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                 България мигрира във футболната си мечта 
 
 
Рубриката „Фензона" на „Меридиан Уикенд’ обръща поглед към бъларската диаспора. Около 2 
милиона наши сънародници вече ца пръснати по целия свят. а част от тях запазват футболната 
си страст, която се е запалила у тях още докато са били в родината. 
Свързахме се с няколко българи, живеещи в Англия - няма как да не започнем от родината на 
футбола. Никак не сме изненадани. че една от причините да емигрират точно в Обединеното 
кралство носи и запалянковски заряд. Той със сигурност не е по-силен от основната мотивация 
на човек, отишъл  на гурбет - да сигури по-добро материално съществуване на себе си и своите 
близки. Но се оказва, че футболът помага и в тази реализация, и в социалното приобщаване в 
страна, в която играта не е просто забавление през уикенда - той е начин на живот без никакво 
преувеличение.  
Българите в Англия се сблъскват със същите трудности, които срещат и самите англичани, що 
се отнася  това да се снабдиш с билет и можеш ли да си го позволиш. И за емигрантите 
(емигрантите от наша гледна точка), и за местните, които получават по-скромни доходи, цени- 
е на вход за мач са предизвикателство. често и сериозна спънка. Но за новодошлия да влезе в 
6азата данни на любимия клуб и да се впише в лотарията’ за сезонен билет например, е по-
сложно, от колкото за британците. 
А приемат ли поданиците на Нейно величество ‘пришълците’ от Източна Европа за равни на 
себе си? На този въпрос получихме нееднозначни отговори. Според Жоро Къндев от 
Пазарджик местните не те допускат много близо до себе си, въпреки че слагат маската на 
добрите обноски и намерения. Тош от Горна Оряховица. напротив, е завързал много 
приятелства на Острова от футболно естество, благодарение на които е станал близък с хора, 
родени и израснали във Великобритания.  

 

Снимка-Тош с фена на Челси Пат Долан, член на групировката „Хедхънтърс” 

 

Липсва ли им на нашите емигранти в Англия родната страна и нейният футбол? И да, и не. 
„При нас отдавна всичко е спряла работа. За сравнение не може да се говори’, казва Тош, 
който обаче все пак не забравя „железничарската' си страст и все намира време да отскочи до 
България, за да отиде на мач на Локо (Горна Оряховица). На Миро Павлов пък много му липсва 
атмосферата по трибуните от нашето Вечно дерби. Спокоен е, че в Англия няма да го набият 
заради цвета на шала му, но признава, че изпитва носталгия по това. което случва и по родните 
терени.  

Голяма част от диаспората пребивава в Лондон и неговите околности. Затова тези наши 
сънародници, които са привърженици на столичните отбори, са на мач на любимците си 
повече от другите, на които примерно им се налага да пътуват до Ливърпул или Манчестър. За 
всички тях обаче животът на Острова предлага осъществяването на един блян, зародил се още 
от слушането на мачовете по радио ВВС преди повече от четвърт век. И въпреки препятствията 
те са доволни, че се докосват до истинската магия на футбола в неговата родина. Това е 
английската мечта на всяко едно пленено от великата игра сърце. 



БГ група е твърд електорат на КПР 

 

Кунс Парк Рейнджърс е един от отборите в Англия, които се ползват с най-сериозна подкрепа 
сред българите, живеещи в Обединеното кралство. Сънародниците ни на Острова дори вече са 
образували своеобразен фенклуб, състоящ се от притежатели на сезонни билети за мачовете 
на „Лофтъс Роуд”. Ядрото на групата се състои от Александър Петронов, Жоро Къндев, Илиян 
Янков и Мария, омъжена за британеца Иън, също запален фен на КПР. 

 Къндев например е платил 660 паунда. за да бъде на всеки домакински мач на лондонския 
тим. Единичните билети за домакинствата на „Хуупс” вървят по 40-50 лири стерлинги.  

„В България витае една романтична представа за английския футбол, с която окончателно е 
приключено в края на 80-те. Прочистват трибуните - работническата класа и кежуъл културата 
не продуцират финансови постъпления за клубовете’, дава своята оценка Къндев. 
Пазарджиклията е неизменна част от агитката на Хебър до 1998-а, когато заминава за 
Великобритания. 

„Накипя ми’ може да се каже. че емигрирах от глупост. Футболната страст беше в кръвта ми. 
когато дойдох тук. Въртях се около „Лофтъс Роуд’, КПР стана моят местен тим. Преди ходех 
главно на гостувания, сега само на домакинските мачове и в Лондон. Имам 4-годишна дъщеря 
и гледам да не харча много пари около футбола', разказва Жоро. Той живее в столицата в 
района на Ха роу он дъ Хил, след като преди това изкарва 13 години в Харлсдън.  

„Беше по-близо до стадиона на КПР. а такситата в центъра отказват да возят дотам - опасно е и 
шансът да не им платят е 90 процента*, допълва привърженикът на „Хуупс'.  

За разлика от Къндев Сашо Петронов има приятели сред местните фенове на КПР. 

 „Феновете на клуба са много запалени. повечето от тях живеят от събота до събота. Имах 
честта да познавам Малкълм – фен, който не беше пропускал домакински мач от 50 години. 
Когато почина в края на миналата година, клубът обяви минута аплодисменти в негова чест. 
Като едно семейство сме. Малкълм обичаше да казва:  

„Аз никога не ругая и освирквам играчи на моя отбор. Колкото и и слабо да играят, аз съм тук 
да ги подкрепям’, разказва Александър. който емигрира през 2006-а. Работи в строителството, 
като е фен на лондонския тим повече от четвърт век, а абонаментна карта си купува редовно в 
последните 4 години.  

„Бил съм свидетел на победи на моя скромен Кю Пи Ар над Арсенал, Ливърпул. Челси. Тотнъм. 
Но най-вълнуващият момент си остава драматичният гол на Замора срещу Дарби в плейофа на 
„Уембли’. Мислех си, че съм подивял от радост в този момент, а според разказа на мой 
приятел Ейдриън съм стоял неподвижно и съм гледал като хипнотизиран около половин 
минута’, добавя Петронов.  

„Иначе българските фенове понякога се събираме на по бира в The Green Pub („Зеления пъб”) 
в Шепърдс Буш или просто се срещаме пред стадиона. Ходя и на гостувания, обикновено се 
опитвам да ходя на стадион, който не съм посещавал преди. Тази събота пътувам за Стоук". 
добавя фенът на КПР.  

„Англичаните имаха проблем с хулиганите. който вече го няма или е нищожен. И това е 
станало с някои мерки, които могат да се приложат и у нас. ако някой има желание да се 
направи. Всеки фен на отбор има номер с неговите данни, банков адрес и така нататък. Когато 



влизаш през въртящите врати, те снима камера, съответно билетът се сканира, така че лесно 
можеш да бъдеш открит. В рисковите мачове (дербита или срешу отбори с репутация) може да 
си купиш билет само ако си в базата данни на клуба. Бил съм на доста стадиони в Англия и 
винаги съм си говорил с фенове на другия отбор. На гостувания пътуваме с кола или влак. Там 
са най-запалените и шумни фенове. Много от тях предпочитат гостуванията”, допълва 
Петронов. 

 

(Снимка- Миро и легендарният фен на Портсмут Джон) 

 

Страстта по на-великата игра помага на родната диаспора да се вместив 
размерите на житейския терен в Англия 

 

Миро дебутира на „Анфийлд” при... Подхлъзването на Джерард 

 

    Мирослав Павлов стъпва на „Анфийлд” повече от 30 години след като за първи път се сблъсква 
с магията, наречена Ливърпул.   

    Oще като първолак е заведен от батковците на знаменития мач на 17 март 1982 г., в който 
ЦСКА побеждава мърсисайдския гранд и тогавашен европейски клубен шампион в реванш от 
четвъртфиналите за КЕШ. Заради головете си за 2:0 след продължения Стойчо Младенов е 
наречен Екзекутора на Ливърпул.  

    Mиро става привърженик както на „червените от Армията”, така и на тези от града 
на„Бийтълс”,  в който обаче стъпва на мач едва миналата пролет.  

    Павлов емигрира на Острова през 2006-а, като се установява в Рединг и започва работа като 
готвач. Не забравя за футболната си страст и ходи по мачове от всякакво ниво и естество. На 
Ливърпул обаче дълго време успява да посещава само гостувания, преди да дойде пролетта на 
2014-а. За съжаление дебютът на Мирослав на „Анфийлд" не му носи радост като резултат - 
той гледа на живо именно решителния мач с Челси, в който с подхлъзването на Стивън 
Джерард  така жадуваната титла отново се изплъзна от ръцете на „червените '. 0:2 на 27 април 
поднесе титлата на тепсия на Сити.  

   „Нямах късмет, за съжаление загубихме. Но пък атмосферата и преживяването не могат да се 
сравнят с нищо. Бил съм на стадионите на Реданг Портсмут, Арсенал, Тотнъм - никъде го няма 
това. което се случва на„Анфийлд”. За съжаление сбаче работата ми е такава, че е много 
трудно да се освободя през уикенда А и едно пътуване до Ливърпул означава да си взема 
отпуск поне за 3 дни. Допълнително транспортът не е евтин и билети за мачовете се намират 
трудно”, обяснява цесекарят от Рединг, който благодари на българския фенклуб на Ливърпул, с 
чието съдействие всъщност успява да стъпи на митичния стадион.  

     В работата си Павлов се сприятеляа с колега, с когото често са заедно по мачове. Даниел 
Уупгар е запален фен на Портсмут и не пропуска да заведе българкия си приятел на мач на 
„Помпи”. Там пък Мирослав успява да се докосне до една от легендарните фигури по 
английските стадиони  изобщо - Джон Антъни Портсмут Футбол Клуб Уестууд. Да, това е 
истинско име и то принадлежи на един иначе тих продавач от антикварна книжарница, 
който обаче  се гркбразяеа, когато дойде време за мач на „Помпи”.  

    На двубоя между Портсмут и Олдършот нашият сънародник се добира до агитката на 
домакините и се запознава с Джон, които остава с впечетление, че Миро споделя същите 



пристрастия като него. Срещата е увековечена в снимка. 
    Негови приятели от Лондон пък са фенове на Арсенал и често са на стадиона, като Мирослав 

им е правил компания Павлов никога не е имал проблеми с враждебни привърженици на 
други клубове.  

    „Пътуваш си във влака, ти си с шалчето на твоя отбор и седите един до друг с фен на друтия 
отбор, няма никакъв проблем. Когато играхме в Лондон за Купата с Арсенал, бях седнал сред 
тяхната публика с екип на Ливърпул. Никои нищо не ми е казвал и не ме е заплашвал”, 
категоричен е Павлoв. 

 
 

    „ЖЕЛЕЗНИЧАРЯТ“- ТОШ: 
    СЛЕДВАМ ЮНАЙТЕД ПРИ ГОСТУВАНИЯТА, БЯХ ВЪВЛЕЧЕН ВЪВ „ВОЙНАТА НА РОЗИТЕ” 
 
    Имам приятели от агитката на Челси, интересно им е какво се случва у нас 
 
 
    Тош живее в Лондон повече от 7 години. Някога един от най-активните фенове в агитката на 

Локомотив (Горна Оряховица), сега той съчетава ежедневието със страстта си към британския 
футбол.Без, разбира се, да е забравил за любовта към „железничарите”,  които са хит в „Б“ 
групата ни (втори след есента на точка от лидера Монтана). 

 
И                               - Кога напусна България и защо реши да се установиш във Великобритания? Има ли нещо 

общо емиграцията ти и с футболната страст?   
 
                                                 -Напуснах България през 2007 година. Причините за това са известни - 

икономическото положение в страната ни и невъзможността за нормален живот за мен и 
моето семейство. Освен това мечтаех да дойда тук още от малък. Именно футболната страст 
и местната фен култура бяха магнетични за мен още от 90-те години. Опитах да го направя и 
през 1995-а, но не успях да стъпя на Острова.  

 
                                                  -По какъв начин се отрази преместването на запалянковската страна у теб? По- 

малко ли ходиш по мачове в сравнение с преди или напротив?  
 
                                               -Аз бях сравнително добре подготвен за футболния живот тук. Още от малък следях 

футболните мачове по радио BBC Five Live, което по това време беше единственият начин да 
се доближа до любимия отбор от Острова! В моя роден град 

  
                                   имаше само няколко места, снабдени със сателитни чинии 
 
А                           А ние, феновете на английския футбол от зората на Висшата лига, плащахме, за да гледаме 

някой мач през уикенда. Четенето на литература и в частност вестник “Албион” ми 
помогнаха да се образовам и да дойда доста добре подготвен за английската трибуна, а и не 
само... Всичко това допринесе да понауча езика и да се устроя тук. Донякъде планирано, 
макар и на по-късен етап, идването ми тук дообогати опита ми по трибуните. Мачовете ми 
тук все пак са значително помалко от тези в България – все пак съм рекордьор в следването 
на Локо (Горна Оряховица) в „А“ група!  

 
                                         - Кой е любимият ти отбор в Англия? Едва ли си го избрал чак когато си емигрирал... 
 

         -Фен съм на Манчестър Юнайтед още от 1991 година, когато ме грабна с великата победа       
над тогавашния също много класен отбор на Барселона в Ротердам за вече несъществуващата 



Купа на носителите на купи. Спомням си кинжалните завършващи удари на Марк Хюз и 
страхотната игра на Лий Шарп по крилото. Да бъда съвременник на тоталната доминация на 
моя любим отбор, да се наслаждавам на Кинг Ерик (б.р. Кантона) и новоизлюпения тогава 
Райън Гигс - просто безценно! Единствено съжалявам, че не дойдох по-рано, за да бъда пряк 
свидетел на тези наистина велики моменти.  
 
      - Как би описал футбола и средата му  в Англия?  
 
       -Качеството на любимата игра се понижи - лично за мен доста драстично! Парите 
изместиха всичко, което беше магнетично за феновете преди години. Заради високите цени за 
вече модерните и обезопасени, изцяло седящи стадиони, както и заради супер строгите и на 
моменти смешни наказания хората копнеят за 80-те и 90-те години. Сега например 
 
получаваш забрана за мачове, ако псуваш 
 

н                          на трибуните. Забелязва се определен отлив от стадионите, като дори при шампионите Ман. 
Сити се виждат празни места на домакинските мачове. Колкото до моя любим отбор, то 
Юнайтед регистрира доста ниска посещаемост при гостувания - нещо невиждано в 
последните 20 години! Но все още трудно се намират билети за мачовете, особено за тези 
навън. Цените на транспорта също не са много приятни, пък и за мен дори домакинствата на 
„Олд Трафорд” са свързани с доста разходи, тъй като живея в Лондон. Затова предпочитам 
да гостувам с любимия отбор и най вече да го дебна, когато идва в столицата. А и в тези 
мачове подкрепата е много по-неистова, оттам и мачовете са много по-зрелищни. Всичко на 
всичко  

 
   мачовете ми се ограничават до 5-6 на сезон 
 

Но                                  но са ми достатъчни, тъй като съм привърженик на качеството, а не на количеството.  
 
                                                 -Покрай ходенето на мачове успя ли да завържеш контакти и приятелства с местните     

фенове? Само на стадиона ли се срещате, или се виждате в бара за по бира,например? 
  
                                                -Да, имам приятели в Лондон и, естествено, повечето от тях са фенове на столичните 

отбори. Доста близък човек за мен е фен на Челси. Поддържаме контакти и извън стадиона, 
разбира се. Ходим на по бира от време навреме и естествено темата е само и единствено 
футбол. Разказват ми доста интересни неща от миналото и проявяват наистина голям интерес 
към доскоро забуления в неизвестност бивш соцлагер.  

 
                                           -Поддържаш ли контакти и с други българи, ходите ли заедно на мач?   
 
                                                 -Естествено. Дружа с привърженици на Милоул, КПР, Лийдс и други. Ходя с тях по 

мачове най-вече тук, в Лондон. Много често посрещам и гости от България и цял свят - мои 
приятели, които са фенове на английски отбори и искат да ги водя за първи път на любимите 
им стадиони, което си е супер преживяване! Живея в близост до „Уайт Харт Лейн”, което прави 
Тотнъм мой „местен отбор”, ха-ха...Имам доста добри приятели от техните запалянковци. 
Наскоро срещнах една „шпора“ от Америка. Човекът дойде специално за мач и ги гледа за 
пръв път.  

 
                                         - Би ли описал някое свое по-екстремно или любопитно изживяване на мач в чужбина?  
 
                                               -Имал съм няколко интересни случки при гостуванията на Юнайтед. Всички много добре 



знаят колко мразен е този отбор и ако отидете на места като Кардиф, Лийдс, Стоук, Нюкасъл, 
ще разберете за какво говоря. Да съм бил застрашен - не бих казал, но преди години попаднах 
сред една от крайните групировки на Юнайтед - MIB (Men In Black), на гостуване в Лийдс за 
Купата на Англия. Преди и по време на мача атмосферата беше враждебна, но това беше нищо 
в сравнение със събитията след края! Въпреки огромните мерки за сигурност феновете на 
Лийдс не спряха да търсят провокациите и на моменти успяваха да пробият кордона. 
Истинската омраза беше придружена с 

       
                                    всякакви предмети, които успяха да хвърлят по нас 
                                     
                                         След това разбрах от фенове на „червените дяволи”, че тези от Лийдс са били страшно 

разярени заради предишна случка с групировката „Мъже в черно”, в която те са отчели 
„резултат” срещу Лийдс. В случая бях замесен в така наречената „Война на червената и бялата 
роза”. 
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                         Bulgaria migrates to its football dream 

 

The heading "Fan Zone" of 'Meridian Weekend' newspaper looks deep at the Bulgarian Diaspora, 

with around 2 million of our countrymen scattered all over the world and some of them retain their 

football passion, which has lit while they were still in our homeland. 

We have contacted several Bulgarians living in England - we cannot help but start from the home 

country of football. We are not surprised at all, that one of the reasons for them to emigrate right in 

the UK is the football fandom. It is certainly not stronger than the basic motivation of a person to go 

abroad in order to assure a better material existence of himself and his loved ones. But it turns out 

that football is helping both in this realization and in social inclusion in a country where the game is 

not just fun at the weekend - it is a way of life without any exaggeration. 

Bulgarians in England face the same difficulties that the English themselves encounter when it comes 

to getting a ticket for the game, but the question is can we afford it. For emigrants or locals (who 

probably receive more decent income), the price of entering the match is a challenging, often a 

serious hinder. But for a newcomer to enter his favorite club's data base and enter the ball for a 

season ticket, it’s definitely more complicated than for the British. 

Do Her Majesty's people accept the 'aliens' of Eastern Europe as equal to themselves? We received 

ambiguous answers to this question. According to Joro Kundev from Pazardzhik, local people do not 

let you very close to themselves, although they put the mask of good manners and intentions. Tosh 

from Gorna Oryahovitsa, on the contrary, he has tied many friendships across the football island, 

thanks to which he has become close to people born and raised in the UK. 

 

Photo-Tosh with Chelsea fan Pat Dolan, a member of the "Headhunters" 

 

Did our countrymen in England missing home and Bulgarian football? Both yes and no.  

"The football in our country literally stopped existing long time ago, to compare things with here is 

unthinkable" says Tosh, who still does not forget his "railway" passion and finds time to head for 

Bulgaria and watch his beloved Lokomotiv (Gorna Oryahovitsa).  

Miro Pavlov lacks the atmosphere at the stands of our 'Eternal Derby' (Levski-CSKA), but he is quite 

alright that in England he will not take a beating because of his scarf colours. He admits he's feeling 

nostalgic and still interested in what's happening on our home grounds. 

A large part of the Diaspora resides in London and its surroundings. That's why those of our 

compatriots, who support teams in the capital, have more often chance watching their favourites 



than others who have to travel to Liverpool or Manchester to do so. But for all of them, the life on 

the Island offers the realization of a dream that arose from the times of listening to the BBC Five Live 

Radio games more than a quarter of a century ago. And despite the obstacles, they are happy to be 

in touch with the true magic of football in his homeland. This is the English dream of every one 

captured by heart of the great game. 

 

Bulgarian group is regular of Q.P.R 

 

Queens Park Rangers is one of the teams in England who enjoys the greatest support among 

Bulgarians living in the UK. Our countrymen have already set up a fan club with season ticket holders 

at Loftus Road. The core of the group consists of Alexander Petronov, Joro Kundev, Ilian Yankov and 

Maria, married to Ian, who is also a keen fan of Q.P.R. 

Kundev, for example, paid 660 pounds to be on every home game of the London team. Tickets for 

the Hoops games cost £40-50.  

"There’s still kind of romantic picture for English football in Bulgaria, which was actually finished in 

the late 1980s. They’ve cleaned up the stands - the working class and the subculture do not produce 

any financial income for the clubs" says, Kundev who was an indispensable part of Heber's 

Pazardzhik firm until 1998 when he immigrated to the UK. 

"My blood was boiling... It can be said that I immigrated by stupidity. The football passion was in my 

blood back then. I was walking around Loftus Road and Q.P.R became my local team. I was going to 

away games, but now only home and around London. I have 4 year-old daughter and I don't want to 

spend too much money on football nowadays" says Joro, who now lives in the Harrow on the Hill, 

after spending 13 years in Harlesden. 

"It was closer to the Q.P.R stadium, but rough area and taxis from the city center refuse to ride 

there, cause it's dangerous and their chances of not getting paid are very high" says the Hoops fan. 

Unlike Kundev, Sasho Petronov has many friends among the local Q.P.R fans. 

"The fans of the club are very keen in their support. Most of them literally live from one Saturday to 

the next one. I was honoured to know Malcolm, a fan who had not missed a home game for 50 

years. When he died at the end of last year, the club announced round of applauses in his memory. 

We were family and he used to say: 

"I never boo and my team players no matter how they perform. I'm here to support them" says 

Alexander, who immigrated in 2006. He's been working as a builder and he support the London team 

for more than a quarter of a century, but he got his season ticket recently (for the last four years). 

"I have witnessed the victories over Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, but the most exciting 

moment remains Bobby Zamora's dramatic goal against Darby in the Wembley playoffs. I thought I 



was excited by this moment jumping all over the stands, but according to my friend's story I was 

standing there watching in disbelief as hypnotized for about half a minute" Petronov adds. 

"Bulgarian fans sometimes meet for a pint at the Green Pub in Shepherds Bush, or we just meet at 

the stadium. We go to away games as well, but I usually pick to go where I haven’t been before... 

This week I’m going to Stoke" added the Q.P.R fan. 

"The English have had a problem with the hooligans which is no longer here or it's just minor, and 

that has been done with some measures that can be applied in our country if somebody's willing to 

do it. Every fan of the team has a fan number with his data, bank details, address etc. When you go 

through the turnstiles, they are taking a photo of you, and the ticket is scanned, so you can be easily 

found after if something goes wrong... You can buy tickets for risky matches only if you are in the 

club database.  

I've been at many stadiums in England and I like to talk with fans of the opposing teams. For away 

games we travel by car or train. There you can meet the most enthusiastic and a noisy fan of your 

team. That’s why most of us preferring the away fixtures" says Petronov. 

 

Photo - Miro and the legendary fan of Portsmouth – John 

 

The passion of the greatest game helps the native Diaspora to fit the size of 

the life terrain in England 

Miro's debut at Anfield was the Stevie G's slip 

 

Miroslav Pavlov 'stepped' at Anfield more than 30 years after his first touch with the magic called 

Liverpool. 

That happened on March 17, 1982, in which match CSKA Sofia won over the Merseyside giant and 

eliminated the European Champions in the quarterfinals of the league. Because of his 2-0 goals in 

the extra time, the goalscorer Stoycho Mladenov was called the Liverpool's Executor. 

 That’s when Miro start supporting the Reds from the town of Beatles, along with his native Reds 

form Sofia, but he attended Anfield for the first time just last spring. 

Pavlov immigrated to the UK in 2006, settling in Reading and working as a chef. He does not forget 

about his football passion and goes on matches in any level. Liverpool's however, has been able to 

visit only away fixtures for a long time before the spring of 2014. Unfortunately, Miroslav's debut at 

Anfield does not bring as much joy as it should, cause the result is bad for his beloved team. In a 

decisive tie with Chelsea Steven Gerrard slips away and the so waited title slipped again from the 

hands of the Reds. After 0:2 on April 27th they gave the title to Man. City. 



"I was unlucky, unfortunately we lost, but the atmosphere and the experience cannot be compared 

to anything else. I've been at Portsmouth, Arsenal, and Tottenham games, but such atmosphere like 

at Anfield is nowhere to be seen. It’s such a shame that I can't get days off during the weekend and a 

trip to Liverpool means taking a break for at least 3 days. Transport is not cheap as well, and tickets 

for the games are hard to be found" explains the Reading Red, who thanks of Liverpool's Bulgarian 

fan club, with whose co-operation in fact he was able to find his place on the mythical stadium. 

At his work place, Pavlov made many friendships and one of his colleagues - Daniel Woolgar is a 

through and through fan of Portsmouth. He does not fail to take his Bulgarian friend to a Pompey 

matches. There, Miroslav met one of the legendary figures in the English stadia - John Anthony 

Portsmouth Football Club Westwood. Yes, it's a real name, and it belongs to an otherwise quiet 

seller from an antique bookstore, but its attitude changes quickly when it's time for a Pompey 

game. 

At such between Portsmouth and Aldershot, our countrymen reach the stands where John's 

standing, and manage to take a photo with him... John was impressed thinking that Miro shares 

the same fan views as him. 

His friends from London are fans of Arsenal and often at the Emirates, where Miroslav has 

accompanied them a few times.  Pavlov has never had problems with fans from other clubs. 

"You are on the train, you are with your team's scarf and you sit next to another team’s fan, there is 

no problem" When we played in London for FA Cup with Arsenal, I was seated amongst their 

audience with a Liverpool shirt on.... Nobody said or does anything to threaten me" says Pavlov. 

 

'The railwayman'- Tosh: 

I follow United away... I was brought in “The war of the roses” 

I have friends from Chelsea; it's interesting for them what's going on in our country 

 

Tosh has lived in London for more than 7 years. Once one of the most active fans in Lokomotiv 

(Gorna Oryahovitsa), he now combines everyday life with love for British football. Without 

forgetting, of course, the love for the "railwaymen" who are hit in our "B" division (second after the 

leaders Montana). 

     -When did you leave Bulgaria and why did you decide to settle in the UK? Is there anything to 

do with your football passion? 

 

      -I left Bulgaria in 2007. The reasons for this are well known - the economic situation in our 

country and the impossibility of a normal life for me and my family. Besides, I’ve been dreaming to 

come here since I was a kid. It's just the football passion and local fan culture has been magnetic for 

me since early 90s. I tried to do it in 1995, but didn’t have the chance. 



     -Did that move of change your life from a fan point of view? Are you going less than before on 

football matches or on the contrary? 

     -I was fairly well prepared for the football life here. Ever since my childhood I was listening the 

BBC Five Live football matches, which was at that time the only way to get closer to my favourite 

team in the UK! In my hometown... 

There were only a few places with satellite dishes 

And we, the English football fans since the start of the Premier League, were paying a lot of money 

to watch a game over the weekend. Reading literature, and in particular a Bulgarian newspaper 

called ‘Albion’, helped me to educate myself and come well prepared for the English terraces, not 

just ... All of this helped to learn the language and settle here with my family. Somewhat planned, 

albeit at a later stage, my coming here was a long time dream and I experienced a lot as a fan here. 

My game attendance here is still considerably less than the one in Bulgaria - yet I'm a record holder 

in following my beloved Loko (Gorna Oryahovitsa) in the Bulgarian "A" division! 

       - Who is your favorite team in England? We doubt you chose it when you came here!? 

        -I've been hooked to Manchester United since 1991, when they grabbed me with a great victory 

over Barcelona's (even then a classy club) in Rotterdam for the now non- existing Cup of the National 

Cups. I remember Mark Hughes's powerful finishing shots and Lee Sharp's great play on the wing. 

Being a contemporary of the total domination of my favourite team, enjoying King Eric Cantona era 

and Ryan Giggs hatching through - just priceless! I only regret that I didn’t come here earlier to be a 

witness to those really great moments. 

       -How would you describe the football and his environment in England? 

        -The quality of our favorite game has fallen - personally for me pretty drastic! The money 

displaced everything that was magnetic for the fans years ago. Because of the high prices of the 

already modern and secure, all-seated venues and cause of the super-tight and at times funny 

punishments, making fans yearn for the 80s and 90s. Now, for example... 

You are banned from matches if you swear 

On the stands. There is a certain outflow from the stadia, even the champions Man. City you can see 

empty seats in their home stands. As for my favourite team, United registered a very low away 

attendance - something unseen for the last 20 years! But it is still difficult to find tickets for matches, 

especially for those away. Transport prices are also not very pleasant, because I live in London. Old 

Trafford seats are quite expensive, so I prefer to stand by with my favourite team games and go 

when it comes to the capital or away. In those fixtures the support is much more passion and the 

matches are much more spectacular. All in all... 

My games are limited to 5-6 per season 

 But they are enough for me, cause I‘m chasing quality not quantity. 

      -How did you manage to make contacts and friendships with the local fans? Are you just 

meeting in the stadium, or going for a pint in the pub? 



      -Yes, I have many friends in London and, of course, most of them are fans of the teams in the 

capital. A very close friend of mine is a Chelsea fan- Pat Dolan. We also have meetings outside the 

stadium, of course on non-match days as well. We going out for a beer from time to time and 

naturally the topics are only about football. He told me some pretty interesting things from the past, 

and generally they’re really interested in our country. 

      -Do you keep in touch with other Bulgarians; do you go together to games? 
 
      -Of course. I have Bulgarian friends and supporters of Millwall, Q.P.R., Leeds and others. I'm 
going with them on some matches mostly here in London. I often welcome guests from Bulgaria and 
all over the world, friends who are fans of English teams and want to come and go watch their 
favourite teams for the first time, which is a great experience! I live near the White Hart Lane, which 
makes Tottenham my "local team", ha-ha ... I have a few quite good friends amongst their Bulgarian 
fan base. I recently met a Spurs fan from America, who came especially for a Tottenham game and 
watched them for the first time. 
 
      - Would you describe the most extreme or curious experience of a match there? 
 
      -I have had some interesting encounters with United away. Everybody knows how hated they 
are, and if you go to places like Cardiff, Leeds, Stoke, Newcastle, you'll find out what I'm talking 
about. I would go in details, but years ago I came with the MIB (Men In Black) firm, away to Leeds for 
the Cup. Before and during the match, the atmosphere was hostile, but that was nothing compared 
to the events after the game! Despite the immense security measures, Leeds fans didn’t stop looking 
for provocations and at times managed to break through the police lines. The true hatred was 
accompanied by... 
 
Hurling anything possible at us 
 
Then I was told that the Leeds fans were so hate fuelled, because of a previous event with the Men 
in Black firm, in which they were done by the Utd’s main mob. After a while I realised that I was 
involved in the so-called "War of the Red and White Rose". 
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