алманах на близо 400 
страници разказва за 
всичко най-важно, във 
всички видове спорт, в 
стогодишната история 
на „белите”. Редактор - 
съставител на мащаб-
ното издание е Камен 
Огнянов, отговорен 
редактор е Николай 
Кръстев. Общо 17 пък 
са авторите, обобщи-
ли най-значимото във 
вековните анали на 
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„Хрониките на „Славия” (1913-
1944) със сигурност може да бъде 
намерена и закупена на следните 
места:

София
- Магазин за сувенири на ст. 

„Славия”
- Обединен спортен клуб „Сла-

вия” – председател
- Магазин на Българския нацио-

нален фенклуб – ул. „Бяло море” 2
- Книжарница в Търговския 

„Съдът е изложил 
убедителни аргумен-
ти за наличие на един-
на и непрекъсната 
верига от достатъ-
чно на брой косвени 
доказателства, чия-
то цялостна оценка 
води до единствения 
безспорен извод, че 
автор на деянието 
е подсъдимият Тодо-
ров. Вътрешното му 
убеждение е изграде-
но при спазване на 
изискванията на про-
цесуалния закон, по-
чива на годно събрани 
доказателства, ко-
ито са анализирани 
и оценени съобразно 
действителното им 
съдържание. Съдебни-
ят акт е мотивиран 
с убедителни съо-
бражения, които се 
подчиняват и на пра-
вилата на логиката. 
Липсва процесуално 
основание за отмя-
на на присъдата“, се 
казва в решението на 
Висшия касационен 
съд (ВКС). Тази присъ-
да е окончателна и 
без право на обжал-
ване. Илиян Тодоров, 
който на 18 април 
2009 г. наръга смърто-
носно 21-годишния 
вратар на хокейния 
отбор на „Славия“ 
Кирил Въжаров и не-
говия приятел Васил 
Александров и рани  
Кирил Димитров, ще 
бъде зад решетките 
до края на живота си.

През 2011 г. на 
първата инстанция 
убиецът пред дис-

котека „Соло“ бе 
напълно оневинен?! 
Прокуратурата тога-
ва твърдеше, че той 
само размахвал ножа 
пред другата компа-
ния, а съдът счете, че 
доказателствата са 
само косвени и на-

ложи мярка за 
неотклонение 
– подписка, 
вместо затвор. 
Четири години 
след смърто-
носния случай 
съдиите от 
а п е л а т и в н и я 
съд отмениха 
леката санк-
ция и наложи-
ха доживотен 
затвор. Илиян 
Тодоров не чу 
присъдата си, 
тъй като по за-
кон може да не 
се явява в съда. 
Сега ВКС потвъ-
рди осъдител-
ната присъда, 
като този път 
счете доказа-
телствата за 
достатъчни, за 
да се наложи 
н а й - т е ж к о т о 
наказание. От 
охранителните 
камери ясно се 
вижда как по 
време на мел-
лето в момента 
на бягството си 
Илиян удря в 
гърбове трите 

жертви и избягва в 
едно такси. Освен до-
животната присъда 
Илиян Тодоров тряб-
ва да плати 350 000 
лева кръвнина на за-
сегнатите роднини.

За съжаление, 
недомислиците в 

българското законо-
дателство оставиха 
убиеца на свобода! 
Майката на Кирил 
Въжаров – Радмила 
заяви пред медиите, 
че опасният убиец се 
е укрил, за да не из-
лежи доживотната си 
присъда. Тя разказа, 
че семейството на 
Тодоров, е задейства-
ло схема, чрез която 
има възможност да 
се укрие, за да не из-
лежи присъдата си. 
Илиян Тодоров не се 
появи на нито едно от 
заседанията на Апе-
лативния съд, след 
като бе освободен 
от Софийски градски 
съд (СГС). Не благо-
воли да се появи и на 
единственото заседа-
ние на ВКС. На всички 
заседания, на които 
присъства, не обели 
нито дума. По този 
начин той не можа да 
изтъкне факти, чрез 
които да докаже не-
винността си.

Илиян Тодоров из-
лезе от ареста през 
декември 2011 г. Но-
сят се слухове, че 
съдията по делото то-
гава Румяна Ченало-
ва е съдействала, за 
да може Илиян да на-
пусне страната. На 9 
декември 2011 г., 29-и 
състав на СГС, начело 
със съдия Румяна Че-
налова оправдава об-

винения за убийство-
то на Кирил Въжаров 
и Васил Александров. 
С прочитането на 
присъдата тя изменя 
и мярката му, и той из-
лиза на свобода. От-
тогава Илиян го няма. 
Малко преди това 
родителите на Кирил 
получават e-mail от 
човек, който опреде-
лят като близък до де-
лото. Той ги информи-
ра, че Илиян ще бъде 
оправдан на първа 
инстанция, за да на-
пусне страната. Засега 
МВР няма данни къде 
е осъденият. Той се 
издирва в държавата, 
а по случая работят и 
служби извън Бълга-
рия.

Чрез пресцентъра 
на СГС Румяна Чена-
лова заяви, че няма 
такива обстоятелства 
и отказа интервю. 
Името й се свързва 
и с други скандали – 
съдия е по процеса 
„Октопод”, забавеното 
дело на Валентин Ди-
митров - Вальо Топло-
то, както и скандал-
ния процес „САПАРД”. 
Висшият съдебен 
съвет вече я проверя-
ва по сигнал от Маке-
дония за източване на 
македонския държа-
вен тютюнев холдинг, 
докато е била адвокат.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Висшият касационен съд потвърди 
санкцията за Илиян Тодоров

Делото „Въжаров“ приключи – 
убиецът получи доживотна присъда!

Кирил 
Въжаров

„Славия”. По-късно 
през годината се очак-
ва и третата част от по-
редицата, посветена 
само на „Цар Футбол”. 
Автор на книгата е Ка-
мен Огнянов, а нейно-
то заглавие е „Един век 
футбол в бяло”.

2014-а освен две 
нови книги за „Сла-
вия”, вероятно ще до-
несе и други интерес-
ни инициативи. Рабо-
ти се по подготовката 
на документален филм 
за „белите” и за чества-
нията на юбилея. Пла-
нира се и записването 
и издаването на спе-
циален диск с песни 
за „Славия”, изпълнени 
от хор „Славия”, групи-
те „Спринт”, „Импулс”, 
„Сигнал”, „Мехехе” и 
др., както и рефрени 
на агитката.

Корица на новата книга за „бялата” история
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И последните ме-
сеци от измина-
лата юбилейна 

за „Славия“ 2013 година 
бяха тъжни и трудни 
за футболния отбор на 
„белите“. Въпреки тре-
ньорската смяна и мо-
ментните проблясъци в 
играта тимът продължи 
свободното си падане 
в долната половина на 
класирането и вече за-
губи всякакви шансове 
да се бори за първата 
седмица. 

И е напълно логично, 
че в края на есенния дял 
на шампионата Милен 
Радуканов посочи вра-
тата на цели седем фут-
болисти, които дълго 
време тормозеха привъ-
рженици, спортен щаб 
и ръководство с апатич-
ното си представяне на 
терена. 

Шансове за завръща-
не в първата половина 
на таблицата все още 
имаше при дебюта на Ра-
дуканов на овакантения 
от Асен Букарев пост – 
гостуването

на „Берое“
в Стара Загора

За всички беше ясно, 
че от изхода на тази сре-
ща до голяма степен ще 
зависи разпределение-
то на много от местата в 
средата на класирането. 
И в интерес на истината 
„Славия“ се държа напъ-
лно равностойно на до-
макините. Но шокиращи 
грешки на вратаря Геор-
ги Петков доведоха до 
две попадения на пор-
тугалеца Каядо. А между 
тях се разписа руснакът 
Шалаев, но голът му не 
бе достатъчен за поне 
една точка. 

Че след треньорската 
смяна в играта има лек 
живец, се видя няколко 
дни по-късно, когато в 
София гостуваше амби-
циозният тим на „Черно 
море“. 

Срещу Гонзо

и компания „белите“ на-
правиха най-силния си 
мач от доста време на-

Тъжен край на юбилейната година
сам, като почти не да-
доха на съперника да 
диша и през цялото вре-
ме контролираха случ-
ващото се. Голът аванс 
до почивката, дело на 
Павле Попара, даде на 
домакините нужната 
сигурност. А когато в 62-
ата минута защитникът 
на варненци Росен Ко-
лев бе изгонен с втори 
жълт картон, задачата 
вече изглеждаше лесна. 
До края и Атанас Курдов 
реализира дежурното 
си попадение след от-
личен пас на бразилеца 
Да Силва, а феновете 
отново си припомниха 
вкуса на победата след 
ужасяваща поредица от 
2 месеца и седем срещи 
без успех. 

И някои от тях се раз-
мечтаха, че е възможно 
да се случи чудо и в дву-
боя срещу шампиона 
„Лудогорец“ в Разград. 

Кошмарът 

от гостуванията на „Сла-
вия“ на този тим, уви 
продължи. Година и по-
ловина след срамното 
0:6 само за 16 минути 
„белите“ вече отстъпва-
ха с 0:3 след две попаде-
ния на Безяк и едно на 
Марселиньо. Вратарят 
– в този мач не Георги 
Петков, а Стефано Кун-
чев – се бе хванал невяр-
ващо за главата: всички 

защитници пред него и 
най-вече Виктор Генев и 
Димо Атанасов правеха 
грешка след грешка, а 
само късметът спаси го-
стите от още една торба 
голове още през първо-
то полувреме. 

Ситуацията не се 
промени и през втората 
част - „Лудогорец“ на-
падаше, а бранителите 
на столичани гледаха 
отблизо. Единственото 
положение за „Славия“ 
дойде в 56-ата минута, 
когато Шалаев се озо-
ва на добра позиция и 
шутира, но встрани от 
вратата. До края и испа-
нецът Абало записа име-
то си сред голмайстори-
те, а „белите“ понесоха 
нов тежък удар и пак се 
върнаха в опасната зона 
на класирането. 

Всичко това постави 
предстоящите срещи 
с „Нефтохимик“ и сто-
личиня „Локомотив“ за 
първенството и купата  в 
графата „задължителни 
победи“. Започна се с 

гостуване 
в „Надежда“

за което прогнозите 
не бяха кой знае колко 
добри. И през първото 
полувреме на мача си 
личеше, че футболисти-
те на Милен Радуканов 
все още са разколебани 
и неспокойни заради 

лошия двубой в Разград 
дни по-рано. Логично 
Сота даде преднина на 
„железничарите“, а до 
почивката негови съот-
борници начело с Гаел 
Нлундулу изпуснаха още 
няколко възможности 
да удвоят аванса. 

През втората част 
обаче „Славия“ изглеж-
даше коренно различно. 
Тимът пое контрола над 
случващото се на тере-
на. Първо 16-годишният 
Стефан Велков изравни 
след центриране на Ян-
ков. А в 82-ата минута 
дойде и най-радостният 
миг от срещата – Шалаев 
намери Курдов в наза-
телното поле, а напа-
дателят с мощен шут от 
воле преодоля Митрев 
– 1:2 и големи надежди 
за класиране на четвъ-
ртфинал в турнира за 
купата. 

Последва глътка 
спасителен въздух и в 
първенството – срещу 
закъсалия финансово 
и напуснат от основни 
изпълнители „Нефтохи-
мик“ славистите взеха 
логично и без проблеми 
своето – 2:0. Домакините 
си решиха нещата още 
преди почивката с бърз 
гол на Янков и второ 
попадение на Да Силва, 
а след това гледаха да 
запазят физическите си 
сили. Бургазлии създа-
доха едно-две положе-

ния, изпуснати от Петър 
Димитров. Но бившият 
играч на „Славия“ си из-
кара два жълти картона 
и бе изгонен преди края 
на срещата. 

С оглед двата поред-
ни успеха очакванията 
на феновете бяха тимът 
да не загуби и реванша 

срещу „Локо“ 

и да продължи на четвъ-
ртфиналите за купата. 
А началните минути на 
срещата по нищо не 
предвещаваха какъв ще 
е крайният резултат. „Бе-
лите“ натиснаха още от 
първия съдийски сигнал 
и заредиха опасни атаки 
пред вратата на „желез-
ничарите“. Но фрапант-
ни пропуски направиха 
Курдов, Да Силва, Сан-
дански и Галин Иванов, 
а последният веднъж 
стреля и в лявата греда 
зад Митрев. 

С началото на второ-
то полувреме странно 
ситуацията се промени 
коренно. От агресията 
в играта на „Славия“ не 
бе останал и помен, а 
„железничарите“ бяха 
отборът, който атаку-
ваше опасно. Логично 
Базея даде преднина на 
гостите след шокираща 
грешка на Димо Атана-
сов, но дори резултат 0:1 
все още устройваше „бе-
лите“. Кошмарът дойде 

в 80-ата минута, когато 
отново Атанасов увисна 
пред финтиралия го Пи-
саров, а центрираната в 
пеналта топка бе засе-
чена от Том за 0:2. С това 
угаснаха и последните 
мечти за нещо запомня-
що се с марка „Славия“ 
този сезон. 

И напълно логично 
никой не се израдва на 
новата победа над „Ло-
комотив“, този път с 1:0 
в двубоя за първенство, 
отново в „Надежда“. 
Дори напротив – някои 
запалянковци се усъ-
мниха във феърплея на 
последните няколко из-
дания на дербито и не 
се израдваха на гола на 
Галин Иванов, дошъл в 
последните секунди на 
срещата. 

Последваха две

незаслужени 
загуби

от „Ботев“ (Пловдив) 
и  „Литекс“, и рутинен 
успех като гост над 
пълния аутсайдер „Пи-
рин“ в Гоце Делчев с 3:1. 
И срещу „канарчетата, и 
срещу ловчанлии слави-
стите демонстрираха на-
ченки на комбинативен 
и нападателен футбол, 
а особено в сблъсъка 
с „оранжевите“ създа-
доха и сериозен брой 
голови положения. Уви, 
късметът тогава бе ре-
шил да покрие „Литекс“, 
който измъкна крайния 
успех с 2:1. С толкова 
спечели и „Ботев“, но 
с нищо не убеди, че е 
клубът с петорно по-
висок бюджет на терена. 

Финалът на есенния 
дял на сезона предвиж-
даше два мача с тимове 
под чертата на изпада-
щите - „Любимец“ и „Чер-
номорец“. И след добро-
то представяне срещу 
силните съперници се 
очакваше „белите“ да 
вземат две категорични 
победи, с които оконча-
телно да се утвърдят над 
опасната зона. Точно то-
гава обаче футболистите 
на Милен Радуканов ре-
шиха отново да се изло-
жат, като завършиха 2:2 

с абсолютния дебютант 
в „А“ група „Любимец“. 
Нещо повече – те може-

ше и да загубят срещата, 
ако не бе изравнително-
то попадение на Чавдар 

„А“ група
XIV кръг

25 октомври 2013 г.
„Берое“ - „Славия“ 2:1

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Ди-
митров, 19. Ст. Велков, 22. Ге-
нев, 17. Атанасов, 10. Попара, 
23. Шалаев, 33. Г. Иванов, 8. 
Янков (66 – 75. Плезир), 91. Да 
Силва, 9. Курдов.
Голмайстори: 1:0 Каядо (29), 
1:1 Шалаев (44), 2:1 Каядо (57). 
Съдия: Христо Ристосков. 
Жълти картони: Р. Димитров, 
Шалаев, Атанасов.
Стара Загора, ст. „Берое“, 
1000 зрители. 

XV кръг
30 октомври 2013 г. 

„Славия“ - „Черно море“ 2:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Ди-
митров, 19. Ст. Велков (88 – 5. К. 
Велков), 22. Генев, 17. Атанасов, 
14. Сандански (90 – 26. Хри-
стов), 23. Шалаев, 33. Г. Иванов, 
10. Попара, 91. Да Силва (84 – 
11. Р. Василев), 9. Курдов.  
Голмайстори: 1:0 Попара (34), 
2:0 Курдов (83).
Съдия: Димитър Андреев.
Жълти картони: Курдов, Ата-
насов, Сандански, Петков. 
София, ст. „Славия“, 300 зри-
тели. 

XVI кръг
2 ноември 2013 г. 

„Лудогорец“ - „Славия“ 4:0
„Славия“: 32. Кунчев, 20. Р. 
Димитров, 19. Ст. Велков, 22. 
Генев, 17. Атанасов, 10. Попара 
(83 – 26. Христов), 14. Сандан-
ски, 23. Шалаев, 33. Г. Иванов, 
91. Да Силва (77 – 77. Алек-
сандров), 9. Курдов (84 – 11. Р. 
Василев). 
Голмайстори: 1:0 Безяк (4), 2:0 
Безяк (9), 3:0 Марселиньо (16), 
4:0 Абало (71).
Съдия: Калин Людмилов.
Жълти картони: Да Силва, 
Атанасов.
Разград, ст. „Лудогорец Аре-
на“, 1000 зрители.

Янков, дошло от спорна 
дузпа за фаул срещу Да 
Силва. 

Все пак срещу „Чер-
номорец“ славистите 
показаха малко по-
доброто си лице. Бур-
газлии нямаше какво 
да противопоставят на 
столичани, но въпреки 
това успехът дойде труд-
но. Двубоят бе завързан 
до втория гол, който за-
щитникът на „акулите“ 
Венелин Филипов сам 
вкара в своята врата. А 
най-важното след по-
следния съдийски сиг-
нал бе, че отборът завъ-
ршва годината с победа. 

Отсега изглежда ясно, 

че „Славия“ едва ли ще 
изпадне в конкуренция 
с четири почти фалира-
ли клуба („Нефтохимик“, 
„Пирин“ (ГД), „Любимец“ 
и „Черноморец“), някои 
от които може изобщо 
да не започнат първен-
ството напролет. За-
това най-важно в този 
окончателно провален 
сезон е Радуканов да 
обиграе състав, който 
да донесе повече ра-
дост на запалянковците 
другата година. Защото 
страданията, причинени 
от футболния тим в по-
следните години, вече 
станаха твърде много. 

Иван ЖИКОВ

21. Пашов, 3. Банин (60 – 14. Сан-
дански), 91. Да Силва (87 – 17. 
Атанасов), 8. Янков, 23. Шалаев, 
33. Г. Иванов (90 – 11. Р. Василев), 
9. Курдов. 
Голмайстори: 0:1 Шалаев (4), 
0:2 Янков (24), 1:2 Башов (41), 1:3 
Курдов (58). 
Съдия: Димитър Андреев. 
Жълти картони: Банин, Р. Ди-
митров. 
Гоце Делчев, градски стади-
он, 400 зрители. 

XXI кръг
7 декември 2013 г. 

„Славия“ - „Литекс“ 1:2
„Славия“: 1. Петков, 21. Пашов, 
5. К. Велков, 19. Ст. Велков, 17. 
Атанасов, 3. Банин, 91. Да Сил-
ва, 8. Янков, 23. Шалаев (84 – 
11. Р. Василев), 33. Г. Иванов, 9. 
Курдов.
Голмайстори: 0:1 Ваюши (31), 
1:1 К. Велков (57), 1:2 Стр. Попов 
(74). 
Съдия: Никола Попов. 
Жълти картони: Шалаев, Да Силва, 
К. Велков, Банин, Атанасов. 
София, ст. „Славия“, 100 зрители. 

XVII кръг
9 ноември 2013 г. 

„Славия“ - „Нефтохимик“ 2:0
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Дими-
тров, 19. Ст. Велков, 22. Генев, 17. 
Атанасов, 14. Сандански, 33. Г. 
Иванов, 8. Янков (77 – 10. Попа-
ра), 23. Шалаев, 91. Да Силва (69 
– 4. М. Василев), 9. Курдов (90 – Р. 
Василев). 
Голмайстори: 1:0 Янков (3), 2:0 
Да Силва (31).
Съдия: Николай Йорданов.
Жълти картони: Шалаев, Генев, 
Попара. 
София, ст. „Славия“, 300 зри-
тели. 

XVIII кръг
22 ноември 2013 г. 

„Локомотив“ (София) -
 „Славия“ 0:1

„Славия“: 12. Е. Петров, 20. Р. 
Димитров, 5. К. Велков, 22. Генев, 
21. Пашов, 3. Банин, 91. Да Силва 
(90 - Атанасов), 23. Шалаев, 8. Ян-
ков, 33. Г. Иванов, 9. Курдов (90 – 
11. Р.  Василев).
Голмайстор: 0:1 Г. Иванов (89).
Съдия: Георги Йорданов
Жълти картони: Шалаев, Да 
Силва, Пашов. 
София, ст. „Локомотив“, 200 
зрители. 

XIX кръг
1 декември 2013 г. 

„Славия“ - „Ботев“ (Пловдив) 1:2
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Дими-
тров, 5. К. Велков, 22. Генев, 21. 
Пашов, 3. Банин, 91. Да Силва (75 
– 4. М. Василев), 8. Янков, 14. Сан-
дански (81 – 11. Р. Василев, 33. Г. 
Иванов, 9. Курдов. 
Голмайстори: 1:0 Курдов (19), 
1:1 Анисе (31), 1:2 Вандер (61).
Съдия: Цветан Кръстев. 
Жълти картони: Пашов, Банин.
София, ст. „Славия“, 500 зрители. 

XX кръг
4 декември 2013 г. 

„Пирин“ (Гоце Делчев) - 
„Славия“ 1:3

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Дими-
тров, 5. К. Велков, 19. Ст. Велков, 

XXII кръг
11 декември 2013 г. 

„Любимец“ - „Славия“ 2:2
„Славия“: 1. Петков, 21. Пашов, 5. К. 
Велков (25 – 22. Генев), 19. Ст. Велков, 
17. Атанасов, 3. Банин, 20. Р. Дими-
тров, 8. Янков, 23. Шалаев (75 – 11. Р. 
Василев), 33. Г. Иванов, 9. Курдов.  
Голмайстори: 1:0 Огнянов (6), 1:1 К. 
Велков (7), 1:2 Янков (55-дузпа), 2:2 
Вълчанов (57). 
Съдия: Стефан Павлов. 
Жълти картони: Петков, Курдов, 
Янков. 
Любимец, градски стадион, 200 
зрители. 

XXIII кръг
15 декември 2013 г. 

„Славия“ - „Черноморец“ 2:0
„Славия“: 1. Петков, 21. Пашов, 
19. Ст. Велков, 22. Генев, 17. Атана-
сов (90 – 4. М. Василев), 3. Банин 
(16 – 14. Саднански), 20. Р. Дими-
тров, 8. Янков (87 – 11. Р. Василев), 
23. Шалаев, 33. Г. Иванов, 9. Кур-
дов. 
Голмайстори: 1:0 Янков (23), 2:0 В. 
Филипов (62-aвтогол).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълт картон: Г. Иванов. 
София, ст. „Славия“, 200 зрители. 

Радослав Димитров и съотборниците му записаха 
втора незаслужена загуба от „Ботев“ този сезон

Чавдар Янков и „Славия“ 
биха „Локомотив“ два 
пъти в „Надежда“ - по 
веднъж за първенство-
то и за купата

Фернандо да Силва бе сред авторите на много-
бройните пропуски при загубата от „Литекс“

СТАТИСТИКА

КУПА НА БЪЛГАРИя
1/8-финал, първа среща

6 ноември 2013 г. 
„Локомотив“ (София) - „Славия“ 1:2

„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 19. Ст. Велков, 22. Генев (69 – 5. 
К. Велков), 21. Пашов, 14. Сандански, 91. Да Силва, 23. Шалаев, 10. 
Попара (42 – 8. Янков), 33. Г. Иванов, 9. Курдов (87 – Р. Василев). 
Голмайстори: 1:0 Сота (7), 1:1 Ст. Велков (53), 1:2 Курдов (82). 
Съдия: Цветан Кръстев. 
Жълти картони: Янков, Курдов. 
София, ст. „Локомотив“, 150 зрители. 

1/8-финал, реванш
15 ноември 2013 г. 

„Славия“ - „Локомотив“ (София) 0:2
„Славия“: 1. Петков, 20. Р. Димитров, 5. К. Велков, 22. Генев, 17. Ата-
насов (83 – 11. Р. Василев), 14. Сандански, 91. Да Силва, 8. Янков (72 
– 10. Попара), 23. Шалаев, 33. Г. Иванов, 9. Курдов.
Голмайстори: 0:1 Базея (53), 0:2 Том (80).
Съдия: Калин Людмилов. 
Жълти картони: Сандански, К. Велков. 
София, ст. „Славия“, 200 зрители.  
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Той е едно от ярките 
имена в историята на 
„Славия”. Оставил сери-
озна диря в два спорта 
– лека атлетика и фут-
бол. 

Трендафил Терзий-
ски е роден на 23 април 
1942 година и както сам 
той казва попада малко 
случайно в спорта. На 
общовойскова спар-
такиада е забелязан 
след като на 100 метра 
гладко бягане печели с 
11 секунди. „Улицата и 
училището бяха голя-
мата школа за моето 
поколение. Едно време 
там много спортувах-
ме и това ми помогна 
да постигна сетне 
доста в спорта. След 
казармата работих в 
едно предприятие и в 
друго състезание – ра-
ботническо, този път 
спрях хронометъра на 
10,8 сек. Това накара 
треньора Александър 
Нечев да ме вземе в 
отбора. Оттам само 
за месец-два работа 
смъкнах времето на 
10,6 сек., която разлика 
за нашия спорт е мно-
го сериозна за толкова 
кратко време. Вече бях 
в полезрението на на-
ционалния треньор Ми-
хаил Бъчваров. Това са 
двамата наставници, 
на които съм изключи-
телно благодарен за 
понататъшното си 
развитие”, откровен е 
бате Трендо. И наисти-
на резултатите го до-
казват. През 1968 г. Тер-
зийски става, не само 
шампион на 200 метра, 
но и първият българин 
преодолял разстоя-
нието под 21 секунди. 
Славистът подобрява 
13-годишния рекорд 
на наставника си в на-
ционалния тим Михаил 
Бъчваров като записва 
20,9 сек. На следващата 
1969 г. Терзийски пе-
чели титлата на 60 м. в 
зала и защитава шам-
пионското си реноме 

Трендафил 
Терзийски: „Гордея се, че съм славист!” 

на 200 м. на открито с 
21,5 сек., а на 20 септем-
ври в София изравнява 
върховото си пости-
жение. Същата година 
в турнира за купата на 
Европа в Атина оставя 
зад себе си показалия 
най-добър резултат за 
сезона Крюгер, сприн-
тьор от ФРГ. За победа-
та разказва самият Тер-
зийски: „По-късно, вече 
бях като кондиционен 
треньор в „Славия”, в 
столицата на Гърция 
през 1978 г. щяхме да 
играем втори финал 
за Балканската купа и 
преди мача момчета 
от състава видяха във 
фоайето на ст. „Кара-
искакис” еднометрова 
моя снимка от победа-
та и доста се респек-
тираха.” 

Пътят на Трендафил 
Терзийски продължава 
във футбола, след като 
през 1970 г. получава 
тежка контузия в зала 
„Фестивална” и след 
няколко балкански и 
републикански титли 
спира с активния спорт. 
Започва с атлетическа-
та подготовка във фут-
болния тим на Перник, 
където е помощник 
треньор на Богомил Пу-
шев. „Няма да скрия, че 
когато по-късно дойде 
поканата да се върна в 
„Славия” това бе като 

с б ъ д н а т а 
мечта за 
мен, споде-
ля Терзий-
ски. Помня 
като днес, 
че това бе 
през лято-
то на 1974 
г. След като 
с в ъ р ш и 
трениров-
ката стар-
ши тре-

ньорът Атанас Пърже-
лов ме извика на чети-
ри очи в съблекалнята 
и ме попита, какво ще 
направя в състава, ако 
най-важното в леко-
атлетическата подго-
товка за футболисти-
те - „тестът на Купър” 
е след два дни. Отгово-
рих му изчерпателно и 
той извика домакина 
да ми подготвят шкаф-
че в съблекалнята. Бях 
издържал първия си 
изпит като кондици-
онен треньор. Малко 
по-късно д-р Мано-
лов, голям славист ми 
подхвърли, че ако опра-
вя проблема с бягането 
на Андрей Желязков ще 
бъде невероятен успех. 
Амбицирах се и заедно с 
Жужо намерихме изход 
и сетне той стана во-
дещ в тренировъчния 
процес. Същия сезон 
- 1974/75 г. на послед-
валия общонациона-
лен тест на ст. „Васил 
Левски”, осем мои възпи-
таници пробягаха 100 
метра за по 11 секунди! 
Разбира се, състезате-
лите от тогавашния 
тим на „белите” имаха 
неоспорими качества, 
но с необходимия под-
ход те успяха да ги ре-
ализират. „Славия” по 
времето на Пържелов 
играеше на скорост, 
модерно за времето 

си. Днес се говори за 
тоталния футбол, за 
преливането на отдел-
ните линии, ние това 
го бяхме направили още 
тогава. С него се разби-
рахме само с поглед. 

Когато той пое на-
ционалния тим през 
1978 г., при нас дойде 
друг голям треньор 

получава. Вече бях го-
ворил за това и с част 
от състезателите, 
отвърнах му, че е зара-
ди промяната на сти-
ла. Тогава решихме едно 
полувреме да играем 
по стария начин и ако 
се получи го връщаме. 
На почивката водихме 
с 3:0 и Младенов като 

колектив. Държаха 
много на клуба и не се 
жалеха. Един път Чав-
дар Цветков бе с тежка 
контузия и лекарят го 
накара да държи пове-
че от час торба с лед 
на крака. Чаво въпре-
ки това стисна зъби 
и игра. Ваньо Костов с 
разбита фибула, само 
каза да го стегнат с 
една шина и излезе на 
терена. За нас се гово-
реше за методиката ни 
и дисциплината на те-
рена, а не за купуване на 
точки, както другаде. 
Някои от мачовете ни с 
чуждестранни състави 
бяха като по учебник. 
Победите над „Спарта” 
(Прага) и „Малмьо” в Со-
фия, примерно. Бекове-
те летяха по крилата, 
а фланговите напада-
тели се връщаха да ги 
подсигуряват. Играта 
ни бе с много високо 
темпо. Съперниците 
изнемогваха.  

В работата си, вина-
ги съм гледал да пазя ав-
торитета на старши 
треньора, както и да 
търся индивидуалния 
контакт с всеки фут-
болист. Психологията 
е много важно нещо в 
спорта. Спомням си 
един случай през 1977 
г., когато заради орга-
низационни неуредици 
пристигнахме за мача 
с „Хамбургер ШФ”, бук-
вално минути преди 
срещата. Пържелов 
открито заяви, че зара-
ди това снема отговор-
ността от играчите 
относно изхода на дву-
боя. И в този момент 
нашите момчета усе-
тиха една подкрепа. Аз 
също ги оставих на за-
грявката всеки сам да 
прецени как да се под-
готви, за да изпуснат 
напрежението. Само 
на вратаря ни Стойчо 
Стефанов, виждайки го 
че изпуска топката му 
подхвърлих: „Пробвай 
да ги избиваш”. Той видя 
че се получава и се от-
пусна. На терена изне-
сохме истинска лекция 
и бихме с 3:2. След сре-
щата един мениджър 

ни покани на вечеря и 
заяви, че на седем души 
веднага би направил 
трансфер в Бундеслига-
та, но тогава времена-
та бяха други.”      

Самият Терзийски 
успява да работи на 
Запад и да постигне 
редица успехи. За този 
етап от кариерата си 
разказва отново той: 
„След като през лято-
то на 1986 г. Младенов 
стана национален се-

ших да напусна поста 
и малко по-късно ме 
потърсиха португалци 
по препоръка на Мла-
денов, той бе работил 
вече там. Така попад-
нах в тима на „Фарен-
зе”, който заварих на 
15-та позиция с едва 
пет точки. В състава 
имаше по 11 португал-
ци и бразилци. Сетне 
стигнахме до четвъ-
рто място, спечелихме 
и купата. Получих по-

футболист. Създадох 
си неприятности с Пе-
реш, но давам примера, 
за да се знае, че не само 
сърбите си помагат в 
чужбина. Радвам се, че и 
той, и Ивайло Йорданов 
сетне, показаха големи-
те си качества. Удо-
волствие бе да работя 
с Луиш Фиго, както и 
с осем юноши, които 
станаха първи в света 
при младежите с Кар-
лош Кейрош. Бях после в 

е моята сладка болка! 
Тя ми даде много, как-
то и аз оставих нещо 
за историята на този 
велик клуб. Хората, ко-
ито идват тук трябва 
да знаят за големите 
традиции и успехи на 
„белите”. Трябва да има 
приемственост. Ако не 
уважаваш тези преди 
теб, а завиждаш, няма 
как да успееш и ти са-
мият. Другото важно 
нещо е да надграждаш, 

Отново 
победен 
финал за 
лекоатлета 
Терзийски  

Христо Младенов. За 
който беше ясно, че фи-
гурите са наместени 
вече на терена и той 
не ги пипна, но в нача-
лото промени схемата 
и играехме с едно докос-
ване. Търсеше се паса, 
сигурността, а топ-
ката се изнасяше по-
бавно. Заредиха се ня-
колко неуспешни мача 
и Младенов ме пита 
мен, като по-отдавна 
в тима, защо така се 

интелигентен човек, 
отвърна: „Така искам 
да виждам състава си.” 
и продължихме. Тези 
двама треньори, както 
и Александър Илиев са 
наставниците, с които 
ми е било най-приятно 
да работя. Другото 
нещо, което трябва 
да изтъкна, е че в „Сла-
вия” по моето време 
1974-1986 г. имаше едни 
чудесни футболисти, 
които бяха истински 

лекционер, ръковод-
ството на „Славия” 
не успя да му намери 
достоен заместник. 
И ми предложиха вре-
менно аз да водя тима. 
Както се казва няма 
нищо по-постоянно 
от временното и така 
бях старши треньор 
почти цяла есен. Стар-
тирахме много силно и 
бяхме водачи в един мо-
мент, но бях привикан 
от зам.шефа на феде-
рацията Ангел Шишков 
и ми заяви, че нямам 
лиценз. Много стран-
но, както в началото 
това не бе проблем, а 
след добрата серия на 
„Славия” стана?! Ре-

кана от водещите ти-
мове, като приех тази 
на „Спортинг”, защото 
беше първа. В Лисабон 
прекарах незабравими 
години, като тук ще по-
соча само един пример. 
Старши треньорът 
Мариньо Переш, ми 
заяви да кажа на пре-
зидента, че Красимир 
Балъков е слаб футбо-
лист, за да привлече 
явно той някой негов 
човек. Веднага звъннах 
на Желязков, който 
отвърна, че Балъков е 
превъзходен играч. 30 
минути по-късно ни по-
вика президентът на 
клуба и на въпроса му 
отвърнах, че е чудесен 

„Барселона” при Кройф 
и наследилия го Боби 
Робсън. Ако знаех добре 
английски щях да оста-
на в тима. Това изтъква 
и Жозе Мауриньо в кни-
гата си. Как се е учил от 
професионализма на 
българина Трендафил 
Терзийски. Радващо е, не 
само признанието му, 
но и това как е останал 
земен, въпреки цялата 
му слава. Добре е да 
се учим на такъв тип 
скромност. А аз се гор-
дея и за друго, че реали-
зацията ми в чужбина е 
възможна и заради на-
правеното в „Славия”. 
Горд съм, че съм излязъл 
от този клуб. „Славия” 

да се учиш от ново-
стите всеки ден. И да 
се раздаваш в работа-
та си. Аз се раздавах за 
отбора повече, откол-
кото за семейството 
си, в добрия смисъл на 
думата. За един добър 
тренировъчен процес е 
важно да се знае пасва 
ли схемата на игра кон-
кретно за този състав. 
Какъв е климатът в 
съблекалнята. Вярват 
ли ти състезатели-
те. Психологията е на 
предно място. Спече-
лиш ли доверието на 
един човек, той е готов 
на всичко за теб.”.  

Подготви: 
Камен ОГНЯНОВ

Отборът на „Славия“ за сезон 1976/77 г. от ляво на дясно първи ред-седнали: Иван Чакъров, 
Георги Минчев, Атанас Александров, Чавдар Цветков, Милчо Евтимов, Георги Тодоров и Петър 
Миладинов. Втори ред прави: Трендафил Терзийски (кондиционен треньор), Тодор Тодоров, Ве-
ско Ганчев, Божидар Григоров, Илия Величков, Ваньо Костов и Атанас Пържелов (старши тре-
ньор). Трети ред прави: Боян Евтимов, Андрей Желязков, Иван Ненчев, Петър Цолов, Георги 
Дерменджиев, Иван Илиев и Стойчо Стефанов.

Трендафил Терзийски слиза от самолета при 
поредния мач на „белите” в чужбина
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В края на юбилей-
ната си стотна 
годишнина „бе-

лият” футболен клуб 
показа, че традициите 
са благороден спътник 
на „Старата дама на 
родния спорт” и на-
гради най-големите си 
живи футболни леген-
ди.

На 17 декември 2013 
г. специални възпоме-
нателни медали и су-
венири на „белите” по-
лучиха над 50 играчи, 
събрали се на търже-
ствен купон в ресто-
рант-градина „Славия”. 
Общо 77 комплекта 
награди бяха пригот-
вени, като списъкът на 
призьорите бе обявен 
предварително.

Легендите бяха 
представители основ-
но на три поколения. 
Едно от тях бе великият 
„бял” отбор, който пръв 
в българския футбол 
стига и играе на евро-
пейски полуфинал, за 
КНК през 1967 г. Тази 
генерация има в акти-
ва си половин дузина 
медали от вътрешния 
шампионат и три купи 
на страната. Другото 
страхотно поколение 
е тимът, спечелил два 
пъти купата през 1975 
и 1980 г., оставил не-
заличими спомени с 
цялостното си предста-
вяне във втората по-
ловина на 70-те години 
и началото на 80-те. А 
третият голям отбор 
е съставът, направил 

историческия дубъл 
през 1996 г. Отличе-
ни, разбира се бяха и 
състезатели от други 
селекции на „белите”, 
оставили диря през го-
дините.

„Благодаря Ви, че 
сте направили толко-
ва много за любимата 
ни „Славия” – обърна 
се към легендите пре-
зидентът на клуба 
Венцеслав Стефанов. – 
Мога да ви обещая, че 
няма да пожалим сили 
нашият отбор отно-
во да е на подобаващо 
място в класирането, 
така че моите внуци 
и вашите деца да не се 
срамуват от него.”

„Ако феновете са 
душата на един от-
бор, то играчите са 
сърцето – обърна се 

„Славия”.  – Вие сте на-
писали златни стра-
ници в историята на 
„Славия” и от името 
на вашите поклонни-
ци, феновете на „бели-

вия” за наградата и 
признанието”, лакони-
чен бе Наско Сираков, 
който е голмайстор и 
капитан на отбора от 
1996 г. А президентът 
Стефанов изтъкна при 
награждаването, че в 
„белия” клуб не забра-
вят заслугите на никой, 
за разлика от другаде.

От ПФК „Славия” 
уточняват, че са награ-
дени и следните бивши 
треньори и служители: 
Иван Кузов  – дългого-
дишен секретар на клу-
ба, Васил Григоров  – 
бивш председател, д-р 
Михаил Илиев – дълго-
годишен лекар на от-
бора, Трендафил Тер-
зийски – дългогодишен 
кондиционен треньор 
и Иван Вуцов  – бивш 
старши треньор. Тех-

Част от великите играчи през 60-те години: Отляво 
надясно: Иван Давидов, Александър Шаламанов, 
Антон Кръстев, Петър Петров, Стоян Алексиев, 
Емануил Лукач, Михаил Мишев, Георги Гугалов, Георги 
Харалампиев и Димитър Ларгов

Чавдар Цветков 
поставя автографа 

си в специална книга, 
пред погледа на Андрей 

Желязков

Представители на още един голям отбор, този в периода 1974-1981 г. Отляво надясно първи 
ред: Георги Минчев, Милчо Евтимов, Андрей Желязков и Илия Величков. Втори ред: Петър Ми-
ладинов, Костас Исакидис, Чавдар Цветков и Иван Чакъров.

Отличени футболисти и треньори с принос в последните 20 години: Отляво надясно първи ред: Георги Харалампиев, 
Атанас Киров, Владимир Тодоров, Мирослав Миронов, Михаил Захариев, Кирил Джоров, Мартин Кушев и Владко Ша-
ламанов. Втори ред: Тодор Праматаров, Стефан Колев, Здравко Здравков, Венцеслав Стефанов (президент), Чавдар 
Цветков, Ивелин Пенев, Владимир Иванов, Наско Сираков, Йордан Петков и Петър Цветанов.

към великите футболи-
сти Камен Огнянов от 
името на Обществения 
комитет „100 години 

те”, Ви благодаря за не-
забравимите мигове, 
които сте ни дали.” 

„Благодаря на „Сла-

ните призове ще бъдат 
връчени допълнител-
но. 

Междувременно на 

друго тържество бяха от-
личени и 22-ма деятели 
на „Славия”, сред които 
и екипа на „белия” вест-

Венцеслав Стефанов награждава най-
възрастния от ветераните 90-годишния 
Петър Данаилчев (Петела)  

Приз за Александър 
Шаламанов

ник, който вече пове-
че от 13 години отсто-
ява славистката кауза 
на своите страници.
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Петър Данаилчев (Петела) – най-възрастният сред ветераните на „Славия” - 90-годи-
шен, възпитаник на клуба.
Стефан Гецов (Цеко) – капитан на юношеския тим на „белите” шампион през 1947 г., на-
ционал, председател на клуба ветераните на „Славия”.
Добромир Ташков (Мирко) – три пъти вицешампион, има 163 мача и 97 гола, два пъти 
голмайстор на сезона, като треньор извежда „Славия” до европейски полуфинал през 
1967 г. и два пъти до купата, национален състезател и треньор.
Георги Борисов Гугалов (Гугала) – два пъти носител на купата, три пъти вицешампион 
и три пъти бронзов медалист от шампионата, където има 278 мача и 36 гола, национал.
Димитър Ларгов - три пъти носител на купата, вицешампион и бронзов медалист с 220 
мача и 19 гола за А група, част от отбора европейски полуфиналист - 1967 г., национал, 
участник на световно първенство през 1966 г., бивш председател на БФС, ФК „Славия” и 
ДФС „Славия”.
Йордан Йосифов (Данчо) – бронзов медалист от Олимпиадата през 1956 г. с национал-
ния, носител на купата и вицешампион със 110 шампионатни мача за „Славия”.
Борис Евтимов (Боце) – юноша на клуба, вицешампион с 83  мача и 5 гола.
Димитър Иванов (Хулигана) – вицешампион със 71 мача и 4 гола в първенството. Един 
от първите вратари у нас голмайстори.
Михаил Мишев (Мишката, Горнобанският кмет) – три пъти носител на купата, вице-
шампион и бронзов медалист от шампионата, където има 179 мача и 51 гола, част от 
тима - европейски полуфиналист през 1967 г.
Александър Шаламанов (Шами)  - два пъти избиран за футболист на годината, три 
пъти носител на купата, вицешампион и бронзов медалист от шампионата, където има 
262 мача и 2 гола, два носител на купата по спортсменство, част от отбора станал ев-
ропейски полуфиналист през 1967 г., национал с 42 мача за А отбора, участник на две 
световни първенства.
Георги Харалампиев (Ампето) - два пъти носител на купата, вицешампион и бронзов 
медалист с 200 мача и 25 гола за А група, европейски полуфиналист през 1967 г., нацио-
нал; част от треньорския екип при дубъла от 1996 г.
Иван Давидов (Давидката)  – два пъти носител на купата, вицешампион и бронзов 
медалист от шампионата, където има на сметката си 201 мача и 12 гола, част от тима 
станал европейски полуфиналист през 1967 г. национал, играл два пъти на световно 
първенство.
Стоян Алексиев (Стойката) - два пъти носител на купата, вицешампион и бронзов ме-
далист за първенството, европейски полуфиналист, със 162 мача в елита, национал.
Антон Кръстев (Тони) – два пъти носител на купата, двукратен бронзов медалист от 
шампионата, национал, европейски юношески първенец.
Петър Петров (Пецата) – три пъти носител на купата, вицешампион и бронзов меда-
лист от шампионата, където има на сметката си 222 мача и 8 гола, част отбора станал 
европейски полуфиналист през 1967 г.
Емануил Манолов (Еми) – три пъти носител на купата, вицешампион и бронзов меда-
лист от шампионата, където има на сметката си 144 мача и 4 гола, част от отбора станал 
европейски полуфиналист през 1967 г.
Стефан Пашоолов – двукратен бронзов медалист за първенството, носител на купата, 
дълги години работи като треньор в школата на клуба.
Любен Тасев – три пъти носител на купата, вицешампион и бронзов медалист от шам-
пионата, където има на сметката си 241 мача и 47 гола, част отбора станал европейски 
полуфиналист през 1967 г.
Петър Христов (Пепи) - носител на купата, вицешампион и бронзов медалист за А гру-
па, европейски полуфиналист през 1967 г.
Стоян Вражев – носител на купата, вицешампион и бронзов медалист от шампионат, 
част от отбора станал европейски полуфиналист през 1967 г.
Емануил Лукач - трикратен бронзов медалист, част от тима - европейски полуфиналист.
Божидар Григоров (Боби Григ) – футболист №1 на България за 1976 г., носител на ку-
пата и два пъти бронзов медалист,  има на сметката си 301 мача и 128 гола, национал.
Георги Йорд. Георгиев – двукратен бронзов медалист, с 90 мача и 24 гола за клуба.
Виктор Йонов - бронзов медалист от шампионата, където има 167 мача, национал.
Андрей Желязков (Жужо) – футболист №1 на България за 1980 г., два пъти носител на 
купата, вицешампион и бронзов медалист от шампионата, където има рекордните за 
клуба 338 мача и 134 гола, национал с 54 мача и 14 гола за А отбора, участник на светов-
но първенство.
Милчо Евтимов – два пъти носител на купата, вицешампион и бронзов медалист от 
шампионата, където има на сметката си 221 мача и 3 гола, национал, работи дълги го-
дини в школата.
Иван Чакъров – два пъти носител на купата, вицешампион и три пъти бронзов меда-
лист от шампионата, където има 201 мача и един гол.
Георги Илиев Гугалов (Малкия Гугал) – два пъти носител на купата, вицешампион и 
три пъти бронзов медалист от шампионата, където има на сметката си 172 мача, най-
добър вратар у нас за 1980 г.
Чавдар Цветков (Чаво) – два пъти носител на купата, вицешампион и два пъти брон-
зов медалист от шампионата, където има 255 мача и 104 отбелязани гола, носител на 
купата по спортсменство за 1979 г., национал с 57 мача и 15 гола, рекордно постижение 
за славист.
Ваньо Костов – два пъти носител на купата, вицешампион и бронзов медалист от шам-
пионата, където има 220 мача и 11 гола, национал.
Георги Минчев  – два пъти носител на купата, вицешампион и бронзов медалист от 
шампионата, където има 194 мача и 41 гола, национал.
Иван Илиев – два пъти носител на купата, вицешампион и бронзов медалист от шампи-
оната, където има 247 мача и 18 гола, национал. 
Костас Исакидис - носител на купата и бронзов медалист от шампионата, където запис-
ва 62 мача и 4 гола, национал
Илиян Алдев (Джери) – носител на националната и Балканската купа, четвъртфина-
лист в евротурнирите, 306 мача и 55 гола в елита. В почетните десетки на клуба.

Хронологичен списък на футболистите, които ПФК “Славия” награждава 
с почетен медал “За заслуги” по повод стогодишнината на клуба: 

Илия Величков (Гулията) - два пъти носител на купата, вицешампион и бронзов меда-
лист за първенството, европейски четвъртфиналист, 184 мача и 31 гола в елита.
Ботьо Малинов – носител на купата, вицешампион и бронзов медалист от шампиона-
та, където има на сметката си 161 мача и 8 отбелязани голове
Петър Миладинов (Пешко) – носител на купата, вицешампион от шампионата, където 
има 82 мача за „Славия”, впоследствие треньор на тима.
Георги Дерменджиев - носител на купата, вицешампион и бронзов медалист от шам-
пионата, европейски четвъртфиналист през 1981 г.
Иван Хайдарлиев (Харди) – два пъти носител на Балканската купа, вицешампион и 
бронзов медалист от първенството, където играе 264 мача и бележи 3 гола за „Славия” , 
носител на купата на страната за 1980 г.
Павлин Димитров - носител на купата, вицешампион и бронзов медалист от шампио-
ната, европейски четвъртфиналист през 1981 г., два пъти носител на Балканската купа, с 
210 мача и 8 гола в „А” група за клуба
Владимир Тодоров –рекордьор по брой мачове с юношеския отбор на България, шам-
пион за юноши, вицешампион с мъжкия тим на „Славия”
Младен Радков (Мечо) – носител на Балканската купа, бронзов медалист от първен-
ството, където играе 145 мача и бележи 40 гола за „Славия”
Петър Александров – два пъти носител на Балканската купа, рекордьор по брой вка-
рани голове за един сезон за славист, национал.
Антонио Ананиев (Банана) – два пъти носител на Балканската купа, вицешампион и 
бронзов медалист за първенството, с 206 мача в елита е рекордьор по брой срещи за 
вратар в клубната история, национал
Пламен Симеонов – два пъти носител на Балканската купа, бронзов медалист от пър-
венството, където има 146 мача и 35 гола, национал.
Ивайло Венков - два пъти носител на Балканската купа, бронзов медалист от А група, 
където записва 138 мача и 4 гола за „Славия”.
Мирослав Миронов – два пъти носител на Балканската купа, бронзов медалист за пър-
венството, с 97 мача и 14 гола в елита. Част от треньорския екип при дубъла от 1996 г.
Емил Кременлиев – вицешампион и бронзов медалист от първенството и купата на 
страната, национал играл на световно първенство.
Иван Миланов – юноша на клуба, бронзов медалист от първенството.
Валентин Игнатов – вицешампион и бронзов медалист от първенството и купата.
Ивелин Пенев (Иво) – вицешампион и двукратен бронзов медалист от първенството, 
със 144 мача и 7 гола за клуба в „А” група.
Руджерио Перейра (Джери) – първият бразилец в българския футбол, бронзов меда-
лист от първенството.
Диян Ангелов – шампион и бронзов медалист от първенството, носител на купата.
Цветозар Дерменджиев (Малкия Чико) – шампион и бронзов медалист от първен-
ството, носител на купата.
Михаил Захариев – шампион и бронзов медалист от първенството, носител на купата.
Здравко Здравков (Фози) – шампион и бронзов медалист от първенството, носител 
на купата, национал, участник на световно и европейско първенство, най-добър вратар 
у нас за 1996 г.
Цветан Здравков – шампион и бронзов медалист от първенството, носител на купата.
Владимир Иванов (Фугата) – шампион и бронзов медалист от първенството, носител 
на купата, национал участник на европейско първенство, като треньор прави юношите 
младша възраст на „Славия” шампиони през 2013 г.
Кирил Качаманов – шампион и бронзов медалист от първенството, носител на купата, 
със 151 шампионатни мача и 2 гола за клуба, в последствие бивш треньор на „белите”.
Атанас Киров – шампион и бронзов медалист от първенството. През 1996 г. „Славия” 
печели купата на България с негов гол.
Стефан Колев – капитан на тима направил златен дубъл с титла и купа през 1996 г. като 
треньор прави юношите старша възраст на „Славия” шампиони през 2009 г.
Наско Сираков – шампион и носител на купата през 1996 г. Голмайстор на отбора през 
сезона, с големи заслуги за спечеления от „Славия” дубъл. Национал, участник на све-
товни и европейски финали.
Мариус Уруков - шампион и бронзов медалист от първенството, има 119 мача и 12 гола 
за „Славия”, с която печели и купата през 1996 г.
Владко Шаламанов – бивш капитан на тима, с изиграни 99 мача и отбелязани 42 гола 
на ниво „А” група за „Славия”.
Симеон Чилибонов (Мони) – един от най-добрите халфове на клуба през 90-те години, 
за четири сезона има 54 мача, за А група, автор и на 18 гола.
Стойчо Драгов – шампион и бронзов медалист от първенството, носител на купата.
Стоян Ацаров – шампион и бронзов медалист от първенството, носител на купата.
Петър Цветанов - шампион и бронзов медалист от първенството, има 82 мача и беле-
жи 5 гола за „Славия”, с която печели и купата през 1996 г.
Тодор Праматаров - бронзов медалист от първенството, голмайстор за 1997 г.
Румен Панайотов - бронзов медалист от първенството с 57 мача и 9 гола за „Славия”.
Кирил Джоров – записал в „А” група 136 мача и 7 гола за клуба.
Тодор Колев – записал в „А” група 101 мача и 46 гола за клуба.
Мартин Кушев – записал в „А” група 115 мача и 53 гола за „Славия”, в последствие бивш 
треньор на „белите”.
Йордан Петков – записал на сметката си 182 шампионатни мача и 8 гола, девет сезона 
в „Славия”, бивш капитан на тима.
Благой Георгиев - юноша на клуба , има 178 мача и 46 гола на ниво „А” група за „Славия”, 
национал с 50 мача и 5 гола за първия тим.
Димитър Рангелов - юноша на клуба , записал 107 мача и 21 гола на ниво „А” група за 
„Славия”, национал с 30 мача и 3 гола за първия тим.
Чавдар янков - юноша на клуба , има 95 мача и отбелязани 14 гола на ниво „А” група за 
„Славия”, национал с 50 мача и 5 гола за първия тим.

13 кръг
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Славия 0:0
„Видима-Раковски” – „Спартак” (Варна) 0:0
„Оскар Е.Л.” (София) – „Левски” 1:3
„Любимец” – „Черно море” 0:2
„Пирин 2001” (Бл) – „Чавдар” (Етрополе) 1:0
„Берое” – „Светкавица” 4:0
ЦСКА – „Черноморец” 3:0
„Литекс” – „Ботев” (Пловдив) 4:2
14 кръг
„Спартак” (Варна) – „Славия” 0:1
„Ботев” (Пловдив)  - „Велбъжд” (Кюстендил) 2:0
„Черноморец” – „Литекс” 1:0
„Светкавица” – ЦСКА 2:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Берое” 1:2
„Черно море” – „Пирин 2001” (Бл) 3:2
„Видима-Раковски” – „Оскар Е.Л.” (София) 3:2
„Левски” – „Любимец” 7:1
15 кръг
„Славия” – „Ботев” (Пловдив) 0:0
„Любимец” – „Видима-Раковски” 0:3
„Велбъжд” (Кюстендил) – „Черноморец” 0:2
„Оскар Е.Л.” (София) – „Спартак” (Варна) 4:1
„Пирин 2001” (Бл) – „Левски” 1:0
„Берое” – „Черно море” 1:2
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе) 1:0
„Литекс” – „Светкавица” 10:1

Класиране след есенния дял:
1. „Литекс”  15 12 0 3 56-13 36 т.
2. „Левски”  15 11 2 2 47-12 35
3. „Черно море”  15 11 2 2 33-12 35
4. ЦСКА  15 11 1 3 36-11 34
5. „Ботев”  15 7 5 3 22-10 26
6. „Пирин 2001”  15 8 1 6 20-21 25
7. „Черноморец „  15 7 3 5 32-18 24
8. „Берое”  15 6 4 5 31-18 22
9. „Чавдар”  15 6 4 5 28-16 22
10.  „Славия”  15 6 4 5 17-14 22
11.  „Видима-Р-ски” 15 4 2 9 13-26 14
12.  „Спартак”  15 4 1 10 14-34 13
13.  „Оскар Е.Л.”  15 4 0 11 23-36 12
14.  „Светкавица”  15 3 2 10 13-48 11
15.  „Велбъжд”  15 2 2 11 12-45 8
16.  „Любимец”  15 1 1 13 10-73 4

10 кръг
„Ботев” (Пловдив) – „Славия” 5:1

„Берое” – „Верея” (Стара Загора) 1:0
ЦСКА – „Монтана” 2:0
„Левски” – „Лудогорец” 0:1
„Видима-Раковски” – „Черно море” 2:3
„Литекс” – „Черноморец” 0:0
„Пирин 2001” (Бл) – „Локомотив” (Пловдив) 1:2
11 кръг
„Славия” – „Видима-Раковски” 1:1
„Черноморец” – „Пирин 2001” (Бл) 2:0
„Верея” (Стара Загора) – „Ботев” (Пловдив) 0:0
„Лудогорец” – „Берое” 1:0
„Локомотив” (Пловдив) – „Левски” 0:1
„Чавдар” (Етрополе) – ЦСКА 0:2
„Черно море” – „Векта” (Пловдив) 1:1
„Монтана” – „Литекс” 0:6
12 кръг
„Славия” – „Верея” (Стара Загора) 4:2
„Видима-Раковски” – „Векта” (Пловдив) 0:1
„Пирин 2001” (Бл) – „Монтана” 3:0
„Левски” – „Черноморец” 5:0
„Берое” – „Локомотив” (Пловдив) 1:1
ЦСКА – „Черно море” 2:2
„Ботев” (Пловдив) – „Лудогорец” 3:1
„Литекс” – „Чавдар” (Етрополе) 3:1
13 кръг
„Лудогорец” – „Славия” 2:0
„Черно море” – „Литекс” 1:0
„Верея” (Стара Загора) – „Видима-Раковски) 3:1
„Локомотив” (Пловдив) – „Ботев” (Пловдив) 0:1
„Черноморец” – „Берое” 1:0
„Монтана” – „Левски” 0:1
„Чавдар” (Етрополе) – „Пирин 2001” (Бл) 2:1
„Векта” (Пловдив) – ЦСКА 0:1
14 кръг
„Славия” – „Локомотив” (Пловдив) 2:1
„Видима-Раковски” – ЦСКА 0:1
„Левски” – „Чавдар” (Етрополе) 2:2
„Пирин 2001” (Бл) – „Черно море” 0:1
„Литекс” – „Векта” (Пловдив) 7:1
„Берое” – „Монтана” 4:0
„Ботев” (Пловдив) – „Черноморец” 0:0
„Верея” (Стара Загора) – „Лудогорец” 1:0
15 кръг
„Черноморец” – „Славия” 2:0
„Черно море” – „Левски” 0:2
„Локомотив” (Пловдив) – Верея” (Ст. Загора) 3:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Берое” 2:0
„Векта” (Пловдив) – „Пирин 2001” (Бл) 2:0
„Лудогорец” – „Видима-Раковски” 2:0
„Монтана” – „Ботев” (Пловдив) 1:1
ЦСКА – „Литекс 0:0

Славистите родени през 1999 г. са 
лидери в столичното първенство

Отборът на „Сла-
вия”, Деца „А” 
(набор’99), са 

безапелационни водачи 
след края на първия дял 
в шампионата на София. 
Воденият от Иво Градев 
тим има 12 победи и само 
едно равенство от 13-те 
си мача от есенния дял в 
първенството. Спечеле-
ни са 37 точки от общо39 
възможни, а головата 
разлика на „белите” е впе-
чатляваща – 67:4.

В първа група на ро-
дените през 2000 г. (Деца 
„Б”) младите слависти 
заемат второто място в 
София след изиграване-
то на първия полусезон. 
Възпитаниците на стар-
ши треньора Цветослав 
Алтънов имат девет по-

беди, четири равенства 
и едва едно поражение, 
като активът им е 31 т. 
Головата разлика отново 

прави сериозно впечат-
ление – 67:5 Отстояние-
то до временния лидер 
е само три точки, а през 

Класиране след есенния дял:
 1. „Лудогорец” 15 12 1 2 36-12 37 т.
 2. „Литекс” 15 8 6 1 39-9 30 
 3. „Левски” 15 9 3 3 29-15 30 
 4. „Ботев” 15 8 5 2 24-12 29 
 5. „Черно море” 15 8 3 4 33-17 27 
 6. ЦСКА 15 7 4 4 18-12 25 
 7. „Черноморец” 15 6 5 4 24-23 23 
 8. „Берое” 15 5 5 5 15-12 20 
 9. „Векта” 15 5 3 7 15-23 18 
10. „Славия” 15 5 3 7 16-28 18 
11. „Верея” 15 5 2 8 17-28 17 
12. „Чавдар” 15 5 1 9 19-28 16 
13. „Локомотив” 15 4 2 9 14-21 14 
14. „Пирин 2001” 15 4 2 9 16-23 14 
15. „Видима-Р-ски” 15 3 2 10 14-30 11 
16. „Монтана” 15 2 1 12 5-41 7

9 кръг
„Славия” – „Септември” 4:1
„Атлетик” – „Локомотив” (София) 3:2
„ДИТ Спорт” – „Чавдар” (Етрополе) 1:2
„Левски” – „Левски-Раковски” 6:1
10 кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 2:1
„Атлетик” – „Септември” 2:3
„ДИТ Спорт” – „Левски-Раковски” 1:1
„Левски” – ЦСКА 1:1
11 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия” 1:4
„Септември” – „Локомотив” (София) 2:1
ЦСКА – „ДИТ Дпорт” 1:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Атлетик” 3:0
12 кръг
„Славия” – ЦСКА 2:0
„Локомотив” (София) – „Чавдар” (Етрополе) 0:4
„ДИТ Спорт”” – „Левски” 2:2
„Атлетик” – „Левски-Раковски” 1:3
13 кръг
„Левски” – „Славия” 2:1
ЦСКА – „Атретик” 4:1
„Левски-Раковски” – „Локомотив” (София) 2:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Септември” 3:2
14 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт” 0:2
„Септември” – „Левски-Раковски” 1:2
„Локомотив” (София) – ЦСКА 1:4
„Атлетик” – „Левски” 0:8

пролетта предстоят ре-
шителните мачове за 
спечелване на първата 
позиция в крайното кла-

сиране.
„Славия” продължава 

с колебливото си пред-
ставяне в Елитните юно-
шески групи на България 
до 19 и до 17 години. 
Старшата възраст, роде-
ни през 1995-а и 1996-а 
година, е в средата на 
таблицата след завърш-
ване на есенния дял, за-
емайки десетото място с 
22 точки. Младшата (ро-
дени 1997-а година) е на 
същата позиция в края на 
2013 година, а активът на 
тима е 18 т.

Отборът на 
"Славия" деца 
"А", родени 
1999-а година, 
е убедителен 
лидер в софий-
ското пър-
венство след 
есенния дял

Резултати и класирания от есенния дял от сезон 2013-2014 

Елитна юношеска група до 19 години

Елитна юношеска група до 17 години

Столично първенство, юноши младша „Б”,
родени 1998 г., първа група
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Класиране след есенния дял:
1. „Левски” 12 9 3 0 49-14 30 т. 
2. ЦСКА 13 9 2 2 41-13 29 
3. „Чавдар” 12 8 1 3 29-18 25 
4. „Славия” 13 7 2 4 32-20 23 
5. „ДИТ Спорт” 12 6 3 3 21-10 21 
6. „Левски-Раковски” 13 5 2 6 17-27 17 
7. „Септември” 12 3 2 7 20-27 11 
8. „Атлетик” 13 1 0 12 9-55 3 
9. „Локомотив” 12 0 1 11 9-43 1

9 кръг
„Славия” – „Левски-Раковски” 2:0
„Ботев 57” – „ВИА” 3:1
ЦСКА – „Септември” 1:1
„Локомотив” (София) – „Витоша” (Бистрица) 7:0
„Банкя 2009” – „ДИТ Спорт” 1:5
ФК „София” – „Елит-София” 0:2
„Чавдар” (Етрополе) – „Левски” 0:2
10 кръг
„Витоша” (Бистрица) – „Славия” 0:8
„Левски” – „Банкя 2009” 21:0
„Септември” – ВИА” 9:1
„ДИТ Спорт” – ФК „София” 9:0
„Елит-София” – „Ботев 57” 0:1
„Левски-Раковски” – „Чавдар” (Етрополе) 0:0
ЦСКА – „Локомотив” (София) 4:2
11 кръг
„Славия” – ЦСКА 0:0
ФК „София” – „Левски” 0:9
„Локомотив” (София) – „Септември” 0:4
„Банкя 2009” – „Левски-Раковски” 0:6
„Ботев 57” – „ДИТ Спорт” 0:3
„Чавдар” (Етрополе) – „Витоша” (Бистрица) 9:0
„ВИА” – „Елит-София” 1:0
12 кръг
„Локомотив” (София) – „Славия” 1:5
„Левски” – „Ботев 57” 9:0

„Септември” – „Елит-София” 0:0
„ДИТ Спорт” – „ВИА” 3:0
„Левски-Раковски” – ФК „София” 4:0
ЦСКА – „Чавдар” (Етрополе) 2:0
„Витоша” (Бистрица) – Банкя 2009” 2:1
13 кръг
„Славия” – „Септември” 1:0
ФК „София” – „Витоша” (Бистрица) 6:0
„Банкя 2009” – ЦСКА 0:9
„Ботев 57” – „Левски-Раковски” 1:3
„ВИА” – „Левски” 0:7
„Чавдар” (Етрополе) – „Локомотив” (София) 1:0
„Елит-София” – „ДИТ Спорт” 0:2

Класиране след есенния дял:
1. „Славия” 13 12 1 0 67-4 37 т. 
2. „Левски” 13 11 0 2 90-6 33 
3. ЦСКА 13 9 3 1 55-10 30 
4. „ДИТ Спорт” 13 10 0 3 45-21 30 
5. „Септември” 13 9 2 2 45-6 29 
6. „Левски-Раковски” 13 7 2 4 26-17 23 
7. „Чавдар” 13 6 2 5 20-15 20 
8. „Локомотив” 13 6 0 7 38-25 18 
9. ”Ботев 57” 13 4 1 8 25-36 13 
10. „ВИА” 13 3 1 9 10-37 10 
11. ФК „София” 13 3 1 9 16-45 10 
12. „Елит-София” 13 2 1 10 7-37 7 
13. „Витоша” 13 2 0 11 5-86 6 
14. „Банкя 2009” 13 0 0 13 5-109 0

9 кръг
„Славия” – „Септември” 11:0
„Левски” – „Левски-Раковски” 4:1
ЦСКА – „Ботев 57” 10:0
„ДИТ Спорт” – „Чавдар” (Етрополе) 1:1
„Люлин” – „Локомотив” (София) 0:8
10 кръг
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе) 4:0

„Ботев 57” – „Локомотив” (София) 0:4
„Люлин” – „Септември” 0:2
„ДИТ Спорт” – „Левски-Раковски” 0:2
„Левски” – ЦСКА 0:0
11 кръг
„Левски-Раковски” – „Славия” 1:1
„Септември” – „Локомотив” (София) 0:2
„Левски” – „Ботев 57” 17:0
ЦСКА – „ДИТ Спорт” 4:0
„Чавдар” (Етрополе) – „Люлин” 3:0
12 кръг
„Славия” – ЦСКА 3:0
„Ботев 57” – „Септември” 1:1
„Локомотив” (София) – „Чавдар” (Етрополе) 3:0
„Люлин” – „Левски-Раковски” 1:4
„ДИТ Спорт” – „Левски” 0:0
13 кръг
„Левски” – „Славия” 2:2
„ДИТ Спорт” – „Ботев 57” 4:0
ЦСКА – „Люлин” 4:0
„Левски-Раковски” – „Локомотив” (София) 0:2
„Чавдар” (Етрополе) – „Септември” 0:1
14 кръг
„Славия” – „ДИТ Спорт” 3:1
„Септември” – „Левски-Раковски” 2:3
„Локомотив” (София) – ЦСКА 1:1
„Люлин” – „Левски” 0:10
„Ботев 57” – „Чавдар” (Етрополе) 0:1

Класиране след края на есенния дял:
 1. „Левски” 14 10 4 0 69-4 34 т. 
 2. „Славия” 14 9 4 1 67-5 31 
 3.  „Локомотив”  14 9 3 2 42-15 30 
 4. ЦСКА 14 8 5 1 48-9 29 
 5. „Левски-Раковски” 14 7 2 5 23-22 23 
 6. „Септември” 14 6 2 6 26-39 20 
 7. „Чавдар” 14 4 2 8 19-28 14 
 8. „ДИТ Спорт” 14 2 4 8 12-31 10 
 9. „Люлин” 14 1 1 12 3-74 4
10. „Ботев 57” 14 0 1 13 5-87 1

Юноши младша „Б”, 
родени 1996 г.

Осминафинали:
„Славия” –
 „Левски-Раковски” 3:0
ОФК „Спартак” (Плевен) – 
„Локомотив” (Пловдив) 

1:1, 1:3 след дузпи 
„Ботев” (Пловдив) – 
„Бдин 1923” (Видин) 12:0
„Дунав 2010” (Русе) –
 „Сливен” 0:0, 4:3 след дузпи
„Левски” – „Оскар Е.Л.” 4:0
ПФК „Академик” (София) –
 „Лудогорец” 0:4
„Черно море” –
 „Черноморец” 0:2
„Берое” – „Литекс” 2:0
Четвъртфинали:
„Славия” – „Лудогорец” 2:1
„Черноморец” – 
„Дунав 2010” (Русе) 2:0
„Ботев” (Пловдив) – „Левски” 

1:1, 4:5 след дузпи
„Берое” – 
„Локомотив” (Пловдив) 3:0

Юноши младша „Б”,
родени 1998 г.

Осминафинали:
„Черноморец” –
„Славия” 1:0
„Литекс” – „Марек 2007” 
(Дупница) 6:0
„Добруджа” – 

Медиите и ме-
ниджърите в западна 
Европа оцениха голе-
мия талант на футболи-
ста на “Славия” Стефан 
Велков. Защитникът на 
“белите”, който е мла-
дежки и юношески на-
ционал на България, 
прикова вниманието 
на “Манчестър Юнай-
тед” където беше на 
проби за една седми-
ца през декември. В 
същото време британ-
ската преса в лицето 
на “Манчестър Ивнинг 
Нюз”, “Дейли Мейл” и 
“Дейли Стар” засипа с 
похвали младия сла-
вист. Мениджърите от 
континентална Европа 
също се възхитиха на 
качествата и таланта на 
Велков, който на едва 
16 години има 19 мача 
с екипа на “Славия” 
през есента на 2013 го-
дина.

Стефан Велков е 
оставил отлични впе-
чатления след престоя 

си на тренировъчна-
та база “Карингтън” 
в Манчестър, където 
ежедневно се подгот-
вят звезди на светов-
ния футбол като Робин 
ван Перси, Уейн Рууни, 
Луиш Нани, Рио Фърди-
нанд и Неманя Видич. 
Последните двама, 
който играят на поста 
централен защитник, 
също като Велков, са 
възхитени от предста-
вянето на “белия” юно-
ша. Неслучайно ан-
глийският шампион ще 
бъде първа опция за 

трансфер пред Велков 
през лятото на 2014 го-
дина. Цената му е око-
ло 1,5 милиона евро. 
При евентуален отказ 
на “червените дяволи” 
да купят бранителя, 
младият футболист ще 
може да преговаря с 
други клубове. Ита-
лианските грандове 
“Ювентус” и “Интер” 
(Милано) също са сред 
желаещите да вземат 
Велков в съставите си.

„Той беше наблюда-
ван в продължение на 
шест месеца от „Ман-

честър Юнайтед“, а и 
от още няколко много 
сериозни клуба. Съзна-
телно не сме давали 
гласност на това. По-
сле беше поканен на 
гости в Манчестър, 
за да се запознаят, да 
тренира с тях. Уверен 
съм, че Стефан трябва 
да отиде в някой голям 
европейски отбор, за 
да се развива“, заяви 
президентът на „Сла-
вия“ Венцеслав Стефа-
нов по повод пробния 
период на футболиста.

Стефан Велков е вто-

рият състезател на „бе-
лите“, който кара про-
би в „ Юнайтед“. През 
2010 г. алжирският вра-
тар Райс М‘боли също 
тренира с английския 
шампион, а след това 
игра успешно и на све-
товното първенство в 
Южна Африка.

Треньорите на ан-
глийския гранд са из-
готвили специална 
програма, по която ще 
се готви Велков през 
следващите месеци. 

„Стефан е модерен 
защитник, който при-
тежава атлетизъм, 
добри физически дан-
ни и техника. Пласи-
рането му и начинът, 
по който пази про-
тивниковите напада-
тели, са невероятни. 
Постоянната му по-
ява в първия отбор на 
„Славия“ му помага да 
придобие опит. От 
него се интересуват 
най-добрите в Европа, 
защото в момента 
има липса на централ-
ни бранители. Не знам 
дали точно „Интер“ се 
интересува от него, но 
имам отлични отно-
шения с този клуб. Не 
би било трудно да се 
договорим“, заяви ме-
ниджърът Улисе Сави-
ни пред италианските 
медии.

Асен ДАСКАЛОВ

Той е първият 
български хокеист, ми-
нал през отбори от три 
държави, известни като 
най-големите сили в 

играта: Чехия, Словакия 
и Швеция. И първият 
наш състезател, попад-
нал в шведския хокей.

Роден е през 1994 

г. Като дете тренира в 
„Славия“. От втората 
половина на първото 
десетилетие на XXI век 
заедно с други голе-
ми таланти на „бялата“ 
школа заминава зад 
граница. В Чехия играе 
в юношеските форма-
ции на „Бенатки“, „Млада 
Болеслав“ и „Мелник“. 
В Словакия за кратко 
е преотстъпен на „Пи-
ешчани“, а след това 
защитава цветовете на 
„Тополчани“. Именно от 
последния клуб преми-

нава в шведския „Уингс 
ХК Арланда“ (Стокхолм) 
през декември 2013 
г. Това е третото ниво 
на юношеския хокей в 
Швеция. „Уингс Арлан-
да“ е с добри шансове 
чрез квалификации да 
влезе на по-горното. 
Още при дебюта си за-
писва точка от асистен-
ция! В първите си три 
мача Мартин веднага 
загатна за потенциала 
си, показвайки че не 
случайно е в Швеция!

В началото на из-

минаващата 2013-а 
Мартин Николов бе 
капитан на младежкия 
национален отбор до 
20 г. при спечелването 
на второ място в трета 
дивизия на световното 
първенство в София - 
най-големият ни успех 
от 25 години насам при 
юношите и младежите. 
Играл е във всички на-
ционални гарнитури, 
включително и при 
мъжете.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Мартин Николов пише нова
страница за родния хокей

Мартин Николов (вляво) с треньора на новия 
си клуб в Швеция – канадецът Майк Бехарел

Стефан Велков впечатли 
„Манчестър Юнайтед“ 
и британската преса

Младият талант 
на „белите“ с двама 
от най-добрите цен-
трални защитници в 
света през последно-
то десетилетие Рио 
Фърдинанд (вдясно) и 
Неманя Видич

 Пиер Пиеров се превърна
в кошмар за ЦСКА

Юношите старша въз-
раст, родени след 1 януари 
1996-а година, спечелиха с 
2:1 у дома срещу „Лудогорец” 
(Разград). В 13-ата минута 
Емил Стоев центрира от-
ляво, гостите не изчистиха 
топката, тя достигна до Янис 
Карабельов и капитанът 
на „белите“ от 13-14 метра 
реализира за 1:0. В 33-ата 
минута Цветелин Ангелов 
премина защитата на гости-
те, Александър Георгиев го 
пресрещна и изчисти в кра-
ка на Ангелов, кълбото на-
прави парабола, прехвърли 
защитата и вратаря на „Лудо-
горец” и влезе в мрежата за 
2:0. През втората част тимът 
от Разград стигна до почетно 
попадение. 

„Славия” преодоля чет-
въртфиналите и при децата, 
родени след 1 януари 2000-
ата година. Младите слави-
сти разгромиха у дома със 
7:0 „Миньор” (Перник). По 
два гола реализираха Пиер 
Пиеров и Филип Кръстев. 
Кристиян Димитров и Геор-

ги Младенов добавиха по 
още един, а един път гостите 
си вкараха автогол. Жребият 
за полуфиналите в турнира 
ще бъде през пролетта на 
2014-а година.

Преди това, на осми-
нафиналите в турнира за 
купата на БФС, при децата 
„Б“, родени 2000-ата година, 
„Славия” надигра с 3:1 у дома 
ЦСКА. В 20-ата мин. Пиер 
Пиеров откри резултата с 
диагонален удар, а десет ми-
нути след това асистира на 

Ивайло Донев, който покачи 
аванса на „белите“. В 62-ата 
минута Пиеров реализира 
още един гол във вратата на 
„червените“, разписвайки се 
при изпълнение на двоен 
фаул в наказателното поле 
на ЦСКА. Почетното попа-
дение в полза на гостите 
падна в края на срещата. 
На осминафиналите юно-
шите старша възраст „Б“ 
от „бялата“ школа (родени 
1996 г.) надиграха „Лев-
ски-Раковски” с 3:0 у дома 
с голове след почивката. 
Юношеският национал 
Емил Стоев откри в 50-ата 
минута, а малко по-късно 
Марио Петков удвои аванса 
на славистите. Денис Йор-
данов оформи класическата 
победа в полза на „Славия”. 
Отборът на „белите“ при 
юношите младша възраст „Б“ 
(родени 1998 г.) отпадна на 
осминафиналите в турнира 
след минимално поражение 
с 0:1 в Бургас срещу местния 
„Черноморец”.

Страницата подготви Асен ДАСКАЛОВ

„Славия” се класира на два 
полуфинала за купата на БФС „Локомотив” (Пловдив) 0:2

„Лудогорец” – ЦСКА 1:3
„Черно море” – „ДИТ Спорт” 

2:2, 3:4 след дузпи
ОФК „Спартак” (Плевен) –
„Левски” 0:2
„Сливен” – 
„Ботев” (Пловдив) 0:5
„Берое” – „Монтана” 7:0

Деца „Б”, родени 2000 г.

Осминафинали:
„Славия” – ЦСКА 3:1
„Миньор” (Перник) – 
„Локомотив” 
(Горна Оряховица) 2:1
„Черноморец” –
„Черно море” 1:3
„Лудогорец” – 
„Монтана" 8:0
„Левски” –
„Ботев (Пловдив) 4:0
„Ботев 2002” (Пловдив) – 
„Берое” 2:1
„Добруджа” – 
„Локомотив” (Пловдив) 1:1, 

4:3 след дузпи
„Литекс” – „Септември” 1:0
Четвъртфинали:
„Славия” – 
Миньор” (Перник) 7:0
„Черно море” – „Ботев 2002” 
(Пловдив) 1:0
„Левски” – „Лудогорец” 1:0
„Литекс” – „Добруджа” 2:0

Турнир за купата на БФС:

Резултати и класирания от есенния дял от сезон 2013-2014 

Столично първенство, 
Деца „А”, родени 1999 г.

Столично първенство, 
Деца „Б”, родени 2000 г.
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Мъжкият хокеен от-
бор на „Славия“ остана 
на второ място в тур-
нира за националната 
купа. Това се случи след 
загубата на „белите“ хо-
кеисти от ЦСКА в мач, 
който имаше стойността 
на неофициален финал 
в надпреварата за тро-
фея. Преди това „белите“ 
бяха спечелили после-
дователно срещу НСА и 
младежкия национален 
отбор до 20 г.

След като въпроси-

„Славия“ не успя
да вземе купата 

телните около това дали 
изобщо ще се провеж-
да първенство за мъже 
през сезона бяха много, 
от родната федерация 
решиха то да се състои, 
макар и в доста съкра-
тен вариант. Програмата 
включва само два кръга, 
единият от които важи 
и за трофея за купата 
на България. Участието 
на младежкия национа-
лен отбор до 20 г. пък 
ще бъде по-скоро сим-
волично, тъй като той 

няма да бъде включен в 
крайното класиране на 
шампионата.

„Белите“ стартира-
ха сезона с убедителна 
победа срещу НСА на 
своя стадион. Последва 
успех и над младежката 
представителна селек-
ция, донесен от капи-
тана Василий Василев с 
попадение две минути 
преди края на двубоя. 
В мача срещу „червени-
те“ славистите изиграха 
равностойни първи две 
третини, но в третата се 
пропукаха. Головете за 
„Славия“ отбелязаха То-
мислав Георгиев и Алек-
сандър Тодоров.

В първия си двубой 
от втория кръг слависти-
те трудно надвиха НСА 
след дузпи. В редовното 
време резултатът бе 3:3, 
а в допълнителното по-
падение не падна. При 
дузпите точен бе вете-
ранът Цветан Цветанов, 
който донесе крайния 
успех и две точки за 
актива на „белите“. При 
този развой на събития-
та в първенството е поч-

Статистика
Купа на България – 2013 г.

(мачове валидни и за I кръг на държавното първенство)
26.11.2013 г.
ЦСКА – България (мл) 12:2 (5:0, 5:1, 2:1)
28.11.2013 г.
„Славия“ – НСА 10:3 (3:1, 4:1, 3:1)
3.12.2013 г.
НСА – ЦСКА 0:5 служебно
5.12.2013 г.
„Славия“ – България (мл) 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
10.12.2013 г.
България (мл) – НСА 11:2 (4:1, 5:1, 2:0)
12.12.2013 г.
ЦСКА – „Славия“ 8:2 (1:0, 2:1, 5:1)

Крайно класиране за купата:
отбор  м п з г.р. т.
1.ЦСКА  3 3 0 25-4 9
2.„Славия“  3 2 1 16-14 6
3. България (мл)  3 1 2 16-18 3
4.НСА  3 1 2 5-26 0

Държавно първенство за мъже – II кръг
17.12.2013 г.
България (мл) – ЦСКА 4:12 (1:5, 1:3, 2:4)
19.12.2013 г.
НСА – „Славия“ 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
21.01.2014 г.
ЦСКА – НСА
23.01.2014 г.
България (мл) – „Славия“
28.01.2014 г.
НСА – България (мл)
30.01.2014 г.
„Славия“ – ЦСКА

Временно класиране в първенството:
отбор м п  пдв здв з г.р. т.
1.ЦСКА 4 4 0 0 0 37-8 12
2.„Славия“ 4 2 1 0 1 19-17 8
3. България (мл) 4 1 0 0 3 20-30 3
4.НСА 4 0 0 1 3 8-29 1

Легенда: м – мачове, п – победи, пдв – победи след допълнително 
време, здв – загуби след допълнително време, з – загуби, г.р – голо-
ва разлика, т – точки.

Кристиян Радованов (с номер 8) очаква подновя-
ването на играта (из мача ЦСКА – „Славия“ 8:2)

Световните първенства 
по хокей на лед с българ-
ско участие започват още 
в началото на януари след-
ващата година. От 12 до 18 
януари в Измир (Турция) 
младежите до 20 г. ще пре-
мерят сили с връстниците си 
от Белгия, Мексико, Нова Зе-
ландия, Турция и Република 

Южна Африка. Мачовете са 
в рамките на групата от тре-
та дивизия. 

От 24 до 30 март в София 
ще се състои световното 
първенство за юноши до 18 
г. – отново трета дивизия 
(гр. „А“). България ще има 
за съперници Австралия, 
Израел, Мексико, Нова Зе-
ландия и Тайван. Светов-
ното първенство за мъже 
(трета дивизия) ще се про-
веде в Люксембург от 6 до 
12 април. Там българските 
национали ще се срещнат с 
Грузия, Хонконг, КНДР, Обе-
динените арабски емирства 
и Люксембург. Женският на-
ционален отбор ще играе 

квалификация за влизане 
във втора дивизия – група 
„Б“. Надпреварата ще се про-
веде в Мексико сити от 19 
до 22 март. Съперници на 
нашите ще бъдат Хонконг, 
Република Южна Африка 
и домакините от Мексико. 
Победителят в групата се 
класира за световното в 
Рейкявик (Исландия), което 
ще започне на 24 март. Си-
гурни участници в него са 
женските състави на Белгия, 
Хърватия, Испания, Слове-
ния, Турция и домакините от 
Исландия.

Поредни изпитания за националите от януари

Страницата подготви: 
Свободан  АЛЕКСАНДРОВ

ти сигурно, че „Славия“ 
ще финишира на второ 
място в подреждане-

то, тъй като разликата 
с ЦСКА трудно ще бъде 
стопена.

Юношите до 16 г. на „Сла-
вия“ надвиха връстниците 
си от Варна в първенство-
то за тази възрастова гру-
па. На таблото свети край-
ният резултат от двубоя, 
състоял се в Зимния дворец 
- 13:7 за „белите“!

Разпределителят на 
„Славия” и национал-
ния отбор Георги Бра-
тоев премина в „Локо-
мотив” (Харков), който 
се състезава в шампио-
натите на Украйна и 

Русия. Братоев започна 
сезона в родния си клуб 
„Славия”, където изи-
гра пет срещи от бъл-
гарското първенство. 
Плеймейкър номер 1 
на олимпийските игри 
в Лондон през 2012 г. 
ще носи екипа на укра-
инския тим до края на 
сезон 2013/14 год.

26-годишният Брато-

ев дебютира при побе-
дата с 3:2 (20:25, 25:18, 
25:19, 15:25, 15:10) у 
дома срещу „Динамо” 
(Москва) в шампионата 
на Русия. Българският 
национал завърши с 1 
точка в срещата, играна 
на 28 ноември.

В навечерието на ко-
ледните и новогодишни 
празници „Локомотив” с 

Георги Братоев в съста-
ва си спечели купата на 
Украйна.

Плеймейкърът оч-
аквано отново получи 
повиквателна за на-
ционалната селекция, 
която в първата седми-
ца на 2014 г. трябва да 
играе квалификации за 
световното първенство 
в Полша.

„Славия” тръгна мно-
го силно в шампионата 
през 2013-а г.  В дебют-
ния кръг, при повторния 
дебют на Георги Брато-
ев с бялата фланелка, 
славистите спечелиха с 
3:1 у дома срещу бурга-
ския „Нефтохимик 2010”. 
Разпределителят на на-
ционалния отбор игра 
отлично и бе в основата 
на успеха на столичани. 

След това обаче бяха 
допуснати три пораже-
ния, с 2:3 като гост на 
„Пирин", с 0:3 у дома от 
„Левски” и с 1:3 в Монта-
на. Все пак Георги Бра-

Женският състав на „Славия” демонстри-
ра израстване през новия сезон и успява да 
загатне на специалистите, че в тима играят 
перспективни волейболистки, които се учат 
от безспорните умения на опитната Даниела 
Тодорова.

След неуспешния старт на сезона и пора-
жението с 0:3 у дома от ЦСКА-Демакс, сла-
вистките надиграха с 3:0 плевенския „Спар-
так 1996”, като в предишния кръг почиваха 
заради нечетния брой на отборите в Супер-
лигата.

Първият от успешните мачове на „белите” 
беше при гостуването срещу „Казанлък Во-
лей”. Воденият от треньора Кремена Трифо-
нова отбор затрудни максимално домакини-
те, въпреки че отстъпи с 1:3. Казанлъшкият 
тим е един от най-добре селектираните у нас 
и отново е сред претендентите за спечелва-
не на медали в шампионата. Единствено по-
малкият опит в подобни мачове попречи на 

Георги Братоев премина в „Локомотив” (Харков)

Георги Братоев стиг-
на до трансфер в Русия 
след силни изяви с еки-
па на „Славия”

тоев завърши втория 
си престой в родния си 
отбор с чиста победа с 
3:0 като домакин срещу 
„Арда”. 

След трансфера му, 
неговото място в съста-

ва бе заето от опитния 
Владислав Стоянов, кой-
то игра за „белите” при 
спечелването на купата 
на България през 2005 г.

Последвалата победа 
на „Славия” срещу „Ду-

нав” с 3:1 е последната за 
момента за водения от 
играещия треньор Иван 
Димитров отбор. В края 
на юбилейната 2013-а 
година славистите за-
писаха четири поредни 
поражения, три от които 
срещу състави от горна-

та половина на табли-
цата и с доста по-голям 
бюджет. Това развали от-
личните впечатления от 
първите кръгове, когато 
беше демонстрирано 
друга качество с марка 
„Славия”, но трансферът 
на Георги Братоев зад 
граница оказа своето 
влияние.

Отборът остана на 
девето място във вре-
менното класиране с 11 
точки от три победи и 
седем поражения. Две 
от тези загуби донесоха 
по една точка в актива 
на „белите”.

„Белите” стартираха силно, 
но след това натрупаха загуби

Резултати на волейболистите на „Славия”:
Суперлига на България:

1 кръг - „Славия” – „Нефтохимик 2010” 3:1 (26:24, 25:20, 18:25, 25:22)
2 кръг - „Пирин” (Разлог) – „Славия” 3:2 (25:18, 18:25, 20:25, 25:23, 15:9)
3 кръг - „Славия” – „Левски Бол” 0:3 (17:25, 18:25, 21:25)
4 кръг - „Монтана” – „Славия” 3:1 (21:25, 25:19, 25:14, 25:22)
5 кръг - „Славия” – „Арда” (Кърджали) 3:0 (25:17, 27:25, 25:21)
6 кръг - „Славия” – „Дунав” (Русе) 3:1 (25:21, 26:24, 23:25, 25:15)
7 кръг - „Славия” – „Добруджа 07” 0:3 (13:25, 24:26, 17:25)
8 кръг - „Марек Юнион Ивкони” – „Славия” 3:0 (25:21, 25:17, 25:19)
9 кръг - „Славия” – ЦСКА 0:3 (12:25, 18:25, 9:25)
10 кръг - „Славия” – „Ботев” (Луковит) 2:3 (21:25, 19:25, 25:19, 25:22, 
12:25)

Опитният 
Владислав Стоянов 
пое диригентската 
палка при „белите”

„Славия” да вземе поне една точка и да уве-
личи актива си.

Последвалото поражение от „Левски” у 
дома с 0:3 не повлия на „белия” отбор да взе-
ме своето от срещата с ЕПУ и на свой ред да 
спечели чиста победа. 

Първата част на редовния сезон завърши 
с поражение 0:3 навън срещу фаворита за 
титлата „Марица”. Пловдивчанки имат шест 
победи от шест срещи, като до момента са 
загубили само три гейма.

В края на 2013-а година „белите” имат две 
победи и четири загуби и с актив от шест точ-
ки са на пето място в класирането.

Междувременно в турнира за купата на 
България, проведен в столичната зала „Хрис-
то Ботев”, „Славия” направи някои от най-сил-
ните си мачове до момента. В предварител-
ната група глава преклони „Казанлък Волей”, 
а славистките се класираха за полуфиналите 
след победата си с 3:1. 

В директните елиминации „белите” загу-
биха с 0:3 от „Левски”, който след това спе-
чели надпреварата. „Славия” и „Марица” си 
поделиха третото място в турнира.

Резултати на волейболистките на „Славия”
Суперлига на България:

1 кръг - „Славия” – ЦСКА-Демакс 0:3 (21:25, 14:25, 25:27)
2 кръг - „Славия” почива
3 кръг - „Славия” – „Спартак” (Пл) 3:0 (25:11, 25:9, 25717)
4 кръг - „Казанлък Волей” – „Славия” 3:1 (22:25, 25:17, 
25:13, 25:21)
5 кръг - „Славия” – „Левски” 0:3 (13:25, 18:25, 19:25)
6 кръг - „Славия” – ЕПУ 3:0 (25:17, 25:25:15, 25:21)
7 кръг - „Марица” (Пд) – „Славия” 3:0 (25:16, 25:21, 25:17)

Турнир за купата на България

Група „А”:
„Казанлък Волей” – „Славия”  1:3 (25:27, 25:21, 18:25, 
21:25)
„Славия” – „Марица” (Пловдив) 0:3 (13:25, 16:25, 5:25)
Полуфинал:
„Левски” – „Славия” 3:0 (25:10, 25:14, 25:18)

Младите славистки вече загатнаха 
за големия си потенциал

Славистките 
затрудняват 
фаворитите 

Страницата
подготви

Асен ДАСКАЛОВ
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ПФК „Славия” 1913 АД пусна в продажба 
новия календар за 2014 г. Привържениците 
на „белите” могат да си го закупят от 
магазина за фенартикули или от кафенето, 
които се намират на стадион „Славия”. 
Календарът се продава и в магазин „Сандекс” 
на площад „Македония”. Цената е 2 лева.

Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов награди „10-те най-добри 
спортисти на града за 2013 г. За наша радост на първо място е посочен Деян 

Данаилов от карате клуб „Славия-Истър”, който тази година стана световен 
шампион. Негов подгласник е друг кадър на „белия” клуб – Рафаил Андреу, който 

през сезона също стана първенец на планетата за подрастващи.
На фотоса личат отляво надясно: Деян Данаилов, д-р Юлиян Найденов, 

Екатерина Дечева (изпълнителен директор на клуба) и Рафаил Андреу. 
Специалният диск в DVD-формат 
представящ 100-годишния юбилей на „белия” 
клуб ще се продава на ст. „Славия” по време 
на домакинските мачове и през цялата 2014 
г. Освен там дискове може да се закупят в 
кафето пред официалния вход на стадиона, 
както и в магазина на Българския национален 
фенклуб на ул. “Бяло Море” № 2 в София, 
срещу входа на болницата ИСУЛ.
Цената е 10 лв, а всички приходи ще бъдат 
изразходвани от Обществения комитет „100 
години „Славия” за записването и издаването 
на компакт диск с песните посветени на 
„белия” клуб, част от които прозвучаха и на 
спектакъла в Зала 1 на НДК на 10 април 2013 
г. Планира се в проекта да намерят място и 
песните на славистката агитка, които ще 
бъдат записани специално за случая.

През първия полусезон 
Атанас Курдов (на снимката) 

се утвърди в титулярния 
състав на „Славия”. С екипа 

на „белите” централният 
нападател отбеляза 10 гола 

в първенството и още 3 за 
купата.

Всичко за изминалия есенен дял 
на стр. 4-5


