
сезон

16 кръг “А” група 
22 ноември 2014 година

16.00 часа, стадион “Българска армия”
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www.facebook.com/tctangra.bg

ВИСША МОДА ЗА ОЧИ



ЦСКА в предишния кръг

Съставът на ЦСКА в мача срещу отбора на „Хасково“, спечелен от „армейците“ с 4:2:

33. Якуб Дивиш, 3. Александър Тунчев-к, 4. Стивън Сънди (70. Жуан Фелипе - 58‘), 8. Борис Галчев, 17. 
Серджиу Буш, 19. Апостол Попов, 20. Луис Соарес (11. Неманя Милисавлевич - 69‘), 21. Венцислав Васи-
лев (31. Кристиан Супусепа - 51‘), 28. Маркиньос, 48. Марин Оршулич, 71. Антон Карачанаков

ЦСКА София постигна победа с 4:2 при гостуването си в 
Хасково. Два гола отбеляза Серджиу Буш, а по едно попадение 
добавиха Антон Карачанаков и Луис Соарес. 

На вратата за ЦСКА застана Якуб Дивиш, пред него в центъра 
на защитата бяха капитанът Александър Тунчев и Марин Ор-
шулич. Венцислав Василев бе отляво, а Апостол Попов отдясно 
на отбраната. В центъра на терена действаха Борис Галчев, Сти-
вън Сънди и Маркиньос. По двете крила атакуваха Антон Кара-
чанаков и Луис Соарес, а на върха на нападението бе голмайсто-
рът Серджиу Буш. Армейците започнаха по-добре мача от своя 
опонент и още в 6-ата минута Венци Василев опита с глава да 
отбележи, но бе неточен. В 15-ата минута бе отсъден пряк свобо-
ден удар за ЦСКА фронтално срещу вратата на Хасково. Зад 
топката застана Карачанаков, който стреля, топката рикошира в 
човек от стената и влетя в мрежата на Пейков. Столичани бързо 
стигнаха и до втори гол, който падна в 21-ата минута. Хубава ата-
ка за ЦСКА премина през Луис Соарес, Венци Василев и Антон 
Карачанаков. Последният овладя топката в наказателното поле 
и стреля, Пейков изби топката, но тя попадна в непокрития Буш, 
който опъна мрежата за втори път. В 25-ата минута Луис Соарес 
нанесе тежък удар от дистанция, но вратарят улови топката. 
В 29-ата минута футболистите на Хасково пропуснаха чудесна 
възможност да се върнат в мача. Еуженио центрира в наказа-
телното поле към Ангелов, който не съумя да спре топката, но 
нахлуващият на скорост Чепилов стреля от движение. За щастие 
топката премина на сантиметри от дясната греда. В 34-ата 
минута неспортсменска постъпка на Тевия му донесе директен 
червен картон, след като изрита без топка Боби Галчев. 

Второто полувреме започна ударно за армейците. В 49-
ата минута Буш пусна пас в големия пенал към Луис Соарес, 

който финтира съперник и стреля 
с левия крак под плонжа на Пей-
ков, за да направи преднината на 
ЦСКА класическа. В 51-ата минута 
Венцислав Василев отстъпи мяс-
тото си на Кристиан Супусепа. В 
56-ата минута комбинация между 
Луис Соарес и Серджиу Буш дове-
де нов гол за ЦСКА. Националът на 
Кабо Верде пусна пас към румън-
ския голаджия, който с елегантен 
удар прати топката под гредата. 
В 58-ата минута Жуан Фелипе 
замени Стивън Сънди. В 61-ата 
минута след удар на Боби Галчев 
се получи коварен рикошет в тяло 
на защитник и топката премина на 
сантиметри от левия страничен 
стълб на вратата. В 64-ата минута 
страховито воле на Карачанаков, 
при което топката облиза външна-
та страна на мрежата. Нов негов 
шут в 68-ата минута профуча над 
вратата на Пейков. В края на мача 
домакините успяха да върнат две 
попадения чрез Еуженио, който 
прати топката в горния ляв ъгъл 
на вратата за 1:4 в 73-тата минута и 
Лозев в 80-ата минута с глава след 
летящ плонж.  
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 Кръг  Дата Час  Мачове 

 1  20.07.2014  19:30  Литекс 0:1 ЦСКА 

 2  27.07.2014  19:30  ЦСКА 2:0 Левски 

 3  03.08.2014  18:00  Славия 2:2 ЦСКА 

 4  10.08.2014  20:00  ЦСКА 4:0 Хасково 

 5  16.08.2014 20:00  Лудогорец 2:0 ЦСКА 

 6  22.08.2014  20:00  ЦСКА 5:0 Марек 

 7  30.08.2014  20:00  Локомотив (Пд) 0:3 ЦСКА 

 8  13.09.2014  17:00  Черно море 1:1 ЦСКА 

 9  20.09.2014  19:00  ЦСКА 3:0 Локомотив (Сф) 

 10  28.09.2014  19:30  Берое 1:2 ЦСКА 

 11  03.10.2014  18:45  ЦСКА 1:0 Ботев (Пловдив) 

 12  18.10.2014  19:30  ЦСКА 2:0 Литекс 

 13  25.10.2014  16:00  Левски 0:3 ЦСКА 

 14  01.11.2014  17:30  ЦСКА 0:0 Славия 

 15  09.11.2014  13:00  Хасково 2:4 ЦСКА 

 16  22.11.2014  16:00  ЦСКА - Лудогорец 

 17  30.11.2014  13:15  Марек - ЦСКА 

 18  07.12.2014  13:30  ЦСКА - Локомотив (Пд) 

 19  13.12.2014  15:45  ЦСКА - Черно море 

 20  28.02.2015  15:00  Локомотив (Сф) - ЦСКА 

 21  07.03.2015  15:00  ЦСКА - Берое 

 22  14.03.2015  15:00  Ботев (Пловдив) - ЦСКА

ЦСКА в първенството



  Класиране след 15-ти кръг М П Р З ГР +/- точки 

 1. ЦСКА (София) 15 11 3 1 33-8 25 36
 2. Лудогорец (Разград) 15 9 4 2 31-11 20 31
 3. Берое (Стара Загора) 15 8 3 4 26-15 11 27
 4. Ботев (Пловдив) 15 7 3 5 23-19 4 24
 5. Левски (София) 15 7 3 5 18-18 0 24
 6. Локомотив (София) 15 7 2 6 16-17 -1 23
 7. Литекс (Ловеч) 15 7 1 7 24-21 3 22
 8. Черно море (Варна) 15 6 3 6 19-15 4 21
 9. Локомотив (Пловдив) 15 4 4 7 11-23 -12 16
 10. Славия (София) 15 3 4 8 12-20 -8 13
 11. Марек (Дупница) 15 3 3 9 8-32 -24 12
 12. Хасково (Хасково) 15 1 1 13 8-30 -22 4

  Голмайстори на ЦСКА 
 1. Сержиу Буш 10
 2. Тони Силва 4
 3. Антон Карачанаков 4
 4. Жуан Фелипе 3
 5. Александър Тунчев 3
 6. Маркиньос 2
 7. Аурелиен Йоахим 2
 8. Борис Галчев 1
 9. Валентин Илиев 1
 10. Еденилсон Бергонси 1
 11. Тончи Кукоч 1
 12. Луис Суарез - Платини 1

Номер: 17
Дата на раждане:  
2 ноември 1992
Държава: Румъния
Сезон 2014-2015
Голове: 10
I полувреме: 4
II полувреме: 6
Продълженията: 0
Най-бърз гол: 9’
Голове от дузпи: 0
Пропуснати дузпи: 0
Червени картони: 0
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Не особено богатото съперничество между отборите на ЦСКА и 
„Лудогорец“ се дължи на кратката история, която отборът от Разград има 
в майсторската група. За тези години обаче „Лудогорец“ завоюва 3 пъти 
шампионската титла и се превърна в основен фактор в българското пър-
венство. Мачовете между двата отбора се превърнаха в едно от основните 
дербита на България и предстоящият сблъсък със сигурност ще донесе 
много емоции на феновете.

 Общо изиграни мачове: 9 срещи

  (0)  П (7) 

  (2)  Р (2)

  (2)  Г (13)

  

 Домакин ЦСКА (София): 4 срещи

  (0)  П (2) 

  (2)  Р (2)

  (2)  Г (5)

ЦСКА срещу Лудогорец (Разград) 

ЦСКА на “Армията”



Вратари: Стоян Колев, Анатоли Господинов, Якуб Дивиш

Защитници: Апостол Попов, Пламен Крачунов, Венцислав Василев, Васил Попов, 
Юлиян Чапаев, Александър Тунчев, Валентин Илиев, Марин Оршулич,  
Кристиян Супусепа, Сендрино Мисиджан, Тончи Кукоч

Халфове: Борис Галчев, Маркиньос, Антон Карачанаков, Еденилсон Бергонси, 
Божидар Чорбаджийски, Неманя Милисавлевич, Петър Витанов, Стивън Съндей, 
Иван Маркович, Тони Силва, Денис Причиненко, Жуан Фелипе, Луис Соарес

Нападатели: Иван Стоянов, Сержиу Буш, Аурелиен Йоахим

Българска армия е клубният 
стадион на ЦСКА. Намира се в 
Борисовата градина в центъра 
на София.

Стадионът е построен през 
периода 1965-1967 г. на мястото 
на старото игрище на АС`23 и 
основно реконструиран през 
1982 г., когато му е поставено 
и елекрическо осветление. От 
1923 до 1944 г. стадионът се 
казва “АС-23”, от 1944 до 1949 г. - 
“Чавдар”, от 1949 до 1990 г. носи 
името “Народна Армия”, а от 
1990 до сега “Българска Армия”.

Последните 4 мача на “Армията”

Състав на ЦСКА за сезон 2014-2015 година

  2013-2014 , 26 Март 2014, 19:30 ч.
  ЦСКА (София) 0:1 Лудогорец
  2013-2014 , 10 Ноември 2013, 17:30 ч.
  ЦСКА (София) 0:2 Лудогорец
  2012-2013 , 11 Април 2013, 19:00 ч.
  ЦСКА (София) 0:0 Лудогорец
  2011-2012 , 28 Ноември 2011, 18:00 ч.
  ЦСКА (София) 2:2 Лудогорец
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Легендите на ЦСКА 
“Колев на Янев, Янев на Колев и... гооооооол!”

„Търся думи извън думите, за да определя най-точно величието и  
непреходността на футболния клуб ЦСКА.
Може би затова, че съм лудо влюбен и във футболната игра и в ЦСКА,  
говоря, мисля и пиша високопарно. Но за ЦСКА се мисли, говори и пише така. 
Този клуб ще остане в моето съзнание като нещо най-свидно и скъпо,  
като една петолъчна звезда на небосклона, която блести и пулсира,  
но никога не изгаря и вечно напомня за младостта.
Човек е блажен тогава, когато усеща чистотата на непресъхващия извор, 
когато е заобиколен със съмишленици,  
когато има подкрепата на истински приятели. Има признание!
Всичко това аз получих, благодарение на този клуб, който живее и ще живее, 
както в моето сърце, така и в сърцата на милионите си привърженици...“

Иван Колев

84 години от рождението на ИВАН КОЛЕВ
Иван Колев е роден на 1 ноември 1930 година в София, кв. „Хаджи 

Димитър‘‘. Играе като нападател, ляво крило в „Спортист“ (Сф) от 1945 
до 1948 г., ВВС - от 1949 до 1950 г., ЦСКА (тогава ЦДНА) от 1950 до  
1967 г.,  в отбора на „Сливен“ - от 1967 до 1969 г. Шампион през 1951, 
1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 и 1966 г., 
носител на Националната купа през 1954, 1955, 1961 и 1965 г. В „А“ 
група има 325 мача и 95 гола. Има 25 мача и 6 гола за КЕШ. Иван Колев е 
първият българин, който в официална среща на УЕФА записва хет-трик, 
след като през 1956 бележи 3 гола за ЦДНА срещу румънския шам-
пион Динамо (Букурещ) в среща от турнира за КЕШ, завършила 8:1 за 
армейците. За националния отбор е изиграл 75 мача (8 пъти капитан) и 
е вкарал 25 гола. Първият му мач за представителния тим на България 
е на 18 май 1952 г. срещу Полша (1:0) във Варшава, а последният -  на 20 
юли 1966 г. срещу Унгария 
(1:3) в Манчестър на СП-66. 
Участва на ОИ-52, ОИ-56 
(трето място) и ОИ-60, как-
то и на СП-62 и СП-66. Фут-
болист № 1 на България 
за 1956 и 1962 г. Заслужил 
майстор на спорта от 1960 
година. Включен в идеал-
ния отбор на 30-летието 
през 1974 г.

1 ноември 1930 г.
1 юли 2005 г.

Бързият Иван Колев е 
наречен „българският 

Пушкаш“ от чуждес-
транните журнаисти



Играч с убийствен удар с левия крак, бърз и находчив стре-
лец. Със своя близък приятел Крум Янев са пословично силен 
и култов тандем в ЦДНА. В края на 50-те и началото на 60-те 
години чуждестранните журналисти го наричат „българския 
Пушкаш“. Футболист № 9 на Европа през 1956 г. След края на 
състезателната си кариера е треньор на  „Академик‘‘ (София), 
„Бдин‘‘, ‘‘Велбъжд‘‘, треньор е в школата на ЦСКА, а също така и 
селекционер към детско-юношеския футбол в БФС.Председа-
тел на Клуба на ветераните-футболисти на ЦСКА, предвождай-
ки го в мачове из различни градове и села на България, доста-
вяйки радостни моменти и добро настроение на стари и млади 
привърженици на армейците. В продължение на няколко годи-
ни заедно с доайена на спортната журналистика - Александър 
Манов, подготвяха автобиографичната книга „Футболисти и 
приятели във времето‘‘ по случай 75-годишнината на великия 
футболист. Уви!... Съдбата се оказа прекалено жестока и не му 
даде възможността да се порадва на празника си. Смъртта го 
застигна и го покоси внезапно на 1 юли 2005. Изтръгна го от 
нас само няколко месеца преди бляскавото тържество, което 
подготвяше за рождения си ден... Не успя да дочака и да види 
и представянето на книгата си, което очакваше с такова нетър-
пение, с толкова трепет и ентусиазъм, за да сподели щастието 
си с тези, които го обичаха. Ването, както го наричаха всички, 
ще живее вечно в паметта и съзнанието на всички „червени‘‘ 
сърца като един достоен и истински човек, останал верен до-
край на своя любим армейски клуб, а историята ще го запомни 
като един от най-големите български футболисти и легенди на 
ЦСКА за всички времена, една от най-колоритните фигури на 
българския спорт. Вечно усмихнат и излъчващ жизненост и оп-
тимизъм. Той бе един от онези ентусиазирани младежи, заедно 
с неговите приятели и съотборници - Крум Янев, Димитър 
Миланов, Никола Ковачев, Манол Манолов, Кирил Ракаров, 

Георги Найденов, капитанът Стефан 
Божков и останалите от „златният‘ 
отбор на“ ЦДНА от 50-те, на които 
се падна отговорната задача под 
ръководството на техния треньор 
Крум Милев още през първите го-
дини от създаването на армейския 
клуб да го утвърдят на футболната 
сцена и да го превърнат в най-ярко 
светещата звезда на българския 
футболен небосклон. Всеки един от 
тях заслужава безкрайно уважение, 
признателност и преклонение, за-
щото работеха при тежки условия, 
ежедневно се сблъскваха с трудни 
моменти, но с цената на много труд, 
лишения и жертвоготовност и със 
силата на волята си, обичта си и от-
дадеността си към футболния клуб 
ЦСКА утъпкаха пътека по която 
да вървят следващите „червени‘‘ 
поколения... ПОКЛОН!!!

Обувките на Иван Колев, 
изложение в Музея на славата 

на ЦСКА
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Сержиу Буш



   За вашето предприятие: За вашия интериор:

 - Месопреработване - Хотели
 - Млекопреработване - Магазини
 - Хлебопроизводство - Ресторанти
 - Складове и халета - Домове
 - Кухни - TV студия
 - Фармацевтика - Гаражи
 - Медицина - Офиси

ИНДУСТРИАЛНИ И ДЕКОРАТИВНИ НАСТИЛКИ

Бул. Овча купел No 47 тел.02/856 90 71 www.quartzline.bg

1618 София, България факс.02/856 11 24 e-mail : office@quartzline.bg

Контакти:



Тема

ПЕЧЕЛИШ ИЛИ
ПОМАГАШ!
100 ëâ.
áîíóñ
affiliate 1948

Условия:
1. Всеки нов потребител получава 100% бонус на своя първи депозит до 100 лв.
2. Регистрирайте се в efbet.com с a�liate 1948 и всеки път, 
когато залогът Ви не печели, подкрепяте ЦСКА.
3. Ако първият Ви залог не печели, цялата сума ще отиде в подкрепа на ЦСКА.


