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Интервю с Борис Недялков – кандидат за народен представител от ДПС в 5-ти
Видински избирателен район
Роден е на 25 юни 1993 година в град Видин. Завършил е Гимназията с преподаване на
чужди езици „Йордан Радичков” във Видин, студент трети курс в УНИБИТ София.
Професионален състезател по кану-каяк, състезава се за Спортен клуб „Левски” София.
Борис Недялков е национален състезател, многократен републикански шампион на
България, участник на Световни и Европейски първенства, единственият български
участник на каяк в Първите олимпийски игри за младежи в Сингапур през 2010 година.
Кандидат за народен представител от ДПС в 5-ти многомандатен избирателен район
Видин, на второ място в листата след водача Станислав Атанасов.
В събота и неделя на гребния канал в Пловдив се проведе Републиканското
първенство по кану-каяк за мъже и жени на България. Спечели като на шега два
златни и един бронзов медал. Кажи ни повече подробности за това състезание като
знаем, че сега си в предизборна кампания и не можеш да тренираш редовно?
Да, на Републиканското първенство по кану-каяк за мъже и жени в събота и неделя
участвах в три дисциплини и спечелих три медала – два златни и един бронзов в
нетипичната за мен спринтова дисциплина – 200 метра. Този медал ми е най-скъп,
защото това е първи медал за мен в състезание на късата дистанция. В останалите
дисциплини 1000 и 500 метра от три години сме шампиони и нямаме загуба на двойка
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каяк с моят партньор Любо Тодоров. Трябва да ви кажа, че и аз останах учуден от
разликата, с която победихме останалите ни съперници, тъй като сега съм в
предизборна кампания и не всеки ден мога да тренирам. Това е задължително условие
за успехите на всеки един професионален спортист и затова и аз бях малко притеснен
преди стартовете.
Какво те мотивира да започнеш да се занимаваш с политика?
Мотивацията ми да започна да се занимавам с политика е желанието да направя нещо
повече за спорта и младите хора от успехите, които печеля по водните писти.
Проблемите в спорта са отражение на проблемите в обществото ни и затова смятам, че
всеки един от нас трябва да се опита да направи повече от това, което е постигнал.
Едно е да регистрираш отлични резултати в сферата, в която работиш, но друго е да
разбереш, че има проблеми, които не зависят само от твоите резултати и трябва да се
промени системата, за да има повече и по-добри резултати. Давам ви пример от спорта.
Много талантливи момчета от моето поколение, възпитани, интелигентни, се отказаха
от спорта кану-каяк, защото системата ги претопи и доведе до едно унизително за тях
положение. Не става дума за пари – става въпрос за система, която не е променяна от
близо 40 години, едни и същи ръководители, наследили мисленето на онова поколение
преди промените, едни и същи кадри – тренирали и работили в същите тези условия на
онова време. Тези хора няма как да променят системата и мисленето си и те в момента
само пречат, за да не се случи нещо ново, което за тях е опасно. Да не бъда голословен.
Националният отбор на България работи и тренира по същия модел, по който са
тренирали преди 40 години. Целогодишно са на тренировъчни лагери на един язовир 10
– 20 момчета на възраст 20 и повече години, които нямат никаква среда извън отбора,
няма какво да научат освен гребане, затварят се и си контактуват само между тях,
направо един „Биг брадър”. Тези момчета след години излизат от спорта без
образование и без среда и приятели извън спорта. Аз се опитах да променя нещо, но
затова сега си нося последствията.
Защо избра партия ДПС?
Защото смятам, че кадрите на ДПС са едни от най-отговорните и сериозни, хора, с
които се радвам, че имам възможност да работя. Това не са празни приказки, а ще ви
разкажа една случка, която доказва моето твърдение. Преди години имах
административен проблем, свързан с моето образование и неговото решение зависеше
от политическа намеса на централно ниво. Потърсих представители на две от големите
партии във Видин с молба да ми съдействат. Те, както разбрах, и на други хора
обещаха, казаха ще видим и нищо не направиха. Тогава потърсих местния лидер на ДПС
Николай Тодоров, който запознах с проблема. Уточнявам, че не съм познавал този човек
преди и не сме си контактували. Не очаквах съдействие, черпейки от опита ми с
големите партии, но за мое учудване, още на следващия ден, проблемът ми бе разрешен,
и той лично ми се обади да разбере дали всичко е наред. Това бе един своеобразен тест
за мен и аз след това нямах никакво колебание за това, коя партия може да поеме
ангажимент и да го изпълни, защото кадрите й са точни, отговорни и честни.
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Не се ли притесняваш от мнението на хората за твоя избор?
Не, нямам никакви притеснения от мнението на хората за моя избор, поне за тези, които
ме познават. Държа да подчертая, че аз станах член на младежкото ДПС през 2012
година, когато ДПС не бе във властта и не можех да черпя някакви „облаги” от това, че
съм станал член на тази политическа партия. Но искам също така да обясня, че сега,
когато в предизборната кампания се срещам с много хора, с различни политически
пристрастия, на всички казвам, че уважавам техния избор и се надявам и те да
уважават моя. Меко казано съм „потресен” от злобата и омразата, с която сегашни
лидери на партии, включително и новопоявили се такива, сипят омраза и ненавист към
ДПС. Как така новопоявил се политик излиза на политическата сцена, представя нови
лица, които ще бъдат толерантни, ще представят нови политики и основните му
послания в тази кампания са омраза, ненавист и злоба. Това не мога да го разбера.
Какви ще бъдат приоритетите, по които ще работиш в бъдеще?
Моите приоритети, по които ще работя са свързани с професионалната ми дейност и
възрастта. Това са спорът и младежките дейности. Аз съм на 21 години и зная, че това,
което вълнува моите връстници са спорта, културата и това, да решаваме младежки
въпроси заедно и в колектив. Работя от три години по проекти, свързани с младежките
дейности и спорта и смятам, че това е една прекрасна възможност за младите хора да
се реализират и чувстват пълноценни. Преминал съм няколко степени на обучение за
работа в екип, изработване и реализиране на проекти и мога да кажа, че тяхното
изпълнение ми носи същото удовлетворение, както и победите в спорта. Сега
изпълняваме един уникален младежки проект заедно с мои съученици, които сега са
студенти и за който проект ще Ви разкажа в друго интервю по-подробно.
Разкажи ни за Младежкото ДПС – какво представлява, на каква база е изградено,
кой може да вземе участие в него?
Младежкото ДПС във Видин и в страната е отворена организация, в която всеки млад
човек до 32 години може да участва. Преди месец бях избран за областен координатор
на младежкото ДПС до провеждането на Областна конференция, която ще се състои в
края на годината. Имаме изградени структури на движението в няколко от големите
населени места на областта, сега доизграждаме структурата в цялата област. Имам
идея, как това да стане, но за всичко се иска време. Аз от спорта зная, че един успех не
може да се случи за няколко дни, трябва постоянство и работа. Това съм правил от 8
годишна възраст като спортист и затова не се съмнявам, че ще успеем.
Мислиш ли, че Младежкото ДПС ще успее да промени мисленето на видинските
граждани и ще ги направи по-толерантни?
Убеден съм, но за да не се повтарям ще кажа следното. За нас е важен всеки човек,
дори той да е малък, голям, богат, беден, образован или неграмотен. Големите партии
говорят постоянно за големи неща – инфраструктурни проекти – автомагистрали,
мостове и др. да не ги изреждам. Безспорно тези неща са много важни. Но аз не чух
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един от тях да говори за малките проблеми на хората – храната, сметките, кредитите,
обезлюдяването. Това са истинските проблеми на хората и ДПС единствено ги нарича с
конкретните им имена. Смятам, че най-големият проблем на Видинска област е
обезлюдяването, защото в него са събрани всички останали проблеми на обществото ни.
От моите връстници 99 процента не смятат да се връщат във Видин след завършване
на образованието си. От тях 80 процента смятат да напуснат страната. За какви големи
инфраструктурни проекти говорим и ще правим без този потенциал, който ще работи за
други държави.
Какви трудности срещаш, докато провеждате изборната си кампания?
Нямам трудности при кампанията си, радвам се, че мога да контактувам с толкова много
хора, да създам нови контакти. Но искам да споделя и още нещо. Най-много се радвам,
че попаднах в такава среда, каквато е тази на екипа в ДПС, на хората, с които
ежедневно разговаряме, обсъждаме нови планове, стратегии и от които мога да науча
нови неща, както в политиката, така и в живота. Всичките са изключителни
професионалисти, компетентни и най-важното свестни хора, на които мога да разчитам.
Това е най-голямата полза от участието ми в предизборната кампания. Пък хората ще
решат, кой да ги представлява в Народното събрание. То е въпрос на убеждение, а не „
на живот и смърт”, както го приемат голяма част от участниците в предизборната
кампания.
Ти си добър спортист. Успяваш ли да съчетаеш тренировките с политиката? Не ти
ли пречи едното на другото?
Аз вече отговорих на този въпрос, на бих добавил още нещо. Високото спортно
майсторство, професионалния спорт изисква ежедневна работа, понякога по 8-9 часа на
ден. Това отговаря на въпроса Ви. Следващата година е предолимпийска и в нея се
решават олимпийските квоти в отделните спортове. Това е най-важната година за всеки
един спортист, да спечели участието си за Олимпиадата в Бразилия през 2016 година
като покаже добри резултати на Световното първенство, откъдето ще се определят
квотите. Но, ако знам, че с моето участие в Народното събрание ще помогна поне на
един спортист да реализира мечтите си, готов съм да пожертвам спортната си форма
която съм градил последните 12 години.
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