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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 - _____ /___ .01.2020 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 
 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

  

Относно: Удостояване на Владимир Зарев с литературна награда  „Почетен знак 

„Стоян Михайловски” 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Във връзка с отбелязване 144 години от рождението на Стоян Михайловски със свое 

Решение № 174 от 29.12.2000 г. Общински съвет – Елена приема Правила за удостояване с 

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

Михайловски”. През 2017 г. тези правила са отменени и регламентът за присъждане на 

литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ намира място в новоприетата 

Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, 

приета с Решение № 93 / 04.09.2014 г. на Общински съвет Елена, изменена и допълнена с 

Решение № 40 / 28.03.2019 г. 

Носители на наградата през годините са: 

 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 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; 

 За 2018 г. - писателят, поет и драматург Недялко Йорданов; 

 За 2019 г. - Теодора Димова – писател и драматург. 

В изпълнение на чл. 60 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и 

почетните звания в община Елена, предлагам носител на  литературната награда  

„Почетен знак „Стоян Михайловски” за 2020 година да бъде писателят Владимир 
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Пантелеев Пантев, с псевдоним Владимир Зарев - емблематичен автор в съвременната 

българска литература, разказвач от европейски ранг.  

Роден в София през 1947 г., завършил българска филология в СУ „Свети Климент 

Охридски“, редактор на списание „Съвременник“, той е автор на над 18 книги, между 

които трилогията „Битието“, „Изходът“, „Законът“, култовия роман „Разруха“, романите 

„Лето 1850“, „Поп Богомил и съвършенството на страха“, „Хрътката“, „Хрътката срещу 

Хрътката“, „Орлов мост” и др. Пише във всички литературни жанрове – романи, повести, 

разкази, стихове, дава интервюта и публикува стотици коментари по актуални теми от 

обществения живот. През 2013 г. излиза телевизионният сериал „Дървото на живота“, 

екранизация по романа му „Битието“. Негови творби са превеждани в Чехия, Полша, 

Унгария, Румъния, Турция, Хърватия, Сърбия, Германия, а „Разруха“ става бестселър в 

Германия и САЩ. Последният му роман „Чудовище“, излязъл през 2019 г., също се 

превръща в ярко явление за българската литература. 

Зарев е носител и на множество отличия, сред които националните литературни награди 

„Иван Вазов“, „Елин Пелин“, държавното отличие „Свети Паисий Хилендарски“ и ордена 

„Стара планина“ - I степен. 

С цялостното си творчество, с мястото, което заема в съвременната българска литература, 

с активната си гражданска позиция Владимир Зарев е сред българските автори и личности, 

които безспорно могат да се нарекат продължители на делото на Стоян Михайловски и да 

бъдат сред носителите на литературната награда.  

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. 59, чл. 60 и чл. 61 от Наредбата за символите, 

почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, Общински съвет Елена   

УДОСТОЯВА ВЛАДИМИР ЗАРЕВ С ЛИТЕРАТУРНАТА НАГРАДА „ПОЧЕТЕН 

ЗНАК „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”. 

 

 

 

С уважение,  

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил:  

Цветана Гайдарова, главен експерт „ОКВ“ 

20.01.2020 г. 


