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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Удостояване на Йорданка Стефанова Грънчарова 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 удостоена г-жа Йорданка
Стефанова Грънчарова.
Йорданка Стефанова Грънчарова (Веселинова) e родена на 19 януари 1966 година в гр.
Елена. През 1984 г. завършва ЕСПУ „Иван Момчилов“ в родния си град, а през 1991 г.
придобива бакалавърска степен по „Начална училищна педагогика“ във
Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Започва работа като учител в
НУ „Иларион Макариополски“ в град Елена; впоследствие работи в училищата в с.
Майско и с. Беброво. От 1996 година до днес е част от учителския екип на СУ „Иван Н.
Момчилов“ - гр. Елена.
Още от втори клас активно участва в танцовия състав към Профсъюзния дом в гр. Елена.
Любовта към фолклора продължава и през студентските години. Играе в ансамбъл
„Искра“ в гр. Велико Търново. Мечтата ѝ е да създава красиви танци, които да носят
радост и усмивки на хората. През 1987 - 1989 г. завършва Факултета за обществени
професии със специалност „Хореография - ръководител на танцов състав“.
През 1994 година основава детски танцов състав, който става основа на днешната детскоюношеска танцова формация „Балканджийче“. И днес, в продължение на 25 години,
нейните поколения танцьори успешно покоряват национални и международни сцени, като
представят Елена и еленския дух, и предизвикват аплодисменти със своята всеотдайност и
вдъхновение.
Г-жа Грънчарова има безспорен принос за възпитанието на обич и вкус към българския
фолклор и традиции у подрастващите еленчани. Тя е една от тях – близка, но и
респектираща; блага, но и със своя неоспорим авторитет. През последните години
еленчани свикнаха да очакват загърнатите в ямурлуци коледарчета с техните наричания, и

усмихнатите лазарки, водени от г-жа Грънчарова, а на всеки общински празник
„момичетата и момчетата на Данчето“ са готови да предизвикат усмихнато настроение.
Нестихващата любов към децата и почитта към народната танцова традиция са в основата
на всеотдайната упоритост, с която тя дълги години буди духа на родния корен чрез
богатството на фолклора – извор на родолюбие и национална гордост. Поради това,
смятам, че г-жа Грънчарова заслужава отличието „Едностранен плакет“.
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. 65 от Наредбата за символите, почетните знаци,
отличията и почетните звания в община Елена, Общински съвет Елена
УДОСТОЯВА ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ГРЪНЧАРОВА С ЕДНОСТРАНЕН
ПЛАКЕТ.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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