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Бившият президент на „Спартак“ (Варна) Николай Ишков (на снимката вляво) е тема на
разговор дори и 7 години, след като напусна клуба. Обичан и мразен от мнозина, няма
фен на "соколите", който да е безразличен към него.

- С какво се занимавате в момента?
- Занимавам се с неща, които са ми интересни. Като например да консултирам шефовете
на ЦСКА в някои насоки. Помагам им за някои техни дела в чужбина. Също работя и за
привличането на чужденци в много отбори.

- Каква е причината, поради която „Спартак“ (Варна) фалира?
- На тази тема мога много дълго да говоря, но не ми се говори, тъй като няма смисъл да
навлизам надълбоко в проблема. Особено след всички глупости, които искаха да
препишат на мой гръб. През 2004 г. оставих отбора в „А“ група. Новите собственици да
си бяха направили правилно сметката дали могат да инвестират във футбола.

- Нападат Ви, че Вие сте в основата на това клубът да фалира?
- Разбрах, че Живко Великов ме е нападнал за това. Този човек ми е много под нивото,
за да го коментирам. Първо аз не го познавам, но ако той има претенции да се занимава
с футбол, ето футболът е пред него, нека да се занимава. Аз 10 години не бях просто
изпълнителен директор, а "алфата" и "омегата" на „Спартак“. Не съм се избирал сам, а
на общо събрание. Когато човек иска да развива един клуб и иска да се прави на
обществено значима личност, то той трябва да си направи сметката как може да излезе
от тази ситуация. Прости примери от света, колкото искаш – Роман Абрамович с „Челси“.
Отборът дали е имал плюсове, или минуси, те са били ясни в одита. Не е имало нищо,
което да е било счетоводно прикрито. Основното нещо, което искаха да правят някои
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хора, бе да вземат земята на „Спартак“. От там нататък да се развива тази
инфраструктура, но за 5 години нищо не се направи.

- Кой е виновникът за фалита на „Спартак“?
- Аз не съм съдия, за да казвам кой е виновен. Кой съм аз да мога да твърдя
категорично нещо такова. При мен отборът вървеше нормално, тъй като за мен това
беше моята цел. Тимът да се развива и всичко впоследствие трябваше да върви по едни
планове, които развивахме с Митко Събев, но той се отдръпна, защото помагаше и на
„Черноморец“, а точно тогава влезе правилото, че един човек не може да бъде
собственик на два клуба. Взех в отбора много добри футболисти като Саша Антунович,
Дарко Савич, Урош Голубович, които още играят, а след моя период в „Спартак“
шефовете нямаха възможност да ги притежават. Това, че от ръководството има нова
визия затова как ще се случват нещата, си е техен проблем. Като искаш да играеш
хорото, а не знаеш как се дърпаш от хорото. Аз прецених, че 10 години ми е било
достатъчно да се занимавам с тази дейност. Общината на мен не ми е предоставила
нищо даром. Една будка за вестници дори не ми е дала. Иначе се гордееха постоянно
със „Спартак“ (Варна), че играе в евротурнири, че имаме човек с приза голмайстор на
първенството. Печелили сме купата за най-прогресиращ отбор през 1995 година и много
други неща.

- Какви са отношенията ви с настоящите собственици на „соколите“?
- Четох интервю на един от сегашните собственици на "Спартак" д-р Янко Станев, в
което той казва, че по мое време клубът се е развивал в правилна посока. Тогава дори
бе споменал, че трябва да стана почетен гражданин на Варна или поне почетен
президент на "Спартак". Това казва всичко. Отношенията ни са добри.

- Виждате ли светло бъдеще за „Спартак“ и бихте ли се завърнали в клуба някой ден?
- Бих се завърнал, но при определени условия. Ако получа покана да управлявам клуба,
ще преценя дали мога да помогна и как трябва да се развива отборът. Аз имам много
виждания, които обаче си остават за мен и не искам да ги коментирам. При покана от
клуба ще обмисля много сериозно предложението. В момента не съм мислил, тъй като
не ми е на дневен ред.

- Какво е на дневен ред за Вас?
- Други работи, които са ми по-важни. Лични мои неща. Имам си неща, които трябва да
развивам. Трябва да обръщам повече внимание на семейството си. Имам четири
прекрасни деца, което не знам дали всеки знае, но аз се гордея с тях.
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- Голяма част от феновете се отделиха от „Спартак“?
- Тази истерия – фенове, разделяне на „Спартак“ (Варна) на две, е временно явление.
Тези неща трябва да се успокоят, да се канализират и хората да се обединят в идеята
„Спартак“. Всеки отбор има спадове. Явно е дошъл моментът на тима да стигне до
подобно ниво. Примери в това отношение има много. „Ботев" са на същата позиция.
Виждате какво става с „Дунав" (Русе). Аз бях достатъчно разумен и интелигентен да се
оттегля в подходящия момент от „Спартак". Докато бях президент, винаги се намирахме
в първата осмица. Може би нямах достатъчно пари, за да поддържам нивото, на което
бях свикнал да виждам клуба и за това си заминах. Но отборът беше фактор. Оставих го
в ръцете на хора с нови идеи, за чиито дела не мога да отговарям.

- Какви са отношенията Ви с отбора на ЦСКА?
- Никога не съм имал договор с отбора на ЦСКА. Със собствениците имам съвсем други
отношения. Те ме поканиха преди 5 години да им помагам в някои неща и аз откликнах.

- Кой ще стане шампион според Вас?
- Ако знаех, щях да залагам много здраво. Не знам кой ще бъде шампион. Два са
основните опоненти - „Левски“ и „Литекс“. На „Черноморец“ ще им бъде много трудно,
защото финансовото положение там не е много добро, както преди. Ако „Левски“ не
победи ЦСКА, шансовете на „Литекс“ ще станат още по-големи, въпреки че има цели 14
мача до края на първенството. Във футбола логика няма и нищо не се знае докрая.

- За кой отбор ще стискате палци във вечното дерби?
- Този мач не ме вълнува. Никога не съм бил от „Левски“ или ЦСКА. Когато ме попитат
за кой отбор съм, аз винаги съм казвал, че съм от „Спартак“ (Варна).

- Тежко ли Ви е, като гледате тима във "В" група?
- И да ми е мъчно, и да ми е болно, просто го оставям вътре в себе си. Ако влея емоция,
може да кажа нещо, което не е сто процента вярно и ще съжалявам. Не мога да посоча
кой е виновен, защото съм неподготвен да кажа каква е истината. Ако обвиня някой,
това ще прозвучи като изтъркан филм. Трябва човек да си прави сметката, когато се
захване с нещо, дали ще успее да се справи с него. Когато аз оставих „Спартак“, клубът
беше в „А“ група. В момента „Спартак“ е собственик на всички имоти, което беше
амбиция на някои хора. Може би е трябвало да мине през фалит клубът, за да може да
се изчистят някои неща, за да се почне наново с пълна пара и пълна сила.
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Николай Караколев, „Позвънете: ВестникЪт“
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