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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Удостояване на Георги Мишев Иванов с литературна награда за философско-

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

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

По повод честване на 145 години от рождението на Стоян Михайловски, със свое Решение 

174 от 29.12.2000 г. 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: 

• 2001 г. – проф. д-р Иван Славов 

• 2002 г. – редакцията на в. „Стършел” 

• 2003 г. – писателят Георги Данаилов 

• 2014 г. – писателят драматург Стефан Цанев 

• 2015 г. – писателят, поетът и драматургът Георги Господинов. 

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

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

има усета много по-прецизно от мнозина свои съвременници да отразява променящата се 

структура и основа на обществения договор на своето време. 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.  

Отбелязвайки за пореден път паметта на нашия съгражданин, е редно да удостоим с 

литературната награда бележит български творец.  

Предлагам на вниманието на Общински съвет - Елена номинацията на журналиста, писателя, 

сценариста Георги Мишев Иванов, известен като Георги Мишев.  

Георги Мишев Иванов е роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав, Ловешко. Завършва 

Техникума по ветеринарна медицина „Цанко Патарински“ в Ловеч (1953) и журналистика в 

Софийския държавен университет (1958). 

Започва творческата си дейност като журналист, но скоро е изкушен от желанието да тръгне 

по пътя на писател. Първата му книжка „Осъмски разкази“ е последвана от сборници 
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разкази, повести. Прозата на Георги Мишев се налага сред  читатели и критици със своята 

гражданска ангажираност, с честна позиция, чистосърдечното си негодувание  срещу 

отрицателните явления в обществото ни. Творбите му, които са изпълнени с доброта и 

съчувствие към обикновения човек и безкомпромисно чувство за справедливост, привличат 

вниманието на творците от сферата на киното и стават заглавия на филми, влезли в златния 

фонд на българското кино. Достатъчно е да споменем „Вилна зона“, „Дами канят“, „Момчето 

си отива“, „Селянинът с колелото“, „Дунав мост“. С него в киното работят известни имена 

като режисьорите Едуард Захариев, Иван Андонов, Людмил Кирков. Филмите печелят 

международни награди в Локарно, Карлови вари, Москва и други. Смият той получава като 

сценарист специалната награда на ХV фестивал на българския игрален филм (1978).  

Не са малко и литературните отличия на Г. Мишев, между които Конкурс на в. „Труд“ 

„Златният ланец“(1998), Националната награда за детска литература „П. Р. 

Славейков“(2003), Голямата награда за литература на СУ „Климент Охридски“(2006), 

Национална награда за хумор и сатира „Райко Алексиев“ на община Пазарджик(2014), 

Националната литературна награда „Йордан Йовков“(2015).   

Председател е на Обществения комитет за екологична защита на Русе от създаването му на 8 

март 1988 г. Народен представител в VII-мо Велико народно събрание (1990-1992). 

Високоморалната проза, безкомпромисна и непримирима към недъзите на обществото, 

правят нейния автор Георги Мишев достоен за наградата, носеща името на великия еленски 

сатирик. 

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., 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 2016 г. Георги Мишев Иванов. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


