
нас. „В Плевен напри-
мер има много ста-
билни момчета, пръс-
нати по така нарече-
ните „грандове”. Веч-
ното дерби и като ця-
ло софийските клубо-
ве „тровят” всички ос-
танали, отнемайки го-
ляма част от фенска-
та маса по градовете,
но в края на краища-
та всеки си решава -
твърди един от лиде-
рите на ултрасите -
Тош, който сам приз-
нава, че има симпа-
тии към „сините”. - Ка-
то деца малко или
много бяхме „увреде-
ни” с това да избира-
ме между двата лаге-
ра, но за мен, ако
всичките тези момче-
та подкрепяха родни-
те си отбори, щеше
да бъде много по-ин-
тересно".

В Горна Оряховица
все още има доста-
тъчно поклонници на
„британския тип” под-
крепа - без ексцесии
на стадиона по време
на самия мач и мята-
не на бомби, но и там
навлиза ултрас въл-
ната. Понастоящем
Тош живее на Остро-
ва и се прибира в
България за два-три
мача в годината. За-
едно с други свои съ-
ратници е част от не-
формална организа-
ция, наречена „Задру-
га за Локомотив”, със-
тавена предимно от
хора, живеещи в чуж-
бина. Целта й е да
подпомага фенклуба
на „железничарите” и
да работи за отваря-
нето на магазин за
привържениците в
Горна Оряховица.

„На фона на цялата
БГ фен култура смея
да твърдя, че ние раз-
полагаме с истинско
богатство”, допълва
„старото куче” от же-
лезничарския град. И
припомня, че дори на
върха на Айфеловата
кула привърженик на
„черно-белите” е из-
разил с надпис лю-
бовта си към Локо
Горна.

РАДОСТИН СПАСОВ

много високомерно,
негодуват запалян-
ковците от Горна Оря-
ховица. „В шампионс-
ката си 1991 година
дойдоха наистина
много на нашия ста-
дион, говорим за 400-
500 човека агитка, по
това време бяха наис-
тина недосегаеми. Но
всичко беше момент-
но състояние, порив и

екзалтация, а те така
и не успяха да върнат
това си състояние. Ка-
то цяло силни домаки-
ни и не чак толкова
силна гостуваща агит-
ка”, оценяват „виоле-
товия” противник
„черно-белите” вете-
рани.

Другите сериозни
регионални съперни-
ци на Локо като Спар-
так (Плевен) и Янтра
(Габрово) трудно мо-
гат да се опрат, тъй
като са осиротели от-
към подкрепа. До го-
ляма степен това се
дължи и на залитане-
то към Левски или
ЦСКА – неизменния
двуполюсен модел у

твърдят от публиката
на Локо. Във Велико
Търново бяхме три пъ-
ти повече, отколкото
те в Горна Оряховица,
категорични са „же-
лезничарите”.

Младата генерация
локомотивци върви в
духа на старата агит-
ка, която осъществя-
ваше сериозни „набе-
зи” в Русе и Ловеч,

Габрово и Шумен, а
веднъж „командиро-
ва” 200 души в Стара
Загора. И след смяна-
та на поколенията, и
след изгнанието по
долните дивизии фе-
новете в Горна Оряхо-
вица се вдигнаха и
наводниха Търново -
този път в ролята на
лидери във въпросна-
та "В" група, макар и
това никога да не е
било определящо. В
агитката на Локо от-
читат нов рекорд по
посещаемост на ста-
дион "Ивайло".

„Болярчетата” вина-
ги са били много разг-
лезени, отношението
им към този мач е

ха разпродадени. Та-
кава инвазия от наша
страна не е имало до-
ри когато играехме с
Етър в „А” група”,
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Когато един мач
събере на ста-
диона 6-7 хиля-

ди зрители, това вече
е факт, който прави
впечатление. За съ-
жаление такава е ре-
алността, а подобна
численост всъщност е
непостижима за доста
отбори в „А” група,
включително Литекс,
Славия, Локо (Сф).
Когато обаче такава
аудитория е регист-
рирана на мач от
третия ешелон, гово-
рим вече за истинс-
ко събитие.

Е, щом уточним,
че става дума за
двубоя Етър – Ло-
комотив (Горна
Оряховица), всъщ-
ност такъв инте-
рес не предизвик-
ва учудване. Съ-
перничеството
между съседите, раз-
делени от баира на
Арбанаси, има десе-
тилетна история, из-
пълнена с люти битки
не само на терена, а и

по трибуните и ули-
ците на двата гра-
да. А в последния
двубой от Северо-
западната "В" група
въпреки хикса (1:1)
близо 2 хиляди ду-
ши от Горна Оряхо-
вица се чувстваха
като победители.
Именно те до голя-
ма степен имаха зас-
луга и за страхотната

атмосфера по

трибуните
на стадион „Ивайло”,
която ни напомни за
периода от преди 20-
ина години, когато

„черно-белите”
бяха фактор в
първия ешелон.

„Всички билети, ко-
ито ни отпуснаха, бя-

С близо 2000 души Задругата на 

властелините на севера постави 

рекорд на търновския "Ивайло"

Т ош е верен привърженик на Локо (Гор-
на Оряховица) вече почти три десети-
летия. Семейната среда при него се

оказва решаващ фактор, за да стане фен на
„железничарите” и да им бъде верен и досега.
Той смята да събере футболните си преживя-
вания около футбола в книга, която трябва да
се появи на пазара не къде да е, а във Вели-
кобритания в съвсем скоро време. Той разказ-
ва за първите си преживявания по стадиони-
те, които съвпадат и с най-силния период в
историята на Локо (ГО).

Родих се и израснах в сравнително добро,
скромно и почтено семейство. Майка ми беше
медицинска сестра, а баща ми - строителен
работник. Той беше суров човек и както пове-
чето си колеги - голям фен на футбола и на
родния клуб Локомотив. Ръководеше бригада
от 30-40 души, все корави мъже. Наричаха ги
„стоманените ръце” - всеки ден успяваха да по-
бедят желязото, дори основите на козирката
на градския стадион не избягаха от тези ръце.
Те бяха горди от това, което правят, чувстваха
се известни и уважавани в своя град, но не
пропускаха да се докажат и на местата, където
гостуваше любимият отбор. Не малко чужди
фенове са опитвали техните големи юмруци. От
тежкия физически труд имаха доста насъбрана
злоба, която изкарваха от себе си, когато дой-
де събота – в България те бяха

абсолютният
еквивалент
на докерите

в Англия!

За първи път отидох на мач с баща ми на 7
юни 1987-а – финал за Локомотив в „Б” група
срещу Светкавица (Търговище). На стадиона
имаше над пет хиляди души, атмосферата бе-
ше невероятна, феновете не спряха да пеят и
скандират името на любимия отбор. Бихме с
3:0 и спечелихме промоция за влизане в Група-
та на майсторите. Огромно впечатление освен
играта на отбора ми направи отсрещната три-
буна, където бяха разположени феновете. Те се
славеха като едни от най-верните и всеотдайни
в страната.

Есента на 87-а. Първото голямо гостуване
като ученик заедно с баща ми бе на мач в Пле-
вен. На гарата в Горна Оряховица се събраха
2000 фенове, 

въоръжени
с дамаджани
и туби с вино

и ракия

Това си беше една армия от черно-бели фла-
нелки и знамена. Цяла влакова композиция бе-
ше уредена за пътуването, естествено, не лип-
сваха сцени на безредици още на гарата. По-
вечето фенове не бяха деца, а мъже от градс-
ките фабрики и предприятия, които бяха реши-
ли да подкрепят отбора в първото му гостуване
в „А” група след 23 години изгнание в долните
ешелони. Разбира се, там беше и бригадата на
„стоманените ръце” с баща ми в редиците си.

Прозорците бяха закрити от знамената. Ми-
лиционерите се опитаха да смъкнат някои от
влака, но бяха безсилни. Мощен рев съпрово-
ди потеглянето на влака, предмети от оборуд-
ването на вагоните полетяха навън. Гъмзата бу-
шуваше в стомасите на големите мъже и луду-
ваше в главите им. При пристигането в Плевен
настана абсолютна анархия – полетяха бомби
и бутилки! Затова органите на реда ни ескорти-
раха до стадиона.

Мачът отиваше към своя край, а Спартак во-
деше с 2:1. Тогава голяма част от феновете ни
нахлуха на терена и

срутиха
ограда с

бетонна част

в основите си. Милиционерите започнаха да
налагат с палки, да дърпат и влачат някои фе-
нове като животни, други директно биваха за-
копчавани с белезници. На излизане от стади-
она настъпи улична война - счупени стъкла на
автомобили, пребити хора. Бях много уплашен,
но усещах как кръвта ми кипеше във вените,
имах огромното желание да се бия заедно с
всички. В стремежа си да ме предпази баща
ми не беше много активен. На връщане към
Горна Оряховица го попитах защо действаха
така феновете ни, а той ми отговори, че го пра-
вят от любов към клуба и че един ден ще го
разбера. Вътре в себе си аз вече го усещах и
разбирах - зародишът на футболното хулиганс-
тво беше в мен.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

ËÎÊÎ ÃÎÐÍÀ Å È ÍÀ
ÀÉÔÅËÎÂÀÒÀ ÊÓËÀ
ËÎÊÎ ÃÎÐÍÀ Å È ÍÀ

ÀÉÔÅËÎÂÀÒÀ ÊÓËÀ

ККККООООГГГГААААТТТТОООО    ГГГГЪЪЪЪММММЗЗЗЗААААТТТТАААА
ЛЛЛЛУУУУДДДДУУУУВВВВААААШШШШЕЕЕЕ    ВВВВ    ППППЛЛЛЛЕЕЕЕВВВВЕЕЕЕНННН

Тош (вдясно) диша
с идеята "Локо Горна"


