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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Удостояване на Виктория Костадинова Славчева с едностранен плакет
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с предстоящия празник на град Елена, 21 май „Свети равноапостоли
Константин и Елена”, предлагам с едностранен плакет да бъде удостоенa г-жа Виктория
Костадинова Славчева.
Виктория Славчева е родена на 14 юни 1967 г. в гр. Елена. Учи последователно в НУ
„Иларион Макариополски“ и ЕСПУ „Иван Момчилов“, което завършва с отличие и
сребърен медал. Трудовият ѝ стаж започва в Завод за стъкло „Интериор“ в гр. Елена, след
което става учител последователно в НУ „Иларион Макариополски“ - гр. Елена, Основно
училище - с. Хъневци, Основно училище - с. Беброво, Основно училище - с. Константин.
Едновременно с това следва задочна форма на обучение във ВМЕИ - гр. Габрово, където
се дипломира през 1994 г. със специалност „Електронна техника и микроелектроника“ и с
много добър успех. По време на следването придобива и педагогическа правоспособност.
Упорита, уверена, че нейното призвание е учителската професия, през 1995 г. започва
обучението си в Тракийския университет по специалността „Начална педагогика“. Работи
като начален учител вече 23 години – една година в НУ „Иларион Макариополски“, а след
това в СУ „Иван Н. Момчилов“ в гр. Елена.
Стремежът ѝ към творчески изяви и безспорният ѝ талант са друга част от личностното ѝ
развитие. Виктория дебютира успешно със самодейния театрален състав към читалище
„Напредък - Елена - 1863“ - гр. Елена. Има изяви и в театралните постановки в Завода за
стъкло. Личи пиететът ѝ към сцената.
Неуморима и сърцата, Виктория Славчева търси нови предизвикателства и ги реализира с
творческа енергия в естетиката на съвременното танцово изкуство. През 1999 г. сформира
ученически състав за модерни танци „Вѝктори“ към читалище „Напредък - Елена - 1863“ гр. Елена. През годините съставът има редица успешни изяви на еленска сцена, участва на
различни фестивали, печели награди, включително специална награда на фестивал в гр.

Димитровград. И до днес талантливите момичета от балет „Вѝктори“ радват публиката.
Не толкова стремежът към себеизява, а любовта на Виктория Славчева към танца,
желанието ѝ да работи за децата на град Елена, да ги приобщава към света на изкуството,
са в основата на нейните успехи.
Обичта към родния град я кара да търси нови и нови предизвикателства. През 2011 г. под
нейно ръководство е осъществена идеята за първи път в нашия град да има мажоретен
състав. Той внася по нов начин в културната атмосфера на града красота, усещане за
съпричастност и празнично настроение. Достойното му представяне на училищни и
градски тържества, в детския фестивал „Раховче“, в прегледа на училищните оркестри и
фанфарна музика в гр. Свищов и гр. Вършец, носят заслужени отличия.
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 чл. 65, ал. 1 от Наредбата за символите, почетните
звания, отличията и почетните знаци в община Елена, заради всеотдайността ѝ и приноса
ѝ към културния живот и работата с децата в община Елена, и особено заради заслугите ѝ
за създаване на ученическия мажоретен състав към СУ „Иван Н. Момчилов“, Общински
съвет Елена
УДОСТОЯВА ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА СЛАВЧЕВА С ЕДНОСТРАНЕН
ПЛАКЕТ.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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