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Позитивни емоции преобладават в сла-
висткото ежедневие в края на есенния полусе-

зон. Футболистите са в подножи-
ето на медалите в първенството, 
а и в купата победният рейд про-
дължава (1). Защо да не добавят 
накрая и ново отличие във вит-
рината на „Славия“?! Всъщност 
емоция, като за предстоящ праз-
ник завладя в аванс вече фе-
новете. Най-запалените от тях 
в чест на задаващия се 110-го-
дишен юбилей, направиха спе-
циална топка-реплика, на тази, 
от епохата на зората на родния 
спорт. Тя е пусната в лимитира-
на емисия в няколко серии от 
по точно 110 броя всяка (2). 

„Белият“ клуб отново се 
гордее и със световна титла! 
Спечели я с ансамбъла по 
художествена гимнастика по-
редното дарование от школа-
та ни. Маргарита Василева (3) 
триумфира на шампионата 
на планетата в София, както 
в многобоя, така и в състеза-
нието с три ленти и две топ-
ки. Ликът на легендарната 

Ваня Войнова, пък засия на уникален гра-
фит! Представители на „бялата“ агитка го изри-
суваха пред централния вход на едноименното 
столично училище (4)! Така баскетболната при-
ма, освен избирането си, преди четвърт век в 
„Залата на славата“ в САЩ, получи поредното 
си признание. 110-ата година започва, наисти-
на ударно! 

Мигове на радост в 
очакване на 110-ата! 

Непримиримият боец Ваньо 
Костов на 70! Специално 
интервю от Лисабон На стр.8-9 
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СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:
Благодарности на Николай Кръстев и  Александър Вуйчев за помощта, и 

съпричастността по осигуряването излизането на в. „Славия" през 2023 г.

През изминалата 
есен най-старият бъл-
гарски футболен клуб, 
без да блести, запази 
добри шансове за мяс-
то в евротурнирите. 
„Славия” завърши ка-
лендарната година на 
пето място в класира-
нето, с изоставане от 
спорещите за върха, 
но със събрания актив 
от 32 т., а и с предста-
вянето си на терена, 
играчите на Златомир 
Загорчич затвърдиха 
впечатлението, че са 

неразделна част 
от челната
шестица 

на първенството. 
Въпреки че и през 

този сезон „белите”, 

както вече по тради-
ция, трябваше да се 
разделят с няколко 
водещи фигури, оч-
акваният срив във 
формата не се случи. 
Напротив, след 18 
изиграни срещи брон-
зовите медали или 
поне евротурнирите 
изглеждат напълно 
постижима цел, а от 
кризата и плейофите 
за оставане в групата 
преди две години не е 
останал и помен. 

Още по-положител-
на е промяната в ман-
талитета на слависти-
те - отборът видимо 

Класиране в ППЛ – есен 2022 г.
Отбор м п р з г.р. т    
1. „ЦСКА-София“ 18 14 2 2 34-9 44
2. „Лудогорец“ 18 13 4 1 46-12 43
3. „ЦСКА 1948“ 18 10 6 2 28-13 36
4. „Локомотив“ (Пд) 18 10 3 5 22-15 33
5. „СЛАВИЯ“ 18 10 2 6 22-18 32
6. „Левски“ 18 8 6 4 25-11 30
7. „Черно море“ 18 8 5 5 17-16 29
8. „Локо-1929“ (Сф) 18 7 5 6 23-20 26
9. „Арда“ 18 7 5 6 18-20 26
10. ПФК „Ботев“ (Пд) 18 6 1 11 26-25 19
11. „Берое“ 18 5 4 9 16-30 19
12. „Септември“ (Сф) 18 3 6 9 17-25 15
13. „Ботев“ (Вр) 18 4 3 11 15-34 15
14. ОФК „Пирин“ 18 2 6 10 13-26 12
15. „Хебър“ 18 3 3 12 11-35 12
16. „Спартак 1918“ (Вн) 18 1 5 12 14-38 8

Бранителят Ертан Томбак 
отново бе на познатото до-
бро ниво и тази есен

Венцислав 
Керчев 

непреодолим 
в отбрана и 

тази есен

Галин Иванов се завърна у дома и 
пасна като дялан камък в отбора 
на сърцето си 

намали колебанията 
в изявите си и ги за-
мени със стабилност 
и борбеност. Само на 
два пъти - във визити-
те на „ЦСКА-София”  
(0:2) и „Локомотив” в 
Пловдив (0:3) съста-
вът загуби с повече от 
един гол. Дори и в тези 
двубои момчетата на 
Загорчич играха рав-
ностойно, с хъс в за-
щита и с креативност в 
атака, като неточност-
та пред вратата бе 
единствената разлика 
със съперниците им. 
А в „Борисовата гра-
дина“ клубът бе и още-

С двата си гола 
Кристиян Добрев 

направи обрат срещу 
„Локомотив-1929“ 

(София). Разписа се 
и при успеха срещу 

„жълто-черните“ от 
Пловдив за купата

Стабилен футбол 
и дерби успехи
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Избраният за „Люби-
мец на публиката“ в по-
следните две издания 
на анкетата на форума 
на Националния клуб 
на слависта в Интер-
нет Радослав Кирилов 
напусна „Славия“ в 
посока „ЦСКА 1948“. 

Това се случи в края на 
август миналата годи-
на. Кирилов изигра 99 
шампионатни мача с 
бялата фланелка след 
идването си в „Славия“ 
през пролетта на 2019 
г., в които отбеляза 
22 попадения. Той бе 
възлов играч в съста-
ва при спечелването 
на бронзовите медали 
през сезон 2019/2020 
г. След раздялата си с 
„белите“ Ради написа 
в социалните мрежи в 
Интернет: „За мен бе 
чест и удоволствие 
да играя за „Славия“. 
Пожелавам само хуба-
ви неща на клуба. Бла-
годаря на феновете 
за уважението през 
всичкото това време. 
Благодаря на играчи 
треньори и ръководи-
тели“.

Друг знаков футбо-
лист, който си тръгна от 
отбора още в началото 

на сезона, бе синът 
на испанската легенда 
Хосе Мария Бакеро – 
Йон. Макар и за крат-
ко, той остави диря в 
историята и най-вече 
в сърцата на фенове-
те на „белите“ с игра-
та и головете си. Не 
случайно само за един 
полусезон той събра 82 
точки в класацията за 
любим футболист на 
привържениците, които 

го поставиха на осмото 
място. Бакеро се раз-
писа още при дебюта 
си срещу „ЦСКА-Со-
фия“  при 2:3 в първия 
пролетен кръг на пред-
ния сезон. Направи го 
и в предпоследния си 
двубой с бялата фла-
нелка – при гостуване-
то срещу „Пирин“ при 
победата с 2:1 в Бла-
гоевград на 30 юли. За-
писа общо 16 срещи в 
ППЛ, в които отбеляза 
5 гола.

След края на есен-
ните мачове с „белите“ 
се разделиха още и Ди-
митър Стоянов, който 
бе под наем в „Берое“, 
както и игралият през 
есента за „Славия“ 
Мартин Сораков. По-
следният е преотстъ-
пен във втородивизи-
онния „Крумовград“, 
който се бори за про-
моция в Първа профе-
сионална лига.

Програма на 
„Славия“ до края 

на редовния сезон 
2022/23

XIX кръг - 13.02.
„Славия“ – ОФК 

„Пирин“
XX кръг - 19.02.
„Лудогорец“ – 

„Славия“
XXI кръг

„Славия“ – „Хебър“
XXII кръг

„Ботев“ (Враца) – 
„Славия“
XXIII кръг

„Славия“ – „Арда“
XXIV кръг

„Локомотив 1929“ 
(Сф) – „Славия“

XXV кръг
„Славия“ – „ЦСКА-

София“
XXVI кръг

„Берое“ – „Славия“
XXVII кръг

„Славия“ – ПФК 
„Ботев“ (Пд)
XXVIII кръг

„Септември“ (София) 
– „Славия“
XXIX кръг
„Славия“ – 

„Локомотив“ (Пд)
XXX кръг

„ЦСКА 1948“ – 
„Славия“

тен сериозно от „пред-
ставители на Темида“, 
както бе и на терена в 
Кърджали. 

Раздялата с водещи 
фигури от миналия се-
зон като Радослав Ки-
рилов и Йон Бакеро бе 
успешно компенсира-
на от опитните и вечно 
в добра форма Галин 
Иванов, Емил Вияч-
ки и Иван Минчев. Тя 
позволи и на младоци-
те Кристиян Стоянов и 
Кемело Нгуена да се 
наложат не само като 
част от титулярния 
състав, но на моменти 
и като ключови фигури 
в селекцията на сто-
личани. На вратата 
пък Светослав Вуцов 
отново се доказа като 
номер едно в Бълга-
рия. 

Безспорната връхна 
точка на есента бяха 
изданията на дерби-
то с „Левски”. На два 
пъти славистите по-
ставиха 

„сините” на колене

- по веднъж на стади-
он „Александър Ша-

ламанов” през октом-
ври и в при визитата 

с резултат 2:1. В пър-
вия мач, с прагматич-
на и хитра игра, „бе-
лите” само приземиха 
тогава полетелия към 
облаците тим на Ста-
нимир Стоилов. Във 
втория те му нанесоха 
тежък, съкрушителен 
нокдаун, оформяйки 
рекордната му серия 
от седем поредни сре-
щи без успех в елитна-
та дивизия и слагайки 
точка на амбициите 
му за нещо повече от 
топ 6 в настоящата 
кампания. Не е ясно 
дали левскарите ще 
се възстановят напро-
лет, със сигурност оба-
че ще им трябва мно-
го време, докато на-
строят отново в своя 
полза инструментите 
на футболния фолк-
лор. Голът на Ерол 
Дост в 89-ата минута 
на „Герена” не просто 
донесе поредна по-
беда над вечния съ-
перник - той затвърди 
категоричната „бяла” 
доминация в дербито, 
изразяваща се в шест 
успеха от последните 
девет сблъсъка между 

Младокът Кристиян Стоянов затвърди рено-
мето на „бялата“ школа, като дом за таланти

в квартал „Подуяне“, 
следващия месец, все 

Раздяла с любимец на 
публиката и ексюноши  

тези два отбора. 
Сладки емоции 

предложи и друг дву-
бой с традиционен 
съперник - този с „Ло-
комотив-1929“ (Со-
фия), който отново бе 
подчинен със същия 
резултат след красиви 
попадения на Кристи-
ян Добрев. 

Така, дванайсет 
кръга преди края на 
редовния сезон, „Сла-
вия” има отлични шан-
сове да щурмува меж-
дународната сцена. 
Програмата напролет 
е благоприятна - един-
ствените гостувания 
на конкуренти за чел-
ните места са сре-
щу „Лудогорец” на 19 
февруари и на „ЦСКА 
1948” през април, а 
добрата домакинска 
форма дава опти-
мизъм за срещите с 
„ЦСКА-София” и „Ло-
комотив” (Пловдив). И 
няма да е изненада, 
ако през лятото Загор-
чич класира „белите” 
в евротурнирите за 
трети път в рамките на 
пет години. 

Иван ЖИКОВ

В ППЛ със „Славия 
Ради Кирилов
Сезон м г
2018/19 14 5
2019/20 24 4
2020/21 29 6
2021/22 27 6
2022/23 5 1
Общо: 99 22

Йон Бакеро
Сезон м г
2021/22 11 3
2022/23 5 2
Общо: 16 5

Радослав Кирилов
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По програма, 
„бели“ и „сини“ 
трябваше да 

се срещнат още в края 
на юли миналата годи-
на в мач от третия кръг. 
Левскарите обаче, на-
стояха и се пребориха 
за отлагане на срещата 
– нещо, с което от „Сла-
вия“ не бяха съгласни. 
Така първият мач между 
двата отбора се състоя 
чак на 12 октомври на 
ст. „Александър Шала-
манов“. Гостите старти-
раха с твърди влизания 
в срещата. Така в 10-ата 
минута при единобор-
ство в средата на терена 
бившият славист Филип 
Кръстев влезе грубо с 
бутоните в главата на 
Тони Тасев и окървави 
съперника си, за което 
бе санкциониран само 
с жълт картон!? Това 
доведе до принудител-
на смяна. Славистът 
напускайки терена, с 
бинтована глава, бе за-
мерван с камъни от част 
от гостуващите фенове. 
Тук коментарът е изли-
шен... Иначе на терена 

в 22-ата минута Вуцов с 
вещина отрази опасен 
точен удар на Георги 
Миланов в очертанията 
на неговата врата. Се-
дем минути по-късно, за 
радост на своите привъ-
рженици, след прекра-
сен прехвърлящ удар на 
капитана Галин Иванов 
домакините поведоха! В 
тези мигове колебанието 
в редиците на „Левски“ 
бе видимо. На вдъхнове-
ните слависти те отгово-
риха отново с агресивни 
действия. По-късно тех-

ните редици 
напусна кон-
тузен и та-
ранът Ахмед 
Ахмедов. 

В нача-
лото на вто-
рата част 
пробив на 
К р и с т и я н 
Добрев по 
дясното кри-
ло намери в 
наказател-
ното поле 
Емил Стоев, 
който прати 
топката в 
мрежата на 
Пламен Ан-
дреев. Уви, 
попадението 
не бе заче-
тено от глав-
ния съдия 
Станислав 
Т о д о р о в 
след наме-
са на видео 
а с и с т е н т 

реферите (ВАР), спо-
ред които Добрев е бил 
в положение на засада. 
Четири минути по-късно 
имаше ситуация и пред 
вратата на „белите“, при 
която след неразчетено 
излизане на Вуцов топ-
ката се озова в мрежата. 
И тук обаче, след намеса 
на ВАР, гол не бе заче-
тен, заради засада. В 71-
ата минута Галин Иванов 
изведе Кристиян Добрев 
отново по дясното кри-
ло, той пусна прецизен 
пас към наказателното 
поле, където притича-
лият Иванов пропусна 
топката към влезлият 
като резерва Кемело 
Нгуена и последният уд-
вои преднината на „бе-
лите“ – 2:0! Славистката 
победа се очертаваше 
вече и дори можеше да е 
по-изразителна. Но след 
няколко пропуски дойде 
отпускане в „белите“ ре-
дици и в третата от шест-
те минути добавеното 
време левскарите на-
малиха за крайното 2:1. 
След мача стана ясно, 
че Ертан Томбак, който 
също бе заменен прину-
дително в 67-ата минута, 
има травма на лакътя и 
ще отсъства задълго от 
терена. В добавка бяха и 
пукнатите пръсти на дяс-
ната ръка на друг от по-
бедителите Венцислав 
Керчев. 

Вторият двубой се 
състоя точно един ме-
сец по-късно – на 12 

ноември, и бе последен 
от редовния сезон (като 
в сметката не влиза от-
ложения мач с „Лудо-
горец“ от V кръг, който 
славистите изиграха 
след него). Още в 3-ата 
минута на срещата топ-
ката се озова в мрежата 
на левскарската врата 
след чудесна контра и 
точен завършващ удар 
на Ахмед Ахмедов – ра-
дост в бяло, но оказала 
се прибързана. Реферът 
Георги Кабаков отме-
ни попадението зара-
ди много тънка засада, 
след преразглеждане 
на положението с виде-
оповторение. В 20-ата 
минута след центрира-
не отляво на „бялата“ 
врата Ивелин Попов бе 
изпуснат от защитата и 
с глава намери мрежата 
зад Светослав Вуцов. 
Преднината на „сините“ 
можеше да набъбне ско-
ро след подновяване на 
играта за втората част 
след отсъдена дузпа 
в тяхна полза. Топката 
срещна ръката на Галин 
Иванов в наказателно-
то поле в 53-ата минута 
след удар на Уелтон и 
Кабаков без колебание 
отсъди наказателен 
удар. Зад топката за-
стана Ивелин Попов, но 
ударът му по земя вляво 
бе спасен хладнокръ-
вно от младия страж на 
„белите“. Това се оказа 
и ключовият момент в 
мача! Вдъхновението 
вече бе на страната на 
гостите и логичното не 
закъсня. В 77-ата минута 
след ъглов удар за „Сла-
вия“ и изчистена топка 
към точката на дузпата 
Емил Виячки с преци-
зен удар изравни. Това е 
втори гол за него на „Ге-
рена“ след попадението 
му при „бялата“ победа 
през лятото на 2021 г. В 
89-ата минута момчета-
та на Загорчич стигнаха 
до пълен обрат след 
чудесна контра, пусната 

топка от Галин Иванов 
в наказателното поле 
към навлизащия на ско-
рост Ерол Дост, който от 
линията на голямото на-
казателно поле с плътен 
и точен завършващ удар 
направи 2:1. След мача 
недоволни фенове на 
„сините“ предизвикаха 
ексцесии по трибуните, 
нахлувайки в сектора с 
гостуващите слависти 
и стигайки до физиче-
ски сблъсъци с част от 
тях. Заради тези техни 
деяния „синият“ клуб бе 
наказан с лишаване от 
домакинство, което ще 
изтърпи при първия си 
мач след зимната пауза. 

Победата на „Виваком 
Арена Георги Аспарухов“ 
е четвърта за „Славия“ 
от 2020 г. насам. Успехи-

„Бялото“ надмощие се затвърждава – 
нови две победи над „сините“ с по 2:1!

Статистика
„Славия“ – „Левски“ (2020 – 2022 г.)
2020 г. - 2:1 (г, ППЛ), 2:1 (г, ППЛ), 1:0 (д, ППЛ)
2021 г. - 2:1 (д, КБ), 0:1 (г, ППЛ), 2:1 (г, ППЛ), 
0:1 (д, ППЛ)
2022 г. - 1:2 (д, ППЛ), 2:1 (д, ППЛ), 2:1 (г, ППЛ)
Баланс: 7 победи, 0 равенства, 3 загуби, голова 
разлика 14-10

Познати акценти от 
пресата и този път 

„Славия“ продължи своята доминация срещу „Левски“ в мачовете между 
двата отбора от 2020 г. насам и през есента на 2022 г. (виж статистиката). 
Славистите, водени от Златомир Загорчич, триумфираха и в двата мача 
от редовния сезон. Това не се бе случвало от шампионата за 1978-1979 г., 
когато „белите“ печелят с 3:1 като домакини и с 2:0 като гости, но и два-
та двубоя са на националния стадион.

Емил Виячки 
ликува! 
Обратът вече 
е настъпил. 
„Славия“ ще 
спечели и това 
дерби

Двама от славистките 
голмайстори при 
победите срещу „Левски“ 
през есента Галин 
Иванов (вляво) и Ерол 
Дост триумфират
Сн. Sportal.bg

те за „белите“ с резултат 
2:1 над вековния съпер-
ник в елитната ни група 
от 1948 г. насам пък вече 
са двуцифрен брой – 10. 
До края на сезона двата 
отбора могат да се срещ-
нат само в плейофите на 
първенството, тъй като 
левскарите вече отпад-
наха от турнира за на-
ционалната купа, където 
за славистите предстои 
четвъртфинал срещу 
столичния „Локомотив- 
1929“ в „Надежда“.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ
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I кръг – 11.07.2022 г.
„Спартак“ (Варна) - „Славия“ 0:1
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 
23. Емил Виячки, 55. Константин Чешмеджиев 
(90 – 37. Венцислав Керчев), 4. Людовик Соарес, 
93. Кемело Нгуена, 88. Тони Тасев, 7. Йон Бакеро 
(90 – 71. Кристиян Стоянов), 73. Иван Минчев (71 
– 22. Дарко Тасевски), 10. Радослав Кирилов (к), 9. 
Ахмед Ахмедов (57 – 33. Галин Иванов).
Голмайстор: 0:1 Сами Ел Анаби (90+3 аг).
Съдия: Васимир Ел-Хатиб.
Жълт картон: Константин Чешмеджиев.
Варна, ст. „Спартак“ – 5000 зрители.

II кръг – 17.07.2022 г.
„Черно море“ – „Славия“ 1:0
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 
23. Емил Виячки, 37. Венцислав Керчев (89 – 55. 
Константин Чешмеджиев), 4. Людовик Соарес, 
93. Кемело Нгуена, 88. Тони Тасев (72 – 22. 
Дарко Тасевски), 33. Галин Иванов (89-к), 73. 
Иван Минчев (72 – 17. Ерол Дост), 10. Радослав 
Кирилов (к) (89 – 8. Емил Стоев), 7. Йон Бакеро 
(75 – 9. Ахмед Ахмедов).
Голмайстори: 1:0 Матиас Курьор (53).
Съдия: Станимир Тренчев.
Жълти картони: Людовик Соарес, Ертан Томбак, 
Емил Виячки, Светослав Вуцов.
Варна, ст. „Тича“ – 1500 зрители.

III кръг – 12.10.2022 г.
„Славия“ – „Левски“ 2:1
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак 
(67 – 55. Константин Чешмеджиев), 23. Емил 
Виячки, 37. Венцислав Керчев, 4. Людовик 
Соарес, 77. Георги Вълчев, 88. Тони Тасев (17 
– 11. Кристиян Добрев), 71. Кристиян Стоянов 
(к) (60 – 93. Кемело Нгуена), 17. Ерол Дост, 33. 
Галин Иванов, 9. Ахмед Ахмедов (17 – 8. Емил 
Стоев 64-к).
Голмайстори: 1:0 Галин Иванов (29), 2:0 Кемело 
Нгуена (71), 2:1 Марин Петков (90+3).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Ерол Дост, Галин Иванов, 
Златомир Загорчич (на пейката).
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 2000 
зрители.

IV кръг – 30.07.2022 г.
ОФК „Пирин“ (Благоевград) - „Славия“ 1:2
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан 
Томбак, 23. Емил Виячки, 37. Венцислав Керчев, 
83. Христо Попадийн (59 – 55. Константин 
Чешмеджиев), 93. Кемело Нгуена, 88. Тони Тасев 
(87 – 8. Емил Стоев), 33. Галин Иванов (87 – 73. 
Иван Минчев), 71. Кристиян Стоянов (67 – 17. 
Ерол Дост), 10. Радослав Кирилов (к), 7. Йон 
Бакеро (88 – 9. Ахмед Ахмедов).
Голмайстори: 0:1 Йон Бакеро (21), 0:2 Радослав 
Кирилов (29), 1:2 Преслав Йорданов (62-дузпа).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Христо Попадийн, Кемело 
Нгуена.
Червен картон: Юлиан Попев („Пирин“) – 52 мин.
Благоевград, ст. „Христо Ботев“ – 1000 зрители.

V кръг – 26.11.2022 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 1:2
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 83. Христо 
Попадийн, 23. Емил Виячки, 37. Венцислав 
Керчев, 4. Людовик Соарес, 93. Кемело Нгуена, 11. 
Кристиян Добрев (70 – 19. Мартин Сораков), 33. 
Галин Иванов (к), 73. Иван Минчев (65 – 17. Ерол 
Дост), 88. Тони Тасев, 8. Емил Стоев.
Голмайстори: 0:1 Матиас Тисера (10), 1:1 Галин 
Иванов (49), 1:2 Кирил Десподов (83).

Съдия: Драгомир Драганов.
Жълт картон: Емил Виячки.
Червен картон: Георги Петков (87, на пейката)
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 500 
зрители.

VI кръг – 12.08.2022 г.
„Хебър“ - „Славия“ 0:3
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 
23. Емил Виячки, 37. Венцислав Керчев, 4. 
Людовик Соарес (90 – 83. Христо Попадийн), 93. 
Кемело Нгуена (73 – 77. Георги Вълчев), 88. Тони 
Тасев (73 – 11. Кристиян Добрев), 71. Кристиян 
Стоянов, 33. Галин Иванов (87 – 73. Иван Минчев), 
10. Радослав Кирилов (к), 7. Йон Бакеро (88 – 9. 
Ахмед Ахмедов).
Голмайстори: 0:1 Йон Бакеро (24), 0:2 Галин 
Иванов (57), 0:3 Емил Виячки (90).
Съдия: Радослав Гидженов.
Жълти картони: Галин Иванов, Венцислав 
Керчев.
София, национален стадион „Васил Левски“ 
– 300 зрители.

VII кръг – 22.08.2022 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Враца) 2:1
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 
23. Емил Виячки, 37. Венцислав Керчев, 4. 
Людовик Соарес, 93. Кемело Нгуена, 88. Тони 
Тасев (64 – 11. Кристиян Добрев), 71. Кристиян 
Стоянов (64 – 77. Георги Вълчев), 33. Галин 
Иванов (90+3 – 55. Константин Чешмеджиев), 10. 
Радослав Кирилов (к) (90+4 – 17. Ерол Дост), 7. 
Йон Бакеро (86 – 9. Ахмед Ахмедов).
Голмайстори: 0:1 Меси Биатумусока (26), 1:1 
Кемело Нгуена (45+1), 2:1 Тони Тасев (49).
Съдия: Ивелин Занев.
Жълт картон: Кристиян Добрев.
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 1000 
зрители.

VIII кръг – 27.08.2022 г.
„Арда“ - „Славия“ 1:0
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 
23. Емил Виячки, 55. Константин Чешмеджиев 
(87 – 37. Венцислав Керчев), 4. Людовик Соарес, 
77. Георги Вълчев (к), 8. Емил Стоев (66 – 11. 
Кристиян Добрев), 93. Кемело Нгуена, 73. Иван 
Минчев (79 – 17. Ерол Дост), 88. Тони Тасев, 9. 
Ахмед Ахмедов (87 – 19. Мартин Сораков).
Голмайстори: 1:0 Иван Тилев (90+3).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Ахмед Ахмедов, Ертан Томбак, 
Светослав Вуцов.
Кърджали, ст. „Арена Арда“ – 1200 зрители.

IX кръг – 2.09.2022 г.
„Славия“ – „Локомотив-1929“ (София) 2:1
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 
23. Емил Виячки, 37. Венцислав Керчев, 4. 
Людовик Соарес, 77. Георги Вълчев, 11. Кристиян 
Добрев (65 – 8. Емил Стоев), 71. Кристиян 
Стоянов (71 – 93. Кемело Нгуена), 33. Галин 
Иванов (к) (90+1 – 17. Ерол Дост), 88. Тони Тасев 
(90+1 – 83. Христо Попадийн), 9. Ахмед Ахмедов.
Голмайстори: 0:1 Ертан Томбак (8-аг), 2:1 
Кристиян Добрев (50, 64).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Людовик Соарес, Ахмед 
Ахмедов, Емил Виячки, Венцислав Керчев, 
Златомир Загорчич (треньор, на пейката)
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 1000 
зрители.

X кръг – 11.09.2022 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 2:0
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан 
Томбак, 23. Емил Виячки, 37. Венцислав 
Керчев, 4. Людовик Соарес (71 – 55. Константин 
Чешмеджиев), 77. Георги Вълчев (77 – 17. Ерол 
Дост), 11. Кристиян Добрев (71 – 8. Емил Стоев), 
71. Кристиян Стоянов (61 – 73. Иван Минчев), 93. 
Кемело Нгуена, 88. Тони Тасев, 33. Галин Иванов 
(к) (71 – 9. Ахмед Ахмедов).
Голмайстори: 1:0 Маурисио Гарсес (55), 2:0 
Мено Кох (58).
Съдия: Волен Чинков.
София, ст. „Българска армия“ – 1000 зрители.

XI кръг – 17.09.2022 г.
„Славия“ – „Берое“ 2:0
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 
55. Константин Чешмеджиев (46 – 37. Венцислав 
Керчев), 23. Емил Виячки, 4. Людовик Соарес, 
77. Георги Вълчев (89 – 83. Христо Попадийн), 
8. Емил Стоев (64 – 11. Кристиян Добрев), 93. 
Кемело Нгуена, 73. Иван Минчев (74 – 17. Ерол 
Дост), 88. Тони Тасев (89 – 19. Мартин Сораков), 
33. Галин Ст.Иванов (к).
Голмайстори: 1:0 Емил Стоева (45+1), 2:0 
Кемело Нгуена (69).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълти картони: Константин Чешмеджиев, 
Георги Вълчев, Емил Стоев.
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 800 
зрители.

XII кръг – 30.09.2022 г.
ПФК „Ботев“ (Пловдив) – „Славия“ 1:0
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 
23. Емил Виячки, 37. Венцислав Керчев, 4. 
Людовик Соарес (88 – 17. Ерол Дост), 77. Георги 
Вълчев (61 – 22. Дарко Тасевски), 11. Кристиян 
Добрев (61 – 8. Емил Стоев), 93. Кемело Нгуена, 
73. Иван Минчев (73 – 9. Ахмед Ахмедов), 88. 
Тони Тасев, 33. Галин Иванов (к).
Голмайстор: 1:0 Елвис Ману (35).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Георги Вълчев, Ертан Томбак, 
Дарко Тасевски.
Червен картон: Джемс Етоо (ПФК „Ботев“ – 40 
мин.)
Пловдив, комплекс „Ботев 1912“, кв. Коматево 
– 1500 зрители.

XIII кръг – 8.10.2022 г.
„Славия“ – „Септември“ 1:0
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 
23. Емил Виячки, 37. Венцислав Керчев, 83. 
Христо Попадийн (85 – 4. Людовик Соарес), 
77. Георги.Вълчев (85 – 93. Кемело Нгуена), 11. 
Кристиян Добрев (69 – 8. Емил Стоев - к), 71. 
Кристиян Стоянов (к) (69 – 73. Иван Минчев), 17. 
Ерол Дост, 88. Тони Тасев, 9. Ахмед Ахмедов.
Голмайстор: 1:0 Тони Тасев (13).
Съдия: Красен Георгиев.
Жълти картони: Христо Попадийн, Георги 
Вълчев, Ертан Томбак.
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 500 
зрители.

XIV кръг – 17.10.2022 г.
„Локомотив“ (Пловдив) – „Славия“ 3:0
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 83. Христо 
Попадийн (53 – 73. Иван Минчев), 23. Емил 
Виячки, 37. Венцислав Керчев, 4. Людовик 
Соарес, 77. Георги Вълчев (67 – 71. Кристиян 

Стоянов), 11. Кристиян Добрев (85 – 19. Мартин 
Сораков), 17. Ерол Дост, 93. Кемело Нгуена, 33. 
Галин Иванов (к), 8. Емил Стоев (67 – 9. Ахмед 
Ахмедов).
Голмайстори: 1:0 Светослав Вуцов (30-аг), 2:0 
Димитър Илиев (49), 3:0 Бабакар Дионе (72).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълти картони: Христо Попадийн, Венцислав 
Керчев.
Пловдив, ст. „Локомотив“ – 1200 зрители.

XV кръг – 22.10.2022 г.
„Славия“ – „ЦСКА-1948“ 1:1
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 83. Христо 
Попадийн (90+3 – 55. Константин Чешмеджиев), 
23. Емил Виячки (90+3 – к), 37. Венцислав Керчев, 
4. Людовик Соарес, 93. Кемело Нгуена, 8. Емил 
Стоев, 71. Кристиян Стоянов (60 – 73. Иван 
Минчев), 33. Галин Иванов (к) (90+3 – 77. Георги 
Вълчев), 88. Тони Тасев (80 – 17. Ерол Дост), 9. 
Ахмед Ахмедов (60 – 11. Кристиян Добрев).
Голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев (3), 1:1 Ивайло 
Чочев (52-аг).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Людовик Соарес, Емил Виячки, 
Иван Минчев.
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 600 
зрители.

XVI кръг – 30.10.2022 г.
„Славия“ – „Спартак 1918“ (Варна) 2:2
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 83. Христо 
Попадийн (85 – 55. Константин Чешмеджиев), 23. 
Емил Виячки, 37. Венцислав Керчев, 4. Людовик 
Соарес, 93. Кемело Нгуена, 11. Кристиян Добрев 
(24 – 9. Ахмед Ахмедов), 33. Галин Иванов (к), 
73. Иван Минчев (24 – 71. Кристиян Стоянов), 
88. Тони Тасев (78 – 22. Дарко Тасевски), 8. Емил 
Стоев.
Голмайстори: 0:1 Денис Баланюк (45+1), 1:1 
Ахмед Ахмедов (53), 1:2 Денис Баланюк (74), 2:2 
Кемело Нгуена (79).
Съдия: Ивелин Занев
Жълти картони: Емил Стоев, Венцислав Керчев, 
Емил Виячки, Златомир Загорчич (треньор, на 
пейката).
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 700 
зрители.

XVII кръг – 6.11.2022 г.
„Славия“ – „Черно море“ 1:0
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 83. Христо 
Попадийн, 23. Емил Виячки, 55. Константин 
Чешмеджиев, 4. Людовик Соарес, 93. Кемело 
Нгуена, 8. Емил Стоев, 71. Кристиян Стоянов 
(77 – 88. Тони Тасев), 22. Дарко Тасевски (53 – 
17. Ерол Дост), 33. Галин Иванов (к), 9. Ахмед 
Ахмедов (88 – 73. Иван Минчев).
Голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов (12).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Христо Попадийн, Кемело 
Нгуена.
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 400 
зрители.

XVIII кръг – 12.11.2022 г.
„Левски“ – „Славия“ 1:2
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 83. Христо 
Попадийн, 23. Емил Виячки, 37. Венцислав 
Керчев (84 – 55. Константин Чешмеджиев), 4. 
Людовик Соарес, 93. Кемело Нгуена, 8. Емил 
Стоев (85 – 17. Ерол Дост), 33. Галин Иванов (к), 

22. Дарко Тасевски (61 – 73. 
Иван Минчев), 88. Тони 
Тасев (61 – 11. Кристиян 
Добрев), 9. Ахмед Ахмедов 
(60 – 19. Мартин Сораков).
Голмайстори: 1:0 Ивелин 
Попов (20), 1:1 Емил Виячки 
(77), 1:2 Ерол Дост (89).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Христо 
Попадийн, Людовик Соарес, 
Галин Иванов, Емил Виячки.
София, ст. „Виваком 
арена Георги Аспарухов“ 
– 5000 зрители.

ПЪРВА ЛИГА – РЕДОВЕН СЕЗОН

Купа на България
1/16-финал – 19.11.2022 г.
„Спортист“ (Своге) – „Славия“ 1:2 след прод.
„Славия“: 12. Николай Кръстев, 55. Константин Чешмеджиев, 77. Георги Вълчев, 37. Венцислав 
Керчев, 4. Людовик Соарес, 93. Кемело Нгуена, 8. Емил Стоев (116 – 11. Кристиян Добрев), 73. 
Иван Минчев (116 – 5. Валентин Петров), 17. Ерол Дост, 33. Галин Иванов (к) (119 – 19. Мартин 
Сораков), 9. Ахмед Ахмедов (67 – 88. Тони Тасев).
Голмайстори: 0:1 Венцислав Керчев (45+1), 1:1 Илия Русинов (71), 1:2 Тони Тасев (94-дузпа).
Съдия: Васимир Ел-Хатиб.
Жълти картони: Кемело Нгуена, Галин Иванов, Ерол Дост, Ертан Томбак (на пейката), Емил 
Стоев.
Своге, градски стадион – 250 зрители.

1/8-финал – 3.12.2022 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ (Пловдив) 2:1
„Славия“: 21. Светослав Вуцов, 83. Христо Попадийн, 23. Емил 
Виячки, 37. Венцислав Керчев, 4. Людовик Соарес, 93. Кемело 
Нгуена, 11. Кристиян Добрев (78 – 88. Тони Тасев), 17. Ерол Дост, 73. 
Иван Минчев (89 – 9. Ахмед Ахмедов), 33. Галин Иванов (к) (90+5 – 
77. Георги Вълчев), 8. Емил Стоев.
Голмайстори: 0:1 Елвис Ману (16), 1:1 Кристиян Добрев (18), 2:1 
Кемело Нгуена (52).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълти картони: Иван Минчев, Емил Стоев.
София, ст. „Александър Шаламанов“ – 500 зрители.
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„Локомотив-1929” (Сф) на 
пътя към полуфиналите

„Славия“ е в очаква-
не на четвъртфиналния 
си двубой за национал-
ната купа срещу столич-
ния „Локомотив-1929“ 
след тегления на 12 
декември миналата го-
дина жребий. По план 
сблъсъкът ще се състои 
на 5 април като сла-
вистите ще гостуват на 
своя съперник. Дотук 
„белите“ елиминираха 
на 1/16-финал второ-
дивизионния „Спортист“ 

(Своге) с 2:1 след про-
дължения на градския 
стадион в Своге, а след 
на 1/8-финала се спра-
виха и с ПФК „Ботев“ 
(Пловдив) на своя ст. 
„Александър Шалама-
нов“ със същия резул-
тат (2:1), но в редовно-
то време. И в двата си 
мача от турнира досега 
футболистите в бяло 
трябваше да вложат 
старание, за да излязат 
крайни победители.

На стадиона край Ис-
къра в Своге момчетата 
на треньора Златомир 
Загорчич поведоха чак 
в края на първото полу-
време след гол на Вен-
ци Керчев от статично 
положение за радост на 
голямата „бяла“ агитка, 
изпълнила сектора за 
гости. В началото на 
втората част куп про-
пуски лишиха отбора 
от комфортен аванс, 
който да вкара мача в 

по-спокойно рус-
ло. Вместо това, 
домакините, кои-
то на моменти 
контраатакуваха 
опасно, успяха да 
изравнят в 71-ата 
минута и се стигна 
до продължения. 
Там по-големият 
опит на „Славия“ 
изигра своята 
роля и след точно 
изпълнена дузпа 
от Тони Тасев още 
в 94-ата минута 
„белите“ продъл-
жиха своя път в 
турнира.

Осминафиналн и -
ят двубой срещу ПФК 
„Ботев“ в София пред-
ложи обрат в полза на 
славистите. Гостите от 
Пловдив, които три го-
дини по-рано елимини-
раха „Славия“ на същия 
етап и на същия стади-
он, излязоха първи на-
пред в резултата след 
гол на доскорошния 
футболист на шампи-
она „Лудогорец“ Елвис 
Ману в 16-ата минута. 
Но едва стотина секун-

ди по-късно, Кристи-
ян Добрев изравни и 
така завърши първото 
действие. В началото 
на втората част напра-
вилият чудесна есен с 
бялата фланелка Кеме-
ло Нгуена вкара второ 
попадение за 2:1. Мал-
ко по-късно бе отсъде-
на и дузпа за „Славия“, 
която обаче капитанът 
Галин Иванов не успя 
да реализира и това 
направи по-напрегнати 
последните минути на 
двубоя, но преднината 
бе задържана и „бели-
те“ триумфираха като 
победители.

Дотук в турнира сто-
личното „Локо“, срещу 
когото момчетата на 
Загорчич ще играят на 
стадиона в „Надежда“, 
елиминира в Плевен 
местния „Спартак“ с 4:1, 
а след това се справи 
и с „Витоша“ (Бистри-
ца) с 3:0. При минало-
годишното участие на 
„червено-черните“ в 
надпреварата (първо 
след сезон 2018/2019), 
те преодоляха „ Левски“ 
(Лом) като гости с 1:0, 
а след това отпаднаха 
след домакинска загуба 
от пловдивския „Локо-
мотив“ с 0:2.

Тони Тасев 
хладнокръвно донесе 
успеха в Своге 

сн: Sportal.bg

„Белите“ се радват след втория гол на Кемело 
Нгуена във вратата на ПФК „Ботев“, който се 
оказа решаващ за крайния изход от двубоя    

сн: topsport.bg

15.01.2023 г., Алания, 
Турция
„Младост“ (Лучани, 
Сърбия) - „Славия“ 2:1
„Славия“ (стартов състав): 
Светослав Вуцов, Христо 
Попадийн, Емил Виячки, 
Велко Йеленкович, Людовик 
Соарес, Кемело Нгуена, 
Кристиян Стоянов, Иван 
Минчев, Емил Стоев, Галин 
Иванов, Ахмед Ахмедов
Голмайстори: 1:0 Никола 
Йоич (25), 1:1 Иван Минчев 
(39-дузпа), 2:1 Неманя 
Мичевич (68).

20.01.2023 г., Белек, Турция
„Славия“ – „Кизилжар“ 
(Петропавл, Казахстан) 2:1
„Славия“: Светослав 
Вуцов, Ертан Томбак, Георги 
Вълчев, Нейтън Гасама, 
Венцислав Керчев, Ерол 
Дост, Кристиян Стоянов, 
Дарко Тасевски, Тони Тасев, 
Мартин Сораков, Владимир 
Николов (Георги Петков, 
Христо Попадийн, Емил 
Виячки, Велко Йеленкович, 
Людовик Соарес, Чунг Нгуен 
До, Иван Минчев, Кемело 
Нгуена, Емил Стоев, Галин 
Иванов, Ахмед Ахмедов).
Голмайстори: 1:0 Кристиян 

Стоянов (5), 1:1 Артем 
Черединов (33), 2:1 Ахмед 
Ахмедов (87).

25.01.2023 г., Алания, 
Турция
„Марибор“ (Словения) - 
„Славия“ 1:1
„Славия“: Светослав 
Вуцов, Христо Попадийн, 
Емил Виячки, Велко 
Йеленкович, Людовик 
Соарес, Камело Нгуена, 
Кристиян Стоянов, Галин 
Иванов, Кристиан Добрев, 
Емил Стоев, Ахмед 
Ахмедов (Ертан Томбак, 
Венцислав Керчев, Натан 
Гасама, Чунг Нгуeн-до, 
Георги Вълчев, Ерол Дост, 
Роберто Илиев, Борис 
Димитров, Тони Тасев, 
Владимир Николов).
Голмайстори: 1:0 Жан 
Випотник (5), 1:1 Натан 
Гасама (86).

30.01.2023 г., Алания, 
Турция
„Славия“ – „Факел“ 
(Воронеж, Русия) 1:2
„Славия“ (стартов състав): 
Светослав Вуцов, Ертан 
Томбак, Георги Вълчев, 
Натан Гасама, Венцислав 

Керчев, Валентин Петров, 
Кристиян Стоянов, Емил 
Стоев, Дарко Тасевски, 
Роберто Илиев, Борис 
Димитров
Голмайстори: 0:1 Роман 
Акбашев (6), 1:1 Борис 
Димитров (57), 1:2 Евгени 
Марков (68).

31.01.2023 г., Тюрклер, 
Турция
„Славия“ – „Оренбург“ 
(Русия) 2:1
„Славия“: Светослав 
Вуцов, Христо Попадийн, 
Емил Виячки, Велко 
Йеленкович, Людовик 
Соарес, Кемело Нгуена, 
Чунг Нгуен До, Галин 
Иванов (к), Тони Тасев, 
Кристиян Добрев, Владимир 
Николов.
Голмайстори: 0:1 Николай 
Титков (15-дузпа), 1:1 Тони 
Тасев (22), 2:1 Кристиян 
Добрев (26).
Забележка: „Славия“ 
ше изиграе последната 
си контрола след 
редакционното 
приключване на броя срещу 
„Балкан“ (Ботевград) на 6 
февруари на своя стадион 
в София.

Младежки национал, 
македонец, сърбин 

и французин дойдоха 
при „белите” за пролетта
Четири са новите попълнения на старта на зимна-

та подготовка. Това са Владимир Николов, Християн 
Георгиевски, Нато Гасама, както и Велко Йеленкович.

Николов (21 г.) е младежки национал и е бивш със-
тезател на австрийския „Адмира Вакер“. Нападателят 
започва футболния си път в школата на „белите“ през 
2008 г., заради дядо си, който е запален славист. 

Християн Георгиевски (19 г.) играе на поста защит-
ник и е юноша на „Работнички“ (Скопие) от РСМ. Нато 
Гасама е роден във Франция, но е с малийски произ-
ход, а до момента е бил бранител в трета френска 
дивизия. Велко Йеленкович (19 г.) е син на футболи-
ста на „Литекс“ от недалечното минало Небойша Йе-
ленкович. Той е централен защитник и до момента е 
носил екипа на сръбския „Войводина“ (Нови Сад).

Отляво надясно: Георгиевски, Гасама и 
Николов, при представянето си в клуба

Контролите в подготовката
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Една отколешна 
мечта на поко-
ления слависти 

вече е факт: възстановен 
е отборът на ветерани-
те! Инициатива, за коя-
то споделихме и в пре-
дишния ни брой. Нещо 
повече, след няколко 
приятелски срещи тимът 
бе включен и в турнира 
на ветераните в София-
град. 

Стартът на „Славия“ 
бе на 29 септември с 
гостуване на „Вихър“ в 

Ветераните завършиха 
втори при дебюта си 

Требич. Още в 12-ата ми-
нута Любомир Божанков 
откри резултата с хубав 
удар от въздуха след 
центриране на Илия 
Илиев. Три минути след 
това Тодор Колев удвои 
след самостоятелен про-
бив, а в 17-ата Илиев 
покачи на 3:0 с техничен 
удар. Сетне домакини-
те върнаха два гола, но 
след почивката столича-
ни затвърдиха превъз-
ходството си и отново 
Илиев бе точен в 68-ата 

минута, а шест по-късно 
Валентин Ванев оформи 
крайното 5:2.

Седмица по-късно 
възпитаниците на Влад-
ко Шаламанов спече-
лиха с 3:1 като гости 
срещу тима на „Житен“. 
Димитър Мутафов откри 
резултата след само две 
минути, а Атанас Киров 
реализира второто по-
падение точно 20 след 
това. Троян Радулов оф-
орми успеха с 3:1 след 
попадение десет минути 

преди края, като между-
временно домакините 
също бяха отбелязали.

Следващата среща 
бе на стадион „Алексан-
дър Шаламанов” на 13 
октомври. За радост на 
своите фенове славис-
тите разгромиха „Искър“ 
(Нови Искър) с 6:0! Тон за 
успеха даде Илия Илиев 
след точно изпълнение 
на фаул след половин 
час игра. Шест минути 
по-късно Тодор Колев 
се разписа с топовен 
изстрел от дистанция. 
Доминацията продължи 
и след почивката. Кирил 
Джоров покачи на 3:0 в 
57-ата минута, а Троян 
Радулов направи 4:0 се-
дем минути след това. 
Иван Редовски реализи-
ра петия гол в 71-ата ми-
нута, а 6:0 оформи Дениз 
Йълмаз от дузпа 13 ми-
нути преди края.

Изключително респек-
тиращ бе успехът в след-
ващия кръг на 28 октом-
ври - срещу „ЦСКА 1948“. 
Още в 13-ата минута на 
мача в Требич халфът 
Ангел Стойков даде 
аванс, а Иван Редовски 
се разписа в 38-ата ми-
нута. Димитър Мутафов 
покачи на 3:0 в 53-ата 
минута, а Мартин Керчев 
отбеляза последното по-
падение.

Така славистите с 
пълен актив от 12 точки 
излязоха в своеобразния 
финал в проявата срещу 
дългогодишния първе-

нец „Витоша“ (Бистрица), 
също с пълен актив. В 
много интригуващ мач на 
10 ноември „белите“ от-
стъпиха като гости с ми-
нимално 0:1. Малшанс 
споходи тима и с пропус-
ната дузпа от Редовски 
в края на срещата. Но с 
изявите си възпитаници-
те на Владко Шаламанов 
показаха, че пътят е пра-
вилен! 

В състава на „Сла-
вия“ през турнира лича-
ха имена от близкото и 
по-далечно минало на 
клуба като: шампионите 
от 1996 година: Атанас 
Киров, Стоян Ацаров, 
Михаил Захариев, Петър 
Цветанов и печелилите 
медали от първенството 
или купата: Ивелин Пе-
нев, Мартин Кушев, Илия 
Илиев. И още една пле-
яда футболисти радва-
ли славистите с изявите 
си: Тодор Колев, Кирил 
Джоров, Йордан Петков, 
Мартин Керчев, Петър 
Димитров, Троян Раду-
лов, Димитър Мутафов, 
Ангел Стойков, Иван Ре-
довски, Владислав Стой-
ков, Ивайло Семерджи-
ев, Любомир Божанков, 
Радослав Минков, Ели 
Маркес, Николай Нико-
лов, Димитър Любенов. 
Включи се и треньорът 
на вратарите Радостин 
Станев, също и Самет 
Ашимов, Валентин Ва-
нев, че и кинезитерапе-
втът на мъжкия тим Де-
низ Йълмаз. 

След почти 32 годи-
ни дойде време дъл-
гогодишният служител 
на ПФК „Славия“ Алек-
сандър Грозданов да 
си тръгне. По чисто 
обективни причини. Но 
той се разделя само с  
администрацията и дей-
ността си във футбол-
ния клуб. Защото Сашо 
ще остане с мислите си 
в „Славия“ докато диша, 
а „белите“ ще са в него-
вото сърце вечно.

Вярност към слави-
зма и бялата идея. Цял 
един живот досега, бе-
лязан с мисъл и подкре-
па за „Славия“. Истин-
ски славист до послед-
ното кътче на бялата 
си душа, той вършеше 
работата си винаги с ми-

съл за добруването на 
клуба и отборите му.

Не е възможно да се 
изброят неговите отго-
ворности по ежеднев-
ната дейност на клуба. 
Всяка една от тях може 
да не е впечатляваща 
или забелязвана от сла-
вистите. Но всички тези 
задължения взети заед-
но представляват част 
от ПФК „Славия“ зад 
кадър. И са обединени 
от абсолютната нужда 
да бъдат извършени 
навреме, качествено и 
в задължителна поре-
дност. За да се случват 
безпрепятствено неща-
та в няколко направле-
ния от работата на це-
лия клуб. 

Хора като него са 

задължителни за всяка 
футболна, а и спортна, 
организация. Но освен 
хладния професионали-
зъм е много по-добре да 
милеят искрено за кау-
зата, за която работят. 
Както го правеше Сашо, 
който отдаде на клуба 
досега половината от 
съзнателния си живот. 
С деликатност и сърца-
тост той се отзоваваше 
на всяка славистка ка-
уза. И за ветераните, и 
за приятелите на друже-
ството в най-различни 
краища на страната, а 
не забравяше и най-
малките славистчета, на 
които дядовци и бащи 
бързаха да издадат за-
ветната членска карта 
на любимия отбор. Съ-

трудничеше си и с екипа 
на вестник „Славия“, с 
който го свързва десе-
тилетно приятелство. 
Именно той бе иници-
атор и на юбилейните 
ретро-календари, които 
клубът реализира. Вла-
гаше старание и в реди-
ца дейности за придоби-
ването на славистки вид 
на стадиона, фоайето и 
пространствата около 
тях. И е повече от за-
дължително неговият 
наследник да носи поне 
малко „Славия“ в сър-
цето си, за да бъде про-
дължена с плам и „бяла“ 
искра дейността му.    

Самият Грозданов не 
е чак толкова добре по-
знат на широката публи-
ка. Не е бил на предна 

линия в медиите и не е 
имало защо. Не обича 
публичността. Нито по-
пулярността. Предпочи-
та тихо и незабележимо 
да върши това, което 
трябва. Но дирята му е 
повече от значима.

Невидимият войник 
на бялата идея в по-
следните три десетиле-
тия – това е Сашо Гроз-
данов!

5 септември 2022 година, титулярите на „Славия” преди приятел-
ския двубой в Чирпан с местния едноименен тим на ветераните, за-
вършил 6:2 за „белите”. Отляво надясно: Ивайло Семерджиев, Иван 
Тончев, Петър Димитров, Даниел Златков, Петър Цветанов, Стоян 
Ацаров, Иван Редовски, Илия Илиев, Радостин Станев и Ивелин Пенев 
(капитан). От снимката отсъства Кирил Джоров.

Невидимият войник на бялата идея  
Александър Грозданов напуска клуба след 
повече от три десетилетия вярна служба  

Александър Грозданов
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 „Славия” е моят живот!“

Ваньо с мощен пробив по фланга 
при една от победите над „Левски“

- Как дойде в „Сла-
вия”?

- В казармата бях 
в Строителни войски 
в Бургас, вече играех 
за местния „Черномо-
рец“. Но ме пратиха 
на строежите. Ядосах 
се и помолих баща ми, 
той беше ръководи-
тел на другия местен 
клуб „Локомотив” и ми 
направи контакт със 
„Славия”. През есен-
та на 1973 г. отидох в 
ГУСВ. Представих се и 
на треньора Добромир 
Ташков, и той ме взе. 
Дебютирах на 5 август 
срещу „Етър“ у дома 
(1:0). Но в началото не 
бях титуляр. Мина из-
вестно време и напра-
вих един страшен мач 
срещу пловдивския 
„Тракия“. И оттогава не 
излезнах повече. На-
ложи ме като опорен 
халф. 

- Попадаш в един 
млад отбор с много 
добри футболисти… 

- Така беше. Имам 
специални спомени от 
всеки футболист. Поне 
два пъти можехме да 
станем шампиони. Но 
ЦСКА, ЦСКА… Комуни-
сти… Започваха с 5-6 
точки преднина пред 
другите. Не ми се го-
вори за тези неща, за 

комунистите… Правех 
всичко възможно да из-
ляза и да се отърва от 
тях. Дойдох тук в Пор-
тугалия. Апартаментът, 
в който живеех преди 
това бе ведомствен, но 
не ми разрешиха да го 
купя като останалите. 
Изпразнили го с всич-
ките ми вещи. Затова и 
не съм си идвал никога 
в България вече четири 
десетилетия. 

- Като знак на не-
гативно отношение 
към комунистите се 

разправяше, че имаш 
американско знаме в 
апартамента си?

- Не е знаме. С на-
ционалния играхме в 
Щутгарт квалифика-
ционен мач за евро-
пейското, паднахме 0:1 
(бел. авт.: 19 ноември 
1975 г.). Оттам купих 
спален комплект. Въз-
главницата е със звез-
дите, а калъфката е 
на синьо-бели райета. 
И като се оправи лег-
лото става цялото зна-
ме. Луд бях по Щатите, 

най-великите са според 
мен! Слушах рок музи-
ка. Научих и английски 
език. Та затова си го 
купих. И за апарта-
мента си взех тапети 
за стените, пак тогава 
от Германия. Ние като 
футболисти минавахме 
по-лесно през митница-
та у нас на границата 
и можехме да си доне-
сем вносни неща, които 
тогава си бяха лукс. 

- Много нагарча 
на всички и случката 
през 1980 година…

- Ние знаехме, че ни 
трябва само една точ-
ка. Биехме навсякъде. 
Но съдиите правеха 
всичко само и само да 
не станем шампиони… 
Млади бяхме, борех-

ме се, правехме 
всичко възмож-
но, но ни отряза-
ха. И други неща 
се случваха сре-
щу нас. Дори ни 
създаваха про-
блеми, че сме с 
дълги коси. Тога-
ва такава беше 
модата на Запад. 
Но тук разни ми-
лиционери ни 
караха да се под-
стригваме. 

- Н о 
има и хубави 
мигове, особено 
за купата…

- П р е з 
1975 г. падахме 
десетина минути 
преди края с 1:2 
срещу „Локомо-
тив” (София) и 
стана проблем с 
тях, та ме изго-
ниха. С „желез-

ничарите“ нещо не се 
разбирахме. Това бяха 
стари ядове, според 
мен изкуствено създа-
дени, между клубовете. 
Та, както сме и с десет 
човека останали, даже 
ми казаха после, че от 
тяхното ръководство са 
се обадили да запазят 
масите в ресторанта 
на гарата за банкета. 
Междувременно съм в 
съблекалнята. Тъкмо 
почвам да се преоб-
личам,  влиза Вуцата, 
тогава треньор в „Лев-
ски“ и вика: „Ей, Ваньо: 
3:2 за „Славия”! Боби 
Григоров обърна мача!“ 
Той влиза като смяна, 
дава два паса и Жужо 
вкарва още два гола. 
Беше изключителна 
емоция!

- Подобна емоция 
имаш и в мача със 
„Спарта“ (Прага)…

- Така е, ако не ги 
бяхме били с 3:0, ня-
маше да продължим. 
Теренът беше ужасен, 
времето много лошо: 
сняг, вода. Тук ще отво-
ря една скоба. Нашият 
вратар Георги Гугалов 
ми е много близък. 
Като дойдох в София 
нямаше къде да ме на-
станят. Първо бях в хо-
тел, после ми намериха 
една стая в ГУСВ, та 
там живях доста време 
с него заедно. На игри-
щето не го беше страх 
от нищо. Влизаше в 
единоборства без при-
теснения. И в хода на 

Ваньо 
Костов: 

Той е един от емблематичните футболисти на „белите“ в най-ро-
мантичното им време. Бе част от знаменит състав, който от вто-
рата половина на 70-те до началото на 80-те години на ХХ век, бе 
еталон за модерност в играта. Сетне Ваньо Костов замина на Пор-
тугалия, за да се превърне в първия сънародник пробил в тамошния 
шампионат. Впоследствие превърна пиренейската държава и в своя 
втора родина. Не се завърна никога повече в България, огорчен от ко-
мунистическите порядки, споменът, за които не го напускат и днес. 
С помощта на неговия съотборник в „Славия“ Чавдар Цветков се 
сдобихме с телефона му и с колегата Николай Кръстев проведохме 
непринуден разговор със славния ветеран. Ваньо, въпреки четирите 
десетилетия в емиграция, говори свободно български, без никакъв 
акцент. Улисани в спомени за миналото неусетно измина повече от 
час, в който той разкри много интересни детайли от своя спортен 
път. В този брой, в чест на неговата седемдесетгодишнина, която 
бе отбелязана през септември, ви предлагаме част от думите му, а 
останалата очаквайте в бъдещи книги, посветени на изтъкнатите 
играчи на любимия „бял“ клуб.  

- Ваньо Костов е роден на 7 септември 1952 година в Твърдица.
- С бялата фланелка е в периода 1973-19882 година. В елитната група има 

220 мача с 11 гола за „Славия".
- Вицешампион (1980) и бронзов медалист (1975 и 1982).
- Носител на купата (1975 и 1980). Финалист (1981).
- Със „Славия“ участва в 8 мача от евротурнирите. Автор е и на един гол. 

Четвъртфиналист през 1981 в турнира за КНК.
- За Балканската клубна купа има 10 мача и 1 гол. Финалист (1977).
- Победител в група за Интертото (1977).
- Като състезател на „белия” тим с националната фланелка има: 15 мача в 

„А“ отбора, 1 среща за „Б” състава и 2 мача за младежкия отбор. 
- От втората половина на 1982 година живее в Португалия и играе три 

сезона в „Спортинг” (Лисабон). С тима е вицешампион (1985) и бронзов 
медалист (1983 и 1984). Носител на Суперкупата (1982).
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мача виждам как един 
от техните с двата кра-
ка напред влиза в ли-
цето на Гугала. Много 
лошо го удари и не из-
държах. Просто заради 
приятеля ми. Минах 
половината терен, бях 
се засилил и така го 
цапардосах в лицето, 
та направо влезна във 
вратата, изкараха го с 
носилка. Сетне ми ка-
заха, че съдията, румъ-
нецът Рейня, е споде-
лил, че не е виждал та-
кова нещо. Но самият 
той бе доста виновен 
за грубостите на чехи-
те. Наказаха ме 6 мача. 
Изтървах четвъртфи-
нала с „Фейенорд“. 

- Постигате и доста 
победи за Интерто-
то…

- Най-интересната 
случка там, безспорно 
е пътуването за Хам-
бург. Когато играехме 
в Западна Германия 
целта на ръководство-
то винаги бе да спестят 
пари. Така бе и сега. 
Не се взе директен 
самолет, а се летя до 
Източен Берлин. Сти-
гаме там вечерта, но 
митничарите ни заба-
виха много. Проверки, 
паспорти, а уж сме от 
нашия соцлагер?! Ста-
ва все по-късно и дока-
то стигнем до Западен 
Берлин, изпуснахме 
връзката си. Стоим 
гладни. Отделно, сме 
тръгнали по къси ръ-
кави от България, все 
пак е лято. Но през но-
щта си става студено. 
Накрая взехме влак до 
Хамбург. Обаче има-
хме късмет, че трябва-
ше да сменим влака в 
Хановер. Намираме 
едно място на местния 
„Червен кръст“, където 
помагат на бездомни. 
Отиваме там, пихме 
чай и изгладнели хап-
нахме. Представям си 
каква гледка сме били 
в техните очи… Оттам 
хващаме влака до Хам-
бург. Стигаме в 6 часа 
сутринта. А сега на-
къде? Не искам да си 
приписвам тук заслуги, 
но аз спасих групата. 
Имаше един българин, 
Бай Тошо му казвахме 
(бел. авт.: Тодор По-
пов, изгледал на живо 
285 мача на национал-
ния ни тим), който от-
давна бе избягал, но 
пък бе много близък до 
футболните среди. Жи-
вееше тук. Запознах се 
с него при едно от гос-

За отиването му на 
Пиренеите у нас с де-
сетилетия се носят ле-
генди. Каква е истината 
споделя самият той: „С 
националния отбор 
играх във Виго сре-
щу „Селта“ контрола. 
Имахме и мач в Порту-
галия. Тези мачове ги 
уреждаше един сърбин 
Маркович". (бел. авт.: 
От 11 август 1980 годи-
на националите, водени 
от Атанас Пържелов са 
на лагер. Играят две 
контроли с „АФ Брага“ 
– 0:0 и „Селта“ (Виго) 
– 1:2). На мача с пор-
тугалците помощник 
треньорът 
на „Селта“, 
също сърбин 
и приятел 
на Маркович 
каза, че ме 
иска. През 
това време, 
говорил и 
с ръковод-
ството на 
„Славия”, но 
те му отка-
зали, че не 
ме пускат. 
След края 
на този се-
зон излизат 
само Жужо 
и Чаво, може 
чак догодина. 
Мина време 
и през пролетта на 
1982 г. ми се обажда 
Маркович, който ме 
успокои, че „Спортинг“ 
(Лисабон) ме искат… 
Дойде в София, подпи-
сахме между двама ни 

договор. Уточниха се 
пари, заплати и т.н. И 

оттам 
почнаха 
пробле-
м и т е . 
Ш е ф о -
ве на 
Г У С В 
о т н о -
во не 
ме пус-
кат. Но 
п р и н -
ц и п н о 
имах и 
г о л я м 
к ъ с -
м е т . 
„ С п о р -
т и н г “ 

предна -
та го-

дина става шампион, 
след като е бил на ла-
гер в България (бел. 
авт.: Печелят турнира 
„1300 година Бълга-
рия“). И сега идват 
отново, водени от су-

еверие. Аз се включих 
в подготовката им в 
Пампорово. Но, нова 
беля стана. Тъкмо да 
си тръгваме вече, а 
моят паспорт го няма. 
Беше в португалското 
посолство, но изчезна. 
Вече сме на ле-
тището и бук-
вално в послед-
ния момент. До 
днес не знам как 
се появи, та да 
мога да пъту-
вам?“.

Ваньо не 
само стига до 
Лисабон, но и 
остава трайна 
диря. За трите 
си години в „зе-
лено-бяло“ той 
толкова пъти е меда-
лист в местния шампи-
онат. После играе в ели-
та и със съгражданите 
от „Белененсеш“, както 
и с тима на „Фарезне“. 
За пет сезона записва 

74 мача и вкарва 7 гола. 
Отделно е титуляр и в 
двата победни мача за 
суперкупата за 1982 г. 
срещу „Брага“ спечеле-
на от „Спортинг“ с общия 
резултат 7:3. На терена 
е и при паметните успе-
хи за купата на УЕФА, 
при елиминирането с 
3:2 на „Севиля“ на 28 
септември 1983, както и 
при успеха с 2:0 срещу 
„Селтик“ (Гразгоу) от 19 
октомври същата годи-
на, отново у дома. При 
„зелено-белите“ си пар-
тнира с местни колоси. 
От тях ще посочим само 
двама: португалска-
та звезда от „Евро-84“ 
Руи Жордао и младия 
талант Паоло Футре, 
бъдещ носител на „Сре-
бърна топка“ за 1987 г. 
Сетне Костов има пред-

ложение дори 
от „Валенсия“, 
но както спо-
деля и самият 
той вече има и 
дъщеря, та не 
му се напус-
ка. Спомената 
Сара, след го-
дини се пре-
връща в мод-
на сензация в 
Португалия , 
като печели 
няколко награ-

ди в конкурси по кра-
сота. Баща й пък една 
година е треньор на тим 
от втора лига после из-
карва курсове за агент 
на ФИФА, та продъл-
жава и досега с тази си 
дейност. 

туванията ни с нацио-
налния отбор. Имах му 
телефона. Обаждам му 
се и той ни заръча да 
не мърдаме от гарата, 
че ще пристигне след 
малко. Нае таксита за 
целия отбор, знаеше в 
кой хотел сме. Закара-
ха ни там. Мачът бе чак 
в пет часа след обяд. 
После ни заведе на па-
зар. Сетне обядвахме и 
легнахме за около по-
ловин час. Бяхме умре-
ли за сън. Мачът беше 
извън Хамбург, в едно 
малко градче - Люне-
берг. Тръгваме, а в рей-
са всичко спи. На едно 
място спряхме да пием 
кафе. Там и отборът 
на домакините. Каз-
ваме  си „Какво ще ни 
направят тези днес… 

Ние живи-умрели, спи 
ни се…“. Сигурно ще ни 
вкарат 4-5 гола, си ми-
сля.  Влязохме на заг-
рявката, а аз се чувст-
вам много лек, като 
перо. Казвам на коле-
гите. Мислех, че ще бъ-
дем тежки. Почна мача, 
ние ги разтурихме! Во-
дехме 3:1, накрая би-
хме 3:2. Съдията им по-
дари втория гол, който 
го нямаше. На вечеря-
та президентът на клу-
ба им даде на всички 
ни по 200 марки и каза: 
„Представям си моите 
футболисти, ако бяха 
преминали през всич-
ко това, което ви се е 
случило!“. 

- Какво помниш 
от „Незабравимият 
ден“?

- Филмът беше стра-
хотен! Но в един мо-
мент мислех, че дори 
няма да мога да участ-
вам. В Италия играх 
с националния отбор. 
Беше зимата, приятел-
ски мач в Гeнуа. (бел. 
авт.: 29 декември 1974 
година - 0:0). В седма-
та минута правя шпа-
гат и един техен играч 
с двата крака ми влезе 
в гърдите. Не мога да 
си поема въздух, не 
успявам да дишам… 
Италианецът нарочно 
ми влезе с бутоните. 
Добре, че бях здрав, 
иначе щях да съм из-
потрошен. Откараха ме 
с линейка в болница. 
Видя се, че няма нищо 
счупено. Там и догле-
дах мача по телеви-

зията. И си мислех, че 
няма да мога да напра-
вя и филма. Но стана. 
Някои снимки бяха на 
Витоша, над Рударци. 
Имаше и кадри с нас на 
една софийска улица. 
Беше много интерес-
но. За кинопродукцията 
в един мач играхме с 
оранжеви екипи срещу 
„Левски“ и пак ги бихме. 
Илия Величков имаше 
главна роля. Боби Гри-
горов също…

- За финал: какво е 
„Славия” за теб…

- „Славия” е моят 
живот! Половината ми 
е тук в Португалия, а 
останалата част е в 
„Славия”.

Страниците 
подготви 

Камен ОГНЯНОВ

Първият българин пробил в Португалия

На корицата 
на сп. „Onze“

Ваньо с най-голямата местна легенда 
Еузебио и дъщеря си Сара   

В „Спортинг“  
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Бяхме предви-
дили да поме-
стим материал 

за бате Жоро в чест 
на неговата, отбеля-
зана през септември, 
80-та годишнина. Но, 
уви така се разпореди 
съдбата, че днешният 
текст излиза по друг 
повод. За наше съжа-
ление се разделихме с 
него на 14 януари, но 
убедени сме и то извън 
клишето, че Георги 
Харалампиев винаги 
ще бъде с нас. И то не 
само като футболист 
и треньор в любимия 
си клуб, а и с неговите 
чисто човешки добро-
детели. Коректност, 
отзивчивост, благост. 
В това се изразяваше 
и подадената му ръка 
в първите няколко 
години от живота на 
вестника. Тогава ня-
махме спонсори или 
рекламодатели, които 
да покриват разходите 
за печат, хартия, стра-
ниране и т.н. Сред-
ствата не бяха малки, 
все пак излизахме 
всеки месец. В онзи 
период се разчиташе 
единствено на при-
ходи от абонамент и 
на личната продажба. 
Ампето тогава (2001-
2004) стопанисваше 
едно малко кафене на 
улица „Самуил“. Бяха 
върнали помещението 
на съпругата му при 
реституцията, като 
тя и синът му Георги 

Георги Харалампиев 
(Ампето) - със сърце
за любимата „Славия“!
р а б о т е -
ха там. В 
него се 
с ъ б и р а -
ха много 
слависти 
и Хара-
лампиев-
с т а р ш и 
р а з п р о -
странява-
ше изда-
нието ни. 
Като до-
ста сери-
озно аги-
т и р а ш е 
посетите-

лите да си купят, не 
само нещо за пиене, 
но и нещо за четене. 
Броевете свършваха 
винаги и за тази си 
дейност, за разлика от 
другите разпростра-
нители на изданието, 
той не искаше никакъв 
процент от приходите. 
А просто отвръщаше: 
„Как така? Та това е 
„Славия“? Вие го пра-
вите в името на клу-
ба, как ще искам пари 
за такова нещо?!“ 
Това е само малък 
щрих от образа на чо-
века Георги Харалам-
пиев. А останалото 
е част от магията на 
„белия“ клуб. 

В него той се появя-
ва още дете. Роден е 
на 10 септември 1942 
година. Възпитаник на 
школата на „Славия“ 
и дебютира в първия 
отбор, съвсем млад 
през пролетта на 1960 
г. Остава тук десетиле-
тие, до 1968 г. Пропу-
ска само два сезона. 
Войниклъкът си взема 
своето. „В пловдивския 
„Ботев“ се събрахме с 
Динко Дерменджиев, 
Георги Попов-Тумби, 
с Гунди, с когото де-
ляхме една стая. За-
формихме страхотен 
тим и бихме „Левски“ 
в София с 6:1! Сетне 
се върнах в моето си 
дружество. Спечелих-
ме два пъти купата 
(1964, 1966). Вярно, 
един път я и загубих-

ме, през 1972 година, 
но преди това бихме 
пак „сините“ на полу-
финал в онзи епичен 
сблъсък с дузпи 10:9! 
След края на сезо-
на ми казаха, че съм 
стар вече да играя!? 
А бях само на 29 годи-
ни. Когато се прибрах 
в къщи ми се насълзи-
ха очите. Искаха ме 
от други отбори, но 
не отидох. Едвам из-
карах двете години, 
по времето на „ЖСК-
Славия“ (1969-1971), 
извън клуба и тъкмо 
се бях върнал за вто-
ри път. Пък и имах 
вече треньорски пра-
ва и започнах в дет-
ско-юношеската шко-
ла на любимия тим.“, 
разказваше приживе.   

А преди това Ха-
ралампиев навърта, 
само в елитната гру-
па с белия екип, 200 
мача и отбелязва 25 
гола. Стига три пъти 
до бронза (1964, 1965, 
1966). Веднъж е и ви-
цешампион (1967). 
Но това сребро най-
много му нагарчаше: 

„В решителния мач 
с „жълто-черните“ 
от Пловдив нямахме 
шанс. Имаше около 
25 000 зрители на на-
шия стадион, цял мач 
нападахме, но в край-
на сметка завърших-
ме 1:1. Ще споделя и 
нещо друго: играех-
ме само с футболни 
средства. Не разчи-
тахме, както други 
отбори, на някаква 
чужда намеса и „по-
мощ отгоре“. А и се 
борехме на три фрон-
та: първенство, купа, 
а и в Европа. Отделно 
бяха и лагер-сборове-
те на редица играчи 
от тима с национал-
ния отбор. Това даде 
своето отражение.“ 

Той е част и от злат-
ната бяла епопея в 
Европейските клуб-
ни турнири, с полу-
финала за КНК през 
1966/67 г. Общо из-
играва за „Славия“ 16 
мача по терените на 
Стария континент. Ав-
тор е и на един гол. 
Онзи, фамозният сре-
щу „Сервет“ (Женева) 

в София. 
Носи и на-
ционалния 
екип: 4 
пъти в „А“ 
отбора, 5 
срещи в 
младежкия 
и 7 участия 
в юноше-
ския.

О б и ч а -
ше да раз-
казва фут-
болната си 
ф и л о с о -
фия така: 
„В мъжкия 
о т б о р 
играех из-
теглен по-
отзад. До-
като при 
юношите 
бях на 
върха на 
а т а к а т а 
и все бе-
лежех, то 
в първия 

отбор подавах. Като, 
че се бях наситил на 
попадения. Интерес-
но ми бе да създавам 
положения за съот-
борниците си. Бяхме 
много добра средна 
линия, а и нападе-
ние: Василев, Мишев, 
Кръстев, Гугалов и 
аз. Във втората по-
ловина на шейсет-
те сме един от най-
силните наши отбо-
ри. В състава бяхме 
връстници, позна-
вахме се добре. След 
успешни мачове се 
събирахме да разпус-
нем в ресторант „Се-
вастопол“. Дружахме 
и семейно. Днес из-
глежда странно, но 
екипите ги носихме 
по няколко сезона. 
Футболните си об-
увки ги пазехме само 
за официалните сре-
щи. Тренирахме със 
старите си бутонки, 
а дори и с гуменки. 
Като се върнеше ня-
кой от лагер с наци-
оналния отбор и си 
донесеше новите бу-
тонки го гледахме и 
му „завиждахме“.“

Освен юношите 
Георги Харалампиев 
тренираше и пред-
ставителния отбор на 
„белите“. Дълги години 
бе помощник, а когато 
се наложи през есен-
та на 1996 година пое 
функциите и то с чест 
на първи наставник 
на тима. Накрая ще 
си позволя още един 
личен момент. С бате 
Жоро се познавахме 
толкова години. Еже-
седмично се събирах-
ме заедно и с други ве-
терани на „Славия” на 
по кафе. Разговаряли 
сме стотици пъти, но 
няма да забравя нико-
га това му изречение: 
„Винаги играехме, не 
за някакви премии или 
облаги, а от сърце и 
то за нашата любима 
„Славия“!“…

Камен ОГНЯНОВ

Георги Харалампиев в апогея на 
спортната си кариера

Отличен 
на една от 
поредните 

сбирки на 
ветераните
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Новата година за-
почна тъжно за 
всички, които 

обичат родния футбол. 
Отиде си човекът с чии-
то гол България стана за 
първи път шампион на 
Европа и то по футбол. 
Да, вярно за юноши, но в 
далечната 1959 пред на-
шата селекция прекла-
нят глава колоси като: 
Италия, Нидерландия, 
бивша Югославия и две-
те тогавашни съставни 
части на Германия: ГФР 
и ГДР! Звучи немислимо 
днес! Тони Кръстев бе-
лежи за 1:0 във финала 
с „адзурите“ пред 45 000 
зрители: „И като сега е 
пред очите ми комбина-
цията: Петър Величков 
отне една топка, пода-
де я към десния фланг, 
оттам Никола Котков 
я препрати към наказа-
телното поле и аз от-
белязах с глава. Сетне 
лумнаха хиляди факли 
на победата. Възтор-
жената публика ни по-
несе на ръце. Дойде и 
незабравимият миг, в 
който Петър Велич-
ков, другият славист в 
състава, получи купа-
та от председателя 
на УЕФА Шварц. Ви-
наги съм смятал, за 
решителния миг, че 
освен голов инстинкт, 
късмет, най-вече тряб-
ват съотборници! Фут-
болът е колективна 
игра. Без другите ти си 
никой! Всяко едно попа-
дение е венецът на от-
борните усилия. 

В „Славия“ също има-
ше чудесен екипен дух. 
Бяхме приятели. Позна-
ваха се и съпругите ни. 
Излизахме заедно. Оти-
вахме с желание на тре-
нировки, понякога дори 
два часа по-рано. Има-
ше настроение за игра. 
Оттук идваше някак от 
само себе си и навивка-
та ни за победа. Биехме 
наред софийските клу-
бове. Но не ни позволи-
ха, да станем шампио-
ни. Така ми се играеше, 
че дори, когато ми счу-
пиха крака в една кон-
трола, стиснах зъби, а 
и докторът каза, че не 
е толкова страшна кон-
тузията, та заминах 
с отбора за турнето в 
Алжир. Там се разбра, 
че травмата е доста 
тежка и бях дълго вре-
ме в гипс.“, обичаше да 
разказва приживе. 

Има раздяла с „бе-
лите“ редици и по друга 
причина. След като тога-

Антон Кръстев – Тони 
също вече е част от 
небесния тим в бяло
вашните порядки го пра-
щат в „армейския“ клуб, 
където го задържат и 
след казармата. Разказ-
вал е как лично е провел 
три срещи с всесилния 
генерал Добри Джуров и 
най-сетне го пускат да се 
върне, а останалото, как-
во се казва, е история. 
Печели два пъти купата: 
през 1963 и 1964, като 
за втория триумф на-
казва с два гола отдалеч 
пловдивския „Ботев“ на 
финала за обрата с 3:2. 
Стига и до три бронзови 
медала в първенството 
(1964, 1965, 1966). В Ев-
ропейските турнири изи-
грава седем мача и е ав-
тор на два гола за „Сла-
вия“. С Международен 
привкус е и дебютът му 
в „бяло“: „Под току-що 
поставените рефлек-
тори на Националния 
стадион на 22 август 
1958 година, прегазих-
ме „Олимпия” (Виена). 
За голямата победа с 
6:1 по два гола отбеля-
заха Добромир Ташков-
Мирко и Борис Евти-
мов-Боце, един добави 
Александър Костов-
Фанфана, а последното 
попадение бе мое дело, 
- връщаше лентата на-
зад бате Тони. Голямото 
дерби тогава все още 
бе „Славия“ - „Левски”. 
През 1965 година, за-
ради реконструкцията 
на споменатия ста-
дион, мачът се игра 
на терена в полите 
на Витоша и там се 
събраха над 35 000 зри-
тели! Отвън останаха 
тълпи, които даваха 
мило и драго за билет. 
Дори двубоят между 
националите с Белгия, 
игран пак тогава, побра 
по-малко зрители. Чудя 
се на днешните фут-
болисти. Парите са си 
пари и безспорно в това 
отношение са много 
преди нас, но какво е 
футболът без публи-
ка?! Нали самата игра 
е създадена заради зри-
телите. Днес са тъжна 
гледка празните пейки. 
По наше време даже на 
тренировка идваха да 
ни гледат по 400-500 

души...“     
Той бе от тази порода 

хора, които с право мо-
гат да се нарекат еруди-
ти! Желан събеседник за 
всякакви теми. Въпреки, 
че бе роден на знакова-
та дата 7 ноември 1940 
година в София, имаше 
„неблагонадежден про-
изход“. Баща му е цар-
ски офицер. Успява да 
завърши следването си 
в Бургас, където и при-
ключва състезателната 
му кариера. Дипломи-
ра се като инженер-хи-
мик. Но да остане извън 
футбола не може. Дори 
бе секретар на клуба в 
„Борисовата градина“ в 
труден за тях период в 
средата на 80-те годи-
ни. Сетне се завърна в 
„родното гнездо“, отново 
на ръководна позиция в 
началото на 90-те. Спо-
делял е и за този период: 
„Времената вече бяха 
други. Прекалената 
комерсиализация бе об-

хванала спорта. Не лип-
сваха и интригите. Ня-
маше я вече тази сла-
вистка взаимопомощ, 
така характерна за 
предишните поколения. 
В управата на клуба 
имаше редица „куфари”, 
които пътуваха с от-
бора, у нас и в чужбина. 
Появиха се и интриги. 
Настроиха се хората 
един срещу друг. Винаги 
съм казвал, че е много 
важен човешкият мате-
риал. Напуснах ръковод-
ството на „Славия“, но 
не и славистката общ-
ност. Много се радвам 
на това, което правите 
във вестника. Важно е 
да се съхрани духът и 
традициите на този 
велик клуб. Това е ваш 
дълг и добре, че сте го 
осъзнали, защото утре 
ще бъде късно.”

Така говореше за сво-
ята „бяла“ болка и любов 
Тони Кръстев. Събира-
ше се с ветераните и 

винаги намираше повод 
да почерпи. Джентъ-
лмен от класа. Ползва-
ше свободно английски 
и немски език. Обичаше 
да цитира Шекспир. Не-
заменим партньор в ка-
ретата на бридж. А, ко-
гато запяваше увличаше 
всички. Може би и сега 
е някъде там „По сребъ-
рното езеро…“. 

Георги Кръстев – Геш 
(1934-2022) вече подкре-
пя „Славия“ от небето. 
Повече от осем десети-
летия емблематичният 
славист живееше и се 
вълнуваше от всичко, ко-
ето постига „белия“ клуб. 
Защото:

- Роден и израснал 
в славистко семейство. 
Майка му Траянка играе 
хазена (хандбал) в клуба, 
а леля му Стефка е сред 
първите баскетболистки в 
бяло. Големият футболист 
Димитър Зографов – Бом-
бата му е вуйчо.

- С по-големия си брат Иван 
Кръстев подкрепят „белите“ във фи-
налите с „Левски“ през 1943 г. на ст. 
„Юнак“. После на тържеството в ресто-
рант „Южна лоза“ отпиват по глътка 
вино от спечелената Царска купа.

- Безброй са мачовете, които посе-
щава в София и страната.

- Активен деятел на обществени 
начала на клуба през 80-те и средата 
на 90-те години на ХХ век.

- Носител на значки „За заслуга“ по 
повод 50, 75 и 100 години „Славия“ и 
100 броя на клубния вестник.

- Заедно със Стефан 
Гецов – Цеко и Иван Па-
лазов няколко години по-
магаше при разпростра-
нението на в. „Славия“.

- Получава първия 
екземпляр от „Хрони-
ките на Славия“ (1910-
1944) от сина си Николай 
Кръстев на представяне-
то на книгата през 2013 г.

- Последният му мач 
на трибуните е успешни-
ят финал за купата през 
2018 г.

- Последният реален 
контакт с него, вече в ре-
анимация в тежко състоя-

ние, е ден след победата над „Левски“ 
с 2:1 на „Герена“. Тогава Геш, въпреки 
слабата възможност за комуникация, 
разбира за успеха от децата си Ев-
гения и Николай и лицето му грейва. 
А в часовете след мача Венцеслав 
Стефанов заявява пред медиите: „…
Сигурен съм, че един много голям сла-
вист Георги Кръстев – Геш е сред най-
щастливите от тази победа…“

Наистина няма как Геш да не гледа 
и подкрепя „Славия“ от високо в ком-
панията на много приятели!

Антон Кръстев – 
Тони

Георги Кръстев – Геш вече 
подкрепя „Славия“ от небето
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Вторият състав на 
„Славия“ заема петото 
място във временното 
класиране в Югозапад-
ната Трета Лига. Това 
е и първи сезон за този 
тим в третото ниво на 
футбола у нас, след 
като до този момент 
момчетата от Акаде-
мия „Славия“ в тази 
възрастова група се 
състезаваха в Елитна-
та юношеска лига до 19 
години. 

Носителите на Купа-
та на страната старти-
раха силно полусезона, 
въпреки неуспешното 
начало при гостуването 
на „Чавдар“ (Етропо-

ле). Отборът, воден от 
треньора Иван Иванов, 
записа поредица от по-
беди в първенството. 
Опитът, който „белите“ 
натрупаха в първите си 
мачове от Трета лига се 
оказва много полезен 
за тяхното изграждане 
и ще им помогне в пре-
хода от юношеския към 
мъжкия футбол. 

Славистите изиграха 
16 шампионатни мача, в 
които записаха 8 побе-
ди, 1 равенство и 7 по-
ражения. Головата раз-
лика е 35-30, а Роберто 
Илиев, който беше част 
от представителния от-
бор на България по вре-

1 кръг 
„Чавдар“ (Етрополе) – „Славия“ 3:1
2 кръг
„Славия“ – „Банско“  4:0
3 кръг
„Пирин“ (Гоце Делчев) – „Славия“ 3:4
4 кръг
„Балкан“ (Ботевград) – „Славия“ 4:2
5 кръг
„Септември“ (София) 2 – „Славия“ 4:1 
6 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“ 4:1
7 кръг
„Ботев“ (Ихтиман) – „Славия“ 4:3
8 кръг
„Славия“ – „Сливнишки герой“ 1:0
9 кръг
ЦСКА 1948 3 – „Славия“  3:5
10 кръг
„Славия“   почива
11 кръг
„Славия“ – „Марек“  1:1
12 кръг
„Славия“ – „Чавдар“ (Етрополе) отл.
13 кръг
„Банско“ – „Славия“  2:0
14 кръг
„Славия“ – „Пирин“ (Гоце Делчев) 3:0
15 кръг
„Балкан“ (Ботевград) – „Славия“ 2:0
16 кръг
„Славия“ – „Септември“ (София) 2 3:2
17 кръг
„Левски-Раковски“ – „Славия“ 3:2
18 кръг
„Славия“ – „Ботев“ (Ихтиман) 0:1

Временно класиране:
Отбор м п р з г-р т  
1. „Марек“ 16 12 3 1 42:13 39 
-------------------------------------------------------
5. „СЛАВИЯ“ 16 8 1 7 35:30 25

1 кръг
„Славия“ – „Национал“  3:2

2 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София 3:1
3 кръг
„Черноморец“ (Бургас) – „Славия“ 0:1
4 кръг
„Славия“ – „Спартак“ (Варна) 4:0
5 кръг
„Пирин“ (Благоевград) - „Славия“ 2:2
6 кръг
„Славия“ – „Хебър“  4:1
7 кръг
„Левски“ – „Славия“  2:1
8 кръг
„Славия“ – „Берое“  6:0
9 кръг
„Ботев“ (Пловдив) – „Славия“ 2:1
10 кръг
„Славия“ – „Черно море“ 1:1
11 кръг
„Лудогорец“ – „Славия“  1:0
12 кръг
„Славия“ – „Спартак“ (Плевен) 4:2
13 кръг
„Локомотив“ (Пловдив) - „Славия“ 4:2
14 кръг
„Славия“ – „Етър“  3:1
15 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“ 5:0

Временно класиране:
Отбор м п р з г-р т
1. Лудогорец“ 15 14 1 0 50:4 43 
2. „Левски“ 15 11 3 1 35:12 36
3. „Черно море“ 15 9 4 2 31:17 31
------------------------------------------------------------
5. „СЛАВИЯ“ 15 8 2 5 35:24 26 

1 кръг
„Славия“ – „Национал“  0:7
2 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София 0:5
3 кръг
„Звезденбург“ (Бургас) – „Славия“ 0:2
4 кръг
„Славия“ – „Пловдив 2015“ 4:0

5 кръг
„Дунав“ (Русе) – „Славия“ 1:1
6 кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (София) 4:2
7 кръг
„Левски“ – „Славия“  4:0
8 кръг
„Славия“ – „Берое“  1:1
9 кръг
„Ботев“ (Пловдив) – „Славия“ 3:0
10 кръг
„Славия“ – „Черно море“ 0:3
11 кръг
„Лудогорец“ – „Славия“  3:0
12 кръг
„Славия“ – Спартак“ (Плевен) 0:0
13 кръг
„Локомотив“ (Пловдив) – „Славия“ 3:0
14 кръг
„Славия“ – „Етър“  3:0
15 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“ 3:1
Временно класиране:
Отбор м п р з г-р т  
1. „Лудогорец“ 15 12 3 0 46:3 39 
2. „Национал“ 15 11 2 2 47:9 35
3. „Левски“ 15 11 2 2 43:12 35
-------------------------------------------------------
11. „СЛАВИЯ“ 15 4 3 8 16:35 15

1 кръг:
ЦСКА 1948 – „Славия“  0:0
2 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“ 4:1
3 кръг
„Миньор“ (Перник) – „Славия“ 0:4
4 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София 1:0
5 кръг
„Пирин“ (Благоевград) – „Славия“ 1:1
6 кръг
„Славия“ – „Хебър“  4:0
7 кръг
„Локомотив“ (София) – „Славия“ 2:3

8 кръг
„Славия“ – „Национал“  3:0
9 кръг
Развитие на мл. футбол. – „Славия“ 1:2
10 кръг
„Славия“ почива
11 кръг
„Славия“ – „Левски“  0:1
12 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“ 1:1
13 кръг
„Славия“ – „Беласица“  5:1

Временно класиране:
Отбор м п р з г-р т   
1. ЦСКА 1948 13 8 3 1 42:9 27 
2. „СЛАВИЯ“ 13 8 3 1 28:8 27
3. „Левски“ 13 8 3 1 23:7 27

1 кръг
„Славия“ – „Национал“  5:0
2 кръг
„Витоша“ (Бистрица) – „Славия“ 1:6
3 кръг
„Славия“ – „Септември“  3:2
4 кръг
ЦСКА-София – „Славия“ 1:3
5 кръг
„Славия“ – „Левски“  3:5
6 кръг
„Елит-София“ – „Славия“ 0:5
7 кръг
„Славия“ – „Академия Септември“ 3:5
8 кръг
„Сердика“ – „Славия“  0:9
9 кръг
„Славия“               почива
10 кръг
„Национал“ – „Славия“            отложен
11 кръг
„Славия“ – „Витоша“ (Бистрица) 8:0
12 кръг
„Септември“ – „Славия“  1:2

Дубълът ни продължава 
развитието си в Трета лига

ме на изминалото Евро-
пейско първенство до 
17 години, е голмайстор 
на „Славия“ с 11 попаде-
ния. Капитанът Вален-
тин Петров, Чунг Нгуен-
До, Самуил Стойнев, 
Стефан Трайков, Борис 
Димитров и Иван Мари-
нов също са част от на-
ционалните гарнитури 
на страната ни. Доста от 
момчетата редовно уча-
стват и в тренировките 
на мъжкия състав на 
„Славия“ и са постоянно 
в полезрението на стар-
ши треньора Златомир 
Загорчич. Споменатите 
Петров, Димитров, Или-
ев и Нгуен-До дори са с 
първия отбор по време 
на лагера в турския ку-
рорт Анталия. Първен-
ството в Югозападната 
Трета Лига трябва да се 
поднови на 18 февруа-
ри 2023 година.

Капитанът на дубъла Валентин Петров 
продължава да получава шансове за изява и в 
първия състав на „Славия“

Резултати и временно класиране – сезон 2022-2023 
Югозападна Трета лига, 

група „А“, дублиращ отбор

Елитна юношеска 
група до 17 години

Елитна юношеска 
група до 15 години

Столично първенство, 
юноши младша възраст, зона I, 

родени 2006-2007 година

Столично първенство, деца „Б“,
първа група, родени 2009 година
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След като спе-
чели купата на 
Българския фут-

болен съюз при юношите 
до 18 години „Славия“ 
записа и първо участие в 
младежката Шампионска 
лига. „Белите“, водени от 
треньора Иван Иванов, 
не оставиха никакво съм-
нение, че са най-клас-
ният младежки отбор у 
нас, но реалностите в 
най-престижния турнир 
в Европа и света са съв-
сем други. Стартът бе 
тежък - поражение с 0:8 
на стадион „Апостолос 
Николаидис“ на 15 сеп-
тември срещу домакини-
те от „Панатинайкос“. Ва-
жно е да се отбележи, че 
за разлика от софийския 
тим, селекцията на „зеле-
ните“ от Атина включва 
в редиците си немалко 
състезатели от различ-
ни страни. Един от тях, 
египтянинът Билал Аб-

Временно класиране:
Отбор м п р з г-р т   
1.„Левски“ 10 9 1 0 55:7 28 
2. „СЛАВИЯ“ 10 8 0 2 47:15 24
3. ЦСКА-София 10 7 1 3 34:13 22

1 кръг
ДИТ – „Славия“  4:1
2 кръг
„Славия“ – „Левски“  1:0
3 кръг
ФК АБВ – „Славия“  0:3
4 кръг
„Славия“ – „Национал“  1:2
5 кръг
ЦСКА 1948 – „Славия“  3:2
6 кръг
„Славия“ – „Витоша 13“  4:1
7 кръг
„Пирин“ (Благоевград) – „Славия“ 4:1
8 кръг
„Славия“               почива
9 кръг
„Славия“ – „Академия Септември“ 5:0
10 кръг
ЦСКА-София – „Славия“ 1:1
11 кръг
„Славия“ – „Елит“  3:2

1 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“ 1:2
2 кръг
„Кюстендил“ – „Славия“  2:3
3 кръг
„Славия“ – „Левски 2“  0:3
4 кръг
ЦСКА-София 2 – „Славия“ 2:0
5 кръг
„Славия“               почива
6 кръг
„Славия“ – „Елит“  3:0
7 кръг
„Национал 2“ – „Славия“ 0:3
8 кръг

„Славия“ – „Локомотив“ (Сф) 2:1
9 кръг
„Пирин“ (Бл) – „Славия“  3:1
10 кръг
„Славия“ – „София Спорт“ 6:0
11 кръг
„Лъвчета 2“ - „Славия“  0:4

1 кръг
„Славия“ – „Шампион“  1:0
2 кръг
„Национал“ – „Славия“  2:0
3 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София 3:0
4 кръг
„Левски“ – „Славия“  6:1
5 кръг
„Славия“ – „Пирин“ (Бл)  0:4
6 кръг
„Славия“ – „София Спорт“ 3:1
7 кръг
„Олимпия“ – „Славия“  4:2
8 кръг

„Славия“ – „Акад. Ултраспорт“ 0:4 
9 кръг
„Локомотив“ (Сф) – „Славия“ 1:0

1 кръг
„Славия“ – „Национал“  3:1
2 кръг
„Марек 1915“ – „Славия“ 1:6
3 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София 3:0
4 кръг
„Левски“ – „Славия“  2:4
5 кръг
„Славия“ – „Лъвчета“  6:1
6 кръг
„Славия“ – „София Спорт“ 9:0
7 кръг
„Септември“ – „Славия“  0:7
8 кръг
„Славия“ – „Акад. Ултраспорт“ 4:1
9 кръг
„Локомотив“ (Сф) – „Славия“ 2:5

1 кръг
„Славия“ – „Академия ВР“ 3:1
2 кръг
„София Спорт“ – „Славия“ 1:14
3 кръг
„Славия“ – „Левски“  5:1
4 кръг
ЦСКА-София – „Славия“ 1:12
5 кръг
„Славия“                   почива
6 кръг
„Славия“ – „Арес“  6:4
7 кръг
„Олимпия“ – „Славия“  0:14
8 кръг
„Славия“ – „Витоша 13“  3:0
9 кръг
„Национал“ - „Славия“  1:9
10 кръг
„Славия“ – ДИТ  7:0
11 кръг
„Лъвчета“ – „Славия“  2:8 

делрахман-Зеени, откри 
резултата още във втора-
та минута, а силен шут от 
фаул на Наско Кехайов 
срещна гредата на врата-
та на домакините, 
като този епизод 
можеше да даде 
малко по-различно 
развитие на съби-
тията на терена.

След точно половин 
час игра отново Аб-
делрахман-Зеени напра-
ви 2:0. Албанецът Леан-
дро Фроку в края на пър-

минута след попадение-
то на Димитриос Кало-
скамис. Десет минути 
преди изтичане на редов-
ното време влезлият като 
резерва Кристиян Велич-
ков оформи крайното 2:2.Славистки дебют 

в ШЛ за младежи

След като спечели 
немалко купи с 
юношите Чунг 
Нгуен-До вече е част 
и от мъжкия състав 

вото полувреме отбеляза 
още два гола и „зелени-
те“ направиха решителна 
стъпка към спечелването 
на двубоя.

Четири минути след 
подновяване на играта 
египтеският младежки 
национал оформи хе-
ттрика си. В 58-ата той 
вкара и четвъртия си гол, 
а десет минути след това 
отново реализира във 
вратата на „Славия“. В 
добавеното време се от-
чете и Анастасиос Нтам-
пизас. 

Мартин Сораков то-
ку-що е открил ре-
зултата в реванан-
ша с „Панатинайкос“

Страниците 
подготви Асен 

ДАСКАЛОВ

КУПА НА БФС 

Юноши старша възраст „Б“, 
родени 2005 година
Осминафинал
„Славия“ – „Черно море“  4:2
„Черно море“ – „Славия“  1:3
Четвъртфинал
ЦСКА 1948 – „Славия“  4:0
„Славия“ – ЦСКА 1948  1:6

Деца „Б“, родени 2009 година
Осминафинал
„Славия“ – „Марек 1915“ 13:1
„Марек 1915“ – „Славия“  1:1
Четвъртфинал
„Славия“ – „Звезденбург“ 6:1
„Звезденбург“ – „Славия“ 3:3

Столично първенство, футбол 11, 
родени 2010 година, група „А“

Столично първенство, футбол 9, 
родени 2011 година, група „Б“

Столично първенство, футбол 7, 
родени 2012 година, група „А“

Столично първенство, футбол 7, 
родени 2013 година, група „А“

Столично първенства, футбол 5, 
родени 2014 година, група „А“

Родените през 2006-2007 година слависти са с равни точки с водача в своята група

На реванша в София, 
игран на 5 октомври, 
славистите опитаха да 
измият част от срама 
от първата среща, но 

достигнаха само до 2:2 
пред собствена публика. 
Отличното начало беше 
дадено от Мартин Со-
раков в 11-ата минута. 
Нападателят реализира 
от наказателното поле, 
след като беше изведен 
на голова позиция. По-
падението дойде след 
няколко пропуска пред 
вратата на гърците. Ана-
стасиос Нтампизас въз-
станови равенството три 
минути след почивката. 
„Панатинайкос“ достигна 
до пълен обрат в 71-ата 
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В своята богата 
история сла-
вистките имат 

общо 31 медала от 
държавните първенства 
при дамите, а защо да 

не добавят и още един 
през този сезон? Пред-
поставките за това, ос-
вен традицията са нали-
це: съставът е сплав от 
опит и младост. Записан 

бе и ключов успех над 
един от преките конку-
ренти за отличието, сто-
личният „Левски“. Към 
момента момичетата 
на Иван Димитров са 

четвърти, след есенния 
дял на първенството, но 
възможността за атака 
към отличие е налице. 

В ключовия 
сблъсък със 
„ с и н и т е “ 
в о л е й б о -
листките на 
„Славия“ се 
н а л о ж и х а 
като дома-
кини с 3:1.  В 
този после-
ден 7-и кръг 
от първия 
п ол ус езо н 
на женска-
та „Демакс“ 
лига „бе-
лите“ взе-
ха своето 
категорич -
но: (25:15, 
25:17, 17:25, 
26:24). В 
п ъ р в и т е 
два гейма 
славистки-
те домини-
ра изцяло 
на полето. 
След отпу-
скане дойде 
и загубата в 

следващия, но с предел-
на воля, въпреки изоста-
ването, и в четвъртата 
част, състезателките на 
„Славия“ изравниха за 
13:13. Последваха рав-

ностойни минути, като и 
двата тима се бореха да 
спечелят гейма. В край-
на сметка домакините 
съумяха да наложи во-
лята си в решителните 
моменти и да спечели 
мача след 26:24 и 3:1.

Освен успеха над 
най-стария съперник 
„белите“ сломиха в зала 
„Панайот Пондалов“ и 
втория състав на „Мари-
ца“ с 3:0 на 26 ноември. 
Другите две „класики“ 
бяха навън. В морската 
ни столица, където бе 
преодолян „Варна ДКС“ 
във втория кръг и в Дра-
гоман при новото 3:0, 
този път срещу „Хектор“. 
В хода на шампиона-
та бе взета и още една 
точка, при нелепата до-
макинска загуба с 2:3 
от „Казанлък Волей“ на 
старта на първенството. 
Така „белите“ са на 4-о 
място във временното 
класиране с 4 победи, 
3 загуби и 13 точки, изо-
ставащи само с един 
пункт именно от споме-
натия съперник.

В мъжкото направле-
ние, съставеният само 
от юноши състав на 
клуба има една победа 
през сезона в елитна-
та дивизия с 3:2 у дома 
срещу „Добруджа“. 

След спечеления 
35-и медал в клубната 
витрина, в края на мина-
лия сезон, в навечерие-
то на настоящия, дойде 
неприятната вест, че 
женски представителен 
тим няма да има. За 
повече подробности се 
свързахме с президен-
та на клуба ни Михаил 
Йотов. „След смъртта 
на татко, освен в чи-
сто човешки план, бе 
труден период за всич-
ки в клуба. Радвам се, 
че състезателките, 
треньорите и ръково-
дителите, както и фе-
новете ни помогнаха 
страшно много, за да 
излезем от ситуаци-
ята. Искам да благо-
даря лично на всички 
приятели на „Славия“, 
които дариха средства 
по средата на сезона. 
Събраха се близо 10 
хиляди лева за разходи-
те, които трябваше да 
покрием за различните 
състави! Жените завъ-
ршиха трети в шам-

пионата, при подрас-
тващите също имахме 
няколко успеха. 

За съжаление по 
финансови причини се 
наложи да вземем в на-
вечерието на новия се-
зон едно много трудно 
решение. До последния 
момент се опитвахме, 
заедно с други хора от 
клуба, да намерим не-
обходимото финанси-
ране, за да имаме от-
ново представителен 

отбор при жените. За 
да може един баскетбо-
лен клуб да си позволи 
мъжки, женски тим, как-
то и всички възрастови 
гарнитури в школата, 
са необходими сериоз-
ни средства. Засега 
ще вложим усилия да 
продължи да функцио-
нира „бялата“ академия 
при подрастващите, а 
мъжете да играят във 
второто ниво. Има-
ме уверението от со-

лиден във финансов 
аспект партньор, че 
за следващия сезон ще 
възстановим и с него-
ва помощ отново жен-
ския състав. Все пак 
„Славия“ със своите 
15 титли е рекордьор 
в България.“, завърши 
изповедта си Михаил 
Йотов. 

Към днешна дата 
„белите“ отсъстват в 
първенството при да-
мите. Случвало се е и 
преди. В края на 90-те 

години на ХХ век, както 
и в началото на второто 
десетилетие на насто-
ящия. Но както подоба-
ва на истински „Феникс“ 
славистките възкръсват 
отново, за да печелят 
титли, купи и отличия. 
Но най-вече за да рад-
ват своите почитатели, 
защото историята на 
„Славия“ е неразривно 
свързана с тази на ба-
скетбола. Така ще бъде 
и сега, убедени сме!   

Че славистката ба-
скетболна кауза е вечна 

ни показаха и младите 
фенове от Boys Sofia. 
По своя инициатива и 
със свои средства те 
изрисуваха графит по-
светен на най-великата 
в българския баскетбол:  
Ваня Войнова. Сътвори-
ха истински шедьовър 
за да могат, навръх 
15 септември, всички 
присъстващи на откри-
ването на новата учебна 
година в едноименното 
СОУ да се насладят на 
творбата им! Не е тол-
кова важно, че ние от 
вестника им дадохме 
снимката, а и сверихме 
данните от визитката на 
легендарната спортист-
ка, друго е съществено-
то. Това, че млади хора 
носят в себе си славист-
кия дух и го предават 
през поколенията ни. 
А, че нашата Ваня го 
заслужава, съмнение 
няма. Сътвореното е и 
още един знак, че „бе-
лият“ женски баскетбол 
няма да умре!

Камен ОГНЯНОВ

Волейболистките сломиха 
„Левски“ и гледат към бронза

10 декември 2022 година, волейболистките на „Славия“ след победата над 
„Левски“ с 3:1 в зала „Панайот Пондалов“. Отляво надясно първи ред: Гергана 
Георгиева, Александра Русалийска, Маргарита Узунова, Дарина Киндова, Елеоно-
ра Гичева и Златена Салабашева. Втори ред прави: доц. Йозеф Брогли (кондици-
онен треньор), Йоана Божилова, Ася Динева (капитан), Ванеса Иванова, Ирена Ми-
шонова, Симона Бакърджиева, Благовеста Миланова, Лилия Шейтанова и Иван 
Димитров (старши треньор). 

В баскетбола „белите“ пак ще бъдат фактор

Вече така изглежда централният вход 
на столичното 132 СОУ „Ваня Войнова“
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Купа „България“ – 2022 г.
6.10.2022 г.
„Ирбис“ – СК „Левски“ 17:0 (5:0, 6:0, 6:0)
11.10.2022 г.
НСА – „Левски-София“ 19:3 (9:0, 7:1, 3:2)
ЦСКА – „Славия“ 14:3 (4:0, 4:1, 6:2)
Голмайстори за „Славия“: Ал. Кожухаров, Ал. Станими-
ров, Д. Младенов.
13.10.2022 г.
„Левски-София“ – „Славия“ 2:14 (0:5, 1:3, 1:6)
Голмайстори за „Славия“: 2 гола: Ал. Станимиров, Т. 
Крайнянов, Д. Кръстев, Ал. Кожухаров и Ал. Панев; 1 гол: 
Б. Благоев, Кр. Монов, Г. Младенов, Ал. Тодоров.
18.10.2022 г.
СК „Левски“ – ЦСКА 3:30 (0:9, 0:11, 3:10)
20.10.2022 г.
НСА – „Ирбис“ 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
25.10.2022 г.
„Ирбис“ – „Левски-София“ 16:0 (5:0, 6:0, 5:0)
27.10.2022 г.
ЦСКА – НСА 5:11 (2:4, 2:4, 0:3)
1.11.2022 г.
„Левски-София“ – СК „Левски“ 1:8 (0:2, 1:6, 0:0)
3.11.2022 г.
„Славия“ – СК „Левски“ 9:1 (1:0, 3:1, 5:0)
Голмайстори: 4 гола: Ал. Станимиров; 1 гол: Г. Младенов, 
В. Чебишев, Д. Кръстев, Ал. Кожухаров, Т. Крайнянов.
8.11.2022 г.
НСА – „Славия“ 6:5 (2:3, 2:0, 2:2)
Голмайстори за „Славия“: Л. Аспарухов, Ал. Станимиров, 
Г. Младенов, Ал. Кожухаров, Д. Кръстев.
10.11.2022 г.
„Ирбис“ – ЦСКА 6:4 (2:0, 3:3, 1:1)
15.11.2022 г.
ЦСКА – „Левски-София“ 33:0 (14:0, 11:0, 3:0) + 
5 служебни гола за ЦСКА

17.11.2022 г.
„Славия“ - „Ирбис“ 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)
Голмайстор за „Славия“: Ал. Кожухаров.
22.11.2022 г.
СК „Левски“ – НСА 5:16 (1:6, 2:6, 2:4)

Класиране:
Отбор м п з г.р. т
1. „Ирбис“ 5 5 0 54-7 15
2. НСА 5 4 1 54-23 12
3. ЦСКА 5 3 2 86-23 9
4. „СЛАВИЯ“ 5 2 3 32-33 6
5. СК „Левски“ 5 1 4 17-73 3
6. „Левски-София“ 5 0 5 6-90 0

Плейоф:
24.11.2022 г.
„Славия“ – ЦСКА 7:4 (3:2, 3:1, 1:1)
Голмайстори за „Славия“: 2 гола: Ал. Кожухаров; 1 гол: 
Л. Аспарухов, И. Михайлов, Д. Кръстев, Ал. Станимиров, 
Ал. Тодоров.

Държавно първенство за мъже
II кръг
29.11.2022 г.
НСА – ЦСКА 10:2
1.12.2022 г.
СК „Левски“ – „Левски-София“ 17:0
7.12.2022 г.
„Ирбис“ – НСА 2:6
8.12.2022 г.
„Славия“ – СК „Левски“ 14:2
13.12.2022 г.
ЦСКА – „Ирбис“ 2:13
„Левски-София“ – „Славия“ 1:10
20.12.2022 г.
ЦСКА – НСА 0:5 служебно

Вратарят Ивайло 
Асенов, започнал пътя 
си в „Славия“ и много-
кратен шампион с „бе-
лите вълци“, прекрати 
състезателната си ка-
риера. Това се случи на 
25 октомври след мача 
„Ирбис“ – „Левски-Со-
фия“. През последния 
сезон той носеше еки-
па на вицешампиони-
те. Председателят на 
БФХЛ и президент на 
„белите“ Мартин Ми-
ланов му връчи плакет 
по случая.

15Хокей на лед 

Хокейният сезон у нас започна традиционно с пър-
вия кръг на държавното първенство за мъже, мачове-
те от който са валидни и за турнира за националната 
купа. Новото през този сезон е пускането на билети на 
цена от 10 лв за публиката за някои от срещите.

„Славия“ записа две победи над отборите на СК 
„Левски“ и „Левски-София“, но загуби останалите си 
двубои срещу отборите преди нея – ЦСКА, „Ирбис“ и 
НСА. От изброените срещи си заслужава да се отли-
чи сблъсъкът с шампионите от НСА, който можеше да 
има и друг завършек. Славистите поведоха в резул-
тата с гол на Аспарухов в 8-ата минута. В 11-та НСА 
изравни, но само 7 секунди по-късно „белите вълци“ 
отново си върнаха преднината след попадение на 
Александър Станимиров. В 13-ата ветеранът Георги 
Младенов покачи на 3:1 за „Славия“ след асистенция 
на Боби Благоев, а в 14-та шампионите намалиха на 
3:2. 

През втората третина славистите получиха два без-
ответни гола и резултатът стана 4:3 за НСА. Динамич-
на и оспорвана бе последната третина, в която първо 
Кожухаров изравни за 4:4 в 45-та минута, след това в 
49-та Светлин Стоев отново даде преднина на НСА, 
за да последва ново изравняване за „белите вълци“ 
чрез Кръстев в 55-та минута. Победният гол за НСА 
падна 93 секунди преди сирената за край на мача. 

 „Белите вълци“ – 
четвърти за купата Развоят на съби-

тията в турнира 
за купата (който 

се брои и за първи кръг 
на шампионата) остави 
„Славия“ на четвърто-
то място. След края на 
срещите от първия кръг 
„белите вълци“ изиграха 
плейофна среща с ЦСКА, 
която спечелиха със 7:4, 
но заради загубата с 3:14 
в първия мач с „червени-
те“ останаха четвърти и 
продължиха във втората 
„тройка“ за втората фаза 
на шампионата. Тя пред-
вижда мачове в още два 
кръга с отборите, заели 
4-6 място след първия 
кръг.

В срещите от втората 
фаза със СК „Левски“ и 
„Левски-София“ славис-
тите не срещнаха особе-
на съпротива от своите 
съперници и записаха 
рутинни победи, с които 
активът им набъбна на 
четири успеха и 12 точки 
– на 6 пункта пред вто-
рия в тази тройка – СК 
„Левски“. Предстои още 
един кръг през февруа-
ри, след който по всичко 
личи, че славистите ще 
бъдат първи във втората 

„тройка“ и ще играят за 
бронза с третия. Мачове-
те ще бъдат до две побе-
ди от три срещи. Същият 
регламент е валиден и 
за плейофите за титлата 
между първите два със-
тава в подреждането.

„Бялата“ школа про-
дължи с отличното си 
представяне в първен-
ствата при подрастващи-

те. Под ръководството 
на главния треньор Бо-
рислав Благоев младите 
„бели“ хокеисти тренират 
сериозно, а по подобие на 
мъжкия шампионат след 
изиграването на първия 
кръг отборите също се 
разделиха на групи като 
във всички възрасти сла-
вистите са в борбата за 
титлата и медалите.

Страницата подготви: 
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

За първи път в история-
та на българския хокей жен-
ски състав от девойки до 
18 г. участва на планетарно 
първенство! То започна в 
столичния Зимен дворец 

на спорта на 26 януари с 
победа! Нашите разбиха 
Естония с 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) 
с голове на момичета от 
„бялата“ школа  - Мария Ру-
невска, Симона Аспарухова 

IN MEMORIAM
На 26 декември миналата година след инци-

дент близо до връх Вихрен в Пирин трагично 
загина Пламен Христов – хокеист на ЦСКА от 
далечното минало и треньор, роден през 1953 г. 
Той бе наставник на детските отбори на „белите“ 
през 90-те години и с тях спечели медали от дър-
жавните първенства. Поклон пред паметта му. 
(на снимката: Пламен с негови възпитаници 
от „бялата“ школа в Зимния дворец на спорта)

Славистки носят дебютна 
победа на световно до 18 г.

Детският отбор на „Славия“ до 12 г. пости-
га успехи не само у нас, но и на международна 
сцена. Щастливите слависти позират с купа-
та, спечелена на турнир в Истанбул в среда-
та на декември, заедно с президента на клуба 
Мартин Миланов (вляво).

Статистика

Мъжкият състав с шанс 
за бронз в първенството,
а младите пак с трофей!

и Мая Георгиева! Мачовете 
от шампионата са от II ди-
визия, група „Б“, в която са 
още отборите на Казахстан, 
Исландия, Нова Зеландия 
и Белгия. Българските мо-
мичета са под ръководство-
то на Стефани Стоянова, 
шампион със „Славия“ като 
състезател през 2008 г.
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10-годишната Майя 
Александрова е трето 
поколение славистка. Гордост 
за татко си Петър и дядо си 
Александър Николов. Тренира 
при Силвия Пеева баскетбол в 
„белия” клуб и с чест носи екипа 
с любимата емблема 

Кристиян, 
който е само на 

година 
и половина, 

очаква с 
нетърпение 
излизането 
на всеки нов 

брой 
на в. „Славия“

Йоана Антонова от 
клуб по кънки „Славия“ 
спечели златен медал 

на турнира по фигурно 
пързаляне „Скейт 

Хелена“ в Белград, 
състоял се от 19 до 

22 януари в сръбската 
столица. Отличието 

бе в категорията за 
момичета, родени 

до 30.6.2015 г. В 
същата група София 

Миланова (дъщеря 
на президента 

на „белите“ 
Мартин Миланов), 

състезаваща се 
за „Айсберг“, зае 

третото място (и 
двете на снимката). 

При родените до 
30.06.2013 г. София 
Цанова от „белия“ 
клуб взе бронзово 

отличие.
Още новини за леда в 

„бяло“ на стр. 15

Сред спечелилите бронзов медал на европей-
ското първенство за младежи по волейбол U-20 
през септември има и двама слависти: либеро-
то Алекси Мицев и посрещача Апостол Боянов. 

Лилия Дякова е едва на 
шест години, но може да 
бъде видяна на раменете 
на татко си Александър 
на всеки домакински мач на 
клубния стадион на „Сла-
вия“. Малката славистка 
така продължава семейна-
та традиция да бъде вина-
ги в „бялата“ агитка

Тригодишната Стефа-
ни се радва на „белите“ 
футболни победи само 
по телевизията, но в 
съвсем близко бъдеще 
може да стане част от 
някой от отборите на 
„Славия“ по плуване, фи-
гурно пързаляне или ху-
дожествена гимнастика

На 22 ноември 2022 г. детският ни отбор 
спечели трофея „Ахил“. 
Още волейболни вести на стр. 14

Маргарита Василева добави нов славистки връх 
в художествената гимнастика! На световния 
шампионат в София, проведен в периода 14-18 
септември, като част от ансамбъла, тя спечели 
титлите в многобоя и на 2 топки и 3 ленти! 


