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хора, родени и израс-
нали във Великобри-
тания.

Липсва ли им на на-
шите емигранти в Анг-
лия родната страна и
нейният футбол? И да,
и не. „При нас отдавна
всичко е спряла рабо-
та. За сравнение не
може да се говори”,
казва Тош, който оба-
че 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

А приемат ли пода-
ниците на Нейно вели-
чество пришълците от
Източна Европа за
равни на себе си? На
този въпрос получих-
ме нееднозначни отго-
вори. Според Жоро
Къндев от Пазарджик
местните не те допус-
кат много близо до се-
бе си, въпреки че сла-
гат маската на добри-
те обноски и намере-
ния. Тош от Горна Оря-
ховица, напротив, е
завързал много прия-
телства на Острова от
футболно естество,
благодарение на кои-
то е станал близък с

Рубриката „Фен-
зона” на „Мери-
диан Уикенд” об-

ръща поглед към бъл-
гарската диаспора.
Около 2 милиона на-
ши сънародници вече
са пръснати по целия
свят, а част от тях за-
пазват футболната си
страст, която се е за-
палила у тях още до-
като са били в родина-
та.

Свързахме се с ня-
колко българи, живее-
щи в Англия – няма
как да не започнем от
Родината на футбола.
Никак не сме изнена-
дани, че една от при-
чините да емигрират
точно в Обединеното
кралство носи и запа-
лянковски заряд. Той
със сигурност не е по-
силен от основната
мотивация на човек,
отишъл на гурбет – да
осигури по-добро ма-
териално съществува-
не на себе си и своите
близки. Но се оказва,
че футболът помага и в
тази реализация, и в
социалното приобща-
ване в страна, в която
играта не е просто за-
бавление през уикен-
да – той е начин на
живот без никакво
преувеличение.

Българите в Англия
се сблъскват със съ-
щите трудности, които
срещат и самите анг-
личани, що се отнася
до това да се снабдиш
с билет и можеш ли да
си го позволиш. И за
имигрантите (емигран-
тите от наша гледна
точка), и за местните,
които получават по-
скромни доходи, цени-
те на вход за мач са
предизвикателство,
често и сериозна
спънка. Но за ново-
дошлия да влезе в ба-
зата данни на люби-
мия клуб и да се впи-
ше в „лотарията” за се-
зонен билет например,
е по-сложно, отколко-
то за британците.

по трибуните от наше-
то Вечно дерби. Спо-
коен е, че в Англия ня-
ма да го набият зара-
ди цвета на шала му,
но признава, че изпит-
ва носталгия по това,
което случва и по род-
ните терени.

Голяма част от диас-
пората пребивава в
Лондон и неговите
околности. Затова те-
зи наши сънародници,
които са привържени-
ци на столичните от-
бори, са на мач на лю-
бимците си повече от
другите, на които при-
мерно им се налага да
пътуват до Ливърпул

или Манчестър. За
всички тях обаче жи-
вотът на Острова
предлага осъществя-
ването на един блян,
зародил се още от
слушането на мачове-
те по радио BBC пре-
ди повече от четвърт
век. И въпреки препят-
ствията те са доволни,
че се докосват до ис-
тинската магия на фут-
бола в неговата роди-
на. Това е английската
мечта на всяко едно
пленено от великата
игра сърце.
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Мирослав Павлов стъпва на „Ан-
фийлд” повече от 30 години след като
за първи път се сблъсква с магията,
наречена Ливърпул.

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

Миро става привърженик както на
„червените” от „Армията”, така и на те-
зи от града на „Бийтълс”, в който оба-
че стъпва на мач едва миналата про-
лет.

Павлов емигрира на Острова през
2006-а, като се установява в Рединг и
започва работа като готвач. Не забра-
вя за футболната си страст и ходи по
мачове от всякакво ниво и естество.
На Ливърпул обаче дълго време успя-
ва да посещава само гостувания, пре-
ди да дойде пролетта на 2014-а. За
съжаление дебютът на Мирослав на
„Анфийлд” не му носи радост като ре-
зултат – той гледа на живо именно ре-
шителния мач с Челси, в който с подх-
лъзването на Стивън Джерард така
жадуваната титла отново се изплъзна
от ръцете на „червените”. 0:2 на 27 ап-

Куинс Парк Рейнджърс е един от отбори-
те в Англия, които се ползват с най-сериоз-
на подкрепа сред българите, живеещи в
Обединеното кралство.

Сънародниците ни на Острова дори вече
са образували своеобразен фенклуб, със-
тоящ 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, омъ-
жена 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 до-
макинствата на „Хуупс” вървят по 40-50 ли-
ри 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”, да-
ва своята оценка Къндев.

Пазарджиклията е неизменна част
от агитката на Хебър до 1998-а, кога-
то заминава за Великобритания.

„Накипя ми, може да се каже, че
емигрирах от глупост. Футболната
страст беше в кръвта ми, когато дой-
дох тук. Въртях се около „Лофтъс Ро-
уд”, КПР стана моят местен тим. Пре-

ди 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 Жо-
ро. Той живее в столицата в района на Ха-
роу он дъ Хил, след като преди това изкар-
ва 13 години в Харлсдън. „Беше по-близо
до стадиона на КПР, а такситата в центъра
отказват да возят дотам - опасно е и шан-
сът да не им платят е 90 процента”, допъл-
ва привърженикът на „Хуупс”.

За разлика от Къндев Сашо Петронов
има приятели сред местните фенове на
КПР. „Феновете на клуба са много запале-
ни, повечето от тях живеят от събота до съ-
бота. 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 ап-
лодисменти в негова чест. Като едно се-
мейство сме. Малкълм обичаше да казва:
„Аз никога не ругая и освирквам играчи на
моя отбор. Колкото и слабо да играят, аз
съм тук да ги подкрепям”, разказва Алек-
сандър, който емигрира през 2006-а. Рабо-
ти в строителството, като е фен на лондон-
ския тим повече от четвърт век, а абона-
ментна карта си купува редовно в послед-
ните 4 години. „Бил съм свидетел на побе-
ди на моя скромен Кю Пи Ар над Арсенал,
Ливърпул, Челси, Тотнъм. Но най-вълнува-
щият момент си остава драматичният гол
на Замора срещу Дарби в плейофа на
„Уембли”. Мислех си, че съм подивял от ра-
дост в този момент, а според разказа на
мой приятел Ейдриън съм стоял неподвиж-
но и съм гледал като хипнотизиран около
половин минута”, добавя Петронов.

„Иначе българските фенове понякога се
събираме на по бира в The Green Pub („Зе-
ления пъб“) в Шепърдс Буш или просто се
срещаме пред стадиона. Ходя и на гостува-
ния, обикновено се опитвам да ходя на ста-
дион, който не съм посещавал преди. Тази
събота пътувам за Стоук”, добавя фенът на
КПР.

„Англичаните имаха проблем с хулигани-
те, 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 же-
лание да го направи. Всеки фен на отбор
има номер с неговите данни, банков адрес
и така нататък. Когато влизаш през въртя-
щите врати, те снима камера, съответно
билетът се сканира, така че лесно можеш
да бъдеш открит. В рисковите мачове (дер-
бита или срещу 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.
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БГ ГРУПА Е ТВЪРД
ЕЛЕКТОРАТ НА КПР

Тош с фена на Челси Пат
Долън, член на групиров-
ката „Хед Хънтърс“


