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ЗАВРЪЩАНЕ НА СТАДИОН “ЛОКОМОТИВ” 
 

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ СТАРИЯ “ЛОКОМОТИВ” 
 
 
 

Локомотив Сф - Локомотив Пд 
“А” група, XVII кръг 

София, стадион “Локомотив” 
05.03.2012 г., 15:30 ч. 

Локо Сф се завръща в своя дом! 
 

След като “пътуващият цирк Гигомотив” 
митарстваше по чужди стадиони и обиколи 
почти цяла София, един много по-истински 
Локомотив се връща на стадиона в Надежда. 
 

На 12-то място в класирането, без редица от 
основните си футболисти от есента... Но и с 
много нови попълнения, доказали с идването 
си, че понякога парите не са най-важното. Че 
името Локомотив, червено-черната фланелка 
наистина означават нещо - не само за нас 
феновете. Респект за тези, които останаха, и 
за тези, които се върнаха да помогнат на 
родния си клуб в този тежък момент! И за тези, 
които за първи път идват, привлечени от името 
и традицията, от вярата, че Локомотив 
наистина е стъпка напред за тях, от 
ентусиазма на треньора Тони Велков! 
 

Огромен респект за Тони! Понесе цялото 
напрежение и всички негативи. От нулата 
започна да изгражда един сплотен колектив, в 
който отново заживя локомотивският дух. В 
последните месеци той бе не само треньор на 
отбора, а основен и единствен двигател на 
промяната... селекционер, преговарящ, дори 
лекар и масажист. 
 

От днес Локомотив за пръв път от много години 
ще заприлича на стария Локомотив - този с 
железничарския дух, този на Котето и Начко, 
този, който пълнеше трибуните и беше 
симпатичен и на феновете на другите отбори. 
 

Този Локомотив заслужава и трябва да получи 
нашата бурна подкрепа - от първата до 
последната минута, независимо от резултата! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новият отбор на Локо Сф: 
 
ВРАТАРИ: 
Валентин Галев, Емил Михайлов, Вато Милчев 
  
ЗАЩИТНИЦИ: 
Кристиян Добрев, Илиян Гаров, Александър 
Бранеков, Йордан Върбанов, Костадин Велков, 
Мирослав Коев, Мартин Димитров 
 
ПОЛУЗАЩИТНИЦИ И НАПАДАТЕЛИ: 
Марчо Дафчев, Юлиян Петков, Иво Иванов, 
Васил Велев, Александър Манолов, Стефан 
Манолов, Роналд Донев, Стойчо Младенов, 
Павел Петков, Кристиян Величков, Светослав 
Петров, Илиян Тимушев, Любомир Тайков, 
Даниел Пеев, Младен Стоев, Владимир Манчев, 
Антонио Павлов, Андрей Атанасов, Борис 
Кондев 
 
СТАРШИ ТРЕНЬОР: 
Антон Велков 
 
ПОМОЩНИК ТРЕНЬОРИ: 
Христо Коилов, Явор Вълчинов, Владимир 
Манолков 
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ПОДКРЕПЯЙ ЛОКО АКТИВНО! 
 
Локомотив се завръща в своя дом, агитката се завръща на своя стадион, макар и в сектор “А”, където 
всички “червено-черни” фенове ще са заедно. Това са някои от основните правила, които ултрасите 
от “Железни бригади” спазват и се опитват да наложат на цялата трибуна: 
 

 Отборът се подкрепя през всичките 90 минути, независимо от резултата! 
 

 Псуване и обиждане на играчи на Локомотив Сф са абсолютно забранени!!! 
 

 Трибуната не трябва да е място за люпене на семки и за дружески разговори и разбори на играта. 
 

 Стадионът не е място за изразяване на политически пристрастия. 
 

 Не се препоръчва обиждане на съперника, неговите футболисти и фенове. 
 

 На стадиона не се идва с неподходящо облекло, както и с екипи и артикули на чужди отбори. 
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10 МАЧА НА ЛОКОМОТИВ В РАБОТНИ ДНИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА 
 

ФАЛШИВА КОСА - ФАЛШИВ ФУТБОЛ | ПРАЗНИ ТРИБУНИ - МЪРТЪВ ФУТБОЛ 
 
Поредната гавра с феновете на Локомотив в частност и с българския футболен фен като цяло е 
обявената от БФС програма на пролетния полусезон. Заради някакви левчета от интернет-сайтове 10 
от 15-те мача на Локомотив са насрочени в работни дни. Сред тях има такива в понеделник, сряда и 
петък от 15:30 ч., във вторник от 17:00 ч. и т.н. Съвсем отделен е въпросът, че по обявената сега в 
сайта на БФС програма Локомотив трябва да изиграе два мача за 47 часа на 21 и 23 март, което 
означава, че по традиция програмата ще бъде променяна многократно допълнително... 
 

Мачовете на Локо Сф през пролетта - преди промените: 
 
5 март (понеделник), 15:30 - Локомотив Сф - Локомотив Пд 
9 март (петък), 17:30 - Берое - Локомотив Сф 
16 март (петък), 15:30 - Локомотив Сф - Видима Раковски 
21 март (сряда), 16:30 - ЦСКА - Локомотив Сф 
23 март (петък), 15:30 - Светкавица - Локомотив Сф 
28 март (сряда), 15:30 - Локомотив Сф - Славия 
1 април (неделя), 15:30 - Черно море - Локомотив Сф 
8 април (неделя), 16:00 - Локомотив Сф - Левски 
17 април (вторник), 17:00 - Ботев Вр - Локомотив Сф 
21 април (събота - раб.ден), 17:00 - Локомотив Сф - Миньор 
30 април (понеделник), 19:00 - Литекс - Локомотив Сф 
6 май (неделя), 16:00 - Локомотив Сф - Лудогорец 
13 май (неделя), 18:00 - Монтана - Локомотив Сф 
19 май (събота), 17:45 - Черноморец - Локомотив Сф 
23 май (сряда), 18:00 - Локомотив Сф - Калиакра 
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ПРОТИВ БЕЗХАБЕРИЕТО И ДАЛАВЕРИТЕ В ЛОКОМОТИВ 
 
Въпреки че се завръщаме на нашия стадион 
“Локомотив”, въпреки че отборът ни изглежда 
много по-истински... ние няма да спрем да се 
борим срещу безхаберието на ръководството 
на акционерното дружество, носещо името на 
любимия ни клуб. Връщането в Надежда и 
създаването на този нов отбор - единствено 
благодарение на Тони Велков - не могат по 
никакъв начин да компенсират затриването на 
школата, убиването на локомотивския дух, 
докарването на стадиона до това състояние... 
 

 

За съсипването на базата, освен 
безхаберниците във футболния клуб начело с 
Николай Гигов, не по-малка роля имат и 
далавераджиите от отсрещния сектор начело с 
лицето Владимир Аврионов. Той остава 
встрани от медийното внимание, но трябва да 
понесе своята отговорност, включително от 
компетентните съдебни органи. А от нас - едно 
предупреждение: Аврионов, следващото 
закрито нещо в Локомотив може да си ти!


