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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 172 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с 

Протокол № 18 

 

ОТНОСНО: Удостояване със най-високото Отличие на Общински съвет 

Николаево - звание „Почетен гражданин на гр. Николаево“, което се присъжда за 

особен принос и заслуги към града и общината във всички области на обществения 

живот.  

Мотиви:  
Във връзка с 80 годишен юбилей, особени заслуги към спорта и със оглед на чл. 

22, ал. 3, т. 2 от Наредба 14 за Символиката на гр. Николаево, депозирам пред Вас 

своето предложение за номинирането на господин Игнат Димитров Игнатов с званието 

„Почетен гражданин на гр. Николаево“ 

Игнат Игнатов е роден на 27 януари 1941 година в гр. Николаево. Произхожда 

от прогресивно селско семейство. Неговият дядо Димитър Игнатов е кмет на селото ни 

през 30-те години – изключително труден период от историята на нашата страна. 

Образованието си получава последователно в Николаево и Твърдица. Бил е на 17 

години, когато започва да се занимава със волейбол. Военната си служба отбива през 

1960-1962 година. Много скоро е забелязан от своите командири и получава мястото на 

нападател в дивизионния отбор по волейбол на Старозагорската дивизия. За кратко 

време е изтеглен в щаба на II –ра армия Пловдив и започва да играе като титуляр 

нападател в представителния армейски тим. Отборът участва във спартакиада на 

стадион „Народна армия“ и постига отлични резултати. 

При изтичането на воинската служба г-н Игнатов получава 7 предложения от 

елитни наши отбори в „А“ група да играе за тях като нападател. Изкушението наистина 

е голямо за един млад и талантлив волейболист. Изправен пред трудна дилема, воден от 

местен патриотизъм и родолюбие, той избира родния край и родното „Торпедо“. 

Започва един двадесет годишен период на възход. Началото е трудно - редуват 

се успехи и разочарования. Много бързо в отбора влизат редица способни и талантливи 

местни момчета. Личният пример, авторитета на капитана и неговия волеви характер 

изграждат един амбициозен и сплотен колектив. През тези години треньорската 

селекция е много добра. Нашите местни управници правят всичко възможно за 

обгрижването на тима. Но най-важното за тях е всеобщата обич и подкрепа на 

населението. Спортните площадки се изпълват с народ, младежи и девойки. 

Тези събития не остават незабелязани от БФВ. Назначени са две селски 

републикански първенства с международно участие, като домакин е Николаево. 

Първото е през 1958 година, като на финала отстъпваме първото място на село 

Габарево, Старозагорско. На второто републиканско през 1978 година отново заемаме 

второ място, като отпадаме от отбора на село Искра, Пловдивско. Г-н Игнатов е 

излъчен за най-добър нападател. 

През 1965 година на Републиканско първенство в село Синокос, Толбухинско 

ние се изкачваме на 3-то място. И тук Игнатов е номиниран за най-добър нападател, 

като тези събития са отразени обширно във вестник „Спорт“. Същата година е поканен 

да подсили отбора на Божурище за срещи в гр. Чечини, Полша – стар наш познайник и 

противник. При слизането си на площада е посрещнат със бурни възгласи и овации. 

Най-силните за нас години са 1968-1969 година. Тогава сме първи в южната 

селска „Б“ група. Нашите момчета играят квалификации за влизане в „А“ група. 
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На републиканското селско първенство през 1972 година в село Габаре, 

Врачанско печелим първото място.  

Близо 20 години на Републиканските селски първенства сме в челната тройка, а 

в Старозагорски окръг хегемонията е пълна. За високи резултати БФВ дава виза на 

отбора ни да участва на Спартакиада в Чехословакия. 

Поради напреднала възраст през 1978 година г-н Игнатов се оттегля от 

професионалният спорт. Продължава участието си в много турнири и състезания до 

2018 г., но най-вече като съдия. 

След стотиците изиграни срещи, като капитан и нападател той е вдъхновител и 

пример за подражание на няколко наши поколения съграждани. На лице е една 

дългогодишна, непреходна, ползотворна и значима дейност за град Николаево и 

Общината. 

Трудовата му дейност преминава в ЗЕП „Ленин“ Николаево като механик и 

вулканизатор. 

Водим от горното и на основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 21, т. 22 и ал. 2 

от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 21 от Правилника за работа на Об С- Николаево и чл. 22 от 

Наредба Ν 14 за Символиката на гр. Николаево, Общински съвет Николаево  
 

Р Е Ш И: 
 

По повод 80 годишният юбилей, удостоява с най-високото отличие на 

Общински съвет Николаево – звание „Почетен гражданин на град Николаево“, което се 

присъжда за особен принос към града и общината във всички области на обществения 

живот господин Игнат Димитров Игнатов. Името му да бъде вписано в специалния 

регистър на удостоените със званието „Почетен гражданин на град Николаево“ и 

обявено в тържествена обстановка на редовната сесия на Общински съвет Николаево 

през месец януари 2021 година. Удостояването се скрепява с почетен знак на гр. 

Николаево. 

 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев -   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 
 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 


