
 

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 http://www.elena.bg 

 
изх. № РД.01.02 - ______ / 02.03.2023 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 Виктория Емилова Бешлийска 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. 
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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 2023 година да бъде Виктория Бешлийска – писател и езиковед. 

Родена е и израства в Плевен. Завършва местната математическа гимназия „Гео Милев“, 

след което изучава „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Впоследствие 

работи като учител по Български език и литература и като редактор на списания и 

художествена литература. Има 8-годишен опит в сферата на маркетинга като копирайтър 

и продуктов мениджър. 

През 2020 и 2022 г. Издава романите „Глина“ и „Сърце“. 

За първия получава следните награди и номинации: 

- Книга на годината (2021) според предаването на БНТ „Библиотеката“; 

- Книга на годината (2021) според книжарите на книжарници „Хеликон“; 

- Българска номинация за Дебют на годината (2022) на наградите „Еврокон“. 

Автор е на фейсбук-страницата „По дирите на думите“, която търси, открива и събира 

старинни български думи, лични истории и спомени. В нея особено място заемат и  думи 

от Еленския край. Страстта на авторката към миналото и позабравените думи на 

българския език са отразени в дебютния ѝ роман „Глина“ 

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 Виктория Емилова Бешлийска с литературната награда „Почетен знак 

„Стоян Михайловски“ за 2023 г. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор дирекция ХДИРПС 

01.03.2023 г., 15:30 ч. 


