
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg 

 
изх. № РД.01.02 - _____ / 22.12.2017 г. 

 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

Относно: Удостояване на Недялко Асенов Йорданов с литературна награда  

„Почетен знак „Стоян Михайловски” 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

По повод честването на 146 години от рождението на Стоян Михайловски, със свое 

Решение № 174 от 29.12.2000 г., Общински съвет Елена е приел Правила за удостояване с 

литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза „Почетен знак „Стоян 

Михайловски”. През настоящата 2017 г. Общински съвет Елена е отменил горецитираното 

решение, а регламентът относно връчването на литературната награда „Почетен знак 

„Стоян Михайловски“ е част от новоприетата Наредба за символите, почетните знаци, 

отличията и почетните звания в община Елена. 

В годините лауреати на наградата са били: 

- За 2001 г. – проф. д-р Иван Славов; 

- За 2002 г. – редакцията на в. „Стършел”; 

- За 2003 г. – писателят Георги Данаилов; 

- За 2014 г. – писателят и драматург Стефан Цанев; 

- За 2015 г. – писателят, поет и драматург Георги Господинов; 

- За 2016 г. – писателят и сценарист Георги Мишев; 

- За 2017 г. – писателят, поет и краевед Христо Медникаров. 

През годините от 2004 до 2013 литературната награда не е присъждана. 

Стоян Михайловски е истински представител на противоречивото време, в което живее. 

Като творец той е определян като „третия в тройката на българската литература в първите 

десетилетия след Освобождението“ заедно с Иван Вазов и Константин Величков. Като 

общественик е „един разхвърлян, бунтуващ се дух, който не може да намери никъде 

трайна почва“. Той е личност, с която не само нашият град може да се гордее. 

Отбелязвайки през януари 2018 г. за пореден път паметта на нашия съгражданин, е редно 
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да удостоим с литературната награда още един бележит български творец с безспорни 

литературни заслуги.  

Предлагам на вниманието на Общински съвет - Елена номинацията на писателя, поета и 

драматурга Недялко Асенов Йорданов. 

Недялко Асенов Йорданов е роден на 18.01.1940 г. в гр. Бургас. Завършва гимназия в 

родния си град (1957) и българска филология в Софийския университет (1962). Работи 

като драматург в Бургаския драматичен театър (1963-83), като главен редактор на алманах 

„Море“ (1980-88), а от 1990 г. е драматург на театър „Възраждане“ - София.  

По-важни поетични книги: „Всичко ще изпитаме. Стихове“ (1963), „Когато ставаме бащи. 

Стихове“ (1965), „И все пак любов. Стихотворения“ (1968), „Лирика“ (1973), „Младостта 

си отива. Стихове“ (1977), „Любовна лирика“ (1958; 1978; 1979), „Няма време. 

Стихотворения“ (1981), „Стихотворения“ (1983), „Любовна лирика“ (1987), „Остаряваме 

бавно. Стихотворения“ (1991), „Не остарявай, любов“ (1991).  

Пише за театъра: „Ние не вярваме в щъркели. Пиеса“ (1968), „Въпрос на принцип. Любов 

необяснима. Мотопедът. Пиеси“ (1977), „Развод по български. Пиеса“ (1978), „Имате ли 

огънче. Комедия“ (1980). Много от пиесите са преведени и представяни в чужбина. 

Режисьор е от 1969 година. От тогава има 55 постановки на театрална сцена, предимно в 

Бургаския драматичен театър, в театър „София“, театър „Възраждане“, както и в други 

театри у нас и извън страната. 

Сатирични сборници: „Трендафил Акациев - поет на соцреализъма и демокрацията“ 

(1992), „Трендафил Акациев 2“ (1996) и „Трендафил Акациев 1, 2, 3“ (1998). 

Автор е на стихове, пиеси и роман в стихове за деца и юноши. Познат е на широката 

публика като автор на едни от най-известните хитове на българската естрада и популярна 

музика. 

Недялко Йорданов е носител на много награди, някои от които: 

- награда „Златен Орфей“ за цялостно творчество – 1997 г. 

- награда „Златна муза“ – 2004 г. 

- орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен – 2005 г. 

- националната награда за литература „Иван Вазов“ – 2007 г. 

- награда на името на проф. Марко Семов – 2007 г. 

- театралната награда на името на Невена Коканова за цялостно творчество – 2010 г. 

- орден „Стара планина“- първа степен – 2010 г. 

„Недялко Йорданов е сред малцината майстори на словото ни, които бяха и са на вълната 

на успеха преди и след 10 ноември 1989 г., които създадоха и създават творби, можещи да 

бъдат определени като лирико-драматични шлагери, като бестселъри за максимално 

голяма аудитория, без от това да страда качеството им”, заявява културоведът и критикът 

Борислав Гърдев. 

С огромния си принос в родната ни поезия, белетристика и театър той и в бъдеще ще 

заема своето престижно и почетно място. 
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С цялостното си творчество, с активната си гражданска позиция Недялко Йорданов се е 

утвърдил сред най-заслужилите наши автори и личности, продължители на делото на 

Стоян Михайловски, и  е достоен за наградата на името на великия еленски сатирик. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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. 61 от Наредбата за символите, почетните знаци, 

отличията и почетните звания в община Елена и по повод предстоящото честване на 162 

години от рождението на Стоян Михайловски, Общински съвет Елена 

Удостоява с литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски” за 2018 г. 

НЕДЯЛКО АСЕНОВ ЙОРДАНОВ. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил:  

 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

19.12.2017 г., 11:40 ч. 


