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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Удостояване на Недялко Петров Недялков с едностранен плакет
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с предстоящия празник на град Елена, 21 май „Свети равноапостоли
Константин и Елена”, предлагам с едностранен плакет да бъде удостоен господин
Недялко Петров Недялков.
Г-н Недялко Петров е роден в град Елена на 06.08.1963 година. Основното си образование
завършва в родния си град, след което постъпва в спортното училище в гр. Велико
Търново. След завършването си започва да се занимава с подготовка на състезатели по
борба - класически и свободен стил. От 1984 г. до сега Клуб по борба „Дан Колов“, чийто
председател понастоящем е г-н Петров, е завоювал близо 2400 медала.
Любовта към борбата като спорт определя избора на Недялко Петров да стане треньор.
Личните му качества като спортист му помагат да открива, привлича и изгражда
спортните характери. Правилният подход и добрите взаимоотношения в клуба изграждат
шампиони.
Сред многото спечелени награди по-специално внимание заслужават:
 Две пети места на Световно първенство за младежи;
 Едно трето място от Световно първенство за ветерани;
 Второ място на Балканско първенство;
 Второ място на олимпиада за младежи.
През миналата 2021 г. състезатели на клуба по борба участват в над 20 турнира, Държавни
първенства, Международни турнири, Балканско и Европейско първенство. В тях са
спечелени 21 медала, от които: 10 златни, 6 сребърни и 5 бронзови.
През настоящата 2022 г. Клуб по борба „Дан Колов“ под ръководството на г-н Петров
продължава да попълва колекцията от награди, получени в турнирите във В. Търново,

Сандански и Сливен. На Международен турнир по класическа и свободна борба „Динко
Петров“ в Ст. Загора състезатели на клуба завоюват сребърен и бронзов медал, а други
попадат в челната десетка. На Държавен лично-отборен шампионат за девойки в Бургас е
спечелен златен медал, а на същия такъв шампионат за момчета в Търговище – два златни
медала.
Г-н Недялко Петров има значим принос за спортното възпитание на стотици млади
еленчани и за високите постижения и отличия на състезателите на Клуб по борба „Дан
Колов“.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Наредбата за символите, почетните
звания, отличията и почетните знаци в община Елена, заради значимия принос и за
постигнатите успехи в развитието на спорта в град Елена, Общински съвет Елена
Удостоява Недялко Петров Недялков с едностранен плакет.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Христо Захариев, Директор на дирекция ХДИРПС
12.05.2022 г., 10:10 ч.
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