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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 Иван Герасимов Станков с литературна награда  „Почетен 

знак „Стоян Михайловски” за 2022 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ 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 Наредбата 

за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, приета с 

Решение №93 / 04.092014 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. – Георги Данаилов; 

- За 2014 г. – Стефан Цанев; 

- За 2015 г. – Георги Господинов; 

- За 2016 г. – Георги Мишев; 

- За 2017 г. – Христо Медникаров; 

- За 2018 г. – Недялко Йорданов; 

- За 2019 г. – Теодора Димова; 

- За 2020 г. – Владимир Зарев; 

- За 2021 г. – Людмил Станев. 

Съгласно чл. 60 от Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания 

в община Елена, предлагам носител на литературната награда „Почетен знак „Стоян 

Михайловски” за 2022 година да бъде писателят Иван Станков – писател, литературен 
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критик, преводач на съвременна румънска литература, професор по История на 

българската литература, преподавател във ВТУ „Свети свети Кирил и Методий“. 

Роден е на 30.11.1956 г. в с. Гомотарци, Видинско. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий”, специалност „Българска филология” през 1983 г., а от 1985 г. работи в катедра 

„Българска литература”. Защитава докторска дисертация през 1995 г.  

Издал е 4 сборника с разкази - „Спомени за вода" (2014), „Улици и кораби” (2017), „Имена 

под снега” (2019) и „Вечерна сватба” (2021).  

Автор е на десетки публикации, статии, рецензии и изследвания върху творчеството на 

български и чуждестранни автори. Научните интереси на професор Иван Станков са в 

областите: Българска литература на ХХ век, Съвременна българска литература, 

Митология и Историософия 

Носител на националната награда „Елиас Канети“ 2021, както и на наградата на Община 

Велико Търново, раздел „Култура“ за 2021 г., и наградата на издателство „Хеликон“ през 

същата година. 

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 Наредба за символите, 

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

Удостоява професор Иван Герасимов Станков с литературната награда „Почетен 

знак „Стоян Михайловски“ за 2022 г. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, Директор дирекция ХДИРПС 

18.01.2022 г., 14:10 ч. 

 


