
ДНЕВЕН РЕД – ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ОБЩИНА 
ЦАРИБРОД 21.09.2020 

1. Решение за връчване на общинска награда по повод празника на община 
Цариброд 

2. Решение за връчване на общински грамоти по повод празника на община 
Цариброд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

На основание член 10. алинея 1. от Устава на община Цариброд („Сл. вестник на 
община Цариброд“, № 6/19), член 2. алинея 1. и 3. и член 3. от Решението за общински 
награди и грамоти по повод празника на община Цариброд („Сл. вестник на град Ниш“, № 
61/06 и 108/16) и член 1. и член 2. алинея 1. и 3. от Правилника за връчване на награди и 
грамоти по повод празника на Община Цариброд („Сл. вестник на град Ниш“, № 61/06 и 
108/16), Общинският съвет на община Цариброд на заседанието, проведено на 21.09.2020 
година прие  
 

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

ЦАРИБРОД  
 

Член 1. 
 

Общинска награда по повод празника на община Цариброд– Рождество на 
Пресвета Богородица се връчва на МИЛОШ ГЮРГЕВСКИ за изключително ангажиране 
при изпълнение на работни задачи за подобряване на качеството на околната среда, под 
формата на златна монета, кръгла форма, с 3 см в диаметър, финност 14к – 585, тегло 16 
грама. На лицето на златната монета се намира гербът на община Цариброд с текст, 
написан около герба, на сръбски език „Рождество Пресвете Богородице“ и на български 
език „Рождество на Пресвета Богородица“. Под герба на Общината е гравирана годината, 
за която се връчва златната монета.  
 

Член 2. 
 

Настоящото Решение влиза в сила в деня на приемането му и ще бъде 
публикувано на таблото за обяви на Общинския съвет на община Цариброд и в „Сл. 
вестник на община Цариброд“. 

 

№: 06-112/2020-17/1 

В Цариброд, 21.09.2020 година 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                Зоран Джуров,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основание член 10. алинея 1. от Устава на община Цариброд („Сл. вестник на 
община Цариброд“, № 6/19), члена 2. алинея 1. и 2. и член 3.от Решението за общински 
награди и грамоти по повод празника на община Цариброд („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 Цариброд („Сл. вестник на град Ниш“, № 61/06 и 
108/16), Общинският съвет на община Цариброд на заседанието, проведено на 21.09.2020 
година прие  
 

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

НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД  
Член 1. 

 Общински грамоти по повод празника на Община Цариброд - Рождество на 
Пресвета Богородица се връчват на: 
 
 ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ за дарени 
медицински защитни средства и хуманитарна помощ на община Цариброд. 
 Посолството на Република България в Република Сърбия дари защитни костюми 
от най-високо качество на амбулаторията в Цариброд, за да се потисне епидемията от 
КОВИД 19, причинена от коронавируса. Също така, за най-уязвимите жители на нашата 
община, тя предостави пакети за хуманитарна помощ, всички с цел преодоляване на 
негативните социално-икономически последици от пандемията.  
 Посолството на Република България в Република Сърбия предоставя 
непрекъсната помощ на гражданите и организациите от територията на община Цариброд 
чрез подкрепа за различни проекти чрез програми за помощ на българите в диаспората. 
Дава изключителна подкрепа на органите на местното самоуправление, когато става 
въпрос за запазване и подобряване на културата, образованието и официалната употреба 
на езика и писмеността. То предоставя искрена и безрезервна подкрепа на страната ни по 
пътя към членство в Европейския съюз. 
 
 ДРАГУТИН ТОПИЧ за принос в развитието на атлетиката и промоция на 
атлетичните събития на територията на община Цариброд  
 Драгутин Топич е многократен шампион в страната ни в скок на височина. Той е 
световен шампион за юноши и притежател на световен рекорд за юноши. Той е бивш 
европейски шампион и е участвал в шест олимпийски игри. В момента работи като 
треньор по лека атлетика в своя клуб. Женен е за съпругата си Биляна и е баща на две 
дъщери - Ангелина и София. 

Участва няколко пъти в летния лекоатлетичен митинг Джъмп, който се провежда в 
Цариброд от 1995 година. Той е промоутър и треньор в лагера за Джъмп скачачи, който се 
провежда в Цариброд от 2017 г. Промоутър е на митинга Лъвски скок, който се проведе 
през 2019 г. и тази година. 

 Той е истински и искрен приятел на нашата община и местния атлетически клуб, 
чиито състезатели кани на всички събития, които организира. 
 
 Здравен дом Цариброд за принос в развитието на здравеопазването и 
успешна борба с коронавируса на територията на община Цариброд  

 Здравен дом Цариброд съществува като самостоятелна институция от 2007 г. и 
извършва дейности по първично здравеопазване на територията на Община Цариброд. 
Насърчава здравето и осигурява превантивни, диагностични, терапевтични и 



рехабилитационни услуги за всички категории жители в областта на общата медицина, 
педиатрията, гинекологията и акушерството, спешната медицинска помощ, 
поливалентните грижи, здравеопазването, стоматологията, физическата медицина и 
рехабилитация, радиологичната, ултразвукова и лабораторна диагностика . Също така 
предоставя услуги в областта на радиологичната диагностика, физикалната медицина, 
офталмологията, онкологията, хирургията, вътрешните болести и пневмофизиологичната 
защита. През 2019 г. тя извърши около 80 000 прегледа и предостави около 20 000 услуги 
и изследвания. 
 С началото на пандемията на коронавирус в Здравен дом Цариброд започна да 
работи амбулатория „Ковид“, която извършва ежедневни прегледи на пациенти със 
съмнение за инфекция. Трябва да се отбележи, че досега никой от служителите в тази 
клиника не е заразен и че всички останали служби на Здравния дом функционират 
нормално, въпреки тежката епидемиологична ситуация. 
 
 
 Общинската организация на Червения кръст Цариброд за постигнатите 
резултати в хуманитарна работа на територията на община Цариброд  

  
 Общинската организация на Червения кръст Цариброд е най-старата хуманитарна 
организация на територията на община Цариброд, а ежедневните й дейности се 
определят от работната програма.  
 В условията на пандемията на коронавируса, Червеният кръст Цариброд проведе 
акции за помощ на местното население, но и на други граждани на страната ни, както и на 
тези, които преминават през града ни като мигранти. 

 Имайки предвид голямата нужда от кръвна плазма, която се използва при 
лечението на пациенти с коронавирус, Червеният кръст Цариброд със своите доброволци 
проведе три акции на доброволно кръводаряване. 
 
 Червеният кръст Цариброд раздаде стотици хранителни и хигиенни пакети на 
гражданите на Цариброд, благодарение на помощта, оказана от Сръбския Червен кръст, 
Министерството на труда, заетостта, ветераните и социалните въпроси и посолството на 
Република България в Сърбия, компанията Лидъл, Швейцарската агенция за развитие и 
сътрудничество и много други. 
 
 БО ЦАРИБРОД за принос в развитието на спорта и промоция на баскетбола 
на територията на община Цариброд. 
 Баскетболният отбор Цариброд е основан през 1945 г. и тази година отбелязва 75 
години работа и съществуване. Това е един от четирите най-стари отбора в бивша 
Югославия, за което свидетелства споменът на Небойша Попович, легендата и стожера 
на югославския баскетбол, публикуван във всекидневника "Политика". Първият гостуващ 
отбор в тогавашния Цариброд е отборът на БО Червена звезда, тъй като по това време не 
е имало с кого да се състезава, а заедно с Раднички от Белград отново гостуват през 1963 
г. при откриването на баскетболното игрище в СЦ Парк. 
 БО Цариброд е бил баскетболен промоутър и разсадник на таланти в тази част на 
Сърбия в продължение на много години, а много от неговите играчи в кариерата си са 
играли за отбори с по-висок ранг като Беко, Студент и Пирот. Този отбор се гордее и с 
играчи в националния отборт в по-младите категории, които са играли за националните 
отбори на страните от региона. 

 



В продължение на много години той успешно организира баскетболно събитие, наречено 
Дните на баскетбола.  

 
Член 2. 

 
 Настоящото Решение влиза в сила в деня на приемането му и се публикува на 
таблото за обяви на Общинския съвет Цариброд и в „Сл. вестник на община Цариброд“. 
 

 
№: 06-112/2020-17/2 

 В Цариброд, 21.09.2020. године 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД  
                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  

                   Зоран Джуров, с.р. 
 
 

 


