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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Удостояване на Теодора Димитрова Димова с литературна награда
„Почетен знак „Стоян Михайловски”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
По повод честването на 146 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”. През 2017 г. литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“
става част от новоприетата Наредба за символите, почетните знаци, отличията и
почетните звания в община Елена.
В годините, лауреати на наградата са:
- 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;
- За 2015 г. – писателят, поет и драматург Георги Господинов;
- За 2016 г. – писателят и сценарист Георги Мишев;
- За 2017 г. – писателят, поет и краевед Христо Медникаров;
- За 2018 г. - писателят, поет и драматург Недялко Йорданов.
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“ заедно с Иван Вазов и Константин Величков.
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. И сега през
май, в месеца изобилстващ от културни изяви и събития, отбелязвайки за пореден път
паметта на нашия съгражданин, е редно да удостоим с литературната награда бележит
български творец - автор, с безспорни литературни заслуги.
Предлагам на Вашето внимание номинацията за литературната награда „Почетен знак
„Стоян Михайловски“ – писателя и драматурга Теодора Димитрова Димова.

Теодора Димова е родена през 1960 в гр. София. Завършва английска филология в СУ „Кл.
Охридски“. Работи като преводач, преподавател и като редактор в програма „Христо
Ботев” на БНР. Специализирала е драматургия в „Royal Court Theatre” в Лондон. Първата
й пиеса „Фюри“ печели през 1987 година награда на конкурс в БНР и през 1999 г. е
публикувана в сборника „Нова българска драма“.
Следват пиесите „Стая № 48“, „Ерикепайос“, „Калвадос, приятелю“ (публикувана в
„Литературен вестник“, записана в БНР), „Игрила“ (публикувана в сп. „Глас“), „Платото“,
„Неда и кучетата“. През 1999 г. последните три пиеси излизат в самостоятелна книга. През
следващата година пиесата й „Стопър“ печели Първа награда на прегледа на Нова
българска драма в Шумен и Специалната награда на името на Маргарит Минков на
Третия национален конкурс по драматургия. Получава също и номинация за драматургия
на Съюза на артистите за 2000 г. През 2001 пиесата й „Замъкът Ирелох“ печели субсидия
за постановка в надпревара с драматурзи от почти всички балкански страни. Участвала е в
международни уъркшопи по драматургия във Варна, Будапеща, Охрид и Лондон. За
периода 1999 – 2005 г. има шест поставени пиеси.
През май 2001 излиза първият и роман – „Емине“. Отзивите за него са повече от
блестящи. Вторият издаден роман на Теодора Димова, излязъл от печат през 2005 г. –
„Майките“, печели голямата награда за 2004 г. в литературния конкурс „Развитие“ за нов
български роман. През юни 2006 г. същият получава Голямата награда за
източноевропейска литература, присъдена от международно жури във Виена. Книгата има
11 издания у нас и е публикувана на 9 езика, между които немски, френски, руски, полски,
унгарски, словенски и др.
Следват романите „Адриана“ (2007) и „Марма, Мариам“ (2010). Последният печели в
годината на издаването си националната награда за литература „Христо Г. Данов“. В края
на 2013 г. излиза романът „Влакът за Емаус“. Книгата печели наградата за проза на портал
„Култура“ за 2014 г. Повестта „Първият рожден ден“ излиза от издателство „Сиела“ в
края на 2016 г.
Един от последните й трудове е книгата с християнски есета “Зове овцете cи по име”.
Нейната премиера е във „Варфийските читатели“.
Освен споменатите по-горе награди, Теодора Димова е носител и на:
- Първа награда за Източноевропейска литература на КултурКонтакт и издателство
Визер, Австрия, 2007
- Награда за литература на София, 2007
- Награда “Сирак Скитник” на БНР за принос в българската култура, 2007
- Награда “Аметистова роза” на АБК
- Награда “Златен Ключ” на Класик FM радио
- Награда “Развитие” за непубликуван роман
- Награда за белетристика на Сдружение на българските писатели
С цялостното си творчество, с мястото, което заема в съвременната българска литература,
с активната си гражданска позиция, Теодора Димова се нарежда сред плеядата български
автори и личности, продължители на делото на Стоян Михайловски и е достойна за
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наградата на името на великия и неповторим български писател, публицист и
общественик, поет-философ и сатирик, майстор на баснята и епиграмата.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание 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 чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от Наредбата за символите,
почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, Общински съвет Елена
УДОСТОЯВА ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ДИМОВА С ЛИТЕРАТУРНАТА НАГРАДА
„СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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