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На основание чл. 10. от Статута на община Димитровград („Сл. вестник на град Ниш“ № 
28/14 – ревизиран текст, 72/15 и 156/16 и „Сл вестник Димитровград“,№ 7/18), член 3. от 
Решението за общински награди и грамоти по повод празника на община Димитровград („Сл. 
вестник на град Ниш“, № 61/06 и 108/16) и член 1. и 2. алинея 1. и 2. от Правилника за връчване 
на награди и грамоти по повод празника на Община Димитровград („Сл. вестник на град 
Ниш“,№ 61/06 и 108/16), Общинският съвет Димитровград на Официалната сесия, по време на 
работната част, проведена на 21.09.2018. година прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ГРАМОТИ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА  

НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 
 

Член 1. 
 Общинска грамота по повод празника на Община Димитровград – Рождество на 
Пресвета Богородица се връчва на: 
 

СТАВРОВ ЙОРДАН от с. Борово - Барйе, подполковник и писател за постигнатите 
резултати и ангажименти в областта на културния и обществения живот. В допълнение 
към професионалната военна служба, той пише, а неговите творби са свързани с родното село 
и Димитровград. Член е на Сдружението на малцинствените писатели в Словения. Пише и на 
сръбски език, а почти всичките му творби са преведени и на словенски език. Публикува няколко 
произведения в проза, романи и есета. По време на книжовни срещи в Словения непрекъснато, 
успешно популяризира и представлява своя роден край. Своите творби публикува в книжовни 
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списания в Словения, в Паралели, Балкански книжовен вестник...  

 
МАНОЙЛОВИЧ ИВИЦА Полицейски служител в СГП Димитровград, за постигнатите 

резултати в изпълняване на длъжностите свързани със защита и сигурност на 
държавната граница чрез разкриване и участване в разкриване и изясняване на 
престъпленията и нарушенията на закона. Чрез своите ангажименти той допринася за 
сигурността и лична сигурност на самите граждани на община Димитровград, дава 
забележителен принос за обществените интереси и правната система на страната. 

ЯСМИНКА МАНЧЕВ за постигнатите резултати и ангажимети в областта на 
културния и обществен живот. Ясминка Манчев, преподавател по начално образование чрез 
своята работа, ангажименти и резултати, оставя следа в областта на културата и медиите. В 
областта на журналистиката се доказва като изключителен журналист, водещ, автор на 
многобройни документални филми, продуцент на предавания за деца и младежи на сръбски и 
бъгарски език и е лице, което оставя своя отпечатък в местните медии почти две десетилетия. 
Тя е символ на представителите на града, както на местно равнище, така и на националните и 
международни събития. От 2013 год. работи като директор на Народната библиотека „ Детко 
Петров“ в Димитровград. 

 
Доцент Д-р НИКОЛОВ ВЕСНА, доцент и неврохирург по потекло от с. Изатовци, 

доктор в Клиниката за неврохирургия КЦ Ниш и доцент на Медицинския факултет в Нишкия 
Университет, с представителни референции и ангажименти в научни проекти. Освен 
професионални знания, притежава и големи морални и човешки качества.  

 
 Д-р РОСИЦА МЛАДЕНОВ – поради популяризиране на община Димитровград. 
Завършва СОУ Англел Кънчев и НПГПТО (Национална професионална гимназија за прецизна 
техника и оптика „Ломоносов“) и ВИТФИЗ Кърстьо Сарафов в София. Филмовото изкуство дава 
възможност за показване на различни таланти, а темата „Светът от моята гледна точка“ е пътят 
към душата и сърцето на младия човек. Първият български 3Д филм „Полет“ е заснет по 
сценария на ученичка на гимназията „Свети Свети Кирил и Методий“ в Димитровград, Р. 
Сърбия. Филмите „Купон“, „Юношески проблеми“, „Осъществена мечта“, „Полет“, „Ерма“, 
„Малки хора с големи сърца“, заснети по сценария на ученици от гиманзията „Свети Свети 
Кирил и Методий“, вдъхновени от фестивала на детското медийно изкуство „Арлекин“, 
получават престижни награди на Фестивала, а двама от учениците получават награди и на 
други международни фестивали. Драгана Ангелов, Марио Маринков и Тияна Кирков, Наталия 
Стоянович, Милица Златков, Милица Андрейев, Боян Станчев и Нина Васов, Яна Бошков, 
ученици на Гимназията от Димитровград, са между възнаградените за филми, заснети по техни 
сценарии. Благодарение на тях, млади хора от повече от двадесет страни са разбрали много 
неща за Димитровград: за хората, природата, талантираните деца, за община Димитровград, 
която подкрепя младежите в тяхното израстване и креативност. Филмът „Полет“ участва на 
международния фестивал в Грузия и получава първа награда за най-добра роля, която 
получава авторката на сценария, която играе и главната роля. Филмът „Малки хора с големи 
сърца“, получава и първа награда на Фестивала във Варна и специална награда на журито на 
Международния фестивал на филмовото изкуство за младежи в Грузия. Двигателят на тази 
благородна идея за креативността, като отражение на свободен дух и сътрудничество с млади 
хора от България и диаспората, е Росица Младенова – изключителна личност, режисьор в БНТ, 
доктор на науките в областта на филмовото и медийно изкуство, хоноруван преподавател в 
НАТФИЗ, голям професионалист и изключително посветена на работата си. Росица Младенова 
с любов и много отговорно работи с младите хора, насърчава ги, поддържа, подкрепя работата 
им и отделя много време и енергия за по-добър и по-хубав свят.  
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ФОНДАЦИЯ „ПРЕДСТАВИ СИ ЖИВОТА“ за постигнатите резултати в решаването на 
здравни и социални проблеми в община Димитровград. Тяхното мото е „Добрите дела са 
единственото богатство, което се увеличава чрез разделяне“, което те ежедневно доказват на 
практика. Те са разпознаваеми в обществеността поради всеотдайната помощ на жителите със 
здравни и социални проблеми. Фондацията помага на хората, със злокачествени заболявания, 
инвалиди, но и на хора със социални проблеми. Чрез техните инициативи се осигуряват 
средства за помощ на жителите, нуждаещи се от помощ.  

  
Член 2. 

 
 Решението влиза в сила в деня на приемане, а ще се публикува на таблото за обяви на 
Общинския съвет Димитровград и в „Сл. вестник Димитровград”. 
 

 

№ 06-87/2018-17/2 

В Димитровград, 21.09.2018 година 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД 
 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ  
                   Зоран Джуров, с.р. 

 
 
 

На основание чл. 10. от Статута на община Димитровград („Сл. Вестник на град Ниш“ № 
28/14- ревизиран текст, 72/15 и 156/16 и „Сл. вестник Димитровград“ №.7/18) от Решението за 
общински награди и грамоти по повод празника на община Димитровград („Сл. Вестник на град 
Ниш“, № 61/06), член 1. от Решението за изменения на Решението за общинските награди и 
грамоти по повод празника на община Димитровград („Сл. вестник на град Ниш“ № 108/16), от 
Правилника за връчване на награди и грамоти по повод празника на Община Димитровград 
(„Сл. вестник на град Ниш“, № 61/06) и член 1. от Правилника за изменения на Правилника за 
връчване на общински награди и грамоти по повод празника на община Димитровград („Сл. 
вестник на град Ниш“, № 108/16), Общинският съвет Димитровград на Официалната сесия, по 
време на работната част, проведена на 21.09.2018 година прие  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ОБЩИНСКА НАГРАДА ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА 

ДИМИТРОВГРАД 
 

Член 1. 
 

Общинска награда по повод празника на община Димитровград – Рождество на 
Пресвета Богородица, се връчва се, посмъртно на ДИМОВ ДЖОРДЖЕ, ветеринарен лекар от 
Димитровград, за ангажименти в областта на ветеринарната професия и отдаденост в 
изграждане на местното самоуправление в служба на гражданите, под формата на златна 
монета, кръгла форма, с диаметър 3 см, финост от 14к - 585,  с тегло 16 грама. На лицевата 
страна на златната монета е гербът на община Димитровград с текст отпечатан около герба, на 
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сръбски език „Рождество Пресвете Богородице“ и на български език „Рождество на Пресвета 
Богородица“. Под герба на Общината е отпечатана годината за която се връчва златната 
монета.  
 

Член 2. 
 

Решението влиза в сила в деня на приемане, а ще се публикува на таблото за обяви на 
Общинския съвет и в Сл. вестник Димитровград. 
 

 

№ 06-87/2018-17/1 

В Димитровград, 21.09.2018 година 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

 
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ 
           Зоран Джуров, с.р. 
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