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изх. № РД.01.02 - _____ / 19.12.2014 г. 

 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Удостояване на Георги Господинов Георгиев с литературна награда за 

философско-морализаторска поезия и проза - „Почетен знак „Стоян Михайловски” 

  

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое Решение № 174 от 29.12.2000 г., във връзка с предстоящото тогава честване на 

145 години от рождението на Стоян Михайловски, Общински съвет – Елена е приел 

Правила за удостояване с литературна награда за философско-морализаторска поезия и 

проза - „Почетен знак „Стоян Михайловски”. 

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 драматург Стефан Цанев. 

През времето от 2004 до 2013 г. литературната награда не е присъждана.  

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

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

първите десетилетия след Освобождението“. 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. Чествайки на 7 януари 2015 г. 160 години от 

рождението на нашия съгражданин, редно е да удостоим с литературната награда бележит 

български творец.  

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

драматурга Георги Господинов Георгиев, известен като Георги Господинов.  

Георги Господинов Георгиев е роден е на 7 януари 1968 година в гр. Ямбол. Завършва 

българска филология в Софийския университет, а по-късно става доктор по Нова 
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българска литература към Института за литература на БАН с дисертация на тема „Поезия 

и медия: кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на ХХ век“ 

(издадена от „Просвета“, 2005) и работи като литературовед в Института по литература на 

БАН от 1995. От 1998 до 2000 г. е хоноруван преподавател в НБУ по писане на есе (1998), 

а по-късно по съвременна българска литература (1999-2000). 

Редактор е на „Литературен вестник“, седмичен колумнист на в. „Дневник“ и редактор за 

България на излизалото в Оксфорд литературно списание „Orient Express“.  

Творчеството на Георги Господинов е изключително разнообразно. Започва с поетични 

изяви, които са забелязани както от търсещите читатели, така и от критиката. (1992, 

Национална литературна награда за дебют, Награда на Сдружение на български писатели 

за книга на годината на Сдружението на българските писатели - 1998). Като писател 

дебютира с романа „Естествен роман“, който веднага е забелязан и получава Специалната 

награда на конкурса „Развитие“ (за ръкопис на роман), и е издаден в седем издания на 

български. Това е най-превежданата българска книга след 1989 г. Преведен е на 21 езика и 

получава положителна оценка от уважавани чужди литературни издания. Вторият роман 

„Физика на тъгата“(2012г.) през 2013 г. печели наградата „Български роман на годината“ 

на Националния дарителски фонд „13 века България“, а през 2014 г. е номиниран за 

четири международни награди.  

Междувременно авторът има редица успешни изяви, използвайки разказа и драмата. 

Пиесата „D.J.“ (съкращение от Дон Жуан) печели годишната награда „Икар“ за най-добър 

български драматургичен текст за 2004. През 2005 г. става носител на наградата „Аполон 

Токсофорос“ връчвана на Празниците на изкуствата „Аполония“ в гр. Созопол за 

изключителен принос в развитието на българската култура и представянето й зад граница. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с Правила за удостояване с литературна награда 

„Почетен знак „Стоян Михайловски”, приети с Решение № 174 от 29.12.2000 г. и по повод 

предстоящото честване на 160 години от рождението на Стоян Михайловски, Общински 

съвет – Елена 

Удостоява с литературната награда за философско-морализаторска и религиозна 

поезия и проза - „Почетен знак „Стоян Михайловски” за 2015 г. Георги Господинов 

Георгиев. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


