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МАРЧИНГ БЕНД „MARCHING STARS“

Ивайла Цачева
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица

„Маршируващи звезди“ (Marching Stars) е представителен училищен мар-
чинг бенд към община Златица и СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Зла-
тица. Създаден е от Тодор Цачев в резултат на партньорството между община 
Златица, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и фондация „Америка за Бълга-
рия“.

Всичко започва през пролетта на 2011 година, когато Тодор Цачев се сре-
ща с директора на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – г-жа Нели Стефано-
ва, и представя проекта си за училищен оркестър по американски модел. Тя 
прегръща идеята и напътства ръководителя за начина, по който може да се 
осъществи – а именно чрез община Златица. В училището директорът орга-
низира представянето на проекта пред учениците от V до VII клас, избора на 
16 деца и осигурява място за репетиции. Благодарение на община Златица, в 
лицето на тогавашния кмет г-жа Нонка Каменова, се осигурява хонорар на 
ръководителя, а музикалните инструменти Тодор Цачев закупува със собст-
вени средства. 

След усилени репетиции през лятото децата изпълняват няколко произ-
ведения, а мажоретният състав на училището се присъединява към бенда и 
двата състава се обединяват в един – „Маршируващи звезди“. Обнадежден 
от постигнатите резултати, ръководителят им кандидатства за грант от фон-
дация „Америка за България“. От Фондацията са възхитени от случващото се 
в Златица и отпускат почти веднага необходимите средства за развитието на 
състава. Учителите и училищната администрация оказват доброволна помощ, 
а НЧ „Хр. Смирненски – 1889 г.“ предоставя материалната си база за провеж-
дането на репетиционния процес и концертни изяви. Това дава силен тласък 
на заниманията и предначертава последвалите успехи. Следват многобройни 
престижни изяви, концерти, подготвителни лагери и туристически походи. 
Всички тези събития дават на децата широк поглед върху света и оставят не-
забравими спомени. 

Съставът придобива популярност в страната след достигането на полуфи-
нал в телевизионното предаване „България търси талант“ през 2014 г. Мно-
гократно е канен на събития, организирани от Американското посолство, 
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Столична община, Американската търговска камара, фондация „Америка за 
България“. Участва на джаз-фестивала в гр. Банско и изнася концерт на 2000 
метра надморска височина в Пирин планина. Участва в снимките на серийния 
филм „Шменти-капели: Легендата“, като някои от децата имат епизодични 
роли. Наскоро участва в откриването на най-големия детския научен център в 
Югоизточна Европа – „Музейко“. Тържествената им музика звучи на всички 
празници в гр. Златица и Средногорието. Тези и още много други успехи са 
резултат от усилена работа с ясна концепция за развитие.

Обучението по музика и овладяването на музикален инструмент е има-
ло огромно значение за образованието в древните култури. Още древните 
хора за знаели за преимуществата, които дава на децата такъв вид занима-
ние, потвърждаващи се и от съвременните психолози. Това знаят и хиляди-
те училища в Западна Европа и САЩ, поддържащи свои училищни оркес-
три. Да осигури европейско образование на учениците си, е и основната 
цел на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и марчинг бенд „Marching Stars“ 
е част от този стремеж. Обучението в бенда е изградено така, че да възпи-
тава учениците в отговорност и дисциплина като основна предпоставка за 
качествено образование, придобиване на социални умения и постигане на 
успехи в личен и професионален план. На тази база се развиват и умения-
та за работа в екип, бързо адаптиране, лоялност, креативност, коректност, 
организираност, сътрудничество, уважение към мнението на околните. 
Децата, изучаващи музикален инструмент, показват по-високи резултати 
на различни видове тестове и се развиват като по-завършени и целена-
сочени личности. Йерархичната структурата на марчинг бенд „Marching 
Stars“ представлява умален модел на много организации и компании (ръ-
ководители – подчинени, старши – младши). Дава се възможност на децата 
от малки да се запознаят с общовалидните правила на работата в екип и 
конкретните отговорности, които трябва да поемат, когато са част от нещо 
общо. Интересното е, че въпреки високите изисквания на децата им е ин-
тересно и с радост ги изпълняват. Това показва, че се чувстват комфортно, 
когато има правила, валидни за всички, и всеки знае своите задължения и 
отговорности. 

През годините марчинг бенд „Marching Stars“ се превърна в емблема на 
община Златица и СОУ „Св. Паисий Хилендарски“. „Бенда“, както всички в 
Златица наричат състава, се превърна в неизменна част от културния живот 
на града и олицетворява младежкия дух и устрема на златичани към развитие 
и грижа за децата. 

Поздравления към марчинг бенд „Marching Stars“
 „Маршируващи звезди“ от гр. Златица. Обичаме ви!

Росен Плевнелиев – президент на Република България 
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Благодаря специално на марчинг бенд „Маршируващи звезди“ от гр. Зла-
тица. Вие сте невероятни и бих искал да чуя повече изпълнения от вас. По-
желавам ви много успехи!

 Н.Пр. Джеймс Уорлик – посланик 
на Съединените американски щати в България

Dear Todor,
Thank you for the wonderful performance.We in the Embassy very much 

appreciate your willingness to assemble at such short notice, organize the trip to 
Sofi a, and provide such wonderful American-style entertainment. I wish you much 
success with Marching Stars!

Ken Moskowitz – US Embassy Public Affairs Counselor
 Специални поздравления на тези прекрасни деца от Златица. Нека да са 

щастливи и успешни!
Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, 
на откриването на изложбата „Америка е“ в София 

„Редовното практикуване на музикален инструмент променя архитекту-
рата на мозъка и активизира дейността му. То може да се използва като 
терапия за подобряване на паметта, езиковите и познавателните умения. 
В резултат човек мисли по-бързо, започва умело да планира действията си и 
става по-чувствителен към емоциите на околните. Свиренето на музикален 
инструмент повишава коефициента на интелигентност с над 7 пункта у 
деца и възрастни. Когато деца учат музикален инструмент, те стават по-
дисциплинирани, внимателни и предвидливи. Всичко това спомага за по-висо-
ки академични постижения, правейки децата по-интелигентни. Музиката 
улеснява ученето на чужди езици и тълкуването на емоциите на околните по 
тона им, защото изостря слуха и възприемчивостта.“

Лутц Йенке, психолог от Цюрихския университет 
пред вестник „Дейли Телеграф“

MARCHING BAND “MARCHING STARS”

 Mrs. IvaylaTsacheva
“St. Paisii Hilendarski” High School

Zlatitsa, Bulgaria
E-mail: sou_zlatica_06@abv.bg


