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Това, което всички трезвомислещи хора във футбола у нас очакваха да се случи, се случи - Илия Илиев, а след 
това и Славия, осъдиха БФС. В края на миналата и началото на тази година футболната ни централа погази 
собствените си правила и законите на България, като отказа да разтрогне договора на халфа със Сливен и не 
позволи на белите да го картотекират, въпреки че и играчът, и клубът бяха в пълното си право да предприемат 
тези действия. Веднага след като присъдата стана факт, се свързахме с президента на столичани Венцеслав 
Стефанов.  
 
Г-н Стефанов, удовлетворява ли ви присъдата БФС да плати на вас 2050 лева, а на Илия Илиев - 500? 
- Напълно. Все пак това са само разноските по делото. Тепърва ще обмисляме дали да предявим претенции за 
пропуснати ползи. Искам първо да изчакам онзи компетент Борислав Попов да се наиграе и евентуално да 
обжалва във Върховния административен съд. Когато загуби и там, ще го накараме да даде обяснение как и от 
позицията на какъв той си позволи да лиши един човек от правото на труд, семейството му - от прехрана, а 
отбора на Славия - от силен футболист. И до днес е крайно любопитно кой му даде правото да се разпорежда 
по такъв начин? Сега виждам, че Попов се е оправдал с някакво писмо от БФС до Славия по казуса, с което ни 
отказва картотеката. Но то е с дата 15 октомври 2008 година! Това значи, че  
 
Попов е много прост  
 
През 2008 година Илия Илиев не е имал нищо общо с нас. Той пожела да се върне в отбора в края на 2009 
година. А щом Попов изважда писмо от 2008-а, значи просто се подиграва и с нас, и цялата футболна 
общественост.  
Вярно ли е, че в личен разговор той ви е казал, че няма да позволи да картотекирате Илиев, тъй като Йордан 
Лечков го е заплашил с уволнение? 
- Точно така беше. Знам със сигурност, че Лечков му е поставил въпроса така - или Илиев няма да получи 
картотека, или ще загубиш работата си. На няколко пъти се свързвах с Попов и той ме уверяваше, че прави 
всичко възможно казусът да бъде решен по най-справедливия начин. Пак говорих с него, след като забраниха 
на Илиев да играе. Като човек го попитах морално и нормално ли е да спират човека от правото му на труд. 
Измънка нещо, че не било нормално. Но имайте търпение - тепърва много неща ще излязат. Не само по казуса 
"Илиев". Защото не можеш да си мислиш, че футболът ти е бащиния и да правиш с него, каквото си поискаш. 
Ето, видяхте сега докъде стигна Сливен. Ако по начина, по който Лечков управлява футболния си клуб, ще 
ръководим и БФС, докъде ще стигнем? Откъде накъде този Попов ще си позволява да решава съдбините на 
хората? Трябва да се потърси отговорност за това безхаберие.  
Нормално ли е според вас клуб от А група като Сливен да разчита единствено на дълг от страна на ЦСКА, за да 
се финансира? Как такива отбори получават лиценз за първенството? 
- Не е нормално. Просто един ръководител като президента на Сливен - почетен, непочтен, над закона, в 
нелегалност или както там иска да се нарича Йордан Лечков, иска да заблуди цяла България, че клубът му 
зависи от тези пари. Между другото за мен това е крайно съмнителен и неизгоден за ЦСКА трансфер. Понеже  
 
чичко Том разбира от футбол колкото магаре от военна музика 
 
и се остави да го подхлъзнат, изведнъж четири сливенски перли дойдоха на "Българска армия" за сумата Х. 
Това, че тя не е платена от ЦСКА обаче, няма нищо общо със съдбата на онези момчета от Сливен. А онзи 
шегаджия Дуци, докато те гладували, ял и пил без пари. Е, защо и той не го раздаваше сиромашката, като 
няма средства? Аз също имам да получавам пари - и от ЦСКА, и от още три-четири отбора. Но заради забавени 
суми по трансфери да отказваш да даваш заплати, това е жива порнография.  
Ще се отрази ли тази присъда на работата на Арбитражния съд на БФС за в бъдеще? 
- Няма да има Арбитражен съд, вярвайте ми! Евала на Георги Градев, момчето явно има мозък в главата си. 
След това, което се случи, съм убеден, че никой от футболистите повече няма да се съобразява с такъв жив 
та*ак, каквато е тази организация. Хората ще си минават през съда, защото там правата им се защитават, и ще 
се чувстват свободни. Защото съдът спазва конституцията, а в нея пише, че гражданите имат право на труд. А 
това, че Борислав Попов се изявява като надконституционна фигура, говори за него, че или се е самозабравил, 
или е много прост. Виждате, че сега Сливен се разпада. В същото време внесоха обвинение срещу Лечков в 
съда. Тепърва обаче ще излизат още много интересни разкрития, няма да оставим нещата така. Лечков си 
мислеше, че може да манипулира футболистите си както си иска, че може да ги затвори в коптор и после да им 
каже "Няма пари". А  
 
за нахалството на Дуци нямам думи  
 
Вероятно и той скоро ще си отвори устата и за Лечков ще стане страшно. 
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