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За по-добро образование
(от 1 стр.) текстове, вече 
не се изисква специално 
разрешение за функциони-
рането на маломерни пара-

(от 1 стр.)   от парното, от газта или от необходимост-
та да помогнеш на деца и внуци да си купят жилище, а 
може би и някаква трошка западна, за да се чувстват и 
те нормални хора?...

И да ви кажа истината – ако си имаш все още къщур-
ка и местенце на село, осеяно с цветя и всякаква друга 
плододаваща растителност, ако там зреят някогашните 
домати и бодат земята дългокраките чушки, значи все 
още не си за окайване. Животът те води по любими-
те, отживяните времена и места и от там се връщаш и 
поободрен, и пообнадежден, че ще дойдат и по-добри 
времена. А то ей на като нищо се извъртяха 30 и кусур 
години демократично свободно общество, а пенсионер-
ското общество си остава все така бедно, недохранено, 
боледуващо, но желано за политически партньор и из-
борни победи. 

Така че дръжте се господа и дами пенсионери до из-
борите, а ако можете и след това... Пардон, ставаше 
дума за Международния ден на възрастните хора! Бре 
то много международно, много пенсионерско и много 
бедняшко… Е, наздраве и дълголетие…

Пенсионерско и… 
международно 

лелки в училища, получава-
щи държавно финансиране 
за работа с ученици от уяз-
вимите групи. Такива са 10 
от общо 16 общински учеб-
ни заведения в Търговище. 
Същото важи и за образо-
вателните институции, кои-
то получават средства за 
издръжка на паралелки по 
защитени специалности и 
професии, с очакван недос-
тиг на пазара на труда през 
2021 г. Такива има в Про-
фесионалната гимназия по 
земеделие. 

От ръководството на 
Общината припомнят, 
че за дофинансиране от 
местната администрация 
през юли бяха одобрени 
4 паралелки в основното 
училище в Драгановец и 
една във II ОУ „Н. Й. Ва-
пцаров“, в които са запи-
сани по-малко от 10 деца. 
За обезпечаване на дей-
ността им ще бъдат осигу-
рени 16 595 лв. от общин-
ския бюджет за 2021 г.

Жребият за разпреде-
лението на предметните 
награди за участниците в 
инициативата за най-мно-
го изминати крачки „Не-
зависима надпревара“ бе 
изтеглен в понеделник, 27 
септември. Инициативата 
бе обявена по повод Деня 
на Независимостта и Евро-
пейската седмица на мо-
билността. В нея се вклю-
чиха 31 души, като всеки 
един от тях е направил над 
10 000 крачки на 22 сеп-
тември. 

„Идеята, при обявяване 
на инициативата, бе всеки 
индивидуално да може са 
отбележи празничния 22 
септември, при спазване 
на всички противоепиде-
мични мерки, като съчетае 
здравословното ходене, с 
приятна разходка до исто-
рически и природни забе-
лежителност в общината“, 
сподели кметът Дарин Ди-
митров.

Участникът с най-добро 
постижение се казва Иван 
Иванов (на снимката). Той е 
извървял над 45 000 крачки 
и получава специално обо-
рудвана кошница за пикник. 

Останалите участници 
получават различни ви-
дове тениски и текстилни 
торбички с отпечатано вър-
ху тях лого с буквата „Т“, в 
която са вплетени знакови 
места за града ни – антич-

Изтеглиха жребия с награди 

За „Независима 
надпревара“ 
45 000 крачки е извървял победите-
лят в инициативата Иван Иванов

ният град Мисионис, пар-
кът „Борово око“, обекти от 
стария квартал „Вароша“ и 
други. Автор на логото е на-
шата съгражданка Цвете-
лина Мирева, която наско-
ро го подарява на местната 
администрация, съобщиха 
от там. „Благодарим на 
Цветелина за този жест 
на местен патриотизъм. 
Изключително радостни 
сме, че в града ни живеят 
такива активни и креативна 
млади хора, които истински 
обичат Търговище“, заяви 
кметът. 

Най-посещавани-
те от участниците в 
надпреварата места в 
рамките на инициати-
вата са Мисионис, пар-
ковете „Борово око“ и 
„Роден кът“ и квартал 
„Вароша“. Сред най-
впечатляващите по-
стижения са тези на 
Християн Куманов и 
Бюлент Назифов (над 
31 000 крачки), на Сти-
лиян Цветков (над 29 
000 крачки), на Сев-
джан Мустафова и Ма-
рия Георгиева (над 24 
000 крачки). 

Участниците могат 
да получат награди-
те си лично в Община 
Търговище, като от ад-
министрацията ще се 
свържат с всеки един 
от печелившите.  

За пети път Областният 
информационен център в 
Търговище (ОИЦ) организи-
ра инициативата „Дни на Ев-
ропа”. Тя ще се проведе на 
1 и 2 октомври в областния 
град. 

Екипът на ОИЦ ще пред-
стави кулинарно ревю „Вкуси 
Европа”, като гостите ще мо-
гат да дегустират приготвени 
ястия. Тези, които участват 
в състезателната викторина 
и познаят произхода на хра-
ната, ще спечелят награда. 
Проявата е насрочена за 1 
октомври от 16:00 ч. на ста-
диончето на спортно-трени-
ровъчния комплекс в Търго-
вище. 

На същото място, от 18:00 
ч. е началото на концерта 
на млади творчески състави 
от града – поп изпълнители 
от „Ню войсис”, балет „Вега” 
при Центъра за младежки 
дейности и инициативи и ба-
лет „Галакси” при ОНЧ „На-
предък – 1864”.

В събота, 2 октомври, 
от 10:30 ч., в горичката до 
откритата сцена в парка 
“Борово око”, ще стартира 
превърналия се в традиция 
за Дните на Европа в Тър-
говище турнир по Пейнтбол. 
Участието e бeзплaтно, но с 
предварително зaписване. 

В Търговище 

Дни на 
Европа За седмица в Търговищ-

ко са извършени над сто 
проверки за спазването 
на противоепидемичните 
мерки. От 20 до 26 септем-
ври екипи на Регионалната 
здравна инспекция /РЗИ/ са 
посетили различни видове 
обществени обекти, съоб-
щават от ръководството й, 
а за констатирани наруше-
ния са направени четири 
предписания. Съставени са 
десет акта, от които четири 
- на сервитьори, продава-
чи и клиенти от общините 
Търговище и Омуртаг, без 
поставени защитни маски 
за лице.

През изминалата сед-
мица в областта са реги-
стрирани общо 209 случая 
на COVID-19, уточняват 
от здравната инспекция. 
По данни на националния 
информационен портал за 
заболяването вчера, 29 
септември, регистрирани-
те новозаразени са 400 на 
100 000 души население 
за последните 14 дни. В 
трите болници в региона 
- в Търговище, в Попово 
и в Омуртаг, от коронави-
рус се лекуват 106 чове-
ка, петима от които са в 
интензивно отделение. На 
домашно лечение и под 

РЗИ-Търговище проверява 

Спазват ли се мерките против COVID

карантина са 397 инфек-
тирани. 

От РЗИ-Търговище съоб-
щиха и за извършени про-
верки по текущия здравен 
контрол, както и по Закона 
за здравето. Вследствие са 
издадени предписания за 
провеждане на проучване 
и установяване на причини-

те за влошеното качество 
на питейната вода по мик-
робиологични показатели в 
населени места от община 
Търговище и за спиране из-
ползването на козметични 
продукти с изтекъл срок на 
годност, използвани в сту-
дио за красота от община 
Попово. 

Борислав КУРДОВ
Програма достъп до ин-

формация номинира Община 
Търговище в церемония по 
връчване на награди за при-
нос в областта на свобода на 
информацията. 

Решението за създаването 
и утвърждаването на 28 сеп-
тември като специален ден 
за застъпниците за свобода 
на информацията бе взето в 
последния ден от междуна-
родната работна среща "При-
лагане на законодателството 
за достъп до информация. 
Съдебни практики", проведе-
на на 26-28 септември 2002 
г. в София. На 28 септември 
2002 г. бе учредена и Между-
народната мрежа на застъп-
ниците за свобода на инфор-
мацията, на която Програма 
Достъп до Информация (ПДИ) 
е съосновател и член. Члено-
вете на новоучредената мре-
жа приеха меморандум за 
целите и начина на нейната 
работа. С цел утвърждава-
нето и популяризирането на 
стандартите в областта на 
свободата на информация 
членовете на мрежата реши-
ха да отбелязват 28 септем-
ври като Международен ден 
на правото да знам. Днес в 
нея членуват над 200 органи-
зации и групи от целия свят. 
По повод 28 септември чле-
новете на мрежата организи-
рат разнообразни мероприя-
тия с кампаниен характер. С 
този ден застъпниците целят 
да се популяризира правото 
на свобода на информацията 
и да се поощрят усилията на 
граждани, журналисти, не-
правителствени организации 
в търсенето на обществена 
информация, както и инсти-
туции, които най-добре са 
организирали предоставяне-
то й. За пръв път Програма 
Достъп до Информация отбе-
ляза международния ден на 
правото да знам в София на 
28 септември, 2003 г. „Отто-
гава всяка година ПДИ орга-
низира и провежда  церемо-
ния за връчване на награди 
на 28 септември. Със „Зла-
тен ключ” отличаваме за-
служилите с активността си 
граждани, НПО и журнали-
сти и развилите положител-
ни практики институции, а с 
„Катинар” и „Завързан ключ” 
порицаваме практики, които 
нарушават правото на достъп 
до информация. Жури избира 
победителите сред десетки 
номинации“, припомнят от 
Програмата.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 
Е НОМИНИРАНА В КАТЕ-
ГОРИЯТА "ИНСТИТУЦИЯ, 
НАЙ-ДОБРЕ ОРГАНИЗИРА-
ЛА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖ-
ДАНИ" 

Община Търговище е на 
трето място в рейтинга на ак-
тивната прозрачност на ПДИ 
за 2021 г. със 76,7 т от общи 
79,7 възможни за всички ин-
ституции и на първо място в 
рейтинга на активната про-
зрачност на общините в Бъл-
гария с 93,2 т. от 96,2 т.

Секцията "Достъп до ин-
формация" на Община Тър-
говище е добре организира-
на, лесно достъпна. В нея е 
предвидена подсекция "Ин-
формация, предотвратяваща 

заплаха за живота, здравето 
и безопасността на гражда-
ните или на тяхното имуще-
ство" със систематизирани 
полезни връзки за потреби-
телите.

На основното меню са 
предвидени две секции "Ин-
формация за гражданите" и 
"Информация за бизнеса", 
където очевидно след анализ 
на търсенето на информация 
е систематизирана най-тър-
сената информация.

Според доклада по ЗДОИ 
за 2020 г. общината е получи-
ла 154 заявления, сред които 
преобладават писмените за-
явления – 132. В 143 случая е 
предоставен пълен достъп да 
информация и в три случая е 
решено да се откаже инфор-
мация. В доклада подробно 
са описани случаите на отказ 
и мотиви към тях. Най-мно-
го информация е търсена за 
изразходването на публични 
средства и на второ място 
информация свързана с про-
цеса на вземане на решения.

Уеб страницата на Общи-
на Търговище е изработена 
по проект "Надграждане на 
хоризонталните и централни 
системи на електронно уп-
равление във връзка с Един-
ния модел за заявяване, за-
плащане и предоставяне на 
електронни административни 
услуги" по ОП "Добро упра-
вление".

„Предлагаме община Тър-
говище за награда "Златен 
ключ" за последователното 
отношение и политика относ-
но активното публикуване и 
предоставяне на информа-
ция“, казаха от ПДИ.

На 28 септември 2021 годи-
на Церемонията се проведе 
за втори път онлайн, с учас-
тието на близо 80 граждани, 
журналисти, представители 
на граждански организации 
и на държавни институции. 
Наградата ”Златен ключ” 
бе присъдена на Изпълни-
телната агенция по горите 
за изразения ясен стремеж 
към по-голяма прозрачност 
и отчетност на работата на 
институцията чрез подготвя-
нето на публичен регистър на 
разрешителните за лов, ини-
циирането на публикуване в 
страницата на институцията 
на договори, разрешителни, 
и проверки. Създадено е мо-
билното приложение „ЗАЩИ-
ТИ ГОРАТА“ с цел опазване 
на горите, биоразнообрази-
ето и животните в България, 
чрез подаване на сигнали за 
незаконни дейности в горите.

Почетна грамота в кате-
горията получи Община Бе-
лослав за последователната 
политика на прозрачност и 
отчетност.

Бяха раздадени и награди 
в други категории, включи-
телно и антинаградата "Ка-
тинар", която бе присъдена 
на Прокуратурата на Репу-
блика България. В Категория 
„Най-абсурден и/или смешен 
случай за достъп до инфор-
мация“ антинаграда „Вързан 
ключ” бе присъдена на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ за 
абсурдната практика да се 
отказва информация, която 
е публикувана, вместо да се 
насочи заявителя към място-
то на публикуване.

Програма достъп до информация

Номинация за 
Община Търговище
По повод 28 септември – Между-
народен ден на правото да знам


