
1 
 

 
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  

Р А З Г Р А Д  

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

РАЗГРАД ЗА 2017 ГОДИНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февруари 2018 г. 



2 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

2. РАЗДЕЛ I: 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 

РАЗГРАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ ОТ ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА 2014-

2018 г .  

 

3. РАЗДЕЛ II: 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ЦЕЛИ НА 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА 2017 Г. 

 

4.  РАЗДЕЛ ІІІ: 

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА 2018 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на изискванията на чл.63 

от Закона за администрацията и отчита реалното изпълнение на 

поставените цели и приоритети на Областна администрация Разград, които 

кореспондират с Националните приоритети на правителството, Областната 

стратегия за развитие на област Разград 2014-2020 г., както и дейностите 

свързани с упражняването на правомощията на Областен управител на 

област Разград, произтичащи от ЗА и Устройствения правилник на 

областните администрации (УПОА).  

Структуриран е в три основи раздела, които отразяват състоянието на 

администрацията по отношение на организационното развитие, 

държавната служба, административното обслужване и регулиране, достъпа 

до обществена информация, антикорупционните мерки, информационните 

технологии, проектите за модернизиране на областната администрация, 

отчет за изпълнение на дейностите от териториалната администрация, 

отчет за изпълнението на целите за 2017 г. на Областна администрация – 

Разград, както и целите на администрацията за 2018 г. 

Дейността на Областна администрация Разград през 2017 г. беше 

насочена към изпълнението на поставените приоритети и цели заложени в 

Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република 

България за периода 2014-2018 г. (приета с РМС  № 42/26.01.2015 г.) 

 

Водещите принципи в управлението на Правителството са: 

1. Върховенство на закона; 

2. Добро управление; 

3. Демократичност; 

4. Честност и отговорност към гражданите; 

5. Гарантиране на правата, сигурността и благосъстоянието на 

гражданите; 

6. Съхраняване и развитие на националната идентичност; 

7. Споделена отговорност; 

8. Прозрачност; 

9. Толерантност, недопускане на дискриминация и дезинтеграция; 

10.  Противопоставяне на езика на омразата и националпопулизма. 

 

Основни цели в управлението на Правителството са: 

1. Провеждане на реформи в полза на обществото; 

2. Спазване на върховенството на закона като основа за възстановяването 

на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес-и 

публична среда; 

3. Укрепване на държавността и стабилизиране на институционалната 

среда; 
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4. Модернизиране на управлението и засилване на демократичната 

легитимност на публичните институции; 

5. Създаване на условия за развитие на страната и ускорен икономически 

растеж; 

6. Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства; 

7. Гарантиране на националната и енергийната независимост на страната; 

8. Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на по-

добри условия на живот за хората; 

9. Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на 

социална политика, която подпомага уязвимите групи и безработните; 

10. Ясна перспектива за развитието на гражданите и бизнеса в хоризонт до 

2030 г. 

 

Оказващо пряко въздействие върху дейността на Областна 

администрация Разград е и Стратегия за развитие на държавната 

администрация 2014 - 2020 г. (приета с РМС № 140/17.03.2014 г.) , в която 

са заложени следните стратегически цели: 

Стратегическа цел 1. Ефективно управление и върховенство на 

закона; 

Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите и 

бизнеса; 

Стратегическа цел 3. Открито и отговорно управление; 

Стратегическа цел 4. Професионално и експертно управление. 

 

Дейността на Областен управител и на Областна администрация 

Разград, и през 2017 година е ориентирана към търсене на възможности за 

разширяване на взаимодействието с местната власт и регионалните 

структури на централната власт, към предоставяне на качествени 

административни услуги по прозрачен начин, ограничаване на 

безработицата, чрез активно участие в програмите за осигуряване на 

заетост, стриктно извършване на дейностите по организиране и 

произвеждане на Предсрочните парламентарни избори, извършване на 

контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети и 

актовете на кметовете, към ефективно извършване на дейности по 

превенция и противодействие на корупцията, повишаване на капацитета за 

намаляване на риска от бедствия на институционално и местно ниво, 

активно участие в изпълнение на територията на област Разград на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради, реализиране на дейностите по регионални програми за 

заетост, изготвяне на Стратегия за личностно развитие на децата и 

учениците от област Разград, на Областния план за младежта на област 

Разград и други.  
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Основни стратегически цели на Областна администрация Разград за 

2017 г., са: 

 

Стратегическа цел 1  

Разгръщане на потенциала на всяко дете и ученик за личностно 

развитие, както и успешна реализация и социализация.  

Стратегически документ: Стратегия за подкрепа на личностно 

развитие на децата и учениците в област Разград. 

Стратегическа цел 2  

Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в 

многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество 

на жизнената среда. Стратегически документ: Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

Стратегическа цел 3   

Планиране и своевременно изпълнение на задачите, свързани с 

организационно-техническата подготовка на парламентарните избори. 

 Стратегически документ: Изборен кодекс; Решения на ЦИК. 

Стратегическа цел 4 

Подобряване на връзката на образованието и обучението с 

потребностите на пазара на труда. Намаляване на равнището на 

безработица и насърчаване разкриването на нови работни места 

Повишаване на качеството на работната сила, чрез повишаване на 

квалификацията и уменията на младите хора.  

Стратегически документ: Национален план за действие по заетостта; 

Закон за насърчаване на заетостта; Стратегия за развитие на Област 

Разград 2014 – 2020 г. 
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2. РАЗДЕЛ І 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ПРЕЗ 

2017 г. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ 

 

Политическият кабинет осигурява провеждането на държавната 

политика на територията на област Разград, с цел постигане на 

ефективност и устойчивост в развитието на всички сектори в условията на 

добро взаимодействие и комуникация с представителите на общините и 

териториалните звена на държавната администрация.  

За отчетния период до 10.05.2017 г. политическият кабинет на 

Областна администрация Разград беше в състав: Манол Кившанов – 

Областен управител, Заместник областни управители – Нурие Црънгалова 

и Виолета Тодорова / до 17.02.2017 г./, и Ценка Иванова / от 21.02.2017 г. 

до 11.05.2017 г./  

С Решение на МС № 267/10.05.2017 г. за Областен управител на 

Област Разград е назначен Гюнай Хюсмен. Заместник областни 

управители са – Нурие Црънгалова и Евгени Драганов от 01.06.2017 г. 

Политическият кабинет осъществява дейностите по организация на 

връзките на Областния управител с другите държавни органи и с 

обществеността, като в този смисъл за отчетния период  са реализирани 

следните дейности:  

 През месец февруари 2017 г., Областният управител проведе работна 

среща с представители на национално представената организация 

Национален младежки форум - Илина Мутафчиева - председател, 

Георги Мерджанов – зам. председател „Местни младежки политики” 

и Александра Мирчева – зам. председател „Международна дейност”. 

Целта на работната среща беше установяване на диалог и полагане 

основите на дългосрочно сътрудничество.  Представителите на 

сдружението декларираха готовност за съдействие при изготвяне на 

стратегически документи в сферата на развитието на младежта и 

представиха своите актуални инициативи като Местна и Национална 

младежка академия.   Те информираха, че младежи от област Разград 

ще имат възможност да кандидатстват за участие в планираната за 

есента на 2017 г. Национална младежка академия, насочена към 

развитие и усъвършенстване на лидерските и комуникационните си 

умения на млади хора от цялата страна.  

 На 17 февруари 2017 г., Областна администрация Разград беше 

домакин на начална пресконференция по проект „Младежки 

информационно-консултантски център в град Разград“ на СНЦ 

„Младежки форум 2001-Разград”, финансиран от Националната 

програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта 
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и спорта.   Участие в събитието взеха представители на 

териториални структури на централната изпълнителна власт като 

Регионално управление на образованието и  дирекция „Социално 

подпомагане”, представители на съда и прокуратурата, директори на 

училища и ученици.   Членовете на екипа по проекта представиха 

целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на 

проекта, след което беше проведена интересна дискусия.   С писмо за 

партньорство Областна администрация Разград заяви своята 

готовност за подкрепа и съдействие при реализирането на проекта. 

 На 22 февруари 2017 г. в Областна администрация Разград се 

проведе съвместна пресконференция на Областния управител на 

област Разград и ректорското ръководство на Русенския университет 

на тема: „Русенски университет „Ангел Кънчев” – възможности за 

обучение”.     Събитието се провежда за втора поредна година и има 

за цел да запознае завършващите средното си образование младежи 

от област Разград с възможностите за обучение, които предлага 

Русенски университет „Ангел Кънчев”.  Университетът е избор за 

развитие на голяма част от младите хора от област Разград и 

партньор на бизнеса в научноизследователски разработки и 

иновации. На срещата бе изложен  и стремежът на академичната 

структура да отговаря на условията на бизнеса и пазара. 

 Тематичен форум на тема: „Възможности за сътрудничество между 

РУ „Ангел Кънчев“ и доставчици на социални услуги в община 

Разград“ се проведе на 23 март в Областна администрация 

Разград.   Инициативата е на Община Разград, с участието на РУ 

„Ангел Кънчев“ и ръководители на социални институции и 

организации, и е едно от събитията, които общината организира тази 

седмица, посветени на Световният ден на социалния работник - 21 

март.   Форумът откри Заместник областният управител Нурие 

Црънгалова. В своето приветствие, тя изрази удовлетвореност от 

това, че Областна администрация е домакин на този престижен 

форум и използва възможността да честити Световния ден на 

социалния работник - 21 март на присъстващите ръководители на 

социални институции и организации, и на всички, които са призвани 

да бъдат опора в трудните моменти на хората в неравностойно 

положение. 

 В дните 22-24 февруари 2017 г., над 50 представители на областни и 

общински администрации, териториални структури на институции, 

граждански организации, ромски медиатори, експерти по 

етническите въпроси, образователни експерти, регионални 

представители на Комисията за защита от дискриминация, социални 

партньори и др.от областите, съставящи Северен  централен район за 

планиране взеха участие в Регионален форум по проект „T.E.A.M – 
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Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, 

Национална ромска платформа, съфинансиран по Програма „Права, 

равенство и гражданство” на Европейския съюз, който се проведе 

във Велико Търново.  От област Разград присъстваха представители 

на Областна администрация Разград и представители на общините 

Разград, Исперих и Самуил, здравни медиатори, представители на 

РУО – Разград, директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. 

Ясеновец, както и представители на НПО, като „Интегро“, „Кармен“ 

и „Феникс-Разград“. 

 Проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба 

пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на 

годност“ навлиза в реална фаза през настоящата година. На 02.03. 

Областният управител проведе работна среща с екипа на „Евростарт 

Да Транс“ ДЗЗД с водещ партньор „Евростарт 2008“ ЕООД. 

Дружеството е определено за изпълнител на техническа помощ за 

подготовка на тръжни документации, консултантски услуги и 

мониторинг по време на проекта.  

 На 4 април, с награждаване на победителите приключи конкурса 

„Великден през моите очи”, който Областна администрация Разград 

организира за трета поредна година.   Интересът към инициативата 

беше голям. Общо 421 великденски рисунки на деца и ученици от 

цялата област се бориха за челните места, индивидуaлнo в четири 

възрастови групи: деца на 6 год., ученици в I-IV клас, V-VIII клас и 

IX-XII клас. Те изобразиха върху белия лист онова, с което свързват 

Великден, като показаха на всички как празнуват най-големия 

пролетен празник, с какво го свързват и коя е любимата им част от 

него.   Със своите интерпретации всички доказаха, че традициите, 

наследство от нашите деди, са все още живи, защото с празниците са 

свързани надеждите на хората за благополучие и късмет, те 

сплотяват семейството, запазват и развиват християнските традиции 

и ценности, учат децата на българщина. 

 На 11 април 2017 г., в Конферентната зала на хотелски комплекс 

„Островче“ – с. Островче, област Разград се проведе тридесет и 

третото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на 

Северен централен район (СЦР).     Настоящото заседание се свика и 

се откри от Областния управител на област Разград, който е и  

председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен 

район, на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие. На заседанието бяха представени 

законовите изисквания, относно изготвяне на междинни оценки на 

документите за стратегическо планиране на регионалното развитие. 

През 2018 г. предстои да бъдат разработени междинни оценки на 

Регионалните планове за развитие на шестте района от ниво 2, 
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Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие 

за периода 2014-2020 г., за които отговорни са министърът на 

регионалното развитие и благоустройството, областните управители 

и кметовете на общини.   Беше представена и актуална информация, 

относно степента на изпълнение на договорите с Агенция „Пътна 

инфраструктура“ за проектиране на Автомагистрала Русе – Велико 

Търново и възможностите за финансиране на проекта. Със свое 

решение Регионалният съвет за развитие на Северен централен район 

определи като приоритетен за икономическото и социалното 

развитие на района и подкрепи реализацията на проект 

„Комуникационно решение за изграждане на кръстовище на две нива 

при ГКПП Дунав мост“. 

 На 13 април в Областна администрация Разград се проведе работна 

среща, във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. за 

мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и 

начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности.   На срещата, председателствана от 

Областния управител присъстваха представители на ОД “Безопасност 

на храните”-Разград, Общинска служба по земеделие - Разград, 

Областен браншови пчеларски съюз "Лудогорска пчела", Сдружение на 

зърнопроизводителите от Лудогорието, представители на общинските 

администрации, пчелари и арендатори. Областният управител 

предложи Областна дирекция „Земеделие“ - Разград да проведе 

разяснителна кампания за измененията и допълненията в  Наредбата за 

мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и 

начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности. 

 Служители от Областна администрация Разград, заедно с Областния 

управител се включиха активно в акция по залесяване на горска 

територия. Това е инициатива, в рамките на националната „Седмица на 

гората", която тази година преминава под мотото „Гората е живот“. В 

местност, близо до село Езерче, община Цар Калоян бяха засадени 350 

фиданки от широколистния многогодишен дървесен вид липа, 

осигурени от Държавно горско стопанство – Разград.  

 През месец април г-н Огнян Герджиков посети гр. Разград. По време 

на посещението си той беше придружаван от Областния управител и кмета 

на града д-р Валентин Василев. Г-н Герджиков бе гост на официалното 

откриване на новия тренировъчен комплекс на Детско-юношеската 

академия „Гнездо на орли“ в Разград, където заедно с Кирил и Георги 

Домусчиеви, и кмета на града прерязаха лентата на новата база. Премиерът 

връчи купата за феърплей във финала на детския турнир, с който базата бе 

открита. Огнян Герджиков и Областният управител се включиха в 

инициативите по време на националната Седмица на гората. Заедно с 
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второкласници от ОУ “Васил Левски“ те засадиха фиданки в Градския парк 

на Разград. 

 На 16 май в зала 712 на Областна администрация Разград, по инициатива на 

г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на област Разград, се проведе 

работна среща с ръководителите на териториалните структури на 

централната изпълнителна власт в областта. Срещата имаше опознавателен 

характер и целеше постигане на добро ниво на координация и 

взаимодействие между всички институции в работата за просперитета на 

област Разград.  В събитието взеха участие представители на 30 регионални 

институции от област Разград, както и на местните медии.  

 На 22 май Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен съдейства за 

разрешаване на проблем с неработещ асансьор в Служба геодезия, 

картография и кадастър към Изпълнителната агенция по геодезия, 

картография и кадастър.  

 На 26 май Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе гост на 

тържественото събрание по повод 115-годишнината на читалището в село 

Островче и впечатлен от активната дейност на местните хора дари първото 

си възнаграждение на новия пост на ръководството на читалище „Слънчев 

лъч-1902“. 

 Заместник областният управител Нурие Црънгалова откри Панорамата на 

училищата от област Разград, които извършват прием след 7 и 8 клас. 

 На 1 юни встъпи в длъжност новият заместник областен управител Евгени 

Драганов. 

 На 1 юни Областният управител Гюнай Хюсмен и заместник областният 

управител Нурие Црънгалова присъстваха на откриването на строителна 

площадка на ул. „Абритус“ 15 в Разград, където се реализира проект по 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради. Това е втората сграда в област Разград, чийто ремонт 

стартира през тази година.  

 С  конструктивни предложения до Министерство на здравеопазването и 

Народното събрание завърши срещата на Областния управител на Разград 

Гюнай Хюсмен с ръководни кадри в областта на здравеопазването в 

региона. Дискусията бе на тема „Обсъждане на мерки за подобряване на 

здравеопазването в област Разград и на въпроси относно финансирането на 

болничните заведения в областта“. По-късно в писмо до Областния 

управител на Разград управителят на НЗОК проф. д-р Камен Плочев 

детайлно обсъди предложенията, с които завърши дискусията, като за две от 

тях става ясно, че съществува възможност да се реализират.  

 Поредица от работни срещи с училищни директори и институции, 

ангажирани с образователната сфера, инициира Областният управител на 

Разград Гюнай Хюсмен през юни. Целта им бе установяване на причините 

за незавидните резултати на учениците от региона на националното външно 

оценяване и държавните изпити в последните години и вземане на мерки за 
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преодоляване на негативната тенденция, изготвен бе и анализ на причините 

за слабите резултати в образованието в Област Разград.  

 На 8 юни Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместник 

областният управител Нурие Црънгалова бяха гости на конференция 

„Силата на общността“, организирана в Разград от Фондация „Америка за 

България“.  

 На 14 юни Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен извърши 

изненадваща проверка на инициатива на Териториален областен офис 

Разград към Националната служба за съвети в земеделието, на която 

съдейства за по-добра организация на събитието. Инспекцията установи 

разминавания в предварително обявения график и ред за провеждане на 

изнесените приемни, което Областният управител не намира за добра 

практика и апелира към държавните институции в област Разград да 

подобрят работата си с гражданите, като са коректни и любезни с тях. 

 На 17 юни започна рехабилитацията на близо 21 км от път II-49 Търговище 

– Разград, Областният управител Гюнай Хюсмен участва в церемонията по 

първа копка. Основният ремонт на второкласния път е на стойност 15 526 

036.84 лв., финансира се от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. На символичната 

първа копка на обекта присъстваха и министърът на регионалното развитие 

и благоустройството Николай Нанков, председателят на Управителния 

съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов, 

областният управител на Търговище Митко Стайков, народни 

представители, кметове на населени места и др. 

 На 20 юни в Конферентната зала на хотелски комплекс „Лес” - Разград се 

проведе тридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие 

(РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния 

координационен комитет към него (РКК).  

 На 30 юни Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри семинар 

на тема „Междукултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред 

междуетническите отношения в България. Политическа интеграция в 

дясно“. Дискусията се организира от сдружение „Европейска визия за 

етническа толерантност“ и фондация „Конрад Аденауер“. 

 На 30 юни Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместник 

областният управител Нурие Црънгалова бяха гости на тържество по повод 

откриването и освещаването на новата сграда на печатница „Разград-

Полиграф“ ООД.  

 На 3 юли Областна администрация-Разград въведе Терминално устройство 

ПОС на „Едно гише“. Инициативата е във връзка с една от приоритетните 

инициативи на правителството за намаляване на финансовата тежест на 

задължените лица при извършване на техните плащания към бюджета, 

намаляване плащанията в брой и акцентиране на безналичните плащания от 

страна на администрацията.  
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 На 5 юли Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен се срещна с 

духовните водачи на основните религиозни общности в Лудогорието. 

Архиерейският наместник отец Георги и районният мюфтия Мехмед Аля 

изразиха удовлетворение от отношението и загрижеността на Областния 

управител относно проблемите на изповядващите православието и исляма в 

Област Разград. 

 На среща, организирана от Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен 

на 11 юли, бизнесът обяви, че е отворен за осигуряване на стажове и 

практика за ученици и студенти, но коментира и от какви специалисти има 

нужда. В дискусията участва цялото ръководство на Русенския университет 

„Ангел Кънчев“ начело с ректора проф. Велизара Пенчева и председателя 

на Общото събрание на РУ чл.-кор. проф. Христо Белоев, както и 

директорът на Филиал Разград доц.д-р Станка Дамянова.  

 На 12 юли Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и Омбудсманът 

на Република България Мая Манолова се срещнаха с жители на 

исперихското село Тодорово, които настояват училището в населеното 

място да не бъде закривано, каквото решение е взел Общински съвет-

Исперих.  

 На 17 юли на работна среща, организирана от ръководството на Областна 

администрация-Разград, бе създадена организация за работа по Механизма 

за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителната 

предучилищна и училищна възраст. Заседанието ръководи заместник 

областният управител Евгени Драганов, в дискусията участва и другият 

заместник областен управител Нурие Црънгалова. 

 Народният представител от ГЕРБ Десислава Атанасова,  Областният 

управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният управител 

Нурие Црънгалова бяха на посещение в община Лозница на 24 юли. Повод 

за визитата им бе работна среща с новия председател на Селскостопанска 

академия проф. д-р Васил Николов в Държавно предприятие „Опитна 

станция по земеделие“-Лозница.  

 Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният 

управител Нурие Црънгалова бяха гости на откриването на 16-тото издание 

на Панаира на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и занаяти 

в Разград на 25 юли.  

 На 27 юли Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен участва в 

работна среща за намаляване на административната тежест върху 

гражданите. Дискусията в Министерски съвет бе инициирана от 

вицепремиера и председател на Съвета за административна реформа 

Томислав Дончев. 

 На 28 юли Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен заедно 

с кмета на Разград д-р Валентин Василев откриха строителна площадка по 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
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жилищни сгради в най-големия блок в областта, в който ще се извършва 

саниране - блок 12 в жк „Орел“, който е с 210 апартамента.  

 На 31 юли Областна администрация-Разград предостави безвъзмездно на 

ОДМВР-Разград материали и консумативи на стойност 980 лева. Копирна 

хартия, тонери и други консумативи, необходими за работата на 

служителите на реда, са описани в приемо-предавателния протокол, 

подписан днес между Областния управител Гюнай Хюсмен и директора на 

ОДМВР-Разград старши комисар Ивайло Йовчев.  

 На 18 август Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен участва в 

церемонията по откриване на новия сектор „В“ на стадион „Лудогорец 

Арена“ в Разград. Лентата на новата трибуна прерязаха: Кирил Домусчиев, 

Георги Домусчиев, областният управител Гюнай Хюсмен и кметът на 

Разград д-р Валентин Василев, заместник изпълнителният директор на БФС 

Антон Попов.  

 На 23 август Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и неговите 

заместници Нурие Црънгалова и Евгени Драганов присъстваха на 

извънредна сесия на Общински съвет-Разград по повод екологичен проблем 

в областния център – остри неприятни миризми с неизвестен характер. Г-н 

Хюсмен представи пред местните парламентаристи мерките, които 

Областна администрация-Разград е предприела по казуса през последните 3 

години.  

 На 28 август Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен лично даде 

старт на дейностите по почистването на купола и стените на джамията 

„Магбул Ибрахим паша“ в областния град. За да провери как се извършват 

тези дейности, а и какво е състоянието на сградата, Областният управител 

се качи на автовишката, с която се издигна до височина 13 метра. След 

огледа отблизо г-н Хюсмен коментира, че паметникът на културата се 

нуждае от спешни и неотложни дейности по укрепване и консервация, за 

което ще се търсят средства. По-късно от дирекция „Вероизповедания“ към 

Министерски съвет бяха отпуснати 20 000 лв. за укрепването на покривната 

конструкция и аварийно-спасителните работи започнаха.  

 Работна среща за консолидацията на ВиК-сектора в област Разград 

проведоха в Исперих на 30 август заместник-министърът на регионалното 

развитие Малина Крумова, областният управител на Разград Гюнай Хюсмен 

и общински съветници от Исперих от всички политически сили. Подобни 

обсъждания имаше през годината и в областния център. 

 На 1 септември Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен отчете 

пред медиите от региона 100 дни от встъпването си в длъжност.  

 На 1 септември Национални дипломи връчи на двама зрелостници от 

Разград Антония Косева и Атанас Груев. Областният управител на Разград 

Гюнай Хюсмен. Отличниците получиха и по две парични награди, едната от 

г-н Хюсмен.  
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 В навечерието на новата учебна година Областна администрация-Разград 

предостави на седем учебни заведения и образователни структури от 

региона компютри и компютърни конфигурации за безвъзмездно ползване.  

 На 14 септември Областна администрация-Разград се включи в 

благотворителна инициатива на трима разградски поети. Дачо Господинов, 

Иван Димитров и Пламен Панчев, обединени в неформалната литературна 

група „Лудогорска поетична тритоника“, организираха Благотворителен 

поетичен рецитал в подкрепа на православния храм „Св. Николай 

Чудотворец“ в Разград.    

 На 15 септември Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и 

заместниците му Нурие Црънгалова и Евгени Драганов бяха гости на 

тържествата за първия учебен ден в седем училища в областта: 

ПГСТ“Христо Смирненски“-Разград, ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград, 

ПГИ“Робер Шуман“-Разград, ОУ“Васил Левски“-Разград, ППМГ“Акад. 

Никола Обрешков“-Разград, СУ“Христо Ботев“-Лозница, ОУ“Христо 

Ботев“-Гороцвет. В навечерието на първия учебен ден по електронна поща 

на всички 61 училища и 68 детски градини бяха изпратени поздравителни 

адреси от името на Областния управител. 

 На 15 септември Областният управител Гюнай Хюсмен организира работна 

среща, на която граждани и представители на държавни и местни 

институции обсъдиха мерки за подобряване контрола върху увеличаване на 

популацията на бездомните животни.  

 На 16 септември Областна администрация-Разград участва активно в 

организираната от bTV Media Groupкампания „Да изчистим България 

заедно“.  

 Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместниците му Нурие 

Црънгалова и Евгени Драганов обсъдиха с представители на четири големи 

фирми от Разград възможностите за осигуряване на система за мониторинг 

на качеството на въздуха в областния град. По-късно официален 

ангажимент да се включат в инициативата на Областния управител поеха 

три от фирмите, продължава проучването на възможностите за използване 

на система за мониторинг на качеството на въздуха.  

 Съвместна инициатива в село Студенец организираха на 20 септември 

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и директорът на 

Секретариата на Областния съвет на БЧК-Разград д-р Милена Кехайова. 

Двамата посетиха населеното място от община Лозница, за да се запознаят с 

проблемите на местните хора и да обсъдят възможности за решаването им. 

 В още три жилищни блока в Разград започна санирането на 20 септември. 

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, кметът на града д-р 

Валентин Василев, представители на строителни фирми и на три жилищни 

блока подписаха протоколи за откриване на строителни площадки по три 

обекта в областния град - на бул. „Бели Лом“ 60, бул. „Бели Лом“62 и 

„Абритус“16. 
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 С два големи билборда в края на септември Областна администрация-

Разград посреща турнира Лига Европа в област Разград. По инициатива на 

Областния управител Гюнай Хюсмен на два от подходите към областния 

център Разград на главния път Русе – Варна бяха поставени билборди с 

размери 4 на 3 метра с текст „Приятни мигове с Лудогорец и Лига Европа“.  

 Краткострочни, средносрочни и дългосрочни мерки за решаване на 

проблема с безстопанствените кучета обсъдиха на 2 октомври на заседание 

на Постоянната областна епизоотична комисия на област Разград 

представители на държавни институции, частно практикуващите 

ветеринари и представители на ръководствата на шест от седемте общини в 

област Разград, отсъстваше само представител на община Разград.  

 Заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов 

бяха гости на честванията по повод 130 години музейно дело в Разград. 

Юбилейната годишнина бе отбелязана с откриване на научна конференция 

на тема „Културно историческото наследство – памет за бъдещето“, както и 

с три съпътстващи изложби – на най-новите открития от разкопките на 

Абритус, на Златния Пегас и на златното монетно съкровище от 835 златни 

солида от Vв.  

 С констатация, че институциите в област Разград са си свършили коректно 

работата по възникналия случай на антракс в региона и с предложение до 

Българската агенция по безопасност на храните завърши работна среща на 

Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен на 6 октомври с 

представители на институции, ангажирани с казуса. 

 Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен връчи Златния пояс от 

турнира по борба за момчета „Лютви Ахмедов“ на най-добрия състезател в 

надпреварата. Юбилейното ХХ-то издание на турнира се проведе на 6 

октомври в зала „Лудогорец“ в Разград.  

 На 9 октомври Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и неговите 

заместници Нурие Црънгалова и Евгени Драганов връчиха награди на 

представители на най-активните учебни заведения, участвали в 

Европейския ден на спорта 29 септември.  

 На 10 октомври Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и 

заместниците му Нурие Црънгалова и Евгени Драганов бяха сред 

официалните гости на комплексно занятие във връзка с подготовката на 

страната за отбрана. Мероприятието, организирано от Военно окръжие-

Разград, бе за близо 300 ученици от 9 и 10 клас от четири училища: 

ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград, ППМГ“Акад. Н.Обрешков“, 

ПГВМЗ“Александър Стамболийски“-Лозница и Спортно училище-Разград. 

 Съдействие за организиране на срещи в четири села в община Исперих за 

представяне на възможностите за кандидатстване за работа в завода за 

производство на домакинско стъкло „Пашабахче“ в Търговище оказа на 17 

октомври Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен. Заедно със 



16 
 

заместниците си Нурие Црънгалова и Евгени Драганов той участва в 

събиранията в Йонково, Малко Йонково, Лудогорци и Голям Поровец. 

 На 20 октомври Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе гост на 

официалната церемония за стартиране на най-големия инвестиционен 

проект в община Исперих за тази година. С 1 298 457,73 лв. от ОП „Региони 

в растеж 2014-2020“ ще бъде реализиран проектът „Основен ремонт, 

оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско 

стопанство „Хан Аспарух“-Исперих“.  

 След писмо за подкрепа от Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен 

и мотивирано искане на Районно мюфтийство-Разград на 26 октомври 

Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет отпусна средства за 

ремонт на покрива на джамията „Ибрахим паша“, която още през 1927 г. е 

обявена за „народна старина“. 

 От 30 октомври общините и държавните институции да влязат в режим на 

готовност за работа при зимна обстановка – това предложи Областният 

управител на Разград Гюнай Хюсмен по време на заседание на Щаба за 

координация на спасителни и неотложно-възстановителни работи при 

бедствия и аварии.  

 На 3 ноември Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен приветства 

участниците в традиционната научна конференция с международно участие, 

организирана от Филиал-Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

 На 3 ноември Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен проведе 

среща със заместник-министъра в МРРБ Малина Крумова, кметовете на 

Разград д-р Валентин Василев, на Исперих Бейсим Руфад, председателите 

на Общинските съвети на Разград Надежда Радославова и на Исперих 

Даниел Димитров, председатели на Постоянни комисии в двата местни 

парламента. Това бе поредната среща, организирана от г-н Хюсмен, във 

връзка с  опитите за консолидация на „ВиК“-асоциациите в област Разград. 

 Резултатите от последните проверки на състоянието на водните обекти и 

проводимостта на речните корите в област Разград обяви на заседание на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия главният експерт в 

Областна администрация Тодор Крушевски на 3 ноември. 

 На 5 ноември Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен заедно с 

кмета на Разград д-р Валентин Василев и депутата от Разградски регион 

Десислава Атанасова представиха на председателя на парламентарната 

група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов 

резултатите от реализираните през последните месеци инфраструктурни 

проекти в община Разград.  

 Нови мерки по ангажимента си за решаване на проблема с неприятните 

миризми в Разград предприе Областният управител Гюнай Хюсмен на 7 

ноември. С оглед на последователните си действия в посока решаване на 

проблема с неприятните миризми в Разград Областният управител Гюнай 

Хюсмен подготви заповед за сформиране на експертна комисия от 
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представители на: Областна администрация-Разград, Общинска 

администрация-Разград, Общински съвет-Разград и големи фирми от 

региона: „Амилум-България“, „Биовет-клон Разград“ и „Пилко“.  

 На 16 ноември ръководители на четири институции – Окръжна 

прокуратура-Разград, ОДМВР-Разград, Държавно ловно стопанство „Воден-

Ири Хисар“ и Областна администрация-Разград - обявиха на работна среща 

в ДЛС“Воден-Ири Хисар“ своята непримиримост към зачестилите 

бракониерски набези в горите на Лудогорието. От името на Областна 

администрация-Разград заместник областният управител Нурие Црънгалова 

изрази пълната подкрепа от страна на институцията за предприемането на 

засилени мерки за контрол в горите. 

 На 20 ноември представители на Организационен комитет от името на 

гражданите на община Завет връчиха на Областния управител Гюнай 

Хюсмен подписка срещу закриването на Участъковата служба за 

противопожарна безопасност и защита на населението в Завет. Атанас 

Зарков и Сунай Халиибрям обясниха, че прилагат 37 страници с 1048 

подписа, но подписката продължава и в момента в хранителните магазини и 

аптеките в населените места от общината.   В същия ден в телефонен 

разговор на г-н Хюсмен с директора на ГД“ПБЗН“ главен комисар Николай 

Николов стана ясно, че пожарната в Завет няма да бъде закрита.  

 В продължение на успешния Българо-турски агро-бизнес форум в София на 

28 ноември двама заместник-министри посетиха Област Разград, за да се 

запознаят с развитието на сектор „Животновъдство“ в региона - заместник-

министърът на храните, земеделието и животновъдството на Република 

Турция Мехмет Данъш и заместник-министърът на земеделието, храните и 

горите на Република България Цветан Димитров. 

 Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри на 30 ноември 

конференция на бъдещето на тема „Визия за общностното развитие на 

Разград – 2022“. В събитието, организирано от фондация „Америка за 

България“, той участва заедно със заместниците си Нурие Црънгалова и 

Евгени Драганов и главен експерт Диана Петрова.  

 На 30 ноември Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри 

регионална среща на тема „Читалищата от област Разград в условията на 

Българското председателство на Съвета на ЕС и Европейската година на 

културното наследство. Състояние, проблеми, предизвикателства и 

перспективи за развитие“. В събитието той участва заедно със заместниците 

си Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, за което получи специални 

поздрави от доц. д-р Венцислав Велев – директор на дирекция „Регионални 

и международни дейности“ в Министерството на културата.  

 На 1 декември Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе гост на 

откриването на безплатна трапезария за социално слаби ученици в 

Професионалната гимназия по селско стопанство “Хан Аспарух“-Исперих.  
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 На 4 декември Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, заместник 

областният управител Евгени Драганов и главният секретар на Областна 

администрация Михаил Тодоров бяха гости на тържеството на Дружеството 

на инвалидите в Разград. Събитието бе посветено на 3 декември – 

Международния ден на хората с увреждания, както и на Коледа и Нова 

година.  

 На 6 декември Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен поздрави 

ръководителите на банкови клонове и офиси в областния град с 

професионалния им празник 6 декември – Деня на банкера. В празничната 

среща с 15 представители на финансови институции участваха и заместник 

областният управител Нурие Црънгалова, главният секретар Михаил 

Тодоров, директорите на дирекции Емилия Стойнова и Иван Радушев.  

 На 7 декември Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и главният 

секретар на Областна администрация Михаил Тодоров бяха гости на 

официалното събитие, на което бе обявено създаването на „Клъстер 

Черноморска Икономическа Зона“(КЧИЗ) във Варна.  

 С подписване на Декларация за сътрудничество и съвместна дейност между 

Областна администрация-Разград и Областна управа на Област Одрин, 

Република Турция завърши двудневното посещение на 16 и 17 декември на 

11-членна делегация от Одрин, ръководена от Валията на Одрин Гюнай 

Йоздемир. Официалната церемония се проведе в присъствието на 

Генералния консул на България в Одрин Васил Вълчев. Най-добрите 

спортисти на Област Разград получиха плакети за постиженията си през 

2017 г. на специална церемония, организирана от Областна администрация-

Разград на 19 декември. Призовете на 16-тото издание на класацията 

връчиха: Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, неговите 

заместници Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, главният експерт към 

Министерството на младежта и спорта за областите Разград, Русе, Силистра 

и Търговище Иван Дончев. Спортист №1 на Област Разград за 2018 г. е 28-

годишният колоездач от клуб „Спринт“-Разград Мирослав Минчев. През 

отминаващата година той спечели трето място на Балканско първенство за 

мъже в дисциплина спринт, победител е и в Държавното лично отборно 

първенство в същата дисциплина. 

 Областните управители на Област Разград Гюнай Хюсмен и на Търговище 

Митко Стайков участваха в заседанието на Общински съвет-Разград на 21 

декември. Двамата направиха изказвания по първа точка от дневния ред на 

местните парламентаристи, свързана с начина, по който трябва да гласува 

представителят на община Разград кметът д-р Валентин Василев на 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване-Дунав»ЕООД-

Разград.  

 На 22 декември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен, 

заместниците му Нурие Црънгалова и Евгени Драганов и главният секретар 
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Михаил Тодоров поздравиха журналистите от Област Разград с 

предстоящите коледни и новогодишни празници.  

 

ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 

В периода 25.10.-29.11.2017 г. в рамките на Националния план за 

изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за 

Европейския съюз за 2017 и във връзка с предстоящото Българско 

председателство на Съвета на Европейския съюз Областна администрация-

Разград реализира комуникационната инициатива „Европа в Лудогорието“, 

която включи седем събития – по едно във всяка от седемте общини на 

Област Разград. Три от тях бяха организирани от Областна администрация, 

на останалите четири организатори бяха читалища от Област Разград, а 

Областна администрация им съдейства в организирането с експертна помощ 

и предоставяне на рекламни материали. Публичните информационни 

събития, организирани от Областна администрация-Разград, бяха проведени 

съответно: на 25.10.2017 г. в залата на НЧ“Съзнание 1891“ в Исперих; на 

31.10.2017 г. в заседателната зала на Общински съвет-Кубрат и на 

10.11.2017 г. в червената зала на НЧ“Пробуда 1912“ в Лозница. По време на 

събитието бяха представени: Мултимедийна презентация на резултати от 

провеждането на кохезионната политика на Европейския съюз в област 

Разград; както и Мултимедийна презентация и видеоклип, представящ 

българското председателство на Съвета на Европейския съюз и обобщена 

информация за реализацията на европейски проекти в съответната община. 

В съпътстващата културна програма участваха певчески таланти от Разград 

и танцьорки от Градски мажоретен състав при ЦПЛР Център за работа с 

деца-Разград. След приключване на втория модул участниците в събитието 

разгледаха съпътстваща фотоизложба на тема „Европа в Лудогорието. 

Поглед от високо” с фотографии с дрон на обекти, изградени или 

ремонтирани със средства от Оперативните програми и Програмата за 

развитие на селските райони. На участниците в събитието бяха раздадени 

информационни материали, популяризиращи българското председателство 

на Съвета на ЕС – брошури и магнитчета за хладилник. За участниците в 

събитието беше осигурен кетъринг с декорация, кореспондираща със 

знамето на ЕС. Мултимедийните презентации и фотоизложбата бяха 

включени в програмата и на събитията, организирани от четирите 

читалища, както и раздаването на рекламни материали. Културно-

информационните събития, организирани от читалища със съдействието на 

Областна администрация, се проведоха съответно: на 10.11.2017 г. в залата 

на НЧ„Просвета 1883”, с. Гецово, община Разград; на 25.11.2017 г. – в зала 

на НЧ„Напредък 1896”, с . Голям извор, община Самуил; на 27.11.2017 г. – 

зала на НЧ„Образование 1894”, с. Езерче, община Цар Калоян; 29.11.2017 г. 

–  в залата на НЧ „Просвета 1919 – Брестовене”, с. Брестовене, община 

Завет. Целта на събитията бе популяризиране на възможностите, 
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предизвикателствата и ползите от българското председателство за процеса 

на кохезия в България в област Разград и разясняване на широката 

общественост как членството в Европейския съюз е променило през 

последните години област Разград. 

 

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ 

Министерският съвет утвърждава ежегодно бюджета на Областна 

администрация Разград като второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити. При изпълнението на бюджета на администрацията за 2017 година 

са спазени приоритетите за изплащане на разходите, съгласно Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2017 г. и се следват 

указанията на Министъра на финансите и на Администрацията на 

Министерски съвет (АМС).  

Осъществяван е предварителен контрол за законосъобразност при 

поемане на задължения, извършван е предварителен контрол за 

законосъобразност на извършените разходи, във връзка с придобиването на 

активи, получаването на услуги и извършени командировки от служители 

на администрацията, както и за реализираните приходи от продажби на 

активи, отдавано под наем движимо и недвижимо имущество и такси.  

Съставяни са периодично контролни листи, които са регистрирани в 

регистъра на финансовия контрольор.  

 
 

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, 

ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ АПОФУС)  

 

Основен приоритет в работата на Областна администрация Разград, 

който е във връзка със стратегическата цел за открито и отговорно 

управление от Стратегията за развитие на държавната администрация 

2014-2020 г., е тя да е винаги съобразена с всички нужди на гражданите и 

да е максимално ефективна при провеждането на планираните политики. Тя 

трябва да има целенасочено отношение към разрешаване на проблемите на 

хората в областта, да има открито управление, да е диалогична и 

комуникативна към всички институции, да бъде една добре функционираща 

институция в услуга на бизнеса и на гражданите.  
С оглед необходимостта от систематизиране на извършеното през 

предходната година и във връзка с нормативно предвидените задължения за 

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността", настоящият доклад обхваща дейността на дирекцията по 

направления, както следва:  
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1. Направление „Административно и информационно 

обслужване“ - обезпечава информационното осигуряване на 

администрацията; приема и регистрира входящата служебна 

кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение 

изходящата кореспонденция; систематизира и съхранява документите и 

другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на 

Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на 

електронни документи и документи на хартиен носител в 

администрациите. В тази връзка, през 2017 година в електронната 

деловодна система са регистрирани 5431 бр. преписки, от които 1270 бр. са 

входящи преписки; 1241 бр. са изходящите; 21 бр. са вътрешните 

преписки; жалби, сигнали и др. – 42 бр.; 2 бр. са договорите за 

разпореждане с имоти държавна собственост; Издадени са 78 бр. заповеди 

за отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост.; 2 бр. са 

заповедите за връщане на решения на Общински съвети; 3 бр. за 

предоставяне на достъп до обществена информация; 1 бр. заповеди за 

обявяване и провеждане на конкурс;  

Регистрирани са също така и 1003 бр. удостоверения по 

обстоятелствена проверка, че имотът не е държавна собственост. Издадени 

са още и 41бр. АДС / Акт за държавна собственост/.  

Служителите от деловодството оказват активно съдействие на всички 

служители в Областна администрация по отношение на електронния архив 

(сканиране на документи) и импортирането му в деловодната система, 

копиране на документи. Също така оказват съдействие и при търсене на 

нови и стари преписки в деловодната система. Предоставят информация на 

граждани и организации за движението на преписките, когато това 

представлява законов интерес за тях, при спазване на Закона за защита на 

личните данни и на Закона за достъп до обществена информация. 

Съдействат по отношение на обработването и придвижването на цялата 

кореспонденция, във връзка с подготовката и произвеждането на 

Предсрочните парламентарни избори. Също така участват в реализацията 

на „Регионална програма за заетост“ и „Старт на кариерата“ с 

обработването на входящата и изходящата кореспонденция.  

Два са начините за събиране на информация за удовлетвореността на 

клиентите на Областна администрация Разград – попълване на анкетни 

карти, които са на разположение на всички на гишето и on-line анкета на 

тема “Оценка на качеството на административното обслужване”, която е 

на интернет страницата на администрацията.  

С цел качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на 

гражданите и бизнеса, сайта на администрацията се обновява с актуална 

информация. На него се публикува информация за извършваните услуги, 

приети планове и стратегии, обяви и резултати от търгове и конкурси, 

новини и съобщения за работата на Областна администрация Разград, 
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регистри за имотите държавна собственост и обществените поръчки, 

състав и правилници за дейността на съветите и комисиите, решения по 

административни дела и др. 

 Със заповед на Областния управител, главен експерт изпълнява 

функциите на завеждащ учрежденския. Основните задължения на 

завеждащия учрежденския архив са да попълва дневници и заместители на 

документите за ползване в учрежденския архив.  

 Във връзка с чл. 54, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, се води 

отделно деловодство на Асоциация по В и К, като служителите приемат и 

регистрират входящата кореспонденция за асоциацията и извеждат и 

изпращат изходящата кореспонденция към съответните адресати.  

 Със заповед № ЗКИ-03/29.05.2014 г. на Областен управител на 

област Разград, старши експерт от деловодството е определен за завеждащ 

регистратура за класифицирана информация. И в този смисъл осъществява 

цялостната дейност по смисъла на Закона за защита на класифицираната 

информация и подзаконовите актове, а именно отговаря за наличността и 

за правилното отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, 

събиране и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана 

информация, както и за отчетността и съхраняването на материалите, 

съдържащи класифицирана информация; съхранява списъците на 

служителите, допуснати до работа с материали, съдържащи 

класифицирана информация, следи за сроковете за защита на 

класифицираната информация и докладва за изтичането им. 

 

2. Направление „Правни дейности и обслужване“ - съгласно Раздел ІІІ 

от УПОА, Дирекция АПОФУС оказва правна помощ за законосъобразното 

осъществяване на правомощията на Областния управител, осигурява 

процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, 

изразява становища и разработва предложения за решаване на правни 

проблеми, свързани с функциите на областната администрация; 

осъществява методическа помощ и координация по отношение на 

правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и 

осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото 

законодателство; разработва вътрешни правила за работна заплата в 

администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на 

административното обслужване, за финансовото управление и контрол, 

както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на 

Областния управител и на специализираната администрация; осъществява 

финализиране на процедурите по Закона за политическа и гражданска 

реабилитация на репресирани лица; предоставя информация на граждани и  

организации за движението на преписките, когато това представлява 

законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни 
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и на Закона за достъп до обществена информация; активно съдейства по 

отношение произвеждането на избори и участва в организационно-

техническата им подготовка, съдейства и осъществява връзката с 

контролните органи при извършване на планови и инцидентни проверки на 

работата и дейността на Областна администрация Разград и други, като с 

оглед на това през 2017 година е извършено следното:  

 Предприети са действия по актуализиране на административното 

обслужване, които включват изготвяне на образци на заявления за нови 

административни услуги, актуализиране на образците на заявления съгласно 

изменената Наредба за административно обслужване и на Вътрешните 

правила за административно обслужване.  

 В резултат на изключителната финансова дисциплина и тенденцията в 

национален план за минимизиране разходването на публични средства, се 

заделиха средства за закупуване на нови компютърни конфигурации и 

частично обновяване на работните помещения в администрацията, което 

доведе до осигуряване на максимални условия за труд на служителите.  

 Изготвени са всички доклади и отчети в срок до 31 март 2017 година, 

предвидени в Закона за администрацията, Закона за държавните помощи, 

Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и 

всички изискани справки и информация от Министерски съвет или други 

ведомства, в. т. ч и по Закона за обществените поръчки.  

 За периода са актуализирани вътрешноведомствени актове, осигуряващи 

дейността на Областния управител, на общата и специализираната 

администрация. Осъществявана е методическа помощ и координация по 

отношение на правното обслужване на дейностите на дирекция АПОФУС и 

на дирекция АКРРДС, чрез преценка за съответствието на всички изготвени 

актове с действащото законодателство и съгласуване на същите преди 

предоставянето им за подпис от Областния управител.  

 При осъществяване на контрол за законосъобразност на актовете на 

общинските съвети и кметовете на седемте общини на територията на област 

Разград са разгледани всички депозирани протоколи (редовни и извънредни 

заседания) с решения на общински съвети.  

 Във връзка с контрола за законосъобразност на административните актове, 

действията или бездействията на кметовете на общини в областта, за 

отчетния период са разглеждани жалби от физически/ юридически лица.  

 За периода са разгледани и приключени преписки по жалби на физически и 

юридически лица по реда на Административно процесуалния кодекс.  

 Извършени са всички дейности по организационно-техническата 

подготовка на Предсрочните парламентарни избори  през 2017 г., в  

т.ч. осигуряване на транспорт за районната избирателна комисия, 

съпровождане на бюлетини и изборни книжа за двата тура на 

парламентарните избори, определяне на помещенията в общинските 

администрации за съхранение на същите преди произвеждане на изборите. 
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Служители от Дирекцията бяха включени в техническия екип за организация 

и техническа подготовка на изборите. В тази връзка бяха извършени 

следните дейности: изготвяне кореспонденция до общини и/или ЦИК, 

свързана с предоставяне на информация за дейностите по подготовката и 

провеждането на изборите; изготвяне, обобщаване на информация, свързана 

с организационно-техническата подготовка на изборите и изпращането й до 

Министерски съвет и/или Централната избирателна комисия; организация за 

получаване на избирателните списъци – І част и ІІ част от Главна дирекция 

“ГРАО” и предаването им на общинските администрации; разпределянето по 

общини на изборните книжа и материали (формуляри на протоколи, на 

извлечения и чернови от протоколи, методически указания, изборни урни и 

др.); приемането и предаването на изборните книжа, материали и бюлетините 

за гласуване на упълномощени представители на кметовете на общини от 

област Разград и представители на РИК; осигуряване на охрана на изборните 

книжа и материали и осъществяване други дейности, свързани с указания на 

МС и/или решения на ЦИК.  

 С оглед необходимостта от организиране и осигуряване управлението на 

имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на Областния 

управител, е осъществено участие в процедури по ЗДС и ППЗДС за отдаване 

под наем на същите.  

 За периода са осъществени участия във всички комисии или съвети, 

назначени от Областния управител или от друг орган на изпълнителната 

власт, в т.ч. в Съвет по осиновяване към РДСП Разград, изразявани са 

становища по проекти на нормативни актове, предложения за изменение на 

законодателството и на правилата за дейността на администрацията като 

цяло; извършено е съгласуване на актове на администрацията и изготвяне на 

заповеди, пълномощни, писма, становища, договори и отчети, обработка на 

жалби и сигнали, архивиране на предходни периоди. 

  По програма „Старт на кариерата“  беше назначен служител, на който 

бяха възлагани задачи и работа, специфични за дейността на дирекцията.  

 

3. Направление „Човешки ресурси“ осигурява воденето на служебните 

досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки; 

изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати в 

съответствие с трудово законодателство, подава уведомления за сключени 

договори и прекратени такива в НАП; архивира личните досиета на 

служители с прекратени правоотношения, съгласно нормативните 

изисквания; участва в дейностите по разработване, актуализиране и 

утвърждаване на длъжностните характеристики; изготвя и осигурява 

формуляри за оценка на изпълнението на служителите; изготвя заповеди за 

промяна на ранг; участва в конкурсни комисии за избор и назначаване на 

нови работници и служители, като осигурява спазването на процедурата за  
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подбор на персонала; води служебните и трудовите досиета на 

служителите; изготвя документи за осигурителен стаж, удостоверения за 

пенсиониране, и в тази връзка през 2017 година числеността на персонала 

на Областна администрация Разград е 29 броя, а именно: политически 

кабинет – 3 - Областен управител и заместник областни управители – 2, 

Главен секретар – 1. Обща администрация – 8, специализирана 

администрация – 17, като по трудово правоотношение - 10 и по служебно 

правоотношение – 19 служители. Извън основната численост на персонала, 

по ПМС № 212/1993 г., са назначени 5 служители по трудово 

правоотношение – оперативни дежурни, които осъществяват денонощно 

дежурство. 

За постигане на непрекъснато подобрение и висок обществен резултат 

от административната дейност на Областна администрация Разград в 

съответствие с принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в 

публичния сектор и най-добрите европейски практики, в изпълнение на 

споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация 

при реализация на проект № BG05SFOP001-2.002-0001-C01 „Въвеждане на 

Общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите“, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е 

издадена Заповед № РД-06-012 от 05.12.2017 г., с която е възложено в 

Областна администрация Разград да бъде приложен цялостно и при пълен 

обхват на организацията инструмента за организационно съвършенство 

Обща рамка за оценка CAF 2013. 

Сформирана беше Група за самооценка, която премина тридневно 

обучение на тема: „Внедряване на CAF в администрацията /първа част/“ от 

06.11.2017 г. до 08.11.2017 г.  

Изготвен беше комуникационен план на Областна администрация 

Разград за „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF)“. Самооценката, 

беше извършена в периода ноември 2017 г.  – януари 2018 г. Мерките и 

планът за подобрение бяха обсъдени през м. януари 2018 г. Всички 

служители на Областна администрация Разград активно се включиха в 

процеса по събиране и предоставяне на информация и доказателства, които 

допринесоха за работата на екипа по самооценката. 

 

 4. Направление „Финансово-стопански дейности и управление на 

собствеността“ обслужва финансово-счетоводно областната 

администрация; подготвя предложения до Министерския съвет по 

проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за 

капиталови разходи; изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и 

отчети; изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото 

изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта; 

контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и 
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други средства, както и събирането и трансфера на приходите; организира 

и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, 

предоставени на Областния управител за нуждите на областната 

администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези 

имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им; 

организира материално-техническото снабдяване; извършване на всички 

касови разплащания в съответствие с изискванията на нормативните 

документ и точно систематизиране, съхранение и подреждане на 

документите в счетоводния архив. Приемат се касовите документи – 

разходни ордери, приходни ордери, авансови отчети, проверява и 

осчетоводява, анализира и сравнява салдото на касовата наличност.  

В контекста на това и при спазване на строга финансова дисциплина, 

служителите от направлението извършиха през 2017 година следното:  

 Проверяват се разчетно-платежните ведомости на Областна 

администрация Разград, обработва се информацията и се изготвят 

мемориални ордери за счетоводните операции. Осчетоводяват се 

начислените заплати на служителите назначени по трудово и служебно 

правоотношение.  

 Извършва се проверка на разчетно-платежните ведомости за 

възнагражденията по програми за трудова заетост към Бюро по труда и по 

граждански договори, обработва се информацията и се осчетоводяват 

начислените заплати, изготвя месечни разчетно-платежни ведомости за 

аванс и заплати; изготвя фишове за работната заплата на служителите; 

подава декларации по образец 1 в Националната агенция на приходите; 

представяне на болнични листи в Националния осигурителен институт; 

води регистъра на болничните листове за временна нетрудоспособност; 

 Осчетоводяват се извършените плащания по банков път – изплатени 

заплати на служители на администрацията, възнаграждения по програми за 

трудова заетост, възнаграждения по граждански договори, разплащания с 

доставчици, трансфери към общините, трансфери към Министерски съвет, 

плащания по вземания от клиенти, плащания за възстановени разходи за 

ел.енергия, приходи от държавни такси, приходи от отдадени под наем 

имоти; 

 Анализират се салдата по счетоводни сметки, изготвят се извлечения от 

аналитични и синтетични сметки и на необходимите справки към 

месечните, тримесечните и годишни отчети; 

 Изготвя се годишния проектобюджет, чрез събиране на необходимата 

информация, анализиране, систематизиране и попълване в предоставени 

таблици и форми от Министерски съвет;  

 Разпределя се утвърдения годишен бюджет на администрацията за 

годината, разпределяне на разходите и приходите по месеци, определяне 

на месечни лимити по дейности;  
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 Извършена е проверка, анализ и изчисляване на постъпилите искания от 

общините, за необходимите средства за произвеждането на 

парламентарните избори за проверка на получените отчети от общините за 

направените трансфери от администрацията на парични средства, проверка 

извършените разходи за логистично осигуряване на изборния процес и 

обработка на информацията и изготвяне на мемориални ордери за 

счетоводните операции;  

 Осчетоводяване получените документи за разходите на администрацията 

за произвеждане на изборите - фактури, договори, искания за необходими 

средства и др. Анализ и обработка на информацията и изготвяне на 

мемориални ордери за счетоводни операции, осчетоводяване на 

извършените разходи и изготвя извлечения от счетоводни сметки;  

 Изготвяне и представяне в общински данъчни служби необходимите 

декларации чл. 14 от ЗМДТ за имотите под управление на Областен 

управител, както и на молби за удостоверение за данъчни оценки и за 

намаляване на ТБО и др. документи; 

 Анализ и обработка на получената информация от представени документи 

от експерти „Държавна собственост” – актове, протоколи, скици, 

експертни оценки за пазарни оценки и изготвяне на мемориални ордери за 

счетоводни операции; 

 Счетоводно заприхождаване на всички новопридобити имоти под 

управление на Областен управител, счетоводно отписване на имоти на база 

представени документи – заповеди, РМС, протоколи; отразяване на 

промените в балансовите стойности на имотите, на промените в данъчните 

оценки на имотите и сравнителен анализ между балансова стойност и 

данъчна оценка, като при необходимост се извършват счетоводни 

операции. 

 Проверка на пътните листа на служебните автомобили и счетоводно 

отразяване на изразходваното гориво;  

 Ежедневно изготвяне на приходни и разходни касови документи 

отразяващи движението на паричните средства в касата. Стриктно 

спазване нормативните изисквания относно оформянето им, както и на 

прилежащите към тях разходно оправдателни документи. Ежедневно 

проверяване на фактическата наличност на паричните  суми и 

приключване касовата отчетност . 

 Представяне на надлежно оформени документи в банковия клон, 

обслужващ Областна администрация; получаване и внасяне в банката 

парични средства;  

 Ежемесечно изготвяне на справка, отразяваща всички плащания 

извършени по банков и касов път, както и постъпилите суми по сметките на 

Областна администрация; ежемесечно изготвяне на справка и за 

осъществените трансфери на парични средства от и към Областна 

администрация; 
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 При получаване на документи за изразходваната електрическа енергия и 

други консумативи извършва разпределение на база данни от измервателните 

уреди и изготвя фактури за съответните задължени дружества и организации;  

 Изготвяне на фактури за наем съгласно сключените договори, както и при 

постъпване на други суми от Клиенти;  

 Подготовка на документи за архивиране, извършва архивиране на архивни 

дела ФСД 11/СЕБРА, Каса, Доставчици, Транзитна сметка, Набирателна 

сметка, Клиенти, Горива, Отчети командировки/ и ФСД 13 Инвентаризация, 

както и отговаря за подреждането на учрежденския архив (счетоводната част) 

на дирекция АПОФУС;  

 Изготвяне на всяко тримесечие отчет за извършените командировъчни 

разходи от Областния управител; изготвяне заповеди за отпуск и се води 

справка за ползваните отпуски от служителите на Областна администрация; 

изготвяне заповеди за командировки на служителите в Областна 

администрация.  

 

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ (АКРРДС) 

 

1. Направление „Административен контрол, регионално развитие и 

устройство на територията“ съдейства за осъществяването на контрол 

по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от 

актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет; 

Организира изпълнението на делегирани функции от съответните 

централни органи на изпълнителната власт; организира подготовката и 

провеждането на административно-териториалните промени на 

територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на 

исканията за извършване на административно-териториални промени на 

територията на областта; Проверява изпълнението на законовите условия и 

ред и подготвя мотивирани предложения до Областния управител; 

Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите 

на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации; 

Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската 

администрация на делегирани функции от съответните органи на 

централната държавна власт; Осигурява упражняването на контрол по 

законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини и 

на актовете и действията на органите от местното самоуправление и 

местната администрация на територията на област Разград;  

 Подпомага организационно-технически и експертно дейността на 

областния съвет за развитие;  

 Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия 

за развитие; участва в разработването, организира и координира 

изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията 
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на област Разград, в съответствие с правомощията на Областния 

управител; Координира и подпомага осъществяването на дейностите в 

областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността 

на движението; опазването на околната среда; културно-историческото 

наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с 

нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или 

осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите 

въпроси; Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на 

Областния управител по устройство на територията.  

В изпълнение на посоченото, служителите от дирекция АКРРДС 

през 2017 година са осъществили следното:  

 През годината от юристи от дирекцията е осъществяван редовно контрол 

за законосъобразност на решенията на общинските съвети, като в тази 

връзка са разгледани и проверени общо 1133 бр. решения по 93 протокола 

от заседания на общински съвети. За ново обсъждане са върнати 2 решения 

на Общински съвет Завет и Общински съвет Исперих за ново разглеждане, 

като вследствие на това общинските съобразно закона.  

 По програма „Старт на кариерата“ в дирекцията беше  назначен юрист, на 

който бяха възлагани задачи и работа, специфични за дейността на 

дирекцията;  

 Със заповед на Областния управител служител от дирекцията изпълнява 

функциите на координатор по равнопоставеност на жените и мъжете; 

 За участие в Областния програмен съвет за управление на Националната 

програма за превенция на хроничните незаразни болести, Областния 

координационен съвет за намаляване въздействието на радон в сгради 

върху българското население и в Регионалния координационен съвет по 

първична профилактика на рака на маточната шийка, със заповед на 

Областния управител е определен служител от дирекция АКРРДС; 

 Служител от дирекцията е определен за член на Регионално оперативно 

бюро за борба с грипа и острите респираторни заболявания в Разградска 

област; 

 В изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна училищна възраст, съгласно Решение № 373 от 05.07.2017 г. 

на МС служител на дирекцията е включен в Областния екип; 

 В изпълнение на член 196 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО) Областният управител организира 

разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностното 

развитие на децата и учениците, въз основа на Анализ на потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за всяка община на 

територията на областта. Във връзка с това, със заповед на Областния 

управител беше сформиран Областен оперативен екип (ООЕ) за 

разработване на Областната стратегия, която ще включва всички 
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отговорни, работещи в областта на приобщаващото образование. В състава 

на Областен оперативен екип (ООЕ) за разработване на Областна 

стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в 

област Разград бяха включени двама главни експерти от дирекцията. 

 Областният управител включи свой представител в създадения 

Обществено-консултативен съвет към Регионално управление на 

образованието за обсъждане на проблеми в сферата на образованието в 

междуинституционален формат и с участието и на неправителствения 

сектор.  

 Разработен е Областен план за младежта на област Разград, въз 

основа на приоритетите и стратегическите цели, заложени в Националната 

стратегия за младежта 2012- 2020 г., в изпълнение на Закона за младежта и 

анализите на потребностите на младежите, представени от седемте общини 

в областта.  

 Той разписва изпълнението на националната политика за младите 

хора в област Разград на възраст от 15 до 29 години, формирана според 

техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската 

политика за младежта, а именно: насърчаване на икономическата 

активност и кариерното развитие на младите хора; подобряване достъпа до 

информация и качествени услуги; насърчаване на здравословния начин на 

живот; превенция на социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение; развитие на младежкото доброволчество; 

повишаване на гражданската активност на младите хора; развитие на 

младите хора в малките населени места; развитие на мултикултурния и 

международния диалог; повишаване ролята на младите хора в превенцията 

на престъпността. Широкият обхват на проблемите, които засягат младите 

хора, налага прилагането на многосекторен подход в изпълнението на 

плана. В тази връзка не може да се отбележи напредък без успешното 

сътрудничество с други сектори, като образованието, трудовата заетост, 

равнопоставеността на половете, здравеопазването, 

конкурентоспособността и др.  

 Дейности и кореспонденция с териториалните структури на 

държавните органи по дейността, с областни и общински администрации и 

кметства по дейността, в т.ч. становища и писма към Министерски съвет, 

МРРБ, МК, и МИ; кореспонденция с физически лица и юридически лица, в 

т.ч. и с неправителствени организации по дейността; 

 Образувани са преписки по жалби, предложения и сигнали от 

граждани и организации. Получените сигнали и предложения 

своевременно са изпратени до компетентните органи за становища, 

проверки и за предприемане на необходимите действия за разрешаване на 

поставените проблеми, за което са уведомени и жалбоподателите, както и 

са изготвени отговори до тях. 
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 VІI. Изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в област Разград.  

Към настоящия момент в Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради са се включили шест от 

седемте общини от област Разград, с изключение на община Цар Калоян. 

В тях има регистрирани 61 сдружения на собственици. Броят на 

исканията за сключване на договори за целево финансиране към 

Българска банка за развитие е 50, а подписаните договори за целево 

финансиране са 22. Най-голям е броят на сключените договори за целево 

финансиране в община Разград – 10. По четири са в общините Исперих 

и Кубрат, три са в Лозница и един в Завет. Броят на жилищните сгради в 

областта със стартирали дейности е 22, а със стартирали строително-

монтажни работи – 11. Броят на въведените в експлоатация сгради са 7. 

Към 31.12.2017 г. напредъкът в изпълнението на Програмата в област 

Разград може да се види от следната таблица: 
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Община Завет 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Община Исперих  22 22 18 18 18 4 4 2 2 

Община Кубрат 10 8 7 7 7 4 4 4 0 

Община Лозница 7 6 6 6 7 3 3 0 1 

Община Разград 20 16 15 14 16 10 10 5 3 

Община Самуил 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Област Разград 61 54 48 47 50 22 22 11 7 

 

 Служители от дирекция „АКРРДС“, съвместно с Областния съвет на 

Съюза на ветераните от войните в България и Областния съвет на 
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офицерите и сержантите от запаса и резерва организира пътуваща изложба 

„Военните паметници в област Разград”. Изложбата включва 16 табла със 

снимки и информация за 109 военни паметника и паметни плочи в област 

Разград. Изложбата беше експонирана за по една седмица във всички 

общински центрове в областта, като началото й във всяко населено място 

беше поставяно с официално откриване с участие на Зам. областния 

управител Евгени Драганов, Стоян Великов – Председател на Областния 

съвет на Съюза на ветераните от войните в България, полк. Огнян Кирилов 

– Председател на Областния съвет на офицерите и сержантите от запаса и 

резерва, подполк. Владимир Вълов – фотограф. 

Изложбата стартира от град Кубрат, където беше представена в НЧ 

„Св. Св. Кирил Методий” от 2 до 6 октомври, след това от 9 до 13 

октомври изложбата ще бъде подредена в НЧ „Саморазвитие 1902“ в гр. 

Завет, от 16 до 20 октомври – в НЧ „Съзнание 1891“ в Исперих, от 30 

октомври до 10 ноември – в НЧ „Развитие 1869” в гр. Разград, 13 до 17 

ноември в НЧ „Пробуда 1912” в гр. Лозница, от 24 до 28 ноември в СУ 

„Христо Ботев”, гр. Цар Калоян и от 5 до15 декември в СУ „Св. Св. Кирил 

и Методий” в с. Самуил. 

Освен това на 10 ноември в ОУ „Виделина” в с. Сейдол, община 

Лозница беше проведен открит урок по родолюбие, като изложбата беше 

представена в учебното заведение. При представянето й в общините в 

област Разград изложбата беше посетена от много граждани, голямата част 

от които млади хора. Към тях беше отправено послание да се грижат за 

военните паметници в техните населени места, да почистват 

пространствата около тях и да пазят паметта за героите. 

 Изготвен е културен календар на област Разград за 2017 г., с цел 

осигуряване на финансиране на включените в него събития от 

Министерството на културата. 

 

2. Направление „Държавна собственост“ осигурява правните и 

фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението 

на държавното имущество на територията на област Разград в рамките на 

предоставените на Областен управител правомощия; осъществява 

действията по съставянето на актовете за държавна собственост, 

отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече 

съставени актове; води актовите книги и регистри на имотите - държавна 

собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството; води на отчет 

имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се 

управляват от Областния управител; осигурява защита на държавните 

интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и 

юридически лица на територията на областта и осъществява процедури по 

реституционни закони.  
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СЪВЕТИ И КОМИСИИ 

 

В Областна администрация Разград са изградени 18 областни съвети и 

комисии. Те имат активна роля за координиране усилията на 

териториалните звена на изпълнителната власт и общините и 

взаимодействието между тях при провеждане на държавната политика в 

областта. На тях се обсъждат информации и се набелязват конкретни 

мерки, съобразени със специфичните особености в областта на социалната 

сфера, регионалното развитие, икономиката, селското стопанство, 

защитата на населението при бедствия, техническата инфраструктура и 

много др.  

През месец април 2017 г. Комисията по заетост към Областния съвет 

за развитие на област Разград одобри заявки на 53 работодатели за 

финансиране по схемата „Обучения и заетост за младите хора”.  В периода 

от 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г. е проведена процедура по набиране на 

заявки от работодатели за разкриване на работни места по схема 

„Обучение и заетост на младите хора“. Финансовият ресурс по схемата, 

определен за област Разград е в размер на 1 138 815 лв. Целта на проекта е 

интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., 

регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта на 

пазара на труда, чрез заетост при работодател или посредством 

осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. По схемата 

са подадени 53 бр. заявки от работодатели на територията на областта за 

320 работни места.  

 

Отчет за дейността на областните комисии и съвети през 2017 г. 

Областна администрация Разград 

Наименование 
Дата на 

провеждане 
Секретар Взети решения 

Постоянна 

комисия по 

заетост към 

Областния съвет 

на развитие 

12.01.2017 г. Красимира 

Димитрова 

1. КЗ оцени, класира и предложи за 

финансиране на заявки от работодатели, 

кандидатстващи по процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по схеми „Обучения и заетост“ и 

„Обучения и заетост на младите хора“ по 

ОПРЧР 2014-2020 г. 

14.02.2017 г. 1. Съгласуван и приет държавен план–

прием за учебната 2017/2018 г., 

предложен от РУО Разград. 

30.03.2017 г. Процедура за разработване и утвърждаване на 

Регионална програма за заетост на Област 

Разград: 

1. Приета Методика за оценка и подбор на 
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проектни предложения за включване в 

Регионалната програма за заетост на 

област Разград през 2017 г. 

2. Оценка и класиране на подадените 

проектни предложения за включване в 

Регионалната програма за заетост на 

област Разград през 2017 г. 

3. Съгласуване на Регионалната програма 

за заетост на област Разград през 2017 г.,  

изготвената от работна група, назначена 

със заповед на Областния управител и 

изпратена за утвърждаване от МТСП. 

 12.04.2017 г.  1. КЗ оцени, класира и предложи за 

финансиране на заявки от работодатели, 

кандидатстващи по процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по схема „Обучения и заетост на 

младите хора“ по ОПРЧР 2014-2020 г. 

Областен съвет 

по условия на 

труд 

27.04.2017 г. Красимира 

Димитрова 

1. Отбелязване на 28 април – Световен ден 

за безопасност и здраве при работа. 

2. Приемане на отчета за дейността на 

Дирекция „Инспекция по труда” Разград 

и основните приоритети в дейността ѝ 

през 2017 г. 

3. Приемане на информация за анализа на 

трудовия травматизъм в област Разград 

за 2016 г. и първото 3-месечие на 2017 г., 

предоставена от директора на ТП на 

НОИ Разград. 

 

Областна 

комисия по 

безопасност на 

движението по 

пътищата 

14.09.2017 г. Акиф 

Джевадил 

1. ОПУ – Разград да предприеме 

необходимите действия за поставяне на 

напречна шумна маркировка М20 и 

парапети ограничаващи неправилното 

пресичане от пешеходци на пътя 

Търговище-Разград-Кубрат-Тутракан в 

участъка за с. Стражец. 

Областен съвет за 

сътрудничество 

по етническите и 

интеграционните 

въпроси 

14.11.2017 г. Светлин 

Симеонов 

1. Прието решение за актуализиране 

състава на Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси на област 

Разград;  

2. Прието решение за предприемане на 

мерки за повишаване прозрачността при 

разходване на публични средства за 

ромско включване.  

Областен съвет за 

регионално 

развитие 

13.04.2017 г. Светлин 

Симеонов 

1. Прието решение за съграсуване и 

одобряване на Областна стратегия за 

подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците в област Разград за 

http://www.rz.government.bg/bg/84-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/84-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/84-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/84-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/84-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/79-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8
http://www.rz.government.bg/bg/79-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8
http://www.rz.government.bg/bg/79-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8
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периода 2017 – 2018 г. (неприсъствено 

решение). 

Постоянна 

областна 

комисия за 

развитие на 

младежта и 

спорта 

14.12.2017 г. Светлин 

Симеонов 

1. Прието решение за промяна в 

Правилника за изготвяне на класация на 

десетте най-добри спортисти, най-

перспективен млад състезател, най-добър 

треньор и най-добър отбор на област 

Разград; 

2. Изготвяне на класация на десетте най-

добри спортисти, най-перспективен млад 

състезател, най-добър треньор и най-

добър отбор на област Разград за 2017 

година. 

Областен съвет за 

енергийна 

ефективност 

- Светлин 

Симеонов 

Не е възникнала необходимост от свикването 

му. 

Областен съвет за 

превенция на 

домашното 

насилие 

29.06.2017 г. Светлин 

Симеонов 

1. Прието решение за актуализиране 

състава на ОСПДН; 

2. Прието решение за допълнително 

обсъждане на отчета за 2016 г. за 

дейността на ОСПДН; 

3. Прието решение за допълнително 

обсъждане на плана за 2017 г. за 

дейността на ОСПДН; 

4. Прието решение за промени в състава на 

Областния оперативен екип към ОСПДН 

(на ротационен принцип); 

5. Приета Програма за превенция на 

домашното насилие в учебните 

заведения. 

14.08.2017 г. Светлин 

Симеонов 

1. Приет отчет за 2016 г. за дейността на 

ОСПДН (неприсъствено решение); 

2. Приет план за 2017 г. за дейността на 

ОСПДН (неприсъствено решение); 

 

Областна 

комисия „Военни 

паметници“ 

20.04.2017 г. 
Тодор 

Крушевски 

1. Да се изпрати заявка до МФ и МО за 

финансиране на ремонта на Военните 

паметници в с. Побит камък, с. Гороцвет 

и с. Тодорово. 

Областен съвет 

по сигурност 

19.12.2017 г. Тодор 

Крушевски 

- 

Областен съвет за 

намаляване 

риска от бедствия 

03.11.2017 г. Тодор 

Крушевски 

- 

Постоянно 

действаща 

междуведомствен

а областна 

епизоотична 

04.01.2017 г. 

 

 

Диана 

Петрова 

1. Да бъдат свикани общинските 

епизоотични комисии във всички 

общини от областта, които да набележат 

конкретни мерки за предотвратяване на 

проникването и разпространението на 

http://www.rz.government.bg/bg/80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/86-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd
http://www.rz.government.bg/bg/86-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd
http://www.rz.government.bg/bg/86-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd
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комисия болестта инфлуенца по птиците на 

територията на съответната община; 

2. Да се предприемат мерки за 

биосигурност в птицевъдните обекти и за 

вирусологични изследвания. Извършване 

на постоянен ветеринарно-медицински 

контрол за спазване на мерките за био-

сигурност в птицевъдните обекти. 

3. Да не се допуска излизане на домашни 

птици извън дворовете и контакт с диви 

птици. Всички хора, които имат контакт 

с болни птици трябва да предприемат 

мерки за индивидуална защита, както и 

профилактично лечение с противогрипни 

препарати след консултация с личния си 

лекар. 

4. Категорично се забранява достъпът до 

птицевъдни обекти на хора, които не са 

клинично здрави, в грипно, или 

предгрипно състояние, поради 

възможност от комбинация с вирусът на 

инфлуенцата и усложнения при 

човешкото здраве. 

5. Да се организират съвместни проверки 

на представители на ОДБХ-Разград с 

представители на орнитоложки 

дружества, ловно-рибарски дружества и 

държавни лесничейства за наличие на 

болни или умрели диви мигриращи или 

синантропни птици. 

6. Да се забранят всякакви пазари на птици, 

както и транспортирането на домашни 

птици. 

7. Да се ограничи достъпа на външни лица, 

както и любителския риболов във 

водоемите и местата, обитавани от диви 

мигриращи птици. 

11.09.2017 г. 

 

Диана 

Петрова 

1. Кметовете на всички общини в област 

Разград да организират свикването на 

общинските епизоотични комисии, в 

срок до 14.09.2017 г. и да изпратят 

протоколите от проведените заседания в 

Областна администрация Разград. 

2. Кметовете на общините на територията 

на областта да изпратят информация в 

Областна администрация Разград за 

наличието на регламентирани и 

нерегламентирани пазари за животни, и 

ако има такива да организират и 

извършат проверки, съвместно с 
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представители ОДБХ - Разград и с 

органите на МВР, в срок до 18.09.2017 г. 

02.10.2017 г. Диана 

Петрова 

1. Да се проведе разяснителна кампания от 

общинските към селските кметове и от 

тях към населението, относно 

необходимостта от регистрация на 

домашни кучета.  

2. Извършване на опис и преброяване на 

кучетата по населени места. 

3. Незабавно маркиране, ваксиниране, 

обезпаразитяване и паспортизиране на 

домашните кучета и подаване на данни 

към общините.  

4. Освобождаване от такса „куче“ за 

първата година от регистрацията и 

намаляване на таксата в общините, 

където е висока.  

5. Да се изгради Регионален приют за 

кучета, който да обслужва всички 

общини. 

 

 

 

 

 

31.10.2017 г. 

 

Диана 

Петрова 

1. Областният управител да издаде заповед, 

с която да разпореди на кметовете на 

общините на територията на Област 

Разград незабавно да проведат заседания 

на общинските епизоотични комисии и 

набелязване, и предприемане на 

превантивни действия за недопускане  

разпространение на заболяването 

Инфлуенца по птиците на територията на 

областта. За резултатите от проведените 

заседания кметовете следва да уведомят 

по подходящия начин населението в 

съответната община.  
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РАЗДЕЛ II: 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА 2017 Г. 

 

От изложеното в доклада може да бъде направен извода, че успешно 

са реализирани поставените в началото на отчетния период цели.  

Съблюдавайки приоритетите на правителството за изпълнение на 

определените цели за 2017 година сме се стремили да отговорим на 

високите очаквания на гражданите и бизнеса за предоставянето на 

качествени и достъпни обществени услуги. Значително се е разширил 

обхвата на публичната информация за дейността на администрацията, с 

цел осигуряване на достъпност и пълна прозрачност, както и отваряне на 

Областна администрация Разград към и за обществото. Разширено е 

взаимодействието с местната власт, регионалните структури на 

централната власт, бизнеса и гражданския сектор за постигане на 

устойчиво социално-икономическо развитие и подобряване на бизнес 

климата на територията на област Разград.  

В контекста на това считам, че изминалата 2017 година може да се 

определи като успешна за Областна администрация Разград и че посоката 

на ангажираност, и дейност на администрацията следва да остане същата.  

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: 

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА 2018 Г. 
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Утвърдил:  

ГЮНАЙ ХЮСМЕН 

Областен управител на област Разград 

14.02.2018 г. 

 

Цели на администрацията за 2018 г.  
 

Наименование на администрацията: Областна администрация Разград 

 

Цели за 2018 г. Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 

Дейности Срок Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние  

Индикатор 

за целево 

състояние 

1. Подобряване 

защитата, 

управлението и 

разпореждането с 

недвижими имоти 

държавна 

собственост. 

Ясна перспектива 

за развитието на 

гражданското 

общество и 

бизнеса 

Програма на 

правителството 

за стабилно 

развитие на  Р 

България 

1. Разглеждане на 

постъпили заявления 

за разпореждане с 

имоти ДС от Комисия-

та по чл.74 от ППЗДС 

и преценка на тяхната 

законосъобразност. 

Постоянен 

 

Дирекция 

АКРРДС 

Повишена 

ефективност при 

управлението и 

разпореждането с 

имоти  държавна 

собственост. 

Разгледани от 

комисията  всички 

преписки, 

свързани с 

управление и 

разпореждане с 

имоти и вещи ДС 

Бр. 

протоколи 

на 

комисията и 

бр. 

разгледани 

преписки, 

свързани с 

управление 

и 

разпорежда

не с имоти 

и вещи ДС 
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2. Разглеждане на 

постъпили преписки 

по управление с имоти 

и вещи ДС. 

 

3. Разглеждане на 

постъпили преписки 

по придобиване и 

разпореждане с имоти 

и вещи ДС. 

 

4. Разглеждане на 

постъпили преписки 

по надзор и актуване 

на имоти ДС 

 

5. Издаване на копия 

на документи от архив 

“Държавна 

собственост” 

 

6. Издаване на 

удостоверение, 

относно статута на 

недвижим имот 

 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

 

 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

 

 

 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

 

 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

 

 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

Повишен контрол 

при вземане на  

решения при 

управление с 

имоти и вещи ДС, 

съобразно тяхната 

законосъобразност 

и целесъобразност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срочно 

обслужване на ФЛ 

и ЮЛ, имащи 

правен интерес от 

снабдяване с 

удостоверение, 

относно статута на 

недвижим имот 

Разгледани 

всички преписки, 

свързани с 

управлението на 

имоти и вещи ДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извършване на 

проверка за 

наличие на правен 

интерес  и 

законосъобразнос

т по подадени   

заявления за 

издаване на 

удостоверение, 

относно статута 

на недвижим имот 

Бр. 

разгледани 

и решени 

преписки по 

видове, 

свързани с 

управление

то на имоти 

и вещи ДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр. 

обработени 

заявления 

по видове за 

издаване на 

удостоверен

ие, относно 

статута на 

недвижим 

имот 
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2. Прозрачно 

административно 

обслужване. 

 

Поддържане 

на високо ниво на 

административнот

о обслужване 

Наредба за 

административн

ото обслужване 

Спазване на 

законовите срокове 

Актуализиране на 

административните 

услуги на ОА в 

съответствие със 

СУНАУ.  

Постоянен 
Повишаване на  

удовлетвореността 

на гражданите 

и бизнеса при 

нула броя 

просрочени 

преписки 

Нула 

броя 

просрочени 

преписки 

 

Нула 

броя 

просрочен

и 

преписки 

 

        

3. Осъществяване 

на ефективен 

контрол по 

законосъобраз-

ността на актовете 

и действията на 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация. 

Спазване на 

върховенството на 

закона като основа 

за 

възстановяването 

на 

справедливостта и 

като 

задължително 

условие за добрата 

бизнес- и 

публична среда 

Програма на 

правителството 

за стабилно 

развитие на  РБ 

1. Контрол за 

законосъобраност  на 

актовете на органите 

на местното 

самоуправление. 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

Установяване на 

незаконосъоб-

разните решения 

на общинските 

съвети и 

недопускане на 

изпълнението им 

Изготвени 

становища по 

всички постъпили  

решения на 

общинските 

съвети. 

Изготвяне на 

заповеди за 

връщане на 

незаконосъобразн

ите решения  за 

ново обсъждане 

или за 

оспорването им 

по съдебен ред. 

Изготвяне 

на регистър 

на 

незаконосъо

бразните 

решения на 

ОбС, 

реакцията 

по тях и 

крайния 

резултат от 

контрола 

     

        

4. Оказване на 

подкрепа при 

реализирането на 

НПЕЕМЖС 

Гарантиране на 

националната и 

енергийната 

независимост на  

Р България 

Програма на 

правителството 

за стабилно 

развитие на  Р 

България 

1. Събиране, 

обобщаване, 

извършване на 

контрол и 

предоставяне на 

информация на 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

Обезпечаване 

усвояването на 

максимален ресурс 

Осъществен 

контрол и 

подписани  

тристранни 

договора 

Бр. 

тристранни 

договори и 

бр. 

проверки на 

референтни 
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управляващия орган стойности 

по открити 

процедури 

и  договори 

по ЗОП 

        

5. Засилване на 

ефективността на 

действащите съвети 

и комисии при 

провеждане на 

политиките на 

регионално ниво 

Повишаване на 

жизнения 

стандарт в 

България чрез 

осигуряване на по-

добри условия на 

живот за хората 

Програма на 

правителството 

за стабилно 

развитие на  РБ 

1.Създаване на 

благоприятна жизнена 

среда   и подобряване  

качеството на живот в 

региона 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

Активност при 

реализирането на 

секторните 

политики 

Проведени 

заседания на 

съвети и комисии 

Бр.проведен

и заседания 

и 

реализиран

и решения 

   

2.Координация   при 

изготвяне на планове 

за реализация на 

национални 

стратегически 

документи на 

регионално ниво,както 

и при осъществяване 

на  мониторинг 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

 

Обобщаване, 

систематизиране и 

анализиране на 

информацията 

 

Изготвени  

регионални 

стратегии,  

планове, 

оценки,анализи, 

доклади 

 

Бр. 

планови, 

отчетни  и 

аналитични 

документи 

 

   

3.Организация и 

подпомагане на 

процеса по изготвяне 

Междинна оценка на 

Областната стратегия 

за развитие 2014-2020 

г. на област Разград 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

 

   

        

6. Успешно 

стартиране и 

подобряване на 

координацията по 

кандидатстване и 

Ефективно и 

прозрачно 

усвояване на  

европейските 

средства 

Програма на 

правителството 

за стабилно 

развитие на  РБ 

1. Подкрепа на 

общините, 

териториалните 

структури, бизнеса и 

НПО при изготвяне , 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

Съдействие на 

заинтересованите 

страни при 

кандидатстване и 

реализация на 

Осъществявяне на   

подкрепа 

Реализиран

а 

практическа 

подкрепа 
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изпълнение на 

проекти по 

оперативните 

програми за периода 

2014-2020 г. 

кандидатстване и 

реализация на проекти. 

проекти 

7. Координиране  

на политиките за  

младежта в сферата 

на образованието,  

здравеопазването,  

социалната защита,  

културата, спорта  

и гражданската  

активност в област 

Разград. 

Създаване на  

благоприятни  

условия за  

пълноценното  

личностно  

развитие на  

младите хора  

в България  

 

Национална  

стратегия за  

младежта 2012-

2020 

 

Разработване на 

Областен план  

за младежта за  

2018 г. 

Февруари 

2018 г. 

Разработен и  

утвърден от  

Областния  

управител  

Областен план за  

младежта за  

2018 г. 

 

 Разработен и  

утвърден от  

Областния  

управител  

Областен план 

за младежта за  

2018 г. 

 

        

8. Утвърждаване  и 

развитие на 

културата като 

национален 

приоритет и 

провеждане на 

балансирана 

регионална 

културна политика. 
 

Гарантиране на 

социалните права 

на гражданите и 

провеждане на 

социална 

политика, която 

подпомага 

уязвимите групи и 

безработните 

Програма на 

правителството 

за стабилно 

развитие на  РБ 

1.  Изготвяне на 

културен календар 

(КК) за мероприятията 

в областта. 

Февруари 

2018 г. 

Дирекция 

АКРРДС 

Популяризиране 

на културни 

инициативи, 

традиции  и 

достигане на 

информацията до 

гражданите 

Културен 

календар 

Изготвен и 

публикуван 

КК 

 

2.Оказване на 

съдействие и 

координация при 

провеждане на 

културни инициативи 

 

Постоянен 

Дирекция 

АКРРДС 

 

Създаване на 

благоприятни  

условия за 

развитие на 

културния  живот в 

областта 

 

Оказано в срок 

съдействие  за 

провеждане на 

национални и 

регионални 

инициативи 

Бр. на 

оказано 

съдействие  

за 

провеждане 

на местни, 

национални 

и 

регионални 

инициативи 
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 9.Eфективно 

управление на 

човешките 

ресурси. 

 

 

Подобряване на 

управление на 

човешките 

ресурси, 

чрез оптимизиране 

на процеса по 

оценка и 

планиране 

на потребностите 

от обучение. 

 

Развитие на 

професионалната 

държавна служба 

и мотивиране на 

служителите за 

постигане на 

качество и 

ефективност на 

вложения труд. 

Стратегия за 

развитие на 

държавната 

администрация 

2014 - 2020 г. 

Попълване и 

одобряване на 

личните планове за 

обучение. 

 

Изготвяне на Годишен 

план за 

обучение на 

служителите от 

Областна 

администрация – 

Разград и изпълнение 

на заложените 

обучения в плана. 

 

Мотивиране на 

служителите в 

администрацията за 

повишаване на 

квалификацията, 

знанията и уменията, 

чрез повишаване в 

длъжност и в ранг, при 

наличие на 

законоустановените 

предпоставки. 

 

Изпълнение на 

дейностите по проект, 

изпълняван от ИПА за 

внедряване на модела 

CAF. 

Февруари 

2018 г. 

 

 

 

Март 2018 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февруари 

2018 г. 

 

Попълнени лични 

планове за 

обучение. 

 

 

 

Изготвен Годишен 

план за обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

Повишени в 

длъжност и в ранг 

служителите, за 

които са налице 

законоустановенит

е предпоставки. 

 Брой лични 

планове за 

обучение 

 

 

 

Брой 

обучени 

служители 

 

 

 

 

 

 

Брой 

служители 

повишени в 

ранг 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

обучени 

служители 

Внедряване 

на модела 

CAF. 
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Заключение: 
През 2017 г., при изпълнение на функциите си, Областна 

администрация е съблюдавала и спазвала мерките и приоритетите на 

правителството при реализирането на секторните политики в различните 

области и сфери на работа, и е осъществявала своята дейност в условията 

на строга финансова дисциплина и максимална прозрачност.  

И през настоящата 2018 г. Областна администрация Разград ще 

осъществява дейност като модерна и прозрачна администрация, която 

посреща високите очаквания на гражданите и бизнеса за качествени и 

достъпни обществени услуги, осигурени от компетентни служители, 

мотивирани за високи постижения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ГЮНАЙ ХЮСМЕН 

Областен управител  

 

 

 

 

 

 

 

 


