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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 проф. Анчо Калоянов (творчески псевдоним на Анчо 

Йорданов Анчев) с литературна награда  „Почетен знак „Стоян Михайловски” за 

2023 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; 

-           За 2022 г. - Иван Станков. 

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

в община Елена, предлагам носител на литературната награда „Почетен знак „Стоян 
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Михайловски” за 2023 година да бъде професор Анчо Калоянов – писател, литературен 

критик, преводач на съвременна румънска литература, професор по История на 

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

Анчо Калоянов (творчески псевдоним на Анчо Йорданов Анчев) е роден на 25 септември 

в с. Бъзовец, Русенско. През 1968 г. завършва специалност „Българска филология“ във 

ВТУ „Свети свети Кирил и Методий“. От 1972 г. започва неговия път като университетски 

преподавател. Освен професор по Български фолклор в катедра „Българска литература“, 

той е изтъкнат етнолог, медиавист, изследовател на българската митология, автор на 

множество научни книги, статии и студии, сред които се откроява петтомният академичен 

труд „Славянската православна цивилизация“. 

Писателският път на Анчо Калоянов започва с издаването на сборник с разкази 

„Последното жито на лятото“ (1970). Следват сборниците с новели „Селищна могила“ 

(1976), „Седмият живот“ (1981), сборник есета „Престолнина“ (1985) и романът за юноши 

„Търсачи на Слънцеград“ (1987) Особено място в творчеството му заема романовата 

трилогия „Димитър Злочести и Войводата Патрев“, „Див огън“ и „Девети“, издаване 

многократно. Те пресъздават времето на Априлското въстание, Първата световна война и 

дните около 9 септември 1944 г. Публикувал е изследванията „Български митове“ (1979), 

„Българското шаманство“ (1995), „Старобългарското езичество“ (2000; 2002) и 

„Старобългарските шамани. Религиозен опит и социални функции (VIII-XII в.)“ (2003). 

Почетен професор на ВТУ „Свети свети Кирил и Методий“, носител на наградата „Христо 

Г. Данов“ за цялостен принос в националната книжовна култура (2017 г.) и наградата 

„Култура“ на Община Велико Търново (2018 г.) 

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 Анчо Йорданов Анчев (Анчо Калоянов) с литературната 

награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2023 г. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор на дирекция ХДИРПС 

01.03.2023 г., 13:30 ч. 


