
ване на техния клуб
Локомотив (1932 г.),
защото в малкия же-
лезничарски град още
преди това е имало
регистрирани поне 5-
6 футболни тима като
тези на Левски от гара
Горна (1921) и Борис-
лав от село Калтинец,
сега квартал на града
(1924). Въпросните ти-
мове се явяват пред-
шественици на днеш-

ния Локомотив, който
играе в родната Втора
лига. 

Засегнати подробно

са 40-те и 50-те годи-
ни, а специално вни-
мание, разбира се, е
обърнато на 60-те,
края на 80-те и нача-
лото на 90-те. В тези
периоди са сезоните
на „черно-белите“ в
„А“ група.

Планът е алманахът
да бъде готов през
септември, като вече
има и дата за издава-
нето му - 21 септем-
ври, в чест на 100-го-
дишнината на органи-
зирания футбол в Гор-
на Оряховица. 

Тъкмо на този ден
през 1919-а един от
предшествениците на
Локомотив, и по-точно
– Атлетик (ГО), 

играе първия
си мач с

габровския
Чардафон

и слага началото на
футболната игра в гра-
да.

След месец автори-
те ще имат официална
среща в общината с
кмета на града – ин-
женер Добромир Доб-
рев и ръководството
на клуба в лицето на
президента Георги Би-
жев за уточняване ор-
ганизационните под-
робности около отпе-
чатването на самата
книга и премиерата,
с която ще бъде от-
празнувана заветната
дата.

На официалната
двойна корица на про-
екта „Ретро Локо“
своето заслужено
място намира капита-
нът на Локомотив (Гор-
на Оряховица) от ис-
торическия първия се-
зон в „А“ група през
1963 г. Зарко Георгиев.
Неговата личност се
свързва с една от пър-
вите футболни сватби
на стадион преди мач
– този на горнооря-
ховските „железнича-
ри“ с тогавашния шам-
пион на страната
Спартак (Пд) с леген-
дата Тодор Диев.

Тази и много други
любопитни случки и
факти от живота на
градските футболни
легенди от миналото
определено правят
този проект очакван
и интригуващ. И със
сигурност много малко
клубове в България
притежават такава
официално докумен-
тирана футболна ис-
тория, гордеят се То-
дор и Филип.

и работили за Локо.
Книгата е разделена

на 3 части, като пър-
вата е по-литературна
и включва въпросните
интервюта, а втората
съдържа пълна и под-
робна статистика в 300
страници в стил „сезон
след сезон в имена и
цифри“. 

Тези две основни
части ще бъдат раз-
делени от третата - га-
лерия с над 230 сним-
ки и 160 статии (някои
от които сканирани от
много стари вестници)

от типа

град в България. Взети
са над 100 интервюта
с футболисти от близ-
кото и далечно мина-
ло. Така например най-
възрастният сред съ-
беседниците – 93-го-
дишният Атанас Ди-
митров-Найсето, гово-
ри с авторите буквал-
но дни преди кончи-
ната си. На тях е ос-
тавил и последните си
думи за своите роман-
тични футболни годи-
ни. Установен е кон-
такт и с роднини на
хора, които са играли

териали за години,
за които 

информацията
е оскъдна или
просто липсва

Целта е да се до-
пълни историята
от сборника на
Михаил Михай-
лов (който вече
е предоставил
своите архиви).

Любопитното е, че ис-
торията започва
далеч преди да-
тата на основа-

Тази есен Горна
Оряховица ще
чества веков-

ния юбилей на фут-
бола в града. По този
повод ще бъде изда-
дена книга, която съ-
държа непубликува-
ни разкази и снимки
от историята на клу-
ба, а в нея ще има и
стихосбирка и песно-
пойка. С мисията са
се заели наши позна-
ти герои, чиито сърца
не престават да туптят
с Локо (ГО) – Тодор
Стойчев и Филип Ба-
кьов, по-известни като
Тош Макинтош и Гили
Блек. Те работят по из-
даването на прерабо-
тен, допълнен и осъв-
ременен литературен
сборник алманах, в ос-
новата на който ще за-
легне книгата “80 го-
дини футбол в Горна
Оряховица“. Тя е на-
писана преди почти
четвърт век от доайена
на горнооряховската
спортна журналистика
и вече почетен граж-
данин на града - Ми-
хаил Михайлов. Съби-
рането на информация
и архивни материали

продължава
вече повече
от 20 години

Тош и Гили са поели
смело отговорната ща-
фета да завършат ис-
торията на любимия
си клуб. Литературни-
ят сборник, както те
наричат творението
си, е наречен „Ретро
Локо“. Той се очертава
да бъде събрана, обо-
гатена и обобщена ис-
тория (в около
850 страници) на
този иначе скро-
мен по успехи от-
бор от един срав-
нително малък
провинциален

„раз-
кази в картинки“,
обобщени под насло-
ва “Усмивки от чер-
но-белите ленти”. Там
ще намерят място и 

карикатури,
авторски
стихове

и дори текстове на
фенски песни, събрани
в споменатата песно-
пойка.

Тодор и Филип про-
дължават упорито да
издирват извори на
непубликуван снимков
материал, както и не-
издавани архивни ма-
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СтихоСбирка
и пеСнопойка
СтихоСбирка

и пеСнопойка 
за 100 г. футбол в
горна оряховица

„Ликовете на тези хора трябва
да са винаги близо до нас, за да
ни напомнят,  че без история няма
бъдеще! Ние като фенове сме длъж-
ни да намерим липсващото. Да съ-
берем, подредим и съхраним исто-
рията си, за да я предадем на по-
коленията... Това е нещо, без което
-  поне за мен, един футболен клуб
просто умира. С целите, които се
стараем да  постигнем и изпълним,
както и с нещата, които искаме и

се надяваме да направим, израз-
яваме своята безкрайна призна-
телност и благодарност към нашите
предшественици. Тяхна е заслугата
за това, което сме днес. А именно
- автентичен футболен клуб с тра-
диции. Сигурни сме, че техният дух
винаги ще бди над стадион „Локо-
мотив“ и ще ни помага в трудните
моменти за бъдещи успехи!“, казва
един от авторите - Тодор Стойчев,
или просто Тош Макинтош.

„Ние сме твърдо решени да за-
вършим започнатата инициатива
докрай и да почетем, възпоменем
и увековечим всички наши почи-
нали герои и легенди  от близкото

и далечно ми-
нало. Да осигу-
рим полагащо-
то им се място
в историята на

клуба, както и да засвидетелстваме
своето уважение към всички при-
ятели, близки и роднини на тези
велики мъже“, добавя Филип Бакьов
– Гили Блек.

ФИЛИП: ИСКАМЕ
ДА УВЕКОВЕЧИМ
НАШИТЕ ГЕРОИ

АВТОРИТЕ

Капитанът от първия 
сезон в „А“ група Зарко 
Георгиев е лицето на 
проекта „Ретро Локо“

ТОДОР: БЕЗ ДА СЪХРАНИ
МИНАЛОТО СИ, ЕДИН

ФУТБОЛЕН КЛУБ УМИРА93-годишният Атанас 
Димитров-Найсето говори 
с авторите Тош и Гили дни 
преди кончината си


