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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Удостояване на Николай Йорданов Кисьов с едностранен плакет
УВАЖАЕМИ ДАМИ 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 г-н Николай
Йорданов Кисьов.
Николай Йорданов Кисьов е роден на 22.08.1997 година в гр. Елена. Започва
състезателната си дейност в СК „Ипон-87“ на четири години, като взема участие в
турнири по джудо. Когато навършва девет години, вече е участник и в Държавните лични
шампионати по джудо, като още при първото си представяне е шампион на България за
момчета.
Николай е многократен Държавен шампион за различните възрасти и до 2016 година вече
има девет шампионски титли и е медалист от шампионати и турнири. През 2011 година
става шампион на България за юноши - младша и юноши - старша възраст. През същата
година е включен в националния отбор и в Анкара, където на Детските Олимпийски игри
завоюва сребърен медал. След олимпиадата идва друг голям успех - сребърен медал от
Балканския шампионат в Македония.
Николай е шампион и медалист от много международни турнири, като през 2012 година
се завръща от Европейска купа за юноши във Виена с бронзов медал. През 2015 година,
едва 17-годишен, донася и първия медал на еленския клуб по джудо от шампионат за
мъже - сребърен.
През 2016 година става шампион на България за младежи и мъже до 23 години. Като
национален състезател е участник в Отворената Европейска купа за мъже - състезание,
което носи точки за световната ранглиста и за класиране за Олимпийските игри през 2016
година.

За девет години активна състезателна дейност, Николай Кисьов неизменно е шампион или
медалист от всички състезания от Държавните шампионати, балканиади, олимпийски
игри, международни и национални турнири и няма състезание без медал. С такъв резултат
могат да се похвалят малък брой български елитни спортисти. От 2011 година е редовен
участник в Националния отбор на България за юноши младша възраст, юноши старша
възраст, младежи и мъже.
През годините, Николай взема участие във всички спортни прояви организирани от
Община Елена.
Заедно с ежедневните тренировки, участия в състезания и подготвителни спортни лагери,
Николай Кисьов е отличник в училище и се ползва с уважението на учители и съученици.
Избран е за знаменосец на СОУ „Иван Момчилов“. През тази година му предстои да
завърши средното си образование.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена 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 Раздел II от Статута за присъждане и връчване на
званието „Почетен гражданин на град Елена”, заради изключителния му принос към
постиженията на община Елена в областта на спорта, Общински съвет Елена
УДОСТОЯВА НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КИСЬОВ С ЕДНОСТРАНЕН ПЛАКЕТ.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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