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ВЪВЕДЕНИЕ
„Всяка истина преминава през три етапа.
Отначало тя е осмивана.
След това е яростно отричана.
Накрая бива възприемана като очевидна сама по себе си.”
Артур Шопенхауер

На 12 май 2006г. привържениците на Локомотив Пловдив отпразнуваха 70годишнина на своя любим клуб.
На 26 юли 2011г. привържениците на Локомотив Пловдив ще отбележат 85годишнината на своя любим клуб.
Да, грешката е вярна. Осемдесет и пет годишнина на Локомотив Пловдив.
Впрочем, „грешка” няма за онези, които през последните пет години следят
начинанията на локомотивската общност. Начинания като „Черно-бяла Коледа” или
виртуалния музей loko-pd.com, чиято цел е да увенчаят с успех десетилетни усилия за
възстановяване на автентичния ранен летопис.
Колкото до останалите, тоест привържениците на други клубове, които не са
изкушени да изучават летописа на Локомотив (нито пък длъжни да го познават) – за тях
подобни твърдения звучат не като грешка. А като безсмислица, абсурд. Или поне като
парвенюшки напън за „състаряване” – произтичащ от слабохарактерност или чувство
за малоценност.
Напълно си даваме сметка за оформянето на такава позиция при хората, които стоят
повече или по-малко далеч от Локомотив Пловдив. Тоест онези хора, гледащи отвън на
клуба и по-слабо познаващи неговия летопис. Особено ранния летопис.  
Такава тяхна позиция е не само разбираема – тя  би била напълно закономерна.
Всъщност, онова, което „средностатистическият привърженик” знае за ранния
летопис на Локомотив Пловдив, се изчерпва с годината на основаване – 1936г. и това, че
е железничарски клуб.
Нито едното, нито другото отговаря на историческите факти.
Всъщност, „рождената” година на Локомотив Пловдив и „железничарският” му
произход стават ясни внезапно. Те са публично огласени през 1966г.
Което представлява нито първата, нито последната от тезите, появили се през време
на бившия режим, която днес отмира заради несъстоятелност и разрез с фактите.
По-точно казано – поради това, че е пропагандна, конюнктурна и погазваща
историческата истина.
Както, например, е пропагандна, конюнктурна и погазваща истината друга теза,
изказвана по същото време – за процъфтяващата българска икономика.
Всъщност, в началото на 60-те години българската икономика на практика фалира,
а за да се спаси положението е продаден на Москва стратегическият златен резерв (24
тона злато)…
Но няма нужда да се ходи толкова далеч. Защото в чисто футболно отношение
изобилстват примери за сблъсък между пропаганда и истина.
Например обединенията на клубове. По време на бившия режим те са шумно
огласявани като „спонтанни, доброволни и ентусиазирани” – ала всъщност се вършели
по принуда, като предварително решен факт и без никаква възможност за избор.
Ето само някои: Тича и Владислав през 1945г. във Варна.
Ботев и Спартак през 1967г. в Пловдив.
Славия и Локомотив, ЦСКА и Септември, Левски и Спартак през 1969г. в София.

--

85 години “Локомотив” Пловдив

Все доброволни, спонтанни и ентусиазирани обединения! Особено онова във
Варна – където слели вечните съперници, имащи към онзи момент над 100 дерби-мача
помежду си!...
Прочее, шумното и внезапно обявяване през 1966г. за Локомотив Пловдив не буди
изненада. Тогава било публично огласено, че той е основан през 1936г. с името ЖСК
(Железничарски спортен клуб).
Да, тази пропаганда била не само шумна, но и внезапна. Защото в предходните 15
години нито Локомотив Пловдив бил идентифициран като ЖСК – а още по-малко
1936г. като негова „рождена”…
Внезапно появилата се през 1966г. пропаганда някак доживя до днешния ден – деня,
когато тя преминава в заслужена забрава. Отстъпвайки място на историческата истина
за ранния летопис и същност на Локомотив Пловдив.
Впрочем, по отношение именно на клубния летопис съществуват сходни на
Локомотив Пловдив примери.
Примери за това как привържениците се задълбочават, откривайки и осмисляйки
изконния летопис или същност на любимите клубове. Примери за възстановяване на
историческата истина. Тях намираме сред страните от т. нар. източен блок – където
съветският модел за спорта господстваше след края на Втората световна война.
Такива усилия правеха и правят привърженици на Вардар Скопие, Динамо Загреб,
Локомотиве Лайпциг, Локомотив Москва, ЦСКА Москва. В България привържениците
на ЦСКА все по-високо и отчетливо заявяват историческата свързаност с А.С.23.
Убедени сме, че тепърва привържениците на Спартак Пловдив ще хвърлят светлина
върху славните корени на своя клуб.
И все пак, сред останалите български клубове Локомотив Пловдив представлява
открояващо се, гръмко изключение. Защо е така? Защо само на Локомотив Пловдив
(поне засега) се налага да възстановява своя действителен ранен летопис?
Защо никой друг български клуб (поне засега!) няма подобна участ или тегоба? Поточно – подобна дързост и риск!
Разбира се, имаме своя отговор. Ала ние търсим не причини, камо ли виновник.
Ние търсим истината, святата историческа истина. Нас ни води жаждата за онова, което
действително е станало. Кой е бил отговорен или защо така се е случило – сега, тук няма
значение.
Погледът ни е насочен не към възмездие, а към разбиране. Ние ценим не реванша,
а поуките. Защото сме устремени към бъдещето – онова бъдеще на любимия клуб, за
което мечтаем. И в което няма да има място за онова, което преди много години му
сторили.
Само на него, единствено нему измежду останалите български клубове.
*  *  *
Когато днес обявяваме настъпващия 85-годишен юбилей вероятно за мнозина
(стоящи далеч от Локомотив) това би било изненада. Ала нейната дълбочина или
отзвук не биха могли да се сравнят с онези през 1966г.
Защото през 1966г. всъщност настъпила дълбока и оглушаваща изненада за
привържениците на Локомотив Пловдив. Те най-малко очаквали 30-годишнина на
клуба, да не говорим, че изобщо не били наясно за „рождената” 1936г.
С други думи, привържениците на Локомотив Пловдив се почувствали като глупаци.
Ала нямало да е за последен път…
Огласената през 1966г. пропаганда тепърва щяла да нанася своите поражения.
Най-угнетяващо и тежко сред тях е това, че поколения привърженици израснаха със
скалъпена биография на любимия клуб. Че бил железничарски клуб, основан през
1936г.
Всички поколения привърженици след края на 60-те години не просто израснаха
с това – те не го поставяха под съмнение. Нямаха и основания да го поставят. Защото
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друга биография на Локомотив Пловдив не бе възможно да се изказва публично. Камо
ли „правилната” да се поставя под съмнение!
И ако днес привържениците на Локомотив Пловдив изглеждат отстрани като
глупаци – „искащи да сменят рождената година и ранната биография на клуба си” – то
това е, защото дълги години те самите бяха правени на глупаци. Нямаха друг избор,
освен да вярват в ранна биография на клуба, която, изказана на фона на действителната,
звучи не само нелепо – а абсурдно.
Както нелепо и абсурдно днес звучи, че през 60-те години обявили българската
икономика за процъфтяваща, а всъщност стратегическият златен резерв бил продаден.
Нещо, което не се било случвало дори през Балканските войни, нито през Първата
световна!
Или както нелепо и абсурдно звучи това, че през 1945г. Тича и Владислав, тези два
велики съперника, се обединили спонтанно, доброволно и ентусиазирано. Точно по
начина, по който Спартак Пловдив избрал да бъде умъртвен – спонтанно, доброволно
и ентусиазирано. И разбира се – „за благото на пловдивския футбол”…
Прочее, днес привържениците на Локомотив Пловдив навярно за мнозина биха
изглеждали нелепо и абсурдно. Биха изглеждали като глупаци.
Но то става, защото години наред бяха заслепявани с една нелепа и абсурдна
биография на своя клуб, бяха правени на глупаци.
Ала вярваме, че бихме изглеждали глупаво само в онези очи, стоящи далеч от клуба
и (най-вече) – пазещи се да опознаят историческата истина. Когато обаче го сторят
– те биха не само научили фактите, но и сърцето им неминуемо ще бъде докоснато от
дълбокия трагизъм, белязал участта на нашия клуб.
И тогава неговите привърженици едва ли биха изглеждали глупаво или нелепо – а
като хора, достойни за уважение. Хора, пренебрегнали риска от осмиване и нападки
– дръзвайки да бранят изконната същност на клуба, който толкова много обичат!
И тръгнали да правят това, защото имали доблестния завет на мнозина други преди
тях – чиято храброст през мрачните години на режима опазвала искрата на истината.
*  *  *
Най-пряко казано, историята е всичко онова, което се е случило. Фактите. Те не
могат да бъда променени – станалото е станало.
Нито пък някой би бил толкова глупав, нахален или безумен, та да иска да променя
вече случилото се.
Ала има разлика, огромна разлика между факти и тяхното представяне. Има бездна
между истина и пропаганда.
Дълги, мъчителни години нашият клуб се намираше в тази бездна – лишен от
светлината на историческата истина, търпящ угнетяващата сянка на пропагандата.
Днес дойде окончателният край на всичко това.
Дойде краят на заточението, на което клубът ни бе подложен. Краят на онази ранна
биография, в която бе въдворен!
Онова, което днес правим, не бива да се нарича промяна – а нормализация. Показване
на фактите и историческата истина.
Днес ние нито можем, още по-малко сме глупави или безумни, та да искаме промяна
на фактите. Не. Онова, което правим, не е да променим фактите – а да им дадем онази
светлина, от която те се нуждаят.
И която сме длъжни да им дадем. Защото ранният летопис на Локомотив Пловдив,
онзи от 20-те до 50-те години на ХХ век, е величав, разтърсващ, изумителен.
Онова, което днес правим, е да променим не историческата истина – а пропагандния
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и унизителен начин, по който тя бе погазвана десетилетия наред.
Правейки всичко това, ние сме готови да поемем нашия кръст. Да, може би и през
това трябва да минем – то ще бъде последната метастаза на лъжата, която да понесем:
упреците и подигравките на злонамерени, невежи или скучаещи хора.
Ала святата историческа истина няма цена – така че сме решени на всичко, та тя да
възтържествува.
За всички, споделящи този порив и страст към истината, са следващите редове.
  
*  *  *
ПРОЛОГ
І. 27 ноември 1966г., Пловдив. Привечер развълнувано множество изпълва докрай
салона в Дома на железничаря. Събира ги особен повод – отбелязването на 30годишнина на Локомотив Пловдив.
От официалната трибуна произнася реч председателят на клуба – Стефан Ганев,
висш ръководител от системата на транспорта. Основен герой в тържественото слово
е ЖСК – Железничарският спортен клуб. Между останалите думи, председателят
споделя: „В началото на 1936 година ... през месец май, заедно с цветята, цъфва и нашият
клуб, наречен “Ж.С.К”.
До 9.ІХ.1944г. Ж.С.К. е клуб все още с малка група най-възторжени привърженици и с дватри спорта. Организацията е малка...
В края на 1945г. Ж.С.К се отделя от “Левски” и се преименува за първи път със сегашното си
име “Локомотив”. С това име, често поставено на разисквания, организацията просъществува
и до днес…
През 1949г. става реорганизацията на нашето физкултурно движение. Намаляват се
бройките на спортните дружества. Така малко по-рано и през този период престанаха
да съществуват “Парчевич”, “Ченгелов” и “Спортклуб”, които бяха вече преминали към
“Славия”. На мястото на тези организации, и най-вече на територията на ІV-ти район,
остана една-единствена мощна организация “Локомотив”.
Към “Локомотив” присъединяват своите усилия Гавраил Карапетков, Владо Костов, Коста
Живков и други деятели от старите организации, които повече или по-малко съдействуваха за
укрепването на “Локомотив” и заедно с това на физкултурата в ІV-ти район.
Реорганизацията доведе “Локомотив” до масовизирането му, въоръжи го с богатия
спортен опит на закритите организации, попълниха се съставите на отборите с още по-добри
състезатели и се наследиха богатите спортни традиции на ІV-ти район.”
Както речта на председателя изтъквала, Локомотив Пловдив`66г. бил ЖСК. От речта
ставало още ясно, че ЖСК бил основан през 1936г., а към 1944г. все още представлявал
малка организация с малко на брой привърженици.
През 1949г. към ЖСК се присъединили деятели и играчи от “закритите организации”
– Спортклуб, Парчевич, Ченгелов, Славия. Председателят не изяснил как и защо са
били “закрити” тези организации – и защо ЖСК не е бил закрит?
Същевременно, от тържествената реч изпъква един факт: през 1949г. реорганизацията
на спорта оказала колосални последици върху железничарския клуб. Вследствие на нея
той се масовизирал (следователно – дотогава не бил масов), отборите му се попълнили
с по-добри състезатели (следователно – дотогава нямал такива), получил териториална
принадлежност – ІV-ти район (каквато дотогава нямал), наследявайки богати спортни
традиции (каквито, следователно, самият той нямал).
Цялото това дълбоко преобразяване се случило с железничарския клуб през 1949г.
Ала коренната промяна на ЖСК, макар и сама по себе си странна, бледнее пред друг
факт, специално изтъкнат в тържествената реч. Ето този: към 1966г. името на Локомотив
Пловдив било „често поставяно на разисквания”!
Но как е възможно и какво всъщност означавало това?!
Ако Локомотив Пловдив`66г. бил нищо друго, освен ЖСК, ако носел това име още
от 1945г. (над 20 години!) – то кой и защо щял да го поставя на разисквания?! При това,
„чести разисквания”!
Кой би могъл често да разисква името Локомотив – тоест да го оспорва? Едва ли са
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били привържениците на някой друг клуб. Пък и, дори да били чужди привърженици
– щеше ли да им се обръща внимание от такова високо и официално ниво? Та това била
тържествената на реч на председателя по повод на първия изобщо празнуван юбилей
в клубната история!
Не, определено не са били чужди привърженици – те нямат думата за името на
Локомотив Пловдив. Очевидно, самите привърженици на пловдивския клуб били тези,
които поставяли клубното име на разисквания. И разискванията били така чести, та
заслужили специално да ги изтъкнат от възможно най-високото ниво – председателя на
клуба. При това, във възможно най-тържествената и публична ситуация – препълнен
салон по повод клубна годишнина!
Очевидно, доста често и доста настоятелно привържениците на Локомотив
оспорвали клубното име!
Ала защо?! Нали името е сред най-свидните символи за всеки привърженик – да
не кажем най-съкровения символ. Привържениците биха се разделили с ръководители
или играчи, даже с клубните цветове, ала името – то винаги се брани докрай от
привържениците. Но онези на Локомотив Пловдив към средата на 60-те години се
оказало, че често оспорват клубното име!!
Очевидно, имало нещо, с което не били съгласни, имало нещо, с което не можели да
се примирят – и искали промяна!
*  *  *
В късната есен на 1966г. се родила тезата за железничарския произход на Локомотив
Пловдив и рождената му 1936г.
Отсъдено било, че Локомотив Пловдив е ЖСК, а ЖСК е основан през 1936г. Толкоз.
Така трябвало да бъде и така щяло да бъде оттам нататък!
Сама по себе си такава теза била абсурдна. Най-малкото защото между 1951г. и
1966г. Локомотив Пловдив не бил идентифициран (от привържениците и пресата) като
ЖСК.
Колкото до 1936г. – тя станала рождена за ЖСК по не по-малко абсурден начин. За
нейното обявяване бил използван един-единствен източник – статия на пловдивския
„Борба”,  м. май 1936г.
Само че един-единствен източник не може да е меродавен или надежден. Защото
всъщност ЖСК бил основан през 1935г. Този факт фигурира в общодостъпни,
независими помежду си източници. Както от централната, така и от пловдивската
преса. А се съдържа също в документи, съхранявани от Държавен архив – Пловдив. Те
ясно посочват 13 юни 1935г. като дата на основаване на ЖСК. Известни са членовете
на първия управителен съвет на клуба, известен е денят на първата му тренировка – 1
октомври 1935г., известни са имената на играчите.

Статиите, отразили основаването на ЖСК Пловдив през 1935г.
От ляво - “Железничарски подем”, 20 август и в дясно “Юг”, 27 ноември.

--
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Прочее, безспорен факт е, че ЖСК бил основан през 1935г. Както е безспорен факт,
че впоследствие била скалъпена 1936г. за рождена година на ЖСК.
Това скалъпване станало през 1966г. Сторили го заради друго такова – трябвало да
стане така, че Локомотив Пловдив да е основан точно през 1936г. И следователно да
празнува 30-годишнина.
Именно това обявили (ни в клин, ни в ръкав!) през късната есен на 1966г.: Локомотив
Пловдив е ЖСК, а пък ЖСК е основан през 1936г.
Значи Локомотив Пловдив има 30-годишнина!
Както казахме, единият абсурд бил в скалъпената рождена година на ЖСК.
Другият абсурд е, че привържениците на Локомотив Пловдив внезапно разбрали за
1936г. като рождена на любимия клуб – и също тъй внезапно разбрали за неговата „30годишнина”.
Третият абсурд бил в провъзгласяването на ЖСК за асимилатор на Спортклуб.
Именно това шумно огласили през есента на 1966г. – ЖСК бил асимилирал Спортклуб.
Следователно Локомотив Пловдив е ЖСК, явяващ се наследник на Спортклуб.
Колкото до самия Спортклуб – той бил „закрита организация”, той вече не
съществувал.
Това казвала речта, която председателят на Локомотив Пловдив произнесъл на 27
ноември 1966г. Тя не уточнявала как Спортклуб бил „закрит”, защо ЖСК не бил закрит
по същото време, по какъв начин ЖСК успял да асимилира Спортклуб.
От речта обаче ставало ясно, че след асимилирането на Спортклуб, то с ЖСК се
случила изумителна, коренна промяна. Първо, той се масовизирал (защото дотогава
не бил масова организация – тоест нямал привърженици); второ - отборите му
се попълнили с по-добри състезатели (ако дошли нови състезатели на мястото на
старите – това същите отбори на ЖСК ли оставали?); трето - получил териториална
принадлежност, каквато дотогава нямал (ІV-ти пловдивски район – най-големия и найобширен); четвърто - наследил богати спортни традиции (каквито очевидно нямал).
Ала след такава дълбока и коренна промяна, не е ли редно да запитаме: какво
всъщност останало от дотогавашния ЖСК, след като той „асимилирал” Спортклуб?!...
Разбира се, речта на председателя не давала отговор на такъв въпрос. Тя била много
далеч дори да го постави.
Но за сметка на това казвала други неща. Неща, които днес звучат смехотворно,
но които тогава имали статут на неопровержима истина. Истина, която кой смеел да
поставя под съмнение?
Например как ЖСК бил спечелил купа „Тримонциум” през 1943г. А всъщност ЖСК
отпада още в първия кръг на турнира…
Или как ЖСК бил играл международен мач с Македония Скопие през 1941г.   А
всъщност нито мачът е международен (защото Скопие се възвръща в старите български
предели), нито ЖСК играе такъв мач.
Мачът е осминафинал за държавно първенство, на което ЖСК не участва през 1941г.
И този мач е игран от Спортклуб.
Но може би речта на председателя имала предвид, че ЖСК, асимилирайки
Спортклуб – прибавя и неговите постижения? Добре, но защо не го уточнила?
Това нелепо, гузно мълчание спрямо Спортклуб се простряло из всичките години
на бившия режим. Споменавало се само неговото име – и то откъслечно, мимоходом,
покрай другото. Името на Спортклуб се произнасяло с половин уста, като някаква
неудобна тайна.
Защо? Защо ставало така?

--

И още по-важното – какво донесло това? Отговорът на този по-важен въпрос е
очевиден: донесло печалното положение да не се знае нищо за Спортклуб, да бъде
целенасочено забравен този клуб.
Забравен - защото бил забраняван разказът за него.
Ако и доколкото се споменавал Спортклуб – то е за да се отбележи, че бил асимилиран
от ЖСК. И оттук Локомотив Пловдив се явявал приемник на Спортклуб.
Впрочем, ако това „асимилиране” изобщо се и споменавало. Защото онази първа
и сякаш плаха стъпка от речта през 1966г. щяла след 20 години да избуи по уродлив,
грозен начин.
Така, през 1986г. се появила книжка от стотина страници, в брошурен формат „50г. Локомотив Пловдив”. В нея, разбира се, името на Спортклуб отсъства като имащо
връзка с Локомотив Пловдив. Ала брошурата сторила нещо много по-мерзко от тази
цензура: тя приписала постиженията на Спортклуб за 1945-49г. като постижения на
„железничарския футбол”!
Само и само да не вземе да се окаже, че Спортклуб има нещо общо с Локомотив
Пловдив!
Например, полуфиналът за държавно първенство`45г. брошурата приписала на
„железничарския футбол”. А всъщност той е игран от Спортклуб. ЖСК дори не се
класира през същата година за държавно първенство…
Или 1947г. Тогава, според брошурата, „железничарският футбол” играл
осминафинал за държавно първенство. Разбира се, това е постижение на Спортклуб
– а ЖСК през 1947г. е последен в градското първенство и отново не играе на държавно
равнище…  
Очевидно, през 1986г. не било допустимо Локомотив Пловдив да се свързва пряко,
открито и публично със Спортклуб. Ето защо сторили най-лесното.
Кое било то ли? Нима не е ясно: говори се за Спортклуб – има проблем, не се говори
за Спортклуб – няма проблем!
Да, можело да се говори само за „железничарски футбол”. Това било допустимо,
възможно, приемливо и насърчавано.
И нито дума извън онези за „железничарския футбол”. Камо ли внимание към
Спортклуб, камо ли изтъкване на някаква връзка с Локомотив Пловдив, камо ли
споменаване, че през 50-те и 60-те години привържениците често оспорвали името
„Локомотив”.  
Разбира се, днес – когато почти всички привърженици на Локомотив Пловдив
сме израснали с това име и то ни е свидно – неговото оспорване звучи кощунствено и
нелепо.
Ала за привържениците на Локомотив Пловдив през 50-те години това бил
изключително важен, болезнен въпрос.
Въпрос сякаш на живот и смърт – защото заради него те предприели нечуван риск.
*  *  *
ІІ. „Отечествен глас”, Пловдив, 23 април 1960г.: „Увлечени от група запалянковци,
някои ръководители на „Локомотив” насрочиха съвещание без да има решение на бюрото
на дружеството и съгласието на ГС на БСФС. При това положение ГС на БСФС отмени
провеждането на заседанието.
Някои запалянковци отидоха и по-далеч. След насрочването на съвещанието те тръгнали из
ІV район и започнали да подготвят редица хора. Започнали да издигат искане за преименуване
на дружеството, за смяна на ръководството на секцията и дружеството.
Тази дейност определено не подпомага, а вреди на физкултурното движение в нашия град.
На тези запалянковци трябва да стане ясно, че физкултурно дружество “Локомотив” преди
всичко е дружество на работниците от транспорта, от кооперациите и предприятията на ІV
район. Това е базата, основата за дейността му. “Локомотив” не е териториално физкултурно
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дружество, такива в България няма, не е дружество на запалянковци.”
Да, отново срещаме същото! Запалянковците на Локомотив искали смяна на
клубното име. Даже нещо повече - организирали нарочно събрание (отменено от
властта), започнали да обикалят из ІV-ти район, разбуждайки хората. И то с искания не
само да се смени клубното име, но и ръководството на клуба!
И макар събранието да било официално отменено, то все пак привържениците
го провели! Салонът на Централния площад бил претъпкан от хора, няколко пъти
повече се струпали отвън. Всички ги сбирала любовта към клуба и загрижеността за
добруването му.
Слава Богу, всичко минало благополучно и без насилие – каквото можело да се
допусне, след като се провеждало отменено от властта събрание, на което присъствали
множество хора, сред тях и цивилни милиционери, включително самият началник на
милицията в Пловдив!  
И всичко се случвало във време като онова – когато всяка свободна инициатива, всяко
гражданско начинание било абсолютно немислимо! Камо ли такова, целящо да свали
одобрени от режима и поставени от него ръководители!
Очевидно – рискът си заслужавал да бъде поеман. Очевидно – въпросът с името на
клуба бил изключително важен за привържениците на Локомотив Пловдив!
Очевидно – имало нещо, с което те не искали да се примирят!
Но какво?!
*  *  *
ІІІ. 5 май 1957г., кино “Република”, Пловдив. Конференция по учредяване на
спортен клуб, който да обхваща ІV-ти пловдивски район. За такъв клуб е определен
дотогавашният Локомотив Пловдив. Заради формални изисквания, клубът трябва да
се учреди наново (както и всички останали клубове по същото време).
В препълнения салон се правят предложения за името на клуба, които биват
протоколирани:
“Студент-гост на конференцията: Говори за успехите на бившето д-во „Славия”. Предлага
един от колективите на ІV район да носи името „Славия”. Препоръчва да се привлекат на
работа в ръководството някои от бившите футболисти. Като изразява мнението на група
съмишленици, предлага новото дружество да носи името Ж.С.К. “СЛАВИЯ”.
Григор Атанасов, Политически отдел на ЖП управление: Реорганизацията ще тласне
напред живота на физкултурните дружества. Апелира към новото ръководство да премахне
дрязгите между нас. Не името е най-важното за сега. Наистина „Славия” имаше успехи.
Но тя се развиваше в друга обстановка. Сега за това няма условия. Името „Локомотив” е
обединяващо и трябва да се възприеме.”
Из заключителната реч на председателя на новоучреденото ДФС Локомотив
Пловдив, 5 май 1957г.: “Инициативният комитет по подготовката и провеждането на
конференцията предлага пред вас името на новото дружество да бъде “Локомотив”, име,
което се е утвърдило от редица години не само в нашата страна, но и в чужбина. Разбира се,
тук е необходимо да се отбележи, че всички ние трябва да виждаме в това име не тясното,
ограничено име на предишната организация “Локомотив”, но име на едно ново дружество,
мощно дружество...”
*  *  *
ІV. Ала не било само името, срещу което привържениците на Локомотив Пловдив
възроптавали. Същото ставало и с „рождената” 1936 година.
През 1973г. секция „Ветерани” при Локомотив Пловдив направила отчет за
тригодишната си дейност. Един пасаж от отчета разказвал: “...Така създадената секция
на ветераните и съответните комисии в първо време се пораздвижи, започнаха да се издирват
бившите състезатели и деятели на дружеството. Така историко-събирателната комисия
прояви инициатива и събра необходимите материали и снимки за живота на дружеството
от 1922г. до днес. Събраните материали помогнаха да се чества 35 години от създаването на
“Локомотив” Пловдив, създаден през 1934г. като ЖСК.”  

-11-

На първо място възниква въпросът: ЖСК нали бил основан през 1936г.? Или имало
съмнения, не било с точност установено?! Още по-лошо: или нямало значение?
Ала фрапиращото е друго: Локомотив Пловдив хем бил основан през 1934г. като
ЖСК, хем имал материали и снимки за своя живот, датиращи от… 1922г.!
Как обаче е възможно един клуб да бил основан през 1934г., а да има „материали и
снимки за своя живот” от 1922г.?!
*  *  *
V. Ако Локомотив Пловдив бил основан през 1936г. като ЖСК – то това означава,
че през 1951г. трябвало да празнува 15-годишнина, през 1956г. – 20-годишнина, а през
1961г. 25-годишнина.
Нищо такова не се случило. Нито в тогавашната преса, нито в клубната документация
има дори намек за празнуване на някаква годишнина през 1951г., 1956г. или 1961г.
Последното озадачава най-много. Защото четвърт век е символична, значима
годишнина. Но още повече, защото именно през 1961г. ръководството на пловдивския
спорт предприело инициатива, свързана с миналото. Учредена била специална комисия,
занимаваща се с издирване и изкупуване на снимки, клубни списания, флагчета, купи,
документи, свързани с историята на пловдивския спорт.
Дейността на тази комисия била разгласена в пресата. Ала от ръководството на
Локомотив Пловдив изобщо не откликнали – нито спрямо историческата комисия,
нито да отбележат юбилей.
Което истински озадачава – защото толкова значима и символична годишнина като
четвърт век би следвало да се отпразнува – а не да бъде подмината без един ред. Нито в
пресата, нито в клубната документация.
Или през 1961г. все още не се знаело, че Локомотив Пловдив бил основан през 1936.,
бидейки само и единствено ЖСК - и нищо друго!
*  *  *
VІ. „В заключение искам да кажа една истина, която авторът на юбилейното издание “50г.
физкултурно дружество Локомотив” сподели по повод на моя въпрос: “Защо в юбилейното
издание не е писано за Спортклуб (Славия-Ченгелов) и защо неговите успехи са приписани на
Локомотив?
Неговият отговор беше лаконичен: “В моите материали има всичко, но... цензура,
братко!”
Този отговор ми дава основание да считам, че неговият оригинален ръкопис, който
предполагам ще намери място в спортния архив, ще възстанови историческата истина и
ще потвърди на бъдещото поколение заслугата на Спортклуб за издигане футбола в Пловдив
наравно с този на Варна и София.”
Това е разговор, цитиран от Борис Белков. Този човек бил сред най-именитите
играчи на пловдивския футбол от 40-те години, водещата фигура на Спортклуб.
Разговорът, който цитира, се води в края на 1986г., а събеседник му е Иван Георгиев
– човек, имащ към онзи момент 50 години в пловдивския спорт.
Иван Георгиев, бивш активен деятел на Ботев, е основният автор на публикуваната
през 1986г. брошура „50г. Локомотив Пловдив”.   
Цитираният разговор се съдържа в книга, която Борис Белков написва и
самостоятелно издава през 1996г. – „70г. Спортклуб Пловдив”. Ето как завършва тя: “В
заключение, ще ми се да кажа, че с настоящите записки целя доколкото мога да отстраня
фалшивите данни, изнасяни по книги, вестници и списания и посоча верните исторически
данни за времето преди 1949г. и да докажа, че Славия-Ченгелов е съучредител с Локомотив на
ДСО “Енергия”, следователно на днешния Локомотив. ...
Ето защо, несправедливо, неетично и неморално е да се премълчава името на Спортклуб,
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който в продължение на повече от едно десетилетие последователно е представял Пловдив в
Държавното първенство и Държавната купа.
Пишейки настоящото съм твърдо убеден, че бъдещото поколение спортисти и спортни
деятели ще наберат сили и кураж да възстановят историческата истина.”
*  *  *
Горните и още множество подобни факти говорят за следното: през годините на
бившия режим, най-вече през 50-те и 60-те, привържениците на Локомотив Пловдив
възроптавали срещу клубното име и срещу „рождената” 1936г.
Очевидно, имали са изключително важни причини, за да го правят. Защото от
привържениците на един клуб се очаква най-страстно да бранят точно името и
рождената година на своя клуб.
Или привържениците на Локомотив Пловдив всъщност точно това и правели?...
*  *  *
VІІ. Описаното дотук се отнася до биографията на нашия любим клуб – Локомотив
Пловдив. Синтезирана в няколко изречения, от единственото място, имащо право да
прави това – БФС, тя звучи така: „Футболен клуб в Пловдив, създаден през 1985г. на основата
на ДФС Локомотив, основано през 1936г. като Железничарски спортен клуб (ЖСК). В някои
периоди: Левски, ЖСК-Левски, Петър Ченгелов, Славия, Славия-Ченгелов, Торпедо (приемник
на известните в недалечното минало пловдивски отбори Парчевич и Спортклуб).
Цветове: черно-бели и черно-червени във вертикално райе фланелки, бели или черни
гащета.” („Футбол`89г.”, издание на БФС).  
Такава биография имаше Локомотив Пловдив през годините до 1989г. Той беше
основан през 1936г. като ЖСК, явявайки се приемник на Спортклуб.
Нито едно от тези три твърдения не отговаря на историческата истина. Нито
Локомотив Пловдив е основан през 1936г., нито е ЖСК, нито е просто „приемник” на
Спортклуб.
Локомотив Пловдив е основан на 26 юли 1926г. с името Пловдивски Спортклуб.
Фактите, които по-горе бяха цитирани, открояват само част от десетилетните
усилия, щото истината за любимия клуб най-сетне да възтържествува – засиявайки в
своя заслужен блясък!  
На тези храбри усилия и на святата историческа истина са посветени следващите
редове. Те се явяват из последните крачки от трънлив и мъчителен път, проточил се
през времето. Пътят към възстановяване на поругания, подложен на забрава ранен
летопис на Локомотив Пловдив.
За да можем през лятото на 2011г., отдавайки почит на предците - с подобаваща
тържественост да посрещнем 85-та годишнина на свидния ни клуб!
* * *
ЧАСТ ПЪРВА: ФАКТИТЕ.
І. Реорганизацията на спорта през 1949г.
На 27 август 1949г., по решение на ЦК на БКП (Централния комитет на Българската
комунистическа партия) започнала т. нар. реорганизация на физкултурното
движение. Тя била поредната, предприемана от властта след 1944г. Тази реорганизация
окончателно пренасяла съветския модел на спорта в България.
По силата на реорганизацията, през есента на 1949г. всеки български клуб претърпял
организационни промени. В общия случай това било обединение.
Най-важното за нас обединение се случило на 5 октомври 1949г. в Пловдив.
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ІІ. Спортклуб и ЖСК през 1949г.
На 5 октомври 1949г. в Пловдив, по силата на започналата реорганизация, били
обединени два клуба – Спортклуб и ЖСК (Железничарски спортен клуб). Тук ги
наричаме с техните рождени имена – ала през 1949г. те носели нови имена, сложени им
новата власт. Спортклуб се казвал Славия Пловдив, а ЖСК бил Локомотив.
Промяната обаче спирала само до формата, без да засяга спортното съдържание.
При ЖСК нямало колебания, че това продължавал да бъде  железничарският клуб (вече
преименуван). При Спортклуб било същото – за него нямало съмнения, че продължава
да бъде същият клуб (вече преименуван). Ала, за разлика от съвременниците,
впоследствие се намерили хора, оспорващи факта, че Спортклуб живее през 1949г. с
името Славия Пловдив.
Ето защо, ще покажем по възможно най-ясния начин този факт. А именно:
съпоставяйки отбора на Спортклуб от 1942г. и този на Славия Пловдив от 1949г.
В лявата колона са имената на неизменните титуляри на Спортклуб през 1942г.
Трима от тях през 1949г. вече не се състезавали. Ала останалите седем продължавали
да играят рамо до рамо в един и същ отбор. Отбор, носещ същите цветове, както и през
1942г. - червено-черно-бяло, със същото “С” на гърдите, изписано в църковнославянски
шрифт.

Напълно очевидно е, че това продължавал да бъде един и същ отбор – само името
му било различно. През 1942г. той все още носел рожденото си име - Спортклуб, а през
1949г. вече бил преименуван на Славия Пловдив.

1948г., Славия Пловдив

1942г., Спортклуб Пловдив

Разбира се, през седемте години между 1942-49г. в тима постепенно се вписвали
закономерните нови попълнения. Повечето от тях щели да се превърнат в звезди:
Тодор Финков, Тодор Атлиев, Никола Аров, Петър Събев, Кирил Минков, Георги
Фурнаджиев, Андрея Кошеров, Крум Янев.
Ядрото на отбора обаче оставало същото – такова, каквото било и през 1942г.
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Накратко, Славия Пловдив`49г. = Спортклуб`42г. Това бил един и същ отбор,
състезаващ се в едни и същи цветове, в един и същ дизайн на екипите, подкрепян от
едни и същи привърженици.
И идентифициран от тогавашната преса по един и същ начин. Което е особено
важно, защото, първо - тази идентификация била правена публично, второ – с
недвусмисленост, трето - била абсолютно независима.
Независима, защото пресата след 1944г. не била обвързана по никакъв начин със
Спортклуб (камо ли с нас днес!) – но тя често посочвала, че този клуб продължава да
живее, макар и с различни имена.
ІІІ. Обединението на 5 октомври 1949г.
И тъй, на 5 октомври 1949г. в Пловдив били
обединени Спортклуб и ЖСК. Това станало
по силата на реорганизация, предприета от
политическата власт.
Реорганизацията
създавала
т.
нар.
„доброволни спортни организации” – ДСО.
Тези ДСО се изграждали чрез обединение на
съществуващите клубове. Водеща роля обаче
имали профсъюзите, с които клубовете били
вече обвързани.

“Отечествен глас”, Пловдив
2 октомври 1949г.

Така, в една от Доброволните спортни
организации – Енергия, попадали спортните
клубове, обвързани с профсъюзите на
енергетици,
металурзи,
транспортни
работници, химици и рудничари.

Конкретно за Пловдив, през есента на 1949г. имало два клуба, които били обвързани
с някои от тези профсъюзи:    
- Спортклуб бил представителен за профсъюза на енергетици и металурзи;
- ЖСК бил представителен за транспортния профсъюз.
Това било основанието да бъдат обединени Спортклуб и ЖСК на 5 октомври 1949г.
Същевременно, трябва да се подчертае изкуствено-принудителният характер на
това обединение. То не произтичало от вътрешна необходимост, нито от естественото
развитие на двата клуба, а дошло отвън – наложено от реорганизацията.
Впрочем, би могло да се каже, че обединенията на клубове, които реорганизацията
наложила, не преследвали спортни цели. По-скоро били самоцелни и затова в тях
трудно може да се намери спортен замисъл или съдържание.
Особено ярко това проличало на 5 октомври 1949г. в Пловдив. Защото тогава били
заставени да се обединят два клуба, нямали почти нищо общо помежду си. Два клуба,
които стояли в двата срещуположни полюса на пловдивски футбол.
Тази пропаст между Спортклуб и ЖСК открито зейва, когато ги сложим един до
друг и ги сравним по еднакви критерии.
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Сравнението в таблицата е само по себе си ясно и категорично. То откроява
историческия факт, че към момента на обединението Спортклуб имал абсолютно
превъзходство над ЖСК по всички спортни показатели: привърженици, традиции,
успехи, равнище във футболната йерархия, авторитет.
ІV. Реорганизацията от 1949г. и другите български клубове.
Както бе казано, реорганизацията от 1949г. наложила обединения на много
български клубове. А когато клубове се обединяват (доброволно или принудително)
изниква най-важният въпрос – този за идентичността.
Кога един клуб запазва своята идентичност, обединявайки се с друг? Кога бива
асимилиран? Кога и двата клуба имат напълно ново начало – без идентичността на
някой от тях да надделее?
Това са важни и принципни въпроси, на които сме дали отговор – но чието място
не е в настоящия текст. Важното е тук да откроим следното: какъв бил критерият за
клубна идентичност, който бил възприет през есента на 1949г.?  
За да го направим ще бъде нужно да скицираме тогавашната ситуация.
През септември-октомври на 1949г. реорганизацията наложила масови и
безразборни обединения на български клубове. Оттук последвали големи промени
в техните представителни отбори. Било така, защото реорганизацията постановила
всеки играч да се състезава само в отбор към своята месторабота.
Това означавало, че всички дотогавашни отбори щели да бъдат произволно
разбъркани, тоест – разрушени. Защото техните играчи щели да се пръснат и разпилеят
съобразно своята месторабота.   
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С други думи, реорганизацията отнела водещата роля, която спортът имал,
давайки я на местоработата. Дотогава един отбор се изграждал по спортни основания
(качествата на играчите) – ала оттук нататък отборите трябвало да се съставят само
според местоработата на играчите.
По този път изникнала нужда да се намери някаква “вратичка”, чрез която да бъде
заобиколена реорганизацията – за да се спасят отборите от разпадане. Тази вратичка се
оказало прехвърлянето на играчи в “правилната месторабота”.
За да се запази отборът, играчите били прехвърляни в “правилната месторабота”
– така добивали формално право да останат в отбора. Нямало значение, че повечето
играчи не разбирали от съответната професия – те само се водели в “правилната
месторабота”, която им давала възможност да останат в своя отбор.
Така клубовете постигнали равновесие между профсъюзно-ведомствената форма,
която реорганизацията им наложила и своето спортно съдържание – представителния
футболен отбор.
През ноември 1949г. реорганизацията приключила обединяването на български
клубове. Като резултат всички те вече имали профсъюзно-ведомствена форма (били
обвързани с профсъюз или ведомство).
Получавайки нова форма за съществуване, много клубове обаче успели да запазят и
своето изконно съдържание, своята спортна сърцевина. Успели, защото запазили своя
дотогавашен отбор - чрез прехвърляне на състезатели в “правилната месторабота”.
Именно запазването на представителния отбор станало показател за запазена
идентичност на българските клубове, когато реорганизация`49г. тръгнала безразборно
да ги обединява.
Разбира се, това запазване на отбора не можело да бъде цялостно. Не можело да се
спаси целият дотогавашен отбор – защото не можело до такава степен да се заобиколи
реорганизацията. Така всеки клуб понесъл сериозни промени в представителния отбор.
А онези клубове, които съумели да запазят като цяло своя представителен отбор, да
запазят неговото ядро – то те запазвали и своята идентичност.
Да, през есента на 1949г. именно този бил показателят за идентичност на българските
клубове. Трябва да се подчертаят две негови характеристики обаче.
На първо място, той бил плод на своето време – втората половина на 40-те години,
когато всички български клубове претърпели обединявания. При всички тях ключова
роля изиграло запазването на представителния отбор.
Въпреки изключителната си важност, обаче, този критерий не е универсален. Той не
би могъл да се прилага спрямо всички обединения на клубове, независимо от тяхното
време или място.
При обединенията, извършени след 1944г., критерият за идентичност
„представителен отбор” имал ключова роля. И това било, защото тези обединения
ставали между клубове от един и същ град. Тоест клубове, които споделяли обща
територия и имащи мащаб от привърженици, подлежащ на съизмерване.
По-сетнешната история и на българския, и на световния футбол обаче познава
случаи (и то нередки), когато се обединяват клубове от различни градове. Както
световната, така и българската практика категорично показват, че във всички тези
случаи представителният отбор като критерий за идентичност има второстепенна,
незначителна роля.
От друга страна, следва да се каже, че при рероганизация`49г. запазването на
представителния отбор всъщност било единствено възможният критерий за клубна
идентичност.
Защото той откроявал спортното съдържание сред повсеместната профсъюзноведомствена форма, пристегнала българските клубове. Защото отвъд еднаквите
имена и “правилни местоработи”, привържениците всъщност търсели да видят найважното, онова, което имало смисъл за тях: техният отбор, играчите, които познавали
и обичали.
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И когато ги видели и разпознаели – независимо от наложеното ведомствено име
и форма – това било достатъчно за тях, та да идентифицират своя клуб като живеещ,
надживял реорганизацията.
Трябва силно да се подчертае, че този показател за идентичност (запазване ядрото
на отбора) бил открито проявяван   както от тогавашните привърженици, така и от
тогавашната преса.
През 1949г. привържениците и пресата били категорични: клуб, който запазвал като
цяло своя отбор, запазвал и своята идентичност. Онзи, чийто отбор се пръскал – губел
своята идентичност, погивал като клуб.
И най-важното. Този критерий щял впоследствие да се възприеме от българската
футболна историография. Което е логично и естествено, защото това е спортен
критерий. Той откроява спортното съдържание, оставяйки на заден план ведомствената
форма, под която клубовете били принудени да съществуват.
Той не е политически критерий, не е профсъюзен, не е ведомствен – а е спортен. И
именно така трябва да бъде: към спортни процеси и спортно съдържание следва да се
прилагат спортни критерии.
Това прави българската  футболна историография, разказвайки за реорганизация
`49г. Тя прилага спортни критерии към обединенията на почти всички български
клубове.
На почти всички, но не на всички.
V. Обединението на Спортклуб и ЖСК. Идентичността.
През есента на 1949г. запазването (като цяло) на представителния отбор станало
критерий за запазване на клубната идентичност. Той бил не само закономерен (защото
е спортен критерий), но и единствено възможният – тъй като всички отбори претърпели
промени.
Преди да се насочим към Пловдив бихме искали да илюстрираме сътресенията,
които настъпили в представителните отбори на българските клубове. Използваме два
цитата от футболна литература, посветена на два софийски клуба.
“Есента на 1949г. новообразуваните осем столични клуба играят квалификационен
турнир за влизане в елитната група. Между тях е и “Левски” (вече “Динамо”), независимо,
че предната година е бил шампион на страната. С много променен тим поради напуснали
състезатели (В. Спасов, Г. Пачеджиев, Ап. Соколов и др.), но пак с треньор Ив. Радоев, “сините”
все пак успяват да спечелят квалификационния турнир...” (“Левски 1914г. – 2006г. Всичко
за любимия отбор.”).
„Първенството на България за 1949/50г. започва нормално … Само шест дни по-късно
излиза пространно решение за изграждане по примера на Съветския съюз на доброволни спортни
организации (ДСО). ...
В „А” републиканска група остават 10 отбора, но местата в нея се попълват след
квалификационни турнири, тъй като реорганизацията на спорта предизвиква главоломни
кадрови размествания на футболисти.” („Локомотив София”, 2004г.)
Ще добавим и цитат от пресата: “След недавнашното преустройство на нашето
физкултурно движение, отделните футболни състави са все още в период на оформяне
– без този период да е завършил напълно. Има дори състави, които все още не знаят с кои
играчи точно ще разполагат.” (“Изгрев”, София, 3 ноември 1949г.)
Трите цитата обобщават казаното дотук за реорганизация`49г. А именно:
- повечето клубове били принудени да встъпят в безразборни обединения, лишени
от спортен смисъл;
-  представителните отбори, без изключение, претърпели промени – едни играчи
били принудени да си тръгнат, други – да дойдат;
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- реорганизацията наложила не само обединения, но и преименуване на клубовете
(Левски София бил вече “Динамо”; Славия София вече била “Строител” и т.н.).
Познавайки същността и последиците на реорганизация`49г., познавайки и
критерия за клубна идентичност, който по неизбежност бил възприет – време е да се
насочим към Пловдив и неговия 5 октомври 1949г.
*  *  *
На 5 октомври 1949г. реорганизацията наложила обединение на Спортклуб и
ЖСК. Съблюдавайки историческата справедливост, това обединение следва да се
оценява според единствения критерий за идентичност, който привърженици, преса и
историография възприели. А именно: запазването на представителния отбор означава
запазване идентичността на клуба. Заличаването на представителния отбор означава
заличаване на клуба.
Нека приложим този критерий.
Първоначално обединението на Спортклуб и ЖСК получило името Енергия,
заменено след две седмици от Торпедо Пловдив. През 1951г. Торпедо бил преименуван
на Локомотив Пловдив. Оттогава досега това име остава неизменно.
Долната таблица показва съотношението между Спортклуб и ЖСК в Торпедо`50г. и
Локомотив Пловдив`51-52г.
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Снимки на част от основния състав на Локомотив Пловдив. Колажът представлява фотоси на играчите с фланелките на отбора като Локомотив и с името Славия.

Както отлично се вижда, Спортклуб запазил почти целия си отбор, когато на
5 октомври 1949г. бил обединен с ЖСК. Колкото до железничарския тим – от него
останали двама души. Едва ли можело да е друго, защото били обединени елитен с
третодивизионен отбор.
Спортклуб обаче надвишавал ЖСК не само с качеството на своя отбор. Предходната
таблица ярко открои и факта, че Спортклуб имал абсолютно превъзходство над ЖСК
по всички спортни показатели: привърженици, традиции, успехи, равнище във
футболната йерархия, авторитет.
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Но Спортклуб не само запазил почти целия си отбор. При обединението с ЖСК
той запазил и своите цветове, червено-черно-бяло. Нещо повече: Спортклуб дори
успял да запази екипите, с които отборът дотогава играел. Успял да ги запази, защото
реорганизацията постановила всички отбори да предадат своята екипировка. Ала
спортклубци все пак успели да я съхранят - като впоследствие върху фланелките била
пришита буквата “Т” (“Торпедо”).
Колкото до най-важния въпрос – онзи за клубната идентичност, неговият отговор се
оказва твърде лесен. А именно: на 5 октомври 1949г., запазвайки почти целия си отбор,
Спортклуб запазил и своята клубна идентичност, запазил се като клуб. През 1950г. той
носел името Торпедо Пловдив, а от 1951г. насам – Локомотив Пловдив.
Този извод е не само категоричен – защото произтича от историческите факти. Той
е също така и необорим – защото стои в пълна хармония с единствения критерий за
идентичност, който тогавашните привърженици, тогавашната преса и футболната
историография прилагат спрямо реорганизация`49г.
Но дали всъщност българската футболна историография приложила този си
критерий спрямо обединението на Спортклуб и ЖСК?
И дали, ако го е сторила – то сегашният текст щеше изобщо да бъде писан?
*  *  *
През 1950г. Спортклуб получил поредното си ново име – Торпедо, а от 1951г. живее с
името Локомотив Пловдив. Този факт може да бъде обоснован не само чрез данните на
тогавашната преса, футболната литература или архивните документи. Той присъства
в разказите на много хора – свидетели на онези времена.
И тяхната идентификация е също толкова категорична, колкото и фактите,
съдържащи се в писмените източници. А именно: Спортклуб през 1950г. получил името
Торпедо, а от 1951г. – Локомотив Пловдив.
Сред множеството (документирани) свидетелства – подбрахме няколко.
Тодор Атлиев, състезател на С. П. 45, Славия-Ченгелов, Славия Пловдив, Локомотив
Пловдив: „ Обаче 1950г. ни изпратиха от Москва един ръководител, мисля, че беше генерал
Головинков, а там пък железничарите били с пагони. При него да се явиш – с пагони.
- „Торпедо”, вика, не може да бъде моят отбор. „Локомотив”! Ако не – не даваме пари! Не
ща нито един служител в моята система.”
И така прави „Локомотив”. И оттам се смята вече, че Локомотив Пловдив е от 1936г.
Обаче запалянковците знаят С. П. 45 и т.н., те ЖСК, те туй не признават. Не можеш
да го накараш сега насила, нали? И така… стана Локомотив и продължи под името Локомотив
– продължава и още.” (интервю, заснето на 13 август 2006г.)
“Стандарт”,
16
юни
2002г., очерк за проф. Атанас
Джурджев: “Голямата любов към
футбола дължа на баща си. И днес
не пропускам мач на “Локомотив”
или от световното, признава проф.
Джурджев. Едва 7-годишен стъпва
на стадиона (през 1948г., бел.
наша). Тогава “Локо” се нарича
“Славия-Ченгелов”. Фен съм на
отбора вече 48 години и пазя всеки
символ, който съм трупал през
годините, в специален кът, обяснява
професорът.”

“Стандарт”, София, 16 юни 2002г.

Такива са личните спомени на двамина сред най-изтъкнатите личности, свързани
с Локомотив Пловдив: легендарният играч Тодор Атлиев и емблематичният
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привърженик, общественик и лекар – проф. Атанас Джурджев.
Те директно идентифицират Локомотив Пловдив като Спортклуб (С. П. 45, СлавияЧенгелов).
Ето и споменът на един необвързан с Локомотив Пловдив човек. Той се казва
Костадин Благоев, дългогодишен играч в българския футболен елит (1947-57г.) През
1948г. бил състезател на Локомотив София и участвал във финалния мач за Купата.
Ето думите му: “Нямахме никакви проблеми във финалния мач на 9 май 1948г. срещу
пловдивския отбор “Славия-Ченгелов”, сега “Локомотив”. Спечелихме с 1:0 след гол на
Стефчо Стефанов.” (“Футболната романтика на България. Първа част.”, 2000г.).
След думите на двама човека, свързани с Локомотив Пловдив и думите на човек,
необвързан с клуба – да завършим с една идентификация от българската преса.
Както казахме, тогавашната преса е абсолютно независим източник на
идентификация – абсолютно необвързан с Локомотив Пловдив като клуб (камо ли с
нас днес!).
Трябва силно да подчертаем, че от 1951г. нататък пресата идентифицирала клуба
Локомотив Пловдив именно като Спортклуб. Във вестниците от 50-те и 60-те години се
съдържат многобройни такива свидетелства.
Трябва също да се подчертае, че те са с косвен характер. Защото не било възможно
да се твърди в прав текст, че Локомотив Пловдив е Спортклуб.
Но макар и косвени, тези идентификации на българската преса спрямо Локомотив
Пловдив били достатъчно ясни. Ето един пример.
“Вчера пловдивският “Локомотив” – един
от нашите стари и уважавани футболни
отбори - показа, че се е примирил с изпадането
си от групата.” (“Вечерни новини”, София, 27
септември 1955г., репортаж за мача от “А” група
ЦДНА – Локомотив Пд 2:0).
Като кой клуб столичният вестник идентифицирал през 1955г. Локомотив Пловдив?
Като Спортклуб или като ЖСК? Това са единствените две възможности.
Отговорът е очевиден: няма как ЖСК да бил “един от старите и уважавани футболни”
отбори в България. Първо, защото футболният му път започнал през 1939г. от втора
пловдивска дивизия. И второ – защото ЖСК нямал нито един мач извън Пловдив за
държавно първенство или държавна купа.
Няма как този отбор да е “един от старите”, още по-малко – “един от уважаваните”.
Просто защото през 40-те години той бил абсолютно непознат за българската спортна
публика.
Да, отговорът за идентификацията на “Вечерни новини” е лесен отговор. Съвсем
очевидно, макар и по косвен начин, столичният вестник през 1955г. идентифицирал
Локомотив Пловдив като Спортклуб. Да, именно като Спортклуб – един от стълбовете
на българския футбол от края на 30-те години, най-титулуваният пловдивски тим на
местно ниво, записал десетки официални мачове из всички кътчета на страната. Тим,
чиято репутация била респектираща, тим, изиграл три финала на държавно ниво, чиито
играчи били познати на цяла футболна България – защото именно те представлявали
безспорните звезди на тогавашния пловдивски футбол.
Да, напълно очевидна била идентификацията, която през 1955г. “Вечерни новини”
направил спрямо Локомотив Пловдив. И най-важното: тази идентификация била
публична и абсолютно независима.
Впрочем, тя била изказана и в прав текст. На 10 декември 1955г. се състояло
заседание на футболната секция на Локомотив Пловдив. Отчитало се извършеното
през злощастната 1955г., която донесла изпадане във втора дивизия.
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Думите, произнесени на заседанието ясно открояват идентичността на Локомотив
Пловдив. Онази идентичност, която той имал не само за външните спрямо клуба
хора, не само за неговите привърженици, които неизменно препълвали трибуните
през всички тези години – но тази идентичност била директно изказана и от самите
членове на футболната секция: „Другари, това е накратко състоянието на футбола в
нашата организация. Вижда се ясно, че има основни грешки, които са се допущали. Нашият
представителен отбор бе член на “А” РФГ от самото й създаване – 1949г. Единствени той и
отборът на “Динамо” (София) до сега не бяха отпадали от групата. Не случайно един спортен
коментатор писа дословно във в. “Вечерни новини”: “За жалост трябва да констатираме, че
един от нашите най-стари и уважавани отбори, този на “Локомотив” Пловдив, трябва да
отпадне от групата на майсторите”.
Това бе мнението не само на този журналист. Цяла спортна България познаваше отбора на
“Локомотив” Пловдив. Този отбор с чест се справяше в състезанията…”
Нима можело друго да се чуе през 1955г. във футболната секция на Локомотив
Пловдив? Та нали там отдавали сили отколешните, предани спортклубци Никола
Константинов и Христо Леков, в клубното ръководство бил Димитър Баев, а година
по-късно футболната секция щяла да се попълни с още двамина спортклубци – Иван
Стойков и Стоил Копаранов.
*  *  *
Да сложим финалния щрих върху реорганизация`49г. и последиците й спрямо
Спортклуб.
Като резултат от нея Спортклуб приобщил ЖСК, получавайки през 1951г. неговото
име. С това име Спортклуб живее и днес, вече шест десетилетия - Локомотив Пловдив.
(Впрочем, такова стечение на обстоятелствата не е изключение за българския футбол.
Варненският Черно море също носи името на по-малък, приобщен от него клуб.)
Разбира се, при реорганизация`49г. Спортклуб не бил пощаден от разпиляване
на състезатели. Както се каза, невъзможно било до такава степен да се заобиколи
реорганизацията, та да бъде запазен абсолютно целият отбор. Таблицата по-долу
показва какво се случило с играчите на Спортклуб, останали извън Торпедо`50г.

Накрая, трябва да се отбележи, че реорганизацията не само отнела играчи от отбора
на Спортклуб – но и изпратила такива в него. Точно както се случило и при останалите
български клубове.
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Така, в Торпедо`50г. се състезавали още Давид Попов (юноша на Спортклуб,
състезавал се за ЖСК, а оттам – призован да отбие военна служба в Ботев. След
уволнението от армията се завръща в Спортклуб, вече носещ името Торпедо), Иван
Василев (юноша на Спартак Пд), Момчил Георгиев (от Марица), Богомил Кунчев и 17
годишният Любен Дамянов.
*  *  *
Написаното дотук откроява един факт – който и бездруго е очевиден. А именно:
очевидно е, че през цялото време разказваме за един и същ клуб. В продължение на
три години, 1949-51г., той претърпял неголеми вътрешни промени – но същевременно
получавал нови имена. (Каквито преименувания били наложени на всички български
клубове през онзи период.)
Да, през цялото време разказваме за един и същ отбор, тоест – за един и същ клуб.
Това е Спортклуб. През 1949г. той се казвал Славия Пловдив, през 1950г. – Торпедо
Пловдив, а от 1951г. носи името Локомотив Пловдив.
През цялото това време той играел в своите изконни цветове, червено-черно-бяло, и
в своя традиционен дизайн на екипите.
Това, което описваме, се случило на практика. Такива са историческите факти и те
лесно могат да бъдат проверени – защото са документирани от десетки независими
помежду си източници.
Наред с това, видяхме и начина, по който бил идентифициран Торпедо`50г. или
Локомотив Пловдив – като Спортклуб. Тази идентификация (от която цитираме съвсем
малко заради липса на място) била правена не само от съпричастни със Спортклуб
личности – но и от абсолютно необвързани с него.
Ала има разлика между историческа истина и онова, което впоследствие ще бъде
обявявано за историческа истина. Има огромна разлика между факти и пропаганда.
Ние вече познаваме първото - затова е време да се насочим към второто.
Онова, което години наред служеше за биография на любимия ни клуб.
ЧАСТ ВТОРА: ПРОПАГАНДАТА.
І. Спортния срещу ведомствения критерий.
На 5 октомври 1949г. Спортклуб с лекота приобщил ЖСК при обединението. Този
факт бил закономерен – защото Спортклуб имал абсолютно превъзходство над ЖСК
по всички спортни показатели. Този факт бил и напълно очевиден за привърженици
и преса – те идентифицирали Торпедо`50г. или Локомотив (от 1951г. нататък) като
Спортклуб.
Тези идентификации обаче били косвени, предпазливи. Не можело директно да се
казва, че Локомотив Пловдив е Спортклуб. (Причината да бъде така стои извън фокуса
на настоящия текст - но тя има своя отговор, даден на друго място.)
Към средата на 60-те години обаче, когато вече били изминали 15-ина години от 5
октомври 1949г., внезапно било обявено, че Локомотив Пловдив е само и единствено
ЖСК. Защото бил асимилирал Спортклуб през 1949г.
Подобно твърдение било не просто скарано с историческите факти. То било и
абсурдно. Ала неговата истинност или смисленост нямали значение. Ето защо именно
такава биография – абсурдна и в ущърб на фактите, била приложена към Локомотив
Пловдив. И именно с нея трябвало да израснат поколения привърженици.
Ако и доколкото публично се споменавало за Спортклуб – то било мимоходом, с
половин уста, неохотно. Не било никак препоръчително да се говори за Спортклуб!
За да се стигне до 1986г., когато вменената биография на Локомотив Пловдив
стигнала дъното. В брошурата “50г. Локомотив Пловдив” не само не се споменавало
името Спортклуб (нито поне Славия Пловдив), не само не се споменавало за някакво
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обединение през 1949г., но и нещо отвъд това - спортклубските постижения били
приписани на “железничарския футбол”!...
*  *  *
Добре, но по каква логика и по какви критерии все пак обявили, че ЖСК  погълнал
Спортклуб? Очевидно, това не била спортна логика, нито спортни критерии - защото
Спортклуб имал абсолютно превъзходство над ЖСК по всички спортни показатели.
Тогава остава ЖСК да бил “погълнал” Спортклуб по някакви други, не-спортни
критерии. Именно. Това били ведомствените критерии.
В средата на 60-те години обявили, че ЖСК “погълнал” Спортклуб, изхождайки
само от ведомствени критерии. Която логика е не просто абсурдна, но и мъртвородена –
защото е недопустимо да се прилагат не-спортни критерии спрямо спортни процеси.
*  *  *
Когато на 9 септември 1944г. новата власт дошла, тя заварила изградени спортни
клубове, имащи десетилетна биография и традиции. Те били възникнали на
териториален принцип и продължавали да съществуват съобразно него. Всяка част от
градовете - район, квартал, махала, имала свой собствен клуб.
В Пловдив, например, първи (южният) район бил за Шипка и Ботев, Съдийският
квартал – за Левски, Католическата махала – за Парчевич, кв. “Кършияка” – за Марица
и т.н.
Новата власт имала друг подход към спорта. Тя скоростно започнала да създава
спортни дружества към различните профсъюзи или ведомства – тютюноработници,
кооператори, строители, административни работници, армия, милиция и т.н. За две
години били създадени над 100 такива дружества.
Последвала втората крачка: традиционните (териториални) клубове били
обединявани с новосъздадени профсъюзни. В Пловдив, например, Ботев бил обединен
с дружеството на тютюноработниците и с дружеството на военнослужещите, Левски – с
дружеството на милицията, Марица – с дружеството на текстилните работници и т.н.
При всички обединения на традиционен клуб с ведомствено/профсъюзно дружество
било приемано, че клубът приобщава новосъздаденото дружество. Такава била
спортната логика, такава била и идентификацията, която правели привържениците и
пресата.
Доколкото клубовете претърпели някаква промяна, то тя била на повърхността
– засягаща формата.
А именно: асимилирайки някое ведомствено/профсъюзно дружество, клубовете
формално се обвързали със съответното ведомство или профсъюз. Тоест, традиционните
клубове вече “се водели” към някое ведомство или профсъюз, били представителни за
него.
Например, пловдивският Ботев, асимилирайки през 1947г. дружеството на
тютюноработниците, се обвързал със съответния профсъюз. По този начин Ботев
станал представителен клуб „за пловдивските тютюноработници”. Същата година,
асимилирайки и дружеството на Пловдивския гарнизон, Ботев станал представителен
клуб “на тютюноработници и военнослужещи”.
Или Марица Пловдив, асимилирайки през 1947г. дружеството на текстилните
работници, се превърнал в представителен клуб за “пловдивските текстилни
работници”.
Макар и формална, тази промяна се оказала важна – защото върху нея стъпила
реорганизацията от 1949г. Тогава окончателно възтържествувал подходът да се
обединяват традиционен клуб с ведомствено/профсъюзно дружество.
Съобразно визията на тогавашната власт, то при тези обединения водеща роля била
дадена на профсъюзите и ведомствата, а не на спорта. Спортът и спортните клубове,
на хартия, оставали на заден план, те били нещо като придатък на ведомството или
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профсъюза.
Ето какво всъщност се случило при реорганизация`49г.
Първо, всички ведомства и профсъюзи били събрани в 7 отделни групи. Всяка от 7те групи щяла да бъде представлявана от един-единствен спортен клуб. Той официално
щял да се казва “доброволна спортна организация” – ДСО.
Така през есента на 1949г. съществуващите ведомства и профсъюзи били събрани
в 7 групи. А почти всяко ведомство и профсъюз вече били представлявани от някаква
спортна организация – било традиционен клуб или новосъздадено дружество. И понеже
спортният клуб или новосъздаденото дружество били обвързани с някое ведомство
(профсъюз), то те били “завличани” в една от 7-те групи ДСО - там, където тяхното
ведомство или профсъюз попадали.
Тоест: в една ДСО попадали различни ведомства или профсъюзи, а почти всеки от
тях бил обвързан със спортен клуб или новосъздадено дружество. Така, в чисто спортен
аспект това означавало, че се извършили масови, безразборни обединения на клубове
и новосъздадени дружества.  
Например, една от 7-те ДСО обхващала следните профсъюзи - пощенски
работници, текстилни работници, тютюноработници, кожарообработващи, графици
и продоволственици. Тази ДСО щяла да бъде представлявана от една-единствена
доброволна спортна организация – ДСО Динамо.
В София, тези профсъюзи били обвързани със следните спортни организации:
Левски София (спортен клуб, обвързан с пощите), Продоволственик (профсъюзно
спортно дружество, създадено след 1944г.), Текстил (профсъюзно спортно дружество,
създадено след 1944г.) и График (профсъюзно спортно дружество).
Тоест, т. нар. доброволна спортна организация Динамо София бил Левски София
плюс три профсъюзни спортни дружества. Трябва да се подчертае (а то е и очевидно),
че нямало никаква спортна логика и смисъл в такова обединение. Най-малкото, защото
към същия момент Левски София бил член на елитната футболна група и държавен
футболен първенец, а профсъюзните спортни дружества се състезавали на много пониско ниво.
Точно по същите причини – конюнктурно-политически, а не спортни, в Пловдив
били обединени Спортклуб и ЖСК. Причината за това стояла далеч от спорта – нямало
никаква спортна причина да се обединяват двата клуба, стоящи в двата полюса на
тогавашния пловдивски футбол.
Ала никак не можело да се избира – можело само да се изпълнява. Ето защо
Спортклуб бил обединен с ЖСК.
Както казахме, към онзи момент Спортклуб бил представителен клуб за работниците
от металургията и кооперативните работници. ЖСК бил дружество на транспортните
работници.
Тези два профсъюза – на работниците от металургията и на работниците от
транспорта попадали в една ДСО. Именно тази била причината да обединят Спортклуб
с ЖСК. Което обединение получило името Енергия, а след две седмици – Торпедо
Пловдив.
*  *  *
Всичко, което говорим за ведомства и профсъюзи, е поглед отвън. Това е формалната
гледна точка, това, което се вижда на повърхността.
Съдържанието на всичко това обаче е спортно. На практика, от чисто спортна гледна
точка – реорганизация`49г. наложила нови обединения, най-често между традиционен
клуб и ведомствено/профсъюзно дружество.
Например, както бе показано по-горе, спортният клуб Левски София бил обединен
с профсъюзните дружества Продоволственик, Текстил и График.
А както и дотогава, при всички обединения на традиционен клуб с ведомствено/
профсъюзно дружество било приемано, че клубът приобщава новосъздаденото
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дружество. Такава била спортната логика, такава била и идентификацията, която
правели привържениците и пресата.
Например, Ботев Пд през 1947г. бил обединен с едно профсъюзно спортно дружество
(на тютюноработниците) и с едно ведомствено (на военните) – но продължавал да бъде
идентифициран като Ботев от привържениците и пресата.
По същия начин, през 1948г. Спартак Вн бил обединен с ведомственото дружество
на милицията - но продължавал да бъде идентифициран като Спартак Вн от
привържениците и пресата.
Или Левски Сф, който през 1949г. бил обединен с три профсъюзни дружества – но
продължавал да бъде идентифициран като Левски от привържениците и пресата.
Причините, поради които традиционните спортни клубове запазвали своята
идентичност, били три: първо, териториалните клубове имали неизмеримо по-големи
традиции (спортни и организационни), отколкото новосъздадените профсъюзни/
ведомствени дружества; второ, териториалните клубове имали изграден и развит
обществен потенциал (привърженици); трето, и най-важно: традиционните клубове
запазвали своята спортна сърцевина – своите отбори, а оттук – и своята идентичност.
Именно с оглед на горното, българската футболна историография приема,
че традиционните спортни клубове асимилирали новосъздадените профсъюзноведомствени, когато след 1944г. властта започнала да ги обединява помежду им.
Намираме този подход за напълно логичен и естествен – защото той прилага
спортни критерии към спортни процеси.
Намираме, същевременно, че българската футболна историография следва да
прилага този подход към всички обединения, към биографиите на всички български
клубове. Без изключение.
Ала уви – има едно изключение. Българската футболна историография прилага
спортни критерии към обединенията на почти всички клубове – но с едно-единствено
изключение. И то е нелепо, защото става дума за най-големия български клуб към 9
септември 1944г.
Това изключение, толкоз нелепо – е и дваж по-болезнено за нас. Защото става дума
за нашия любим клуб. Онзи, когото нарекли „любимеца на Пловдив”.
*  *  *
През 1950г. Спортклуб съществувал с поредното ново име – Торпедо Пловдив. Към
края на годината обаче станало ясно, че трябва да се раздели на два клуба – Торпедо и
Локомотив.
Футболният тим с име „Торпедо” щял да бъде пратен в трета дивизия, а онзи с име
„Локомотив” щял да остане в елитната. Клубът с име „Локомотив” щял да е обвързан с
железничарското ведомство.
Тази ситуация наложила да се предприемат съответни действия. Те били същите,
каквито и през 1949г. А именно: за да се запази отборът на Спортклуб и за да запази той
мястото, което извоювал във футболната йерархия - наложило се още едно, поредно
„прехвърляне” на играчи в „правилната месторабота”.
Така, към края на 1950г. всички играчи от отбора на Спортклуб (Торпедо) били
постепенно прехвърляни да се водят като „железопътни работници”.
Разбира се, това прехвърляне не било новост за никой български клуб – защото масово
се практикувало при реорганизация`49г. Специално за Спортклуб, по същия начин
играчите през 1949г. се водели като „работници в металургията” или „кооперативни
работници”. Сега, от 1951г. нататък щели формално да се водят като „железопътни
работници”.
Ала както и дотогава, промяната от 1951г. била само във формата. Тя не засягала
спортното съдържание на Спортклуб. Той продължавал да бъде същият отбор, играещ
в същите цветове, подкрепян от същите привърженици, идентифициран (макар и
косвено) от пресата като Спортклуб.
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Ала именно тази формална промяна послужила впоследствие, щото на Спортклуб да
бъде вменена чужда, нелепа същност. Да бъде обявен за асимилиран, изчезнал, да му
бъде вменена чужда идентичност и ранна биография.
Както казахме, критериите, по които направили това със Спортклуб, не били
спортни – а ведомствени. Те са два:
1. Името на Спортклуб било ведомствено – “Локомотив”.
2. Играчите му имали ведомствен статут – водели се като “железопътни
работници”.
Както също казахме, тази логика е не само абсурдна, но и мъртвородена – защото
е недопустимо (а и безсмислено) да се прилагат ведомствени критерии към спортно
съдържание.
Но това е единият проблем. Другият е дори по-страшен и се нарича двоен аршин.
Защото ведомствени критерии били приложени само към Спортклуб. Но защо
само към един-единствен клуб? Защо аршинът не бил еднакъв за всички български
клубове?!
Щом като към Спортклуб приложили ведомствени критерии – нека такива се
приложат към всеки български клуб! Без изключения, без уговорки, без привилегии.
Разбира се, това не било направено. Сторили го само на Спортклуб.
Но нека го направим ние. Нека тук покажем какво ще се получи, когато бъдат
приложени не спортни, а ведомствени критерии върху биографията на някой
български клуб.
*  *  *
В Пловдив през 1947г. Ботев бил обединен с ведомственото спортно дружество на
Пловдивския гарнизон. Вследствие на обединението, името било променено на „Ботев
при ДНВ” („Дом на народната войска”).
През 1949г. реорганизацията постановила, че не могат да съществуват смесени
“военно-цивилни дружества”. Ето защо, от “Ботев при ДНВ” бил отстранен всякакъв
цивилен елемент. Дружеството станало чисто военно. То получило и ведомствено име
– ДНВ. Било базирано в Дома на народната войска (Военния клуб), било финансирано
от армията. Ръководели го висши офицери. Играчите от отбора на ДНВ имали
ведомствен статут – били военнослужещи. Отборът се състезавал във ведомствените
цветове – червено и бяло.
Прилагайки онези ведомствени критерии, които били приложени към Спортклуб,
ще получим само един резултат. А именно: през 1951г. клубът ДНВ бил ведомственото
дружество на Пловдивския гарнизон, което асимилирало Ботев при обединението им.
Това е единственият възможен извод, ако се прилагат ведомствените критерии,
които приложили към Спортклуб. Този извод е непоклатим.
Ала българската футболна историография не прилага ведомствени критерии
към Ботев – а спортни. И ние охотно се присъединяваме към това. Защото само тези
критерии могат да бъдат смислени и допустими спрямо спортни процеси.
Същото е положението с Левски Сф. Още през 1944г. той бил обединен с Пощенския
спортен клуб, като играчите му се водели „пощенски служители”. През 1949г. Левски
бил обединен с няколко профсъюзни дружества. Вследствие получил ведомствено име
– „Динамо”, а играчите му продължавали да се водят „пощенски служители”.
Според ведомствените критерии, приложени към Спортклуб, то Динамо София
не бил Левски – а съответното ведомствено спортно дружество, онова на пощите...
Левски изчезнал, бидейки асимилиран от профсъюзни/ведомствени дружества при
обединението през 1949г.
Разбира се, българската футболна историография казва друго. Тя прилага спортни,
а не ведомствени критерии, спрямо Левски Сф.
И ние горещо се присъединяваме към това. Защото е единственият смислен и
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допустим подход: към спортни процеси могат да се прилагат само спортни критерии.
Проблемът е, че спортни критерии трябва да се прилагат към историческия път на
всички спортни клубове, а не само на някои. Защото към историческия път на Спортклуб
не били приложени спортни критерии, а ведомствени. И затова неговата биография
след обединението с железничарския клуб добила неузнаваем вид. Точно както
биографията на Ботев Пд или Левски Сф доби неузнаваем вид, когато й приложихме
ведомствени критерии.
Разликата между Спортклуб и останалите клубове е ясна – и тя горчи. Защото в
случая с Ботев Пд или Левски Сф прилагането на ведомствени критерии поражда
абсурд и смях, но при Спортклуб то десетилетия наред имаше статут на официална
биография!
Тоест, до ден днешен българската футболна историография е мерила с двоен
аршин. Към историческия път на всички клубове е прилагала само спортни критерии,
а към историческия път на един-едничък клуб - само ведомствени. Което е не само
несправедливо, но и безсмислено – защото не издържа на никаква критика. Тоест,
подлежи на промяна, следва да бъде променено.
Справедливостта и здравият разум изискват, щото да се прилагат еднакви критерии
към биографиите на всички български клубове.
Без уговорки или „съображения”. Без “избрани” или “нарочени” клубове.
*  *  *
Спрямо историческия път на Спортклуб футболната историография приложила не
спортни, а ведомствени критерии. При това го сторила само към него. Един-единствен
измежду другите!
И го сторила, пренебрегвайки, че през 1950г. Торпедо, а от 1951г. нататък Локомотив
Пловдив бил идентифициран от привърженици и преса като Спортклуб. А не като ЖСК.
И то включително по отношение на прозвището: от края на 50-те години, а особено
през 60-те, пресата наричала Локомотив Пловдив “любимеца на пловдивчани”.
Впрочем, историята има вкус към иронията – и именно през 60-те години не
пропуснала да поднесе поредната си ирония. Чиято горчивина бързо ще изпитаме…
През лятото на 1967г. тогавашната власт обединила пловдивските Ботев, Спартак и
Академик, създавайки мегаломанския проект „Тракия”.
Всъщност, Тракия била дотогавашният отбор на Ботев, подсилен с двама играчи от
Спартак - Дишков и Момин.
Както е известно, футболната историография посочва, че Тракия Пловдив е Ботев,
съществуващ под това име. Тест, през 1967г. Ботев останал същият клуб, запазил своята
идентичност.
Ние се присъединяваме към това становище. Защото Тракия била дотогавашният
отбор на Ботев, играещ в дотогавашните цветове на Ботев, на същия стадион, подкрепян
от същите привърженици. И не по-малко важно - идентифициран от тогавашната
преса като Ботев.
Кратко и ясно.
Това, което не е ясно, бива следното: през 1949г. тогавашната власт обединила
Спортклуб и ЖСК, създавайки Торпедо (от 1951г. Локомотив Пловдив). На практика,
Локомотив Пловдив бил дотогавашният обор на Спортклуб, подсилен с двама играчи
на ЖСК – Станчев и Николов.
Локомотив Пловдив бил дотогавашния отбор на Спортклуб, играещ в цветовете на
Спортклуб, на същия стадион, подкрепян от същите привърженици. И не по-малко
важно – идентифициран от тогавашната преса като Спортклуб.
Кратко и ясно.
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Ала в рязък ущърб на историческите факти, на здравия разум и на собствените си
критерии – но футболната историография отсъжда, че ЖСК асимилирал Спортклуб!
И то при положение, че ЖСК не можел да се съизмерва в което да е спортно
отношение със Спортклуб!...
Съвсем другояче било през 1967г. Тогава властта обединила два напълно равностойни
клуба – Спартак и Ботев.
Спартак Пловдив към онзи момент бил сред най-мощните български клубове:
носител на Купата през 1958г. (пръв извън столицата), финалист през 1955г. и 1959г.,
вицешампион през 1962г., шампион през 1963г.
Отбор, който нерядко събирал по 30 000 души на своите мачове.
Най-сетне, към момента на обединението им Спартак и Ботев имали общо 14
съвместни първенства в „А” група (1953-67г.) – а в 10 от тях Спартак се класирал преди
Ботев.
Да, напълно очевидно е, че това били два напълно равностойни клуба. Но защото
Ботев запазил отбора си – то той запазил своята идентичност.
В крещящ контраст, Спортклуб не просто не бил равностоен с ЖСК. Не, разликата
била грамадна: Спортклуб абсолютно превъзхождал ЖСК по всички спортни
показатели.
И още: Спортклуб запазил своя отбор, запазил своите цветове (червено-чернобяло). А пресата привържениците и пресата през 50-те години идентифицирали като
Спортклуб клуба с име Локомотив Пловдив.
Но пренебрегвайки всичко това – не, погазвайки го, десетилетия наред бе отсъждано,
че ЖСК асимилирал Спортклуб! И затова Локомотив Пловдив бил железничарски
клуб, основан през 1936г.?!
Да, историята наистина обича ирониите… Защото в два идентични случая било
отсъдено по коренно различен начин. И тежката сянка на тази ужасна несправедливост
десетилетия наред тегнеше над любимия ни клуб!
Крайно време е целият този позор да бъде отмит!
*  *  *
От писаното дотук узнаваме какво се случило на Спортклуб. Разбираме и как то му
било причинено.
Ала недоумяваме защо? Защото сторили такава неправда срещу Спортклуб?!
Защо неговият исторически път мерили с аршин, толкова различен от на другите
клубове?
С нелеп и бутафорен аршин!
Впрочем, тази неправда става още по-тежка, абсурдна и угнетяваща, защото
всъщност казвала, че най-големият клуб в България изчезнал, бидейки погълнат от наймалкия в Пловдив!
Ала защо, защо все пак това се случило със Спортклуб? Защо му сторили всичко
това?!
Може би защото железопътното ведомство се заело от 1951г. с издръжката на клуба?
Но може ли това да бъде причина, та да се вменява друга биография? Нима може да се
купува биография?!
Пък и не било ли същото положение при останалите български клубове? Нима Ботев
Пд не бил издържан от армията – при това твърде охолно? Ала хрумвало ли някому да
вменява чужда биография на Ботев?!
Или Левски Сф – нима той не бил издържан от пощите? Или Спартак Варна – нима
не бил издържан от МВР, а Славия София – от Строителни войски?
Ала никому не хрумнало да вменява чужда биография на тези клубове!
Или може би Спортклуб се отличавал от всички останали клубове – бидейки
официално обявен за най-многобройната спортна организация към 1944г.?
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Това вече изглежда като прегрешение! Защото тогавашните нрави изключвали,
щото всичко онова, изявявало се преди 1944г., да продължава да просперира. Тъкмо
напротив – върху почти всяка изявена личност или организация била хвърлена тежка,
мрачна сянка.
Още рано-рано, през 1945г., бил забранен Денят на народните будители - за пръв път
честван през 1909г. в Пловдив, а от 1923г. с царски указ провъзгласен за общонационален
празник. Той бил посветен на делото на книжовници, просветители и борци за
национално освобождение, съхранили духовните ценности и морал на българската
нация през вековете. Сред почитаните пазители на българщината били Йоасаф
Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо,
Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин
Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи
Димитър, Добри Чинтулов – и десетки още!
Посегнато било и на химна на първоучителите Св. Св. Кирил и Методий – „Върви,
народе възродени”. Авторът Стоян Михайловски избрал такива думи за един от своите
стихове:  
„Върви към мощната просвета,
в световните борби върви –
от длъжност неизменно воден
и Бог ще те благослови!”
Ала нечий бдителен ум съзрял угроза – и с лекота била сторена промяната: „от
длъжност неизменно воден – напред и все напред върви!”
Или някой смеел да възрази?!...
Следвали мнозина сред най-изявените дотогава личности – измежду тях особено
символично откроил се Димитър Пешев. Подпредседателят на българския парламент
през 1943г., човекът, чиито усилия и инициатива осуетили депортирането на
българските евреи. За която дързост и доблест още на 26 март 1943г. бил низвергнат:
наречен в български парламент лъжец и безчестник, свален от подпредседателския
пост на Народното събрание.
Разбира се, новата власт не го пожалила: през 1945г. го осъдила на 15 години
принудителен труд за… антисемитизъм!
Дошъл редът на Иван Вазов, Любен Каравелов, Пейо Яворов – първият наречен
“дребнобуржоазен националист”, вторият – “сръбски агент”, третият – “упадъчен
поет”!...
А паметни актове на българския дух като Съединението или Независимостта дори
не били споменавани – камо ли отбелязвани!...
Какво можел да очаква на този фон най-големият български клуб – наймногобройният, най-дейният, мобилизирал най-голям потенциал от граждани зад себе
си?
Клубът, преплел в себе си любовта на втората българска столица.
*  *  *
Дойде време и за задължителните думи, които да изкажем спрямо ЖСК. Него
обявили за „асимилатор” на Спортклуб, неговата ранна биография вменили като
ранна биография на Спортклуб. Неговата рождена година (макар и погрешна), станала
рождена година на Спортклуб – 1936г.
Да, отстрани изглежда сякаш ЖСК нанесъл огромни поражения върху
биографията на Спортклуб. Особено като се знае, че с тази лъжа били принудени да
израснат поколения привърженици, поколения локомотивци. С които се подиграли,
заслепявайки ги за истината.
Ала смятаме, че само гледано отстрани, само повърхностният поглед би могъл да
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намери укор към ЖСК. Далеч не бива!
Убедени сме, че горчивината и възмущението от неправдата, сторена срещу
Спортклуб, не бива да помрачават отношението към ЖСК.
Както всеки друг клуб, ЖСК има пълното право на справедливо и почтено
отношение към себе си. И именно справедливостта и почтеността изискват да не се
вини железничарския клуб!
Който, досущ като всички оставали български клубове, пострадал след 1944г. от
натрапени обединения, натрапени ръководители или преименуване.
Колкото до стореното срещу Спортклуб – ясно е, че ЖСК, бидейки спортна общност
на едно ведомство, нито имал потенциала, нито причина, за да извърши манипулация
от такъв мащаб. Ала и нещо повече. В тази абсурдна и тъжна ситуация ЖСК се явява
използван, употребен – което го прави също жертва на обстоятелствата. Разбира се, не
в такава степен като Спортклуб – но жертва.
Най-сетне, нека се има предвид и това, че през 1949г. почитателите на ЖСК –
колкото и малобройни да били, охотно се влели в огромното спортклубско море от
привърженици, ставайки лоялни към червено-черно-белите цветове.
И днес всички сме едно.
ІІ. Официалната историография на българския футбол.
Макар в крещящ ущърб с историческите факти, макар и абсурдна – но ранната
биография, вменена на Спортклуб, получила официален статут. Всъщност, можело ли
да стане друго във време като тогавашното?...
По този начин, клубът, който от 1951г. заживял с името Локомотив Пловдив,
получил като официална рождена година 1936г. Наред с това, той станал и „приемник
на Спортклуб” – но не бил Спортклуб.
Просто защото ЖСК, поглъщайки Спортклуб, станал негов приемник – приел
всичките му активи и пасиви...
Огромен и срамен е абсурдът на биографията, в която въдворили Локомотив
Пловдив. Но той отчасти се компенсира от многобройните свидетелства, че Локомотив
Пловдив е (все пак!) приемник на Спортклуб. Поне това му разрешили на Локомотив
Пловдив!
И, слава Богу – тези свидетелства, макар правени с половин уста и мимоходом,
са документирани. С тях е изпъстрена цялата футболна историография, с тях се
ангажират нейните най-влиятелни и авторитетни имена. Без изключение. Всички те,
без изключение, легитимират връзката Спортклуб –Локомотив Пловдив. Разбира се,
само като приемственост, но не и тъждественост.
Ала при толкова години на официална пропаганда нямало как да бъде другояче.
Прочее, на тази дълголетна пропаганда скоро й предстои да се отдаде на заслужена
забрава. Затова нека видим как абсолютно всички авторитети на българската футболна
история и статистика легитимират връзката Спортклуб-Локомотив Пловдив.
- Димитър Попдимитров – основател, заедно с Димитър Пищийски, на българската
футболна статистика. До кончината си през 2005г. е представител за България на
Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS)
Димитър Попдимитров многократно изтъква връзката Спортклуб (Славия Пловдив)
– Локомотив Пловдив. Цитираме само някои от множеството примери: “7 дни спорт”,
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26 септември 2003г.; “7 дни спорт”, 3 октомври 2003г.; “7 дни спорт”, 24 септември 2005г.;
“7 дни спорт”, 1 октомври 2005г.; “7 дни спорт”, 22 октомври 2005г.
- Димитър Пищийски в публикациите си по несъмнен начин изявява връзката
Славия Пловдив – Локомотив Пловдив. Цитираме две от тях: “Футбол”, 14 февруари
1968г.; “Футбол”, 29 май 1968г.;
- Климент Симеонов – един от доайените на българската футболна литература.
Встъпил в българския футбол от 20-те години на ХХ век. Дългогодишен журналист и
деятел на Футболната федерация. Изявява по несъмнен начин връзката Славия Пловдив
– Локомотив Пловдив в книгата си “Футболът в България: страници от историята”
(1984г.);
- Румен Минков – от края на 70-те години на ХХ век се занимава с футболна
история и статистика. Специалист по пловдивския футбол, автор на няколко книги за
историята на Ботев, които са официални издания на клуба. Настоящ представител за
България на Международната федерация за футболна история и статистика. В няколко
свои публикации показва по несъмнен начин връзката Славия Пловдив–Локомотив
Пловдив: “Марица”, 12 май 1995г.; “Меридиан мач”, 7 декември 2003г.; “Българските
футболни първенства”, статистически справочник, 2003г.;
- Силвестър Милчев – дългогодишен спортен журналист, автор на няколко книги
за историята на българския футбол. В своя публикация от 13 юни 1982г. (“Работническо
дело”) по несъмнен начин показва връзката Славия Пловдив-Локомотив Пловдив;  
- Николай Райков – дългогодишен футболен историк и статистик, специалист по
варненския футбол. Показва по несъмнен начин връзката Славия Пловдив – Локомотив
Пловдив в книгата “Футболните битки за Пловдив” (2009г.);
- Румен Пайташев – дългогодишен спортен журналист, автор на множество книги,
посветени на футбола. Показва по несъмнен начин приемствеността СпортклубЛокомотив Пловдив книгата си “Световна футболна енциклопедия” (2010г.).
Наред с всички авторитети на българската футболна история и статистика, също
така и екипи от футболни историци изтъкват връзката Спортклуб-Локомотив Пловдив.
Например:
- Д. Попдимитров, Ив. Куртев и Г. Мархолев в книгата “България на футболния
глобус” (1970г.);
- Г. Манов, Р. Пайташев, Д. Попдимитров и В. Петков в книгата “Левски. Всичко за
любимия отбор, 1914-2006г.” (2006г.).
Връзката Спортклуб-Локомотив Пловдив е изтъквана не само в публикации на
отделни личности и екипи от специалисти. Тя се съдържа в редица енциклопедични
справочници (напр. “Футбол” от 1985г.), включително и в “Енциклопедия България”
(изд. на БАН, 1982г.).
Изтъквана на толкова много места и от толкова много хора, връзката СпортклубЛокомотив Пловдив има своята най-официална легитимация от единствения източник,
имащ право да го стори. А именно Българския футболен съюз. В годишниците на БФС,
публикувани от края на 60-те насам, се съдържат визитни картички на клубовете. А
във визитките на Локомотив Пловдив връзката със Спортклуб неизменно присъства.
Включително в днешната интернет-страница на БФС.
Прочее, вижда се напълно ясно: връзката Спортклуб-Локомотив Пловдив е не само
безспорна, но и легитимирана по напълно категоричен начин. Проблемът е, че досега
тя се представяше изопачено, в унисон с десетилетната пропаганда. Нямаше как да е
друго!
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Да, досега пропагандата изискваше, щото да се казва, че най-малкият клуб в
Пловдив асимилирал най-големия в България. Като при това загубил своя отбор и
своите цветове. А пък изобщо не било ясно колко привърженици имал – защото до
момента, когато “асимилирал” Спортклуб, никога не било обръщано внимание на
неговите привърженици...
Но нека сме справедливи и не го корим: той също станал жертва на времето, бидейки
употребен.
Днес важното е друго. Днес настъпи време историческите факти да дойдат на
своето място и справедливостта да възтържествува. Днес дойде време светлината на
истината да прогони завинаги тъмата, в която пропагандата обгръщаше любимия ни
клуб. Както това вече се случи в много обществени сфери и за много други обществени
организации!
Впрочем, тържеството на тази историческа истина е подготвяно от множество хора,
които не жалели сили и имали смелостта я отстояват през време на режима.
ЧАСТ ТРЕТА: ГОДИНИ НА ОТПОР.
Най-сетне дойде време и за думите, посветени на онези, които понесли всичко –
привържениците на Спортклуб. Ония хора, чиито усилия и плам през годините довели
Спортклуб до това да стане най-мощната, най-многобройна организация в България. Да
се превърне в гражданско средище по своята сърцевина, да бъде един от обществените
символи на Пловдив.
Както дотук казахме, спортклубските привърженици след 1944г. неизменно
разпознавали своя клуб – независимо от различните имена, които му били поставяни.
И независимо от обединенията, в които бил принуден да встъпва. Идентификацията
била изявявана по възможно най-директния начин: привържениците се стичали на
мачовете и на С. П. 45, и на Славия-Ченгелов, и на Славия, и на Торпедо, и на Локомотив
Пловдив от 1951г. нататък.
Да, привържениците на Спортклуб нямали съмнения кой е техният тим. Те стояли
неизменно до него!
Тази обич към клуба не само водела до изключителна лоялност и подкрепа   –
независимо от съперник, резултат или равнище във футболната йерархия. Пламенната
обич на спортклубските привърженици означавала, че те нямало да останат безучастни
срещу сторената нему неправда. Ето защо, множество хора през годините надигнали
глас, имайки куража да воюват за истината.
Разбира се, всички тези дела били на ръба на риска – защото никак не следвало
да се тръгва срещу биография, която официално била обявена за “правилната”
на Локомотив Пловдив. И все пак, такива опити имало – за чест на спортклубската
общност. Такива опити имало и те откроявали обичта на привържениците към клуба,
към неговия изконен летопис.
Тези начинания са документирани, някои от участниците в тях са живи и здрави.
Така че тук не остава, освен да ги изложим.
І. През 1957г. реорганизация`49г. окончателно рухнала. Създадените от нея
“доброволни спортни организации” трябвало да се преобразуват в “дружества за
физкултура и спорт”. Това щяла да е поредната формална промяна, наложена на
българските клубове. Наред с това, те вече официално се завръщали да съществуват на
изконния териториален принцип.
На 5 май 1957г. се състояла учредителната конференция на дружеството, обхващащо
4-ти пловдивски район. Това щял да бъде дотогавашният ДСО Локомотив Пловдив.
Формалната промяна от ДСО в ДФС обаче изисквала и формално учредяване.
Така било при всички клубове. През април-май на 1957г. те провели учредителни
конференции, преобразувайки се в ДФС. Наред с това, на повечето било позволено да
възвърнат изконните си имена. Така ДСО Динамо София станало ДФС Левски София,
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а ДСО Ударник София – ДФС Славия София. В Пловдив пък СКНА станало АСК
“Ботев”.
И тъй, 4-ти пловдивски район щял да бъде обхванат от дотогавашния ДСО Локомотив
Пловдив. Тоест – от Спортклуб. На учредителната конференция привържениците на
Локомотив Пловдив предложили ново име за клуба - “ЖСК-Славия”. Ала предложението
им било отхвърлено.
От трибуната на учредителната конференция било казано, че привържениците
трябва да съсредоточат усилията си за благото на дружеството, а не да се “заемат с
предлагане на всевъзможни имена”. Очевидно, през 1957г. привържениците на Локомотив
Пловдив предлагали всевъзможни имена за име на любимия клуб.
Но защо – ако това бил ЖСК?!
Всъщност, изборът на име за ДФС Локомотив Пловдив бил предрешен. Името
не можело да е друго, освен “Локомотив”. Все пак, от трибуната на учредителната
конференция била направена изрична уговорка, че става дума за компромис: “Разбира
се, тук е необходимо да се отбележи, че всички ние трябва да виждаме в това име не тясното,
ограничено име на предишната организация “Локомотив”, но име на едно ново дружество,
мощно дружество.”
С други думи: макар и носещ името Локомотив, това име на клуба не било свързано с
предишната организация (ЖСК), а било име на ново, мощно дружество. Кое ли можело
да бъде това “мощно дружество”, обхващащо 4-ти пловдивски район?...
ІІ. през април на 1960г. се случило нещо извънредно за тогавашния пловдивски
футбол. Привържениците на Локомотив Пловдив по своя инициатива и натиск
направили така, че да се проведе заседание на футболната секция на клуба. Подтикнало
ги недоволството от начина, по който се управлявал любимият клуб.
Окрилени от успеха си да организират такава проява по своя инициатива,
привържениците не спрели дотук. Напротив: мнозина тръгнали да обикалят 4-ти
район, от къща на къща, агитирайки за смяна на ръководството на клуба, за промяна
на неговото име. Да, точно така – открито агитирали за смяна на ръководството и смяна
на името. И то в онези години!!
Разбира се, Градският комитет на БКП отменил организираното заседание на
футболната секция на Локомотив Пловдив. Причината: то не било предварително
съгласувано с партийния комитет, нито с ръководството на пловдивския спорт.
Ала нещата били вече отишли твърде далеч. Привържениците вече се били
организирали, дори “Отечествен глас”, още преди официалната отмяна на заседанието,
публикувал съобщение за него.
Затова салонът на Централния площад бил претъпкан от хора – а отвън имало поне
два пъти повече привърженици на Локомотив. Разбира се, имало и много цивилни
милиционери, там бил дори ген. Стоилов - началникът на пловдивското управление
на милицията.
Слава Богу, до ексцесии или безредици не се стигнало. Привържениците искали не
повече от това любимият ми клуб да се ръководи със загрижеността и всеотдайността,
която те самите проявявали към него. Те не искали друго, освен доброто за клуба.
И, ако може – смяна на името! Колко ли настоятелни били тези призиви, та да
попаднат дори на страниците на тогавашната преса?!  
ІІІ. Смятаме, че опитите на привържениците за смяна на името били най-откритата
и най-красноречива форма на съпротива. Защото името на всеки клуб е мило и свято за
неговите привърженици – и те са готови на почти всичко, за да го бранят.
Ала привържениците на Локомотив Пловдив дълго време искали смяна на името –
и това тяхно искане добило характера на публичен въпрос. Но защо – нали името на един
клуб е така свидно за привържениците, че те на никаква цена не биха се разделили с
него? Не било ли така и с привържениците на Локомотив Пловдив? Или те точно това
правели, искайки смяна на „Локомотив” – бранели свидното за тях име, за сметка на
конюнктурното, което любимият им клуб носел…
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Да, това била най-ярката, най-отчаяната – но и най-затрогващата инициатива на
спортклубци. Ала и какво друго им оставало в онези времена?
Още повече разбираме тяхната горест и мъка, знаейки, че през 1957г. на почти
всички клубове било позволено да възстановят изконните си имена – само не и на
Спортклуб! Та как да му се позволи – нали именно нему предстояла да се приложи
абсурдна, ведомствена биография!
Това станало - официално и шумно - през 1966г. Тогава внезапно обявили, че Локомотив
Пловдив е само и единствено ЖСК. Който погълнал Спортклуб при обединението. И
тъй като ЖСК бил основан през 1936г. (макар че всъщност не бил...) – то значи Локомотив
Пловдив бил основан през 1936г. И следователно имал 30-годишнина през 1966г.!..
От трибуната на тържественото събрание били произнесени много твърдения,
скарани с историческите факти (например, ЖСК бил спечелил купа “Тримонциум”
през 1943г. – при положение, че всъщност отпаднал още в първия кръг на турнира).
Ала от трибуната на тържественото събрание било казано и нещо много важно: че
името “Локомотив” било “често поставяно на разискване” от привържениците на клуба!
Да, именно – привържениците често поставяли на разискване клубното име. Очевидно,
имало нещо, с което не били съгласни, очевидно – имало нещо, с което не искали да се
примирят!
Този факт бил специално отбелязан. Но щом като на такова високо равнище,
практически най-високото, щом като в такава тържествена и публична атмосфера,
възможно най-тържествената и публична, се съобщавало, че името “Локомотив”
било “често поставяно на разискване” – то можем да си представим колко интензивни,
многобройни и продължителни били тези разисквания!
Със сигурност (защото е документирано) спортклубци ги изявили през 1957г. и
1960г. С годините обаче името Локомотив Пловдив постепенно се установявало и било
прието от привържениците. За да бъде много обичано днес!
ІV. 1972г. донесла нова спортклубска инициатива. Секция “Ветерани” при Локомотив
Пловдив организирала събиране на архивни материали и снимки за, цитираме,
“живота на дружеството от 1922г. до днес”. Да, именно: ветерани на Локомотив Пловдив
организирали събиране на документи и снимки за живота на клуба, започвайки от
1922г.! Тоест – от основаването на сп. кл. Караджа.
Разбира се, в отчета за дейността на секция “Ветерани”, откъдето е горната
информация, се казва и друго. То откроява абсурдността на биографията, която
търпял Локомотив Пловдив. Там се отчитало, че били събрани материали за живота на
Локомотив Пловдив от 1922г. нататък – но  същевременно било казано, че Локомотив
Пловдив води началото си “от 1934г. с родоначалник ЖСК”.
Как е възможно един клуб да има документи и снимки от 1922г., но да е основан
през 1934г.?! Да не говорим, че това дори не била рождената година на ЖСК...
V. през 1976г. деятели на Локомотив Пловдив захванали нова инициатива. Нали
трябвало да се отбелязва “40 годишнина” на клуба...
В началото на 1976г. Локомотив Пловдив отправил официално искане до Българската
федерация по футбол. С нея клубът желаел да се изготви историко-статистическа
справка във връзка с “40-та годишнина”. Такава справка била съставена, обхващайки
данни до 10 юни 1976г.
За изготвянето й Локомотив Пловдив заплатил немалка за времето си сума – тя била
внесена в БФФ от члена на ръководството Димитър Баев. (Този всеотдаен човек бил
встъпил в управата на Спортклуб още в края на 30-те години.)
В края на юни 1976г. историко-статистическата справка била взета от София лично
от тогавашния клубен счетоводител – Леонид Леонидов. Днес той пази копие от нея в
своя архив.
Колкото до оригинала – той се съхранява в личния архив на известния спортен
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журналист, дългогодишен кореспондент на “Народен спорт” от Пловдив – Станко
Стоянов. Тя попаднала у него при работата му като пресаташе на Локомотив Пловдив
в средата на 90-те години. И добре, че станало така, та той успял да я съхрани!
В справката, която Футболната федерация изготвила, в прав текст се казва, че
“Локомотив е пряк наследник на дружеството С. П. 45”.
И още: “Първият си мач в “А” група “Локомотив” Пловдив, тогава “Славия”, играе
на 10 октомври 1948г. в Пловдив срещу “Ботев” Варна (бивш ТВ 45) под ръководството на
заслужилия съдия Т. Стоянов. Мачът завършва 1:1, като още във втората минута Христо
Бъчваров открива резултата.
Ето съставът, в който сме играли първия си мач в “А” група: Никола Аров, Иван Лазаров,
Петър Събев, Христо Бъчваров, Тодор Финков, Стефан Паунов, Кирил Минков, Аспарух
Караянев, Тодор Атлиев, Атанас Тодоров и Георги Фурнаджиев.
...
В проведените вече 31 турнира за сребърно-кристалната купа, подарена от Съветската
армия през 1945г., “Локомотив” е оставил не малко следи след себе си и винаги е играл
решителна роля в турнира. ...
Така на финала, игран в Деня на победата – 9 май 1948г., в София на стадион “Юнак” той
се изправя срещу “Локомотив” София и след оспорвана борба губи с 0:1.
Във финалната среща съставът на отбора е: Аров, М. Караянев, Белков, П. Събев, Т. Финков,
Асп. Караянев, К. Минков, Хр. Бъчваров, Ст. Паунов, Ив. Лазаров и М. Димитров.”
VІ. дошла и 1986г. – когато Локомотив Пловдив трябвало да празнува “50
годишнина”.
Дотогава пресата и футболната литература отбелязвали, че Локомотив Пловдив е
“приемник на Спортклуб”. Но не бил самият Спортклуб.
Пресата и футболната литература отбелязвали още, че някои от предходните имена
на Локомотив Пловдив са Славия Пловдив, Славия-Ченгелов.
Разбира се, всичко това не надхвърляло простото споменаване. Връзката между
Спортклуб и Локомотив Пловдив била бегло отбелязвана – мимоходом, без “излишни
пояснения”.
Ала издадената през октомври 1986г. брошура “50г. ДФС Локомотив Пловдив”
преминала всякакви граници. Тя разказвала историята на Локомотив Пловдив,
свеждайки я само и единствено до ЖСК. Нещо повече, тя описала постиженията на
Спортклуб между 1945-49г., но ги обявила като постижения на “железничарския
футбол”!...
Например, брошурата казала, че железничарският футбол играл осминафинал за
държавно първенство през 1947г. Но всъщност железничарският клуб завършил през
1947г. на последно място в градското първенство, постигайки в шестте си мача 1 точка и
6:20 гола. Така че нямало как да добие право да се състезава за държавно първенство.
През 1947г. за държавно първенство се състезавал Спортклуб. И, разбира се, това
постижение следва да стои в актива на съвременния Локомотив Пловдив. Но още
повече следва да се уточни кой клуб е играл за държавно първенство и оттук - кой клуб
всъщност е Локомотив Пловдив Или поне чий “приемник” се явява.
Нищо от това не било сторено! Брошурата не споменала нито името на Спортклуб,
нито дори Славия Пловдив или Славия-Ченгелов. Те били изцяло цензурирани. Нямало
нито дума за обединението от 5 октомври 1949г., нямало нито дума, че Локомотив
Пловдив е “приемник на Спортклуб”, нямало нито дума за предишни имена като С. П.
45, Славия Пловдив или Славия-Ченгелов!
Да, в единственото изобщо издание на Локомотив Пловдив се оказало, че Спортклуб
е тотално и целенасочено цензуриран! И това далеч не било, защото тази брошура я
писал външен за клуба човек – бивш деятел на Ботев.
Е, тази безогледна цензура нямало как да не отприщи стаяваната толкова време
енергия. Най-старите спортклубци, онези, които помнели ранните времена на клуба и
били най-дейни в изковаване на неговия летопис (като играчи и деятели) – именно те
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подхванали нови начинания, щото истината да бъде възстановена.  
Разбира се, до падането на режима през 1989г. техните действия не можели да бъдат
други освен неофициални. Старите спортклубски деятели, състезатели и привърженици
започнали да организират свои редовни срещи. Тези събирания представлявали
не само израз на обичта им клуба и славното общо минало. В най-голяма степен те
представлявали реакция на негодувание срещу цензурата и фалшификацията, сторени
от брошурата „50г. ДФС Локомотив”.

Снимки, документирали срещите на ветераните. На горната дясна снимка се вижда изправен Георги Киров, а от дясната му страна е седнал Иван Лазаров.

Като естествено продължение на тези срещи дошла организираната на 1 май 1993г.
панихида. На този ден най-старите спортклубци почели своите другари, които не
били вече между тях. Панихидата била отслужена в църквата “Св. Неделя” – стояща в
източните подстъпи на Стария град, 4-ти пловдивски район. В същата църква през 30те години Спортклуб отбелязвал на няколко пъти своя патронен празник (Петровден).
Отново по инициатива на най-старите спортклубци, на 14 декември 1995г. била
отбелязана 85-та годишнина на легендарния играч Христо Попов (Ито). На това
затрогващо тържество присъствал и представител на Локомотив Пловдив - Димитър
Баев. Той поздравил юбиляра от името на клуба и му поднесъл парична награда.
Основен стожер за честването бил Борис Белков – а неговата борба за истината
заслужава специално внимание.
VІІ. Борис Белков (Бучо) бил сред най-големите звезди на пловдивския футбол от
края на 30-те и през 40-те години. Лидер на тима, той се състезавал за Спортклуб от
1938г. до 1949г.
Той бил най-активният организатор на спортклубските срещи, започнали от
1986г. Веднага след падането на режима през 1989г. Борис Белков започнал оживени
инициативи, за да възтържествува най-сетне историческата истина за Спортклуб. Той
влязъл в кореспонденция с шотландския футболен историк и статистик Александър
Греъм – в чиито алманаси името на Спортклуб за 1944-49г. било заменено с онова на

-40-

85 години “Локомотив” Пловдив

ЖСК. Като резултат от кореспонденцията, автентичната историческа информация
била възстановена.
  
На 30 април 1993г., в навечерието на панихидата в “Св. Неделя”, Борис Белков взел
участие в предаването “Спортен микрофон” на радио “Веселина”. Там бил поканен от
известния журналист Николай Галов – за да разкаже за организираното събитие, както
и изобщо за Спортклуб, за връзката с Локомотив Пловдив. Впрочем, това се оказало и
едно от последните интервюта на Николай Галов – в началото на юни той внезапно
починал...
Интервюто на Борис Белков за радио “Веселина” е съхранено на аудио-запис. В него
той разказва за Спортклуб, за дълбоката историческа връзка с Локомотив Пловдив. Тук
бихме искали да цитираме два от отговорите, които Борис Белков дава на въпроси на
Николай Галов:
“Н. Галов: - Официално признати ли сте, тъй да се каже, като предтечи на Локомотив
Пловдив?
Б. Белков: - Ние като четем историята на Локомотив, брошурата, която е издадена във
връзка с 50 годишнината, личи, че те не се признават за приемници на СП 45 (Славия-Ченгелов).
Защо? Защото, ако те признаваха, че са приемници, трябваше да приемат началната година
1926-та и да отпразнуват не 50 годишнината, а 60 годишнината!
Второ. В тяхната брошура, издадена по случай юбилея (50 годишнината) въобще не се
споменава за Спортклуб. Никъде не се казва за Спортклуб, никъде не се казва, че са приемници
– само говорят за ЖСК (Локомотив). Това дава основание да смятам аз, че те не ни признават
като приемници.
Н. Галов: - Ние днес си припомняме за един Спортклуб Пловдив, чийто футболен отбор три
пъти е стигал до финалите за Държавната купа, това не е никак малко. От тук, от студиото
на радио “Веселина”, са тръгвали различни инициативи – може би тук трябва да тръгнем и
на една връзка: все пак, във футболен клуб Локомотив могат да поразровят историята си и да
си помислят...
Б. Белков: - Трябва да я преразгледат историята и трябва нова да напишат...” (интервюто
е достъпно в Интернет на адрес http://www.youtube.com/watch?v=g1sUMlgougs).
VІІІ. След това дошла 1996г. Воден от стремежа за възстановяване на историческата
истина, Борис Белков написал и самостоятелно публикувал изданието “70 години
Спортклуб”. Ето с какви думи започвало то: “Целта на настоящите спомени е да опровергая
част от неверните данни, отпечатани в книги, вестници и списания и да запозная настоящото
и бъдещото поколение с истината и историята на СПОРТКЛУБ Пловдив.”
В своето издание Борис Белков разказва за най-ранните години на Спортклуб, за
това, че този клуб живее в днешния Локомотив Пловдив, прилага много снимки, на
които подробно описва участниците и конкретното събитие.
Ето думите, с които Борис Белков завършва изключително ценния си труд: “В
заключение, ще ми се да кажа, че с настоящите записки целя доколкото мога да отстраня
фалшивите данни, изнасяни по книги, вестници и списания и посоча верните исторически
данни за времето преди 1949г. и да докажа, че Славия-Ченгелов е съучредител с Локомотив на
ДСО “Енергия”, следователно на днешния Локомотив. ...
Ето защо, несправедливо, неетично и неморално е да се премълчава името на Спортклуб,
който в продължение на повече от едно десетилетие последователно е представял Пловдив в
Държавното първенство и Държавната купа.
Пишейки настоящото съм твърдо убеден, че бъдещото поколение спортисти и спортни
деятели ще наберат сили и кураж да възстановят историческата истина.”  
Уви, Борис Белков не доживял, за да види възстановяването на историческата истина
за любимия клуб! Той си отишъл от този свят през 2003г.
Малко след неговата кончина обаче, друг един измежду най-легендарните играчи
– Иван Лазаров, продължил делото на своя съотборник и приятел.
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Колаж, показващ Борис Белков като играч на Спортклуб и през 90-те години. Вижда се и корицата на изданието му от 1996г.

ІХ. Името на Иван Лазаров е добре познато за поколения локомотивци. Той записал
цели 16 сезона за Спортклуб (С. П. 45, Славия, Торпедо, Локомотив) – започвайки през
1938г., та до 1954г.
Впоследствие станал старши-треньор на Локомотив Пловдив (1962г.), а през 70-те
години бил пом.-треньор на представителния тим и треньор в юношеската школа на
клуба. Заедно с приятелите си и негови съотборници от легендарния спортклубски тим
– Христо Бъчваров и Георги Киров, под грижите им израснали множество състезатели
на тима. Сред тях някои от най-именитите – Николай Курбанов, Едуард Ераносян, Аян
Садъков. Техен възпитаник бил и Георги Йорданов.
Наред с работата като треньор, Иван Лазаров помагал и в администрацията на
Локомотив Пловдив – тъй като бил завършил административен профил във Френския
колеж.
През пролетта на 2004г. Иван Лазаров, заедно със сина си – Апостол Лазаров, повели
наново борбата за автентичната история на Локомотив Пловдив. В това начинание ги
подкрепил Петър Събев – още един измежду легендарните играчи на клуба (неизменен
ляв защитник през 1947-54г.).
Иван Лазаров и Петър Събев, подпомагани от Апостол Лазаров, започнали да
публикуват откъси от изданието на Борис Белков “70 години Спортклуб”. За трибуна
избрали вестник “Локо Пловдив”, издаван от Клуба на привържениците.
Тяхната цел била да се разкаже най-сетне действителната, автентична история на
Локомотив Пловдив. Именно това заявили при анонса на поредицата публикации. При
това го направили в прав текст, избирайки възможно най-красноречивото заглавие за
поредицата. Ето това - “Фалшифицираната история на Локомотив”.
Във встъпителните си думи те казвали: “Това са спомените на първите футболисти,
положили началото на ПФК “Локомотив” Пловдив. Техните записки показват, че историята
на клуба има две линии – първата, т. нар. железничарски (работнически) футбол, а втората
– “професионалния” футбол под тепетата.
Спомените за раждането на легендата “Локомотив” Пловдив са на Иван Лазаров, Христо
Бъчваров, Атанас Тодоров, Петър Събев-Маймуна и са събрани от Борис Белков-Бучо (също
един от първите футболисти). Някои от тях вече не са между живите, но тяхната следа в
сърцата на черно-белите не може да бъде изтрита от времето.”    
*  *  *
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Христо Бъчваров (в средата) и Иван Лазаров (в дясно) като треньори на юношеския отбор на Локомотив Пловдив. Негов капитан е Аян Садъков – клекнал в средата.

Колаж, изобразяващ броевете на в. „Локо Пловдив” от пролетта на 2004г. и инициатора за публикуването на историческите статии – Иван Лазаров.
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ЕПИЛОГ. КНИГАТА „ОТТУК ЗАПОЧВА ЛЮБОВТА”
Със спирането на вестник “Локо Пловдив” начинанието на Петър Събев, Иван
Лазаров и Апостол Лазаров заглъхнало. Иван Лазаров си отишъл от този свят през
декември на 2005г.
Точно по същото време бе направена първата стъпка, довела до създаване на книгата
“Оттук започва любовта”. Както се оказа, нейната мисия е да завърши делото на десетки
хора, отдавали сили за благото на Локомотив Пловдив. Тя стана последното усилие,
призвано да увенчае десетилетни стремления на мнозина, щото автентичният летопис
и действителна същност на любимия клуб да възтържествуват.
Именно на тях, а и на стотици други, “Оттук започва любовта” дължи да стори
поклон за куража, всеотдайността, волята и устрема – запазили Локомотив Пловдив до
днешния ден. И именно днес, когато вървим към 85-годишния юбилей на нашия клуб,
следва да отдадем почит на първопроходниците, на хората, чието вдъхновение и плам
породили нашата голяма любов – Локомотив Пловдив.
Вярваме, че тази книга ще успее да достигне висотата на тези хора. Със своите
1 400 страници и няколкостотин илюстрации, тя показва не просто любовта на
привържениците към Локомотив Пловдив – но представлява пантеон на онези усилия
и страст, които десетки хиляди пловдивчани влагат вече 85 лета!
Да, книгата разказва действителния – на моменти скръбен и горестен, на моменти
славен и блестящ - но всякога изумителен летопис на Локомотив Пловдив. Тя възкресява
забравени имена и личности: играчите, големите звезди на пловдивския футбол от
края на 30-те, 40-те и началото на 50-те години: Иван Лазаров, Христо Бъчваров, Борис
Белков, Христо Попов, Георги Киров, Стефан Паунов, Димитър Батинов, Атанас
Тодоров, Аспарух Караянев, Методи Караянев, Васил Караянев, Тома Томов, Димитър
Антонов, Димитър Сотиров, Сетрак Задикян, Тодор Атлиев, Тодор Финков, Петър
Събев, Никола Аров, Андрея Кошеров, Давид Попов, Димитър Станчев.
Книгата отдава почит и на деятелите, които отделяли от своя залък, за да живее
клубът – и чиито прозорливост и мъжество го водели през бурите на сложни времена:
Александър Паунов, Иван Мандалиев, Климент Гичев, Иван Паунов, Атанас Велчев,
Недю Никифоров, Георги Петров, Илия Ватов, Георги Торбов, Спиридон Торбов,
Димитър Бакърджиев, Константин Дуков, д-р Митко Елков, Асен Фичев, Ласло Клайн,
д-р Христо Станев, Георги Ракев, Христо Леков, Ангел Попов, Вангел Батонов, Димитър
Баев, Христо Ярков, Светослав Славов, Никола Константинов, Борис Константинов,
Гавраил Гавраилов, Иван Стойков, Стоил Копаранов, Димитър Григоров.   
Всички те – играчи и деятели, споени от обща кауза и голямо приятелство – правели
така, щото любимият клуб да се възвисява и бъде честит с обичта на хиляди хора.
Всички тези люде и стотици около тях, влагайки енергия и плам, предали грижата за
клуба на по-сетнешните му големи звезди – мнозина от които били негови рожби: Иван
Кънчев, Христо Бонев, Тодор Паунов, Николай Курбанов, Ганчо Пеев, Георги Василев,
Станчо Бончев, Васил Анков, Аян Садъков, Едуард Ераносян, Стефан Драганов.
Ала за тях и тяхното време заслужава да бъде разказано в друга, следваща книга!
Най-сетне, когато се говори за Локомотив – то значи да се говори за Пловдив. Затова
“Оттук започва любовта” разказва за множество знакови за града личности, запленени
от харизмата на клуба: Христо Николов, Георги Гичев, Крикор Азарян, Георги Божилов,
Атанас Кръстев, Добромир Тонев, проф. Атанас Джурджев.
Наред с тях книгата отдава почит и на мнозина, повече или по-малко свързани с
любимия ни клуб, които дали много на Пловдив – но чиито имена днес са незаслужено
забравени. Или поне рядко припомняни: Вълко Куртович, Чорбаджи Вълко Чалъков
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Малкия, Чорбаджи Вълко Чалъков Големия, Иван Куюмджиоглу, Ганчо Кожухаров,
Власаки Чохаджиев, епитроп Мильо, хаджи Иван Казанджиев, хаджи Канчо, Пею
Кюркчията, Димитър Зограф, Станислав Доспевски, Димитър и Андон Станишеви,
Никола Одринчанин, Йоаким Груев, Григорий Маразли, Йосиф Шнитер, отец Озон
Дамперà, Ангел Букурещлиев, проф. Александър Балабанов, Антон Страшимиров,
Лазар Велеганов, отец Павел Джиджов, Димитър Калпакчиев, Павел Балабанов,
Димитър Щиплиев, Хачо Бохосян, полк. Георги Дреников, Асен Фристофоров, Йордан
Русков, Георги Цочев, Димитър Русков, Златю Бояджиев.
Най-сетне, клубът ни привличал не само именити пловдивчани – хора на духа и
изкуството, но неговият страстен летопис се разигравал върху хилядолетната сцена
на града. Ето защо, книгата говори за (и показва!) някои от най-живописните, найвпечатляващи или най-проникнати от мъдростта на времето места: Трихълмието, Хисар
капия, катедралния храм „Св. Богородица”, църквите „Св. Неделя”, „Св. Параскева”,
„Св. Петка”, читалище „Иван Вазов”, Понеделник пазар, Втора прогимназия
(„Маразлията”), училище „Йоаким Груев”, Първа мъжка гимназия, Дом „Левски”,
Военния клуб, Католическата болница, Католическата катедрала „Св. Андрей”,
Френския колеж „Св. Августин” (и трите му сгради), хотел „Молле”, Главната улица
„Княз Александър І”.       
Всичко това – летопис, личности, символичните за Пловдив места, преплита и
споява, изразявайки едно-едничко: любовта, която гордият град вече 85 лета питае и
страстно отправя към един футболен клуб. Този клуб, пораждащ любовта на десетки
хиляди пловдивчани през годините, се превърнал в един от обществените символи на
древния град.
И с тази мисия, отговорност и съдба доблестно крачи към своите бъднини.
Нека бъде вечно честит с огъня на тази любов!
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