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Днес, 23 юни, Фонда-
ция Програма Достъп до 
информация /ПДИ/ ор-
ганизира безплатен ин-
формационен уебинар на 
тема „Прилагане Закона 
за достъп до обществена 
информация – процеду-
ри, задължения и изпъл-
нение“. В него онлайн се 
включват представители 
на редица ведомства и 
институции, както и спе-
циалисти от общинските 
администрации на петте 
общини в областта. По 
време на уебинара лек-
тори от ПДИ ще предста-
вят промените в Закона 
за достъп до обществе-
на информация (ЗДОИ), 
развития и тенденции в 
активната прозрачност 
на институциите, пов-
торното използване на 
информация от общест-
вения сектор, както и 
ограниченията на пра-
вото на достъп до инфор-
мация. 

Правният екип на ПДИ 
ще отговори на въпро-
си, свързани с конкрет-
ни казуси от практика-
та по използване или 
прилагане на ЗДОИ. 
Изпълнителният дирек-
тор на ПДИ д-р Гергана 

Жулева ще изнесе пред 
участващите с лекция на 
тема „Закон за достъп 
до обществена инфор-
мация – задължения за 
активно публикуване на 
информация, Рейтинг на 
активната прозрачност. 
Рейтинг на институциите 
в област Търговище“. Сте-
фан Ангелов от правния 
екип на ПДИ ще предста-
ви процедурата по раз-
глеждане на заявления 
за достъп до обществена 
информация по ЗДОИ, 
възникнали казуси и съ-
дебна практика. 

А адвокатът Кирил 
Терзийски ще представи 
ограниченията на достъп 
до обществена информа-
ция според ЗДОИ. 

Уебинарът се провеж-
да във видео-платформа-
та Zoom, в рамките на 
проект Форум „Достъп 
до информация“ с фи-
нансовата подкрепа на 
Исландия, Лихтенщайн 
и Норвегия по линия на 
Финансовия механизъм 
на ЕИП. Основната цел 
на проект Форум „Дос-
тъп до информация“ е по-
добрена прозрачност и 
отчетност на публичните 
институции.                   "ТН"

Програма достъп до информация с 

Информационен уебинар 

В България e налице 
тенденция за трайно нама-
ляване на заболяемостта 
от туберкулоза – от 27.9 на 
100 хил. население през 
2011 г. до 18.5 на 100 хил. 
души през 2019 г., 12.8 на 
100 хил. през 2020 г. и 9.7 
на 100 хил. през 2021 г. 
Това съобщиха от Регио-
налната здравна инспек-
ция по повод изпълнението 
на Националната програма 
за превенция и контрол на 
туберкулозата в България 
за периода 2021 – 2025 г. 
и седмицата на отворени-
те врати, които инспекци-
ята организира в региона 
в дните от 20-ти до 24-ти 
юни. По данни на Здравна-
та инспекция общият брой 
на регистрираните с ту-
беркулоза лица в страната 
през 2021 г. е 688, спрямо 
930 за 2020 г. За сравне-
ние през 2011 г. техният 
брой е 2 407. През 2021 г. 
са регистрирани 1 785 кон-
тактни на болни от тубер-
кулоза лица, като 912 от 
тях са обхванати с химиоп-
рофилактика.

Независимо от намаля-
ването на заболяемостта 
в България, все още има 
региони, в които тя е над 
средната за страната. Та-
кива са областите Вра-
ца – 20.3, Сливен – 16.4, 
Пловдив – 14.6 и др. През 
2021 г. в Търговищко е ре-
гистрирано едно лице с ту-
беркулоза – 0.9 на 100 хил. 
души.

Намаляването на за-
боляемостта се дължи на 
предприетите координира-

ни дейности за превенция 
и контрол на туберкулоза-
та на национално и регио-
нално ниво и съвместните 
действия на Министерство 
на здравеопазването, спе-
циализираните лечебни 
заведения и неправител-
ствените организации, ра-
ботещи с уязвимите групи.

РЗИ – Търговище оси-
гурява необходимите ко-
личества безплатно БЦЖ 
ваксини и ППД за проба 
Манту за болниците и об-
щопрактикуващите лека-
ри от областта и участва 
активно в изпълнение на 
задачите на Национална-
та програма за превенция 
и контрол на туберкулоза-
та в България за периода 
2021 – 2025 г.

Туберкулозата е лечимо 
заболяване, стига да бъде 
открита навреме и да бъде 
проведено качествено ле-
чение, съобразено с меж-
дународните стандарти. В 
България диагностиката, 
лечението и профилак-
тиката й са безплатни за 
всички, които се нужда-
ят, независимо от техния 
здравноосигурителен ста-
тус, подчертават от Здрав-
ната инспекция. 

С цел превенция през 
тази седмица бяха прове-
дени безплатни прегледи 
за туберкулоза от специа-
лист пневмофтизиатър в 
Попово и Омуртаг. А в сгра-
дата на РЗИ – Търговище 
се предлага анонимна ан-
кета – скрининг за риск от 
туберкулоза през работно-
то време на Инспекцията. 

Туберколозата затихва

Окръжният съд в Търго-
вище призна подсъдимия 
Б. Г. за виновен в това, че 
за времето от 26 септем-
ври 2018 г. до 05 октомври 
2018 г. в Търговище при ус-
ловията на продължавано 
престъпление, без съгла-
сието на притежателите 
на изключителното право 
е използвал в търговската 
си дейност марки обект на 
това изключително право. 
Той, без правно основание, 
е предлагал за продажба 
стоки - и съхранявал, и дър-
жал такива, с цел пускането 
им на пазара в продажба, 
създавайки възможност за 
объркване на потребители-
те при наличие на сходство 
и идентичност чрез свърз-
ване на знаците върху сто-
ките с марките. Всички ус-
тановени артикули са били 
на обща стойност 15 347.86 
лева. Това съобщиха от 
пресцентъра на Окръжния 
съд, като поясниха, че де-
янието е престъпление по 
смисъла на чл.13, ал.1, т.2 
от Закона за марките и гео-
графските означения.

За времето от 30 април 
2015 г. до 30 април 2019 
г. също в Търговище под-
съдимият Б. Г. пак при ус-
ловията на продължавано 
престъпление, избегнал и 
установяването на данъчни 

Условна присъда
Окръжният съд в Търговище одобри 
споразумение между Окръжна про-
куратура и мъж, използвал неправо-
мерно известни търговски марки и 
избегнал данъчни задължения

задължения в особено го-
леми размери по смисъла 
на чл.93, т.14 от НК, като 
е установено, че става въ-
прос за 25 295,25 лева.

За извършеното съдът 
определи наказание в раз-
мер на една година и шест 
месеца „лишаване от сво-
бода“ като то се отлага за 
срок от 3 /три/ години, счи-
тано от датата на одобря-
ването на споразумението 
от съда (условно осъждане) 
и глоба в размер на хиляда 
лева.

Одобреното от съда спо-
разумение има последиците 
на влязла в сила присъда. 

Съвместна инициатива 
организират Общинският 
съвет по наркотични веще-
ства, Превантивно-инфор-
мационния център, мла-
дежката организация на 
Българския червен кръст в 
Търговище и Регионална-
та здравна инспекция на 
26 юни, когато се отбеляз-
ва Международния ден за 
борба с наркоманиите. На-
чалото е в 16.30 ч. на пло-
щадката до бившия Военен 
клуб на главната ул. „Васил 
Левски“. 

Там ще бъдат организи-
рани игри и състезания с 
алкоочила, които възпро-
извеждат ситуация след 
употреба на алкохол. Ще 
има демонстрации за оказ-
ване на първа помощ в слу-
чай на остра интоксикация 
след употреба на нарко-
тици. Предвидена е и дис-
кусия за зависимостите и 
проблемите, които пораж-
дат те. 

Инициативата цели да 
повиши информираността 
на младите хора относно 
рисковете за тяхното здра-
ве, които носи употребата 
на психоактивни вещества 
и да популяризира възмож-
ностите за водене на акти-
вен начин на живот.

Младежка 
инициатива 

Неспазването на ско-
ростните режими отново се 
явява най-често срещано-
то нарушение от водачите 
на товарни автомобили и 
автобуси. Това съобщиха 
от пресцентъра на Област-
ната дирекция на МВР в 
Търговище след проведена 
специализирана полицей-
ска операция за контрол. 
Акцията бе реализирана 
в периода 13-19 юни, под 
егидата на „Roadpol“– Ев-
ропейската мрежа на служ-
бите на „Пътна полиция“, 
като в хода й аналогични 
действия се извършваха 
във всички страни-членки 
на ЕС. 

Основният акцент в 
контролната дейност бе 
спазването на времето за 

почивки от водачите, не-
допускане на претовар-
ване или превозване на 
по-голям брой пътници от 
позволеното, спазване на 
скоростните режими и не-
допускане на управление 
от водачи, употребили ал-
кохол и/или наркотични ве-
щества.

По време на операцията 
полицейските служители 
са проверили по пътища-
та на областта 255 товар-
ни автомобили. Общият 
брой на установените от 
контролните нарушения е 
214. От тях най-много са 
за неспазване на скорост-
ните режими от водачите 
на товарни автомобили – 
163. Установени са осем 
случая на неизползване на 

Спецакция на Пътна полиция
Насочена към контрол над товарните 
автомобили и автобусите в региона

обезопасителни колани от 
водачи или пътници в ав-
томобилите, 6 случая – на 
управление на технически 
неизправни автомобили, 5 
– на нередовни документи 
на водачите, и един случай 
– на управление на товарен 
автомобил след употреба 
на алкохол от водача.  

Значително по-малко 
нарушения са констатира-
ни при проверките на ав-
тобуси. За една седмица 
са проверени 57 автобуса 
в областта. Установени са 
по 2 случая на нарушава-
не на скоростните режими, 
на неизползване на обезо-
пасителни колани и на не-
редности в документите на 
водачите. 

Активният контрол от 
страна на служители на 
сектор „Пътна полиция“ и 
на „Охранителна полиция“ 
в районните управления 
в състава на областна-
та дирекция за спазване 
правилата за движение 
по пътищата на областта 
продължава, с оглед оси-
гуряване на възможно най-
добра пътна безопасност в 
условията на увеличаващ 
се трафик във връзка с на-
стъпващия летен ваканцио-
нен период.

Шествие и концерт 
за мир в Търговище
(от 1 стр.)   Четири лъча 
шестваха от различни точ-
ки на града до централния 
площад „Свобода”, къ-
дето всъщност се състоя 
финалната част на съби-
тието, организирано от 
Сдружение „Животът е из-
куство” и местната струк-
тура на международната 
фондация „Изкуството да 
живееш”. Да благодари 
на всички „прегърнали” 
идеята търговищенци да 
споделят вътрешната си 
енергия и нагласата за 
мир, пред участниците в 
програмата и насъбралата 
се публика излезе предсе-
дателят на Сдружението 
Маруся Тонкова. Тук бе и 
посланикът на Индия у нас 
Н. Пр. Санджай Рана, кой-

то сподели убеждението 
си за ползотворното вли-
яние на практикуването 
на йога от хората. В тази 
връзка квалифициран ме-
дитатор проведе бързо 
обучение на присъстващи-
те за това как най-лесно 
да медитариме и как мо-
жем да го правим по всяко 
време и на всяко място. 
Аудиторията тук бе призо-
вана да затвори за кратко 
очи и да канализира до-
брата си енергия към все-
общото послание за мир 
и тя го направи. Всички 
заедно заявиха „Аз заста-
вам за мира”, а скоро след 
това за полет над града 
бяха освободени и гълъби 
- древен символ на мира и 
свободата. 

От сцената свои изпъл-
нения и призиви за доб-
руване и мир над земята 
имаха възможността да 
изпълнят музикални и тан-
цови състави, както и дет-
ски и учебни заведения 
от Търговище и Попово. 
Навярно кулминацията на 
проявата бе появата на 
талантливата млада певи-
ца Крисия, която изпълни 
пред публиката най-но-
вата си песен „Витамин”, 
както и добре познатата 
и кореспондираща с апе-
ла за мир песен „Детска 
планета”. Типично по бъл-
гарски, инициативата за-
върши с китка български 
народни хора за всички 
присъстващи.

Национални първенци
(от 1 стр.)   се оценяваше от 
главния съдия ст. инспектор 
Диян Симеонов и помощник 
съдии. На състезанието при-
състваше и Гергана Иванова 
– гл. експерт по география и 
икономика в МОН.

На първо място се кла-
сира отборът на Средно 
училище "Христо Ботев" от 
Сунгурларе, област Бургас, 
на второ място – отборът 
на Професионална гимна-
зия по селско стопанство 
"Никола Пушкаров" - Попо-
во, а на трето място – от-
борът на Средно училище 
"Нешо Бончев" от Панагю-
рище. Победителите бяха 

отличени с медали и купи. 
Всички отбори получиха 
грамоти за участие и пре-
дметни награди. Спонсори 
на състезанието бяха фир-
ми от общините Попово и 
Търговище.

Националното състеза-
ние по БДП се провежда за 
втора поредна година. Тази 
година организатори са Ми-
нистерството на образова-
нието и науката, съвместно 
с Регионалното управление 
на образованието в Тър-
говище и в партньорство с 
Държавната агенция „Без-
опасност на движението по 
пътищата“.


