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2Има такива полицаи

Милосърден жест
(от 1 стр.)   се подкрепят 
бедните преди празници, а 
това да се случва непрекъс-
нато. „Освободихме даре-
ните храни от ДДС, така че 
всичко, което е излишно, а 
се произвежда и пълни ма-
газините, да отива при хо-
рата, които имат нужда от 
него. Вие най-добре знаете, 
защото тези хора всеки ден 
са тук в храмовете, аз също 
знам много добре, защото 
всеки ден те са и в моята 
приемна - колко много са 
бедните хора и колко много 
имат нужда те от подкрепа. 
А в същото време се пиле-
ят и се разхищават храни. 
Борбата срещу разхищени-
ята е едно от средствата да 
се преборим с глада” – зая-
ви Мая Манолова. 

От своя страна архиерей-
ският наместник на храма 
Славчо Проданов благода-
ри на омбудсмана за про-
тегнатата към бедните хора 
ръка. „Милосърдието тряб-
ва да се проявява не само 
с молитва, а и с помощ при 
нужда. Все по-често ми-
ряните не ни питат къде е 
милостивия Господ, а къде 

са милостивите ближни. Но-
сете тази доброта и Бог ще 
ви благослови”, каза още 
свещенослужителят. Пред 
джамията лично областният 
мюфтия Енвер Яхов очаква-
ше омбудсмана. С думи на 
признателност, от името на 
всички мюсюлмани, той й 
благодари за щедростта и 
добрината.

Хората през сълзи, бла-
годаряха на Мая Манолова, 
която организира кампа-
нията и по този начин оси-
гурява малка празничност 
за трапезата им. Други пък 
използваха възможността 
да я запознаят с лични про-
блеми и да потърсят съдей-
ствие от нея. В тази връзка 
тя обеща да организира 
приемна за гражданите 
в дните след Великден. 
Манолова заяви още, че 
ще продължава да прави 
всичко, което е по сили-
те й, за да се бори срещу 
бедността, за повишаване 
на доходите, пенсиите и 
най-вече колкото се може 
повече храна да стига до 
трапезата на хората, които 
имат нужда от подкрепа. 

Пореден конкурс 
(от 1 стр.)  Оценяването на 
околоблоковите простран-
ства в конкурса, който се 
провежда за пети път, ще се 
извърши на 19 април от коми-
сия от експерти на общинска 
администрация. Основните 
критерии, носещи точки в 
класирането са естетическия 
вид на околоблоковото прос-
транство; разнообразието 
на използваните растител-
ни елементи /цветя, храсти, 
дървета/; наличие на парко-
во оборудване като кошче-
та, пейки, беседки, настилки, 
пътеки и други; използване 
на отпадъчни материали за 
аранжиране на простран-
ството; площта на поддър-
жаната територия и устойчи-
востта на инициативата. 

Под внимание ще се вземе 
и броя на лицата, участващи 
в изграждането и поддър-
жането на околоблоковото 
пространство, като всички те 
трябва да бъдат представени 
в списък с имена и подписи. 

Община Търговище ще толе-
рира участниците, които се 
включват за първи път в кон-
курса с предвидени допълни-
телни точки. Оценка ще носят 
и решения от общо събрание 
на етажната собственост за 
участие в конкурса и за из-
ползването на спечелената 
награда.

Наградените ще бъдат 
стимулирани със средства за 
поддръжка на терените, като 
за първо място за предвидени 
200 лв., за второ 150 лв. и 100 
лв. за трето място. Сумите ще 
бъдат връчени срещу пред-
ставена фактура, доказваща 
че средствата са изразходва-
ни за облагородяване на око-
лоблоковите пространства. 
Победителите ще бъдат обя-
вени на празничен концерт, 
посветен на Деня на Земята, 
на 21 април от 17 часа.

Припомняме, че през ми-
налата година първото място 
спечели градинката на ул. 
„Паисий” бл.5.

Изложба 
живопис
(от 1 стр.) атмосфера на из-
куство и талант!“ – каза той 
в приветствието си. 

Сред официалните гости 
на събитието беше и секре-
тарят на областната адми-
нистрация Тодорка Танева. 
Присъстваха много гражда-
ни и ценители на изобрази-
телното изкуство.  

Експозицията ще остане 
в Aрт галерията до края на 
месеца. 

За отпадъците и...
(от 1 стр.)административен 
съд (ВАС). До окончател-
ното произнасяне на съда 
остава действащото към мо-
мента положение.

Административният съд 
се позовава на текст от За-
кона за местните данъци и 
такси, в който се казва, че 
размерът на таксата се оп-
ределя според количество-
то битови отпадъци. Когато 
то не може да бъде устано-
вено, таксата се определя 
в левове „на ползвател или 
пропорционално върху ос-
нова, определена от общин-
ския съвет, която не може 
да бъде данъчната оценка 
на недвижимите имоти, тях-
ната балансова стойност 
или пазарната им цена”. На 
това основание се отменя и 
текстът от общинската на-
редба.

Този текст от Зако-
на обаче влиза в сила от 
2018 г. и към момента не 
е действащ. Поправката, 
относно сроковете за вли-
зане в сила, е публикувана 
в Държавен вестник брой 
97 от 06.12.2016 г. и общи-
на Търговище ще атакува 
решението пред ВАС, още 
повече, че на национално 
ниво все още не е въведе-
на методика за начините за 
определяне на таксата, спо-
ред количество генерирани 
отпадъци. 

Министерството на фи-
нансите публикува на 
31.03.2017 г. за общест-
вено обсъждане проект 
на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за 
местните данъци и такси. 
Обсъждането ще продъл-
жи до края на април. Въз-
можностите, които са зале-
гнати в проекта, са таксата 

да се определя чрез инди-
видуално измерено коли-
чество отпадъци за имота; 
според броя и вместимост-
та на съдовете; на база 
броя живеещи в имота и 
други за калкулацията на 
услугите за поддържане 
на чистота. Предвижда се 
евентуално новите способи 
да не се прилагат до 2020 
г. В този период да се стъ-
пи на основата „разгърната 
застроена и/или незастро-
ена площ”. Всичко това 
трябва да стане плавно, в 
продължение на 5 години.  

Община Търговище от 
своя страна подготвя из-
цяло нова Наредба за оп-
ределянето и aдминистри-
рането на местните такси 
и цени на услуги. В нея 
ще бъде регламентирана 
и съответната основа за 
определяне на таксата, 
тъй като няма възможност 
за определяне на количе-
ството отпадъци на всяко 
домакинство. Общинската 
администрация внесе през 
ноември м.г. подробни мо-
тиви по този въпрос.

Oбластният управител на 
Търговище Валери Симео-
нов участва в два важни фо-
рума през изминалите дни. 
На 4 април в столицата се 
проведе IX международна 
конференция за водния сек-
тор БУЛАКВА на тема „Синя 
кръгова икономика”. Сред 
акцентите бeше напредъкът 
по проектите, изпълнява-
ни по оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020“. 
От Търговищко участие във 
форума взеха oбластният 
управител Валери Симео-
нов, главният секретар на 
Асоциация по ВиК – Търго-
вище Ана Петрова и ВиК-
експертът Мара Величкова. 

Конференцията бе откри-
та от министърът на иконо-
миката Теодор Седларски. 
Той представи приоритети-
те, перспективите и изис-
кванията пред ВиК-отрасъ-
ла за по-ефективна работа. 
Министърът обърна внима-
ние на въздействието, което 
кръговата икономика оказва 
върху цялата икономика за 
повишаване на ефектив-
ността при използването на 
първични суровини, чрез 
връщане на отпадъците в 
икономиката като високока-
чествени вторични суровини. 

Ден по-късно Валери Си-
меонов взе участие и в ре-
довното заседание на Реги-
оналния съвет за развитие 
на Североизточния район, 
което се проведе във Варна. 
То бе водено от областният 

управител на Варна Тодор 
Йотов. За постигане на по-
добра координация и взаи-
модействие на РСР в СИР 
с Областните съвети за 
развитие от района, област-
ните управители на Варна, 
Добрич, Търговище и Шу-
мен отчетоха дейността на 
ръководените от тях мест-
ни съвети за развитие през 
2016 г. 

По време на форума ста-
на ясно, че по Оперативни-
те програми (2014-2020) на 
територията на Североиз-
точния район през 2016 г. са 
сключени общо 284 догово-
ра за проекти на обща стой-
ност над 275 млн. лв. Изпла-
тените за 2016 г. средства 
възлизат на едва около 12% 
от договорената стойност 
на проектите. По Програми-
те за Европейско територи-
ално сътрудничество през 
2016 г. в СИР са сключени 
13 договора, на обща стой-
ност над 4,7 млн. лева, как-
то и 483 договора на обща 
стойност над 15,2 млн. лева 
по Програмата за развитие 
на селските райони. 

В продължение на темата 
за развитието на района в 
дневния ред на заседанието 
бяха включени и обсъдени 
въпроси, свързани с клю-
чови за Североизточния 
район секторни политики, 
като научно-технологично-
то развитие, иновациите и 
усвояването на преки чуж-
дестранни инвестиции.

Областният - на важни форуми
За развитието и перспективи-
те на Североизточния район

Борислав КУРДОВ
35-годишна жена от тър-

говищкото село Лиляк уп-
равлявала собствения си 
мотопед „СИМ Г5Ж” след 
употреба на алкохол и кана-
бис. Това е било установе-
но на 5 април след обяд, 
съобщиха от ОД на МВР в 
Търговище. По време на по-
лицейската проверка дреге-
рът показал 1,61 промила 
алкохол в кръвта на дамата, 
а с полеви тест било устано-
вено и употребата на нар-
котичното вещество. Взе-
та й била и кръвна проба 
за химическо изследване. 
35-годишната жена, която 
е правоспособен водач, е 
задържана в Районното по-
лицейско управление в Тър-
говище

В четвъртък срещу нея е 
било образувано досъдебно 
производство по чл. 343б от 
Наказателния кодекс.

Жена на мотопед, 
след употреба на 
алкохол и канабис Борислав КУРДОВ

В периода 7 февруари 
– 31 март 2017 Програма 
„Достъп до Информация” 
прегледа и оцени 566 ин-
тернет страници на адми-
нистративни структури на 
изпълнителната власт на 
централно, териториално 
и местно ниво, публично 
правни субекти, задължени 
да предоставят информа-
ция, и независими органи на 
власт.

В рамките на проучване-
то бяха подадени 566 елек-
тронни заявления с искане 
за предоставяне на списъка 
на категориите информация, 
подлежаща на публикуване 
в интернет за сферата на 
дейност на съответната ад-
министрация, както и фор-
матите, в които е достъпна. 
Изготвянето и публикуване-
то на този списък бе създа-
дено като задължение с из-
мененията в ЗДОИ (ЗДОИ) 
от края на 2015.

Целта на проучването е 
да оцени как органите на 
власт изпълняват задълже-
нията си по Закона за дос-
тъп до обществена инфор-
мация и други нормативни 
актове за публикуване на 
информация в Интернет, и 

Граждански одит на активната прозрачност 
Резултати от проучване на Програма „Достъп до информация” чрез оценява-
не на Интернет-страниците и подаване на електронни заявления до админи-
стративните структури в системата на изпълнителната власт за 2017 г.

как отговарят на заявления 
за достъп по електронен 
път. За пръв път бе отчитано 
дали страниците са съобра-
зени с нуждите на хората 
със зрителни затруднения и 
дали имат текстова версия.

Нивото на прозрачност 
тази година бе оценявано с 
точки по 118 (139 за общи-
ните) индикатора, като въз-
можният максимум е 99,2 
(111,7 за общините).

При оценяване на рей-
тинга на активната про-
зрачност на централните 
органи на власт с най-мно-
го точки е Министерството 
на финансите с 87.7 гочки, 
следвано от Министерство-
то на транспорта (85.3 т) и 
Министерство на правосъ-
дието (83.4 т.). Последно 
в класацията Министер-
ството на културата с 51.7 
точки.

При органите за местно 
самоуправление първенци 
са община Банско с 91.7 
точки. Община Търговище 
е на шеста позиция с 84.7 т. 
Другите общини от областта 
са след средата на класаци-
ята – Антоново е на 98-ма 
позиция с 58.8 т., Омуртаг – 
170 позиция с 49 т. , Опака 
е на 259-та позиция с 25,6 г. 
сред 265-те общини в стра-
ната. Община Попово е кла-
сирана на 50-та позиция с 
67,7 точки.

Сред областните админи-
страции води тази в Бургас. 
Администрацията в Търго-
вище е на 21 място.

При оценяване на рей-
тинга на териториалните ор-

гани в системата на изпъл-
нителната власт сред 150-те 
класирани, от Търговищки-
те на най-предни позиции 
е Регионалното управление 
на образованието – на 90-та 
позиция. На 96-та позиция 
е областната дирекция „Зе-
меделие” , а на 109-та – ОД 
на МВР.

Проучването на ПДИ е 
дало възможност да бъде 
изготвена и Карта на финан-
совата и бюджетна прозрач-
ност на общините `2017.  Тя 
дава възможност да бъдат 
разгледани резултатите за 
изпълнение на задължения-
та на общините, обхващащи 
публикуването на бюджети, 
финансови отчети, датата 
на публичното обсъждане 
на проектите за бюджети и 
финансови отчети, инфор-
мация за обществените по-
ръчки в секция „Профил на 
купувача“ и декларациите 
по Закона за установяване 
и предотвратяване на кон-
фликт на интереси.

За втора година ПДИ 
публикува всички отговори 
по заявленията, подадени 
до 566 институции, както 
и получената информация 
списъците с категориите ин-
формация, подлежаща на 
публикуване или посочва-
нето на електронния адрес 
в страницата на институци-
ята, където те са публику-
вани. Системата позволява 
да се проследи и статисти-
ката на предоставяне на ин-
формация по електронните 
заявления за достъп до ин-
формация.


