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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на изискванията на чл.62 и чл.63 от 

Закона за администрацията, като е структуриран в няколко основни раздела, които 

отразяват дейността на Областна администрация на област Разград по отношение на: 

 административно обслужване,  

 управление на държавната собственост,  

 административeн контрол,  

 политика за регионално развитие и  

 изпълнението на секторните политики на територията на област Разград, и 

отчита изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от програмата 

на Министерския съвет на Република България. 

Настоящият доклад е структуриран 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 изпълнение на целите за 2018 г. 

на Областна администрация – Разград, както и целите на администрацията за 2019 г. 

 

 

 

2. РАЗДЕЛ І 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ПРЕЗ 

2018 г. 

 

Дейността на Областна администрация – Разград през 2018 г. беше 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 и ориентация към пълно въвеждане на 

електронното управление,  ограничаване на безработицата, чрез активно участие в 

програмите за осигуряване на заетост, 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, 

изготвяне на Областния  план за младежта, междинна оценка и актуализация на 

Областната стратегия за развитие 2014-2020, изготвяне на Стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в област Разград 2019-2021 г. и други.  

През 2018 г. дейността на администрацията беше насочена за изпълнение на 

поставените приоритети и цели в Програмите на правителството. Реализирането на 

управленските приоритети и цели изисква добре работеща администрация, което налага 

бързи мерки за осъществяване и функционално оптимизиране на организацията и 

логическата последователност на дейностите при предоставяне на качествени услуги на 

гражданите. 

 Развитието на страната, съгласно Програмата на правителството на Република 

България 2017–2021г. е очертан от следните приоритети:  

 

 



4 
 

 Запазване върховенство на закона; 

 Българското председателство на Съвета на ЕС 2018; 

 Балансирано регионално развитие; 

 Социална и демографска политика; 

 Образование и наука;  

 Здравеопазване; 

 Административна тежест и електронно управление и др. 

 

Основни цели в управлението на Правителството: 

 

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; 

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. 

 

Визията за бъдещо развитие на Областна администрация – Разград може да бъде 

идентифицирана въз основа на визията за развитие на държавната администрация и на 

областта, определена в Областната стратегия за развитие на Област Разград 2014-2020 

г., а именно: „Област Разград – развит фармацевтичен, керамичен и аграрен 

център на Северна България, с балансирана, конкурентоспособна икономика, 

съхранена природа, обновена инфраструктура и жизнена среда, осигуряващ добър 

жизнен стандарт на своите граждани, привлекателен за млади хора, 

инвеститори и туристи.” 
Мисията на Областна администрация  - Разград може да се формулира по следния 

начин: да подпомага провеждането на държавната политика за устойчиво 

развитие на областта, чрез оптимално съчетаване на националните и местните 

интереси. 
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В съответствие с чл. 63 от Закона за администрацията в годишните доклади за 

дейността на областните администрации се отчита и изпълнението на поставените 

стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет. 

 

Основни стратегически цели на Областна администрация Разград за 2018 г., 

са: 

Стратегическа цел 1 

Поддържане на балансирано, устойчиво, интегрирано териториално 

развитие. 

Приоритети: 

1. Подобряване на координация с териториалните структури и общинските 

администрации за провеждане секторните политики на областно ниво – 

организиране работата на комисии и съвети към Областен управител, реализация 

на съвместни дейности и инициативи, организиране процеса на получаване и 

преглеждане на отчети на териториални звена, отчитащи се пред Областния 

управител; 

2. Привличане на НПО, бизнес и медии като равностоен партньори при  вземането 

на решения и прилагането на политики – активен диалог, привличане за участие в 

съвети и комисии към Областен управител, подкрепа за реализацията на проекти, 

подкрепа за осъществяване на ПЧП; 

3. Подобряване на диалога между институциите и структурите на гражданското 

общество; 

4. Обмен на добри практики, разработване и изпълнение на проекти – участие в 

партньорски мрежи, проучване на добри практики и възможности за 

финансиране, разработване на проекти, включително партньорски проекти, 

изпълнение на проекти. 

 

Стратегическа цел 2 

  Ефективно управление на държавната собственост.  

Приоритети: 

1. Съставяне на АДС; 

2. Отписване имоти от актовите книги за имотите държавна собственост; 

3. Издаване на удостоверения за наличие/липса на АДС; 

4. Поддържане на електронен архив и регистрите на имотите - държавна 

собственост; 

  5. Прилагане на адекватни мерки за управление на имотите - държавна 

собственост с грижата на добър стопанин. 

 

Стратегическа цел 3  

Осигуряване на прозрачност и укрепване доверието на гражданите и 

бизнеса. Участие в процеса на Оценка на нормативното въздействие. 

Приоритети: 

1. Създаване на мерки за превенция на административната корупция, повишаване 

на общественото доверие в институциите и засилване на гражданския контрол. 

Борба с корупцията - подпомагане и организиране на ефективната работа на 

Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията; 

2. Публичност и прозрачност в работата на Областна администрация Разград при 

осъществяване на държавната политика на областно ниво. Постигане на широка 

информираност относно дейността на Областна администрация и изпълнението 

на поети ангажименти – провеждане на пресконференции, дни на отворените 
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врати, изпращане на прессъобщения, актуализиране информацията на сайта на 

Областна администрация и др.; 

3. Ефективно управление на човешките ресурси – ефективно разпределение на 

задълженията между служителите в Областна администрация; ясно дефиниране 

на задълженията; повишаване мотивацията за работа; кариерно израстване; 

атестиране и прозрачност при отчитане на работата; участие в обучения за 

повишаване на знанията и уменията, както и професионалната квалификация; 

водене и поддържане на актуален регистър на вътрешните нормативни 

документи; 

4. Подобряване административното обслужване, включително развитие на 

електронни услуги. Повишаване на удовлетвореността на потребителите на 

услугите; 

5. Постигане на ефективен и ефикасен контрол по законосъобразността на 

решенията на общинските съвети и актовете на кметовете; 

6. Ефективно управление на финансови ресурси. Ефективно и ефикасно 

разходване на бюджетни средства изпълнение на утвърдените политики и 

програми. Изготвяне на анализи за изпълнението на бюджета на 

администрацията; 

7. Подпомагане ефективната работа на Постоянна комисия за работа с 

предложения, сигнали на граждани, свързани с дейността на териториалните 

звена на министерствата и на др. административни структури. 

8. Гарантиране на произвеждането на честни и прозрачни избори. Обезпечаване 

произвеждането на избори, взаимодействие и координация на дейностите между 

МС, ЦИК, общинските администрации и ОИК, и Административен контрол 

върху спазването на нормативната уредба. 

 

Стратегическа цел 4 

Провеждане ефективна защита на населението при бедствия, аварии и 

опазване на обществения ред.  

Приоритети: 

1. Ефективно планиране защитата на населението при бедствия и аварии на 

областно ниво;  

2. Осъществяване на превантивни мерки за защитата на населението при 

бедствия, аварии и опазване на обществения ред. 
 

Настоящият доклад разглежда дейността на администрацията по структурни 

звена, като обхваща всички дейности, процеси и структури на администрацията -

политически кабинет, дирекция АПОФУС и дирекция АКРРДС, и взаимодействие 

между Областна администрация - Разград с териториалните поделения на 

изпълнителната власт.   
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ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ 

 
2.1. Отчет за дейността на политическия кабинет. 

 

Политическият кабинет с Областен управител Гюнай Хюсмен и заместник 

областни управители - Нурие Црънгалова и Евгени Драганов 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.  

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:  

 

 На 4 януари Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и главният секретар 

на Областна администрация-Разград Михаил Тодоров инспектираха ремонта на 

джамията „Ибрахим паша“ в центъра на областния град. Аварийно-спасителните 

работи по покривната конструкция започнаха в последните дни на отминалата 2017 

г. Те се извършват с отпуснати от Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски 

съвет 20 000 лева по искане на Районно мюфтийство-Разград, придружено от писмо 

за подкрепа на Областния управител на Разград. 

 Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен участва в церемонията по 

откриване на обновената църква „Свети Стефан“ в Истанбул на 7 януари. Г-н 

Хюсмен бе единственият областен управител в българската делегация, която бе 

ръководена от министър-председателя Бойко Борисов. 

 На 11 януари Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместник 

областният управител Нурие Црънгалова инспектираха почистването на дигите в 

извънурбанизираната част по поречието на река Бели Лом. Дейността се извършва от 

звеното в Лозница на „Напоителни системи“-Русе. 

 На 16 януари съвместни инициативи в областта на културата обсъдиха на работна 

среща Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и Валията на Одрин Гюнай 

Йоздемир по време на двудневно посещение на г-н Хюсмен в Турция. Визитата бе 

следствие от подписаната през декември 2017 г. Декларация за сътрудничество и 

съвместна дейност между двете администрации. Двамата управници се договориха 

да бъде подготвен съвместен културен календар на база планираните в Област 

Разград и Област Одрин културни мероприятия през 2018 г.  

 На 28 януари ръководството на Областна администрация присъства на тържествения 

ритуал по поднасяне на венци и цветя пред Мавзолея-костница на загиналите руски 

войни и български  опълченци в Разград. Събитието бе последното в празничната 

програма за Деня на Разград, на него присъства председателят на Народното 

събрание Цвета Караянчева. Областният управител на Гюнай Хюсмен и заместник 

областният управител Нурие Црънгалова поднесоха венец пред Мавзолея-костница. 

 На 1 февруари Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен сезира 

Регионалната инспекция по опазване на околната среда в Русе за замърсяване на 

река Бели Лом в границите на областния център, а заместник областният управител 

Евгени Драганов участва в проверката на сигнала от страна на екоинспекцията. 

Часове след сигнала на Областния управител от екоинспекцията установиха 
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причината за замърсяването и увериха, че според първоначалните данни промяната 

на цвета на водата не е опасна за хората  

 На 2 февруари Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен съдейства за 

предоставяне на дарение за училища в община Исперих. Благородният жест в 

подкрепа на жителите на родния му край е на австрийския гражданин Шабан 

Бордоолу, който е от Исперих, но е напуснал България по време на Възродителния 

процес. Дарението включва 150 стола.  

 На 8 февруари Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен отвори „Завет към 

бъдещото поколение“ от 1975 година. Бутилката с послание към бъдещото 

поколение е била поставена в стената на бившата шивашка фабрика „Хърсате“, 

когато дружеството, тогава под името „ДПП“Васил Коларов“, чествало 25 години от 

създаването си. Това стана по покана на разградски предприемач, който превръща 

неизползваната от години сграда в жилищен блок. 

 Държавният план-прием в училищата на територията на Област Разград за учебната 

2018/2019 г. бе утвърден единодушно от членовете на Комисията по заетостта към 

Областния съвет за развитие на Област Разград. Заседанието й се проведе на 14 

фувруари и бе открито от Областния управител Гюнай Хюсмен. 

 Комисия, назначена от Областния управител Гюнай Хюсмен, обобщи данните и 

препоръките от проверките на състоянието на пешеходните пътеки в Област Разград. 

В областната комисия участваха представители на седемте общини в Област 

Разград, на ОДМВР-Разград и Областно пътно управление-Разград, заседанията й на 

22 февруари ръководи заместник областният управител Нурие Црънгалова. 

 С поздравления за добрата им работа Областният управител на Разград Гюнай 

Хюсмен изпрати на 28 февруари по термос с чай на всички служители на реда, които 

са на поста си на изходите на Разград по време на тежката зимна обстановка в 

Лудогорието. Полицаите от КПП-тата към Исперих, Шумен, Търговище, Попово и 

до разклона за „Амилум“ благодариха на г-н Хюсмен с уточнението, че досега никой 

не се е сещал да ги подкрепи по подобен начин. Термосите остават за служебно 

ползване при дежурните екипи. 

 На 1 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри среща от 

информационна кампания на Министерството на земеделието, храните и горите, 

насочена към земеделците от цялата страна. В дискусиите се обсъждат както теми, 

свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските 

парцели, схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските 

райони, така и влезли в сила нормативни промени и предложения за прилагането на 

Общата селскостопанска политика след 2020 г. 

 На редовното си заседание на 7 март по предложение на министър-председателя 

Бойко Борисов Министерски съвет реши да се проведе процедура за възлагане на 

обществена поръчка за реконструкция и възстановяване на джамия „Макбул 

Ибрахим паша“ в Разград. Процедурата за обществена поръчка се възлага на 

областния управител на област Разград, като приложи чл. 114 от Закона за 

обществените поръчки. По-късно през годината обществената поръчка бе проведена, 

а в началото на 2019 г. бе подписан договорът с фирмата-изпълнител. 

 На 7 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният 

управител Евгени Драганов се срещнаха с първата група жители на Област Разград, 

които трябваше да посетят Одрин на разноски на домакините. Това се случва въз 

основа на подписаната през декември 2017 г. Декларация за сътрудничество и 

съвместна дейност между двете административни области. Декларацията е първият 

подобен документ, подписан на ниво Областни администрации между двете 

държави, иновативни са и визитите на представители на различни сфери на 
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обществения живот, които ще посещават колегите си от Одрин. Първата група бе от 

40 изявени състезатели от Ученическа спортна школа „Руси Бухтев“ и техни 

треньори. По-късно през годината близо 700 представители на различни възрасти и 

социални групи посетиха Турция на база Декларацията. 

 На 15 март Областна администрация предостави безвъзмездно 11 компютърни 

конфигурации на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман“-Разград. 

Техниката бе получена преди това от Окръжна прокуратура-Разград поради 

отпаднала необходимост. Административният ръководител на институцията 

Тихомир Тодоров уточни, че предпочита Областният управител Гюнай Хюсмен като 

по-запознат с потребностите в различните обществени сфери в региона да 

предостави компютрите на хора и институции, които имат най-голяма нужда от тях. 

 На свое заседание на 21 март Областната комисия „Военни паметници“ одобри 

финансовата заявка за паметниците, за чиито ремонт ще са необходими средства 

през 2019 г. Заседанието бе ръководено от заместник областния управител на 

Разград Евгени Драганов, в него участваха и двама представители на 

Министерството на отбраната, което отпуска необходимите средства.. 

 На 23 март Главният секретар на Областна администрация-Разград  Михаил Тодоров 

бе гост на официалния обяд, който ръководителите на Българския футболен съюз 

дадоха за колегите си от футболната федерация на Босна и Херцеговина преди 

първия мач на мъжкия национален отбор в Разград. Двамата вицепрезиденти на БФС 

Йордан Лечков и Михаил Касабов, заместник изпълнителният директор на БФС 

Павел Колев и администраторът на националния отбор Андрей Мединцев 

посрещнаха в Разград първия вицепрезидент на босненската футболна федерация 

Милорад Софренич, втория вицепрезидент Иван Беус, членът на Изпълкома Ранко 

Вучкович и генералния секретар Жасмин Бакович. 

 На 12 април представители на бизнеса, държавната и местната власт постигнаха 

консенсус за изграждане на система за мониторинг на атмосферния въздух в Разград. 

Инициатор и домакин на срещата бе Областният управител на Разград Гюнай 

Хюсмен. Тя бе предшествана от заседания на комисии от експерти от три големи 

предприятия в Разград, РИОСВ-Русе, Община Разград и Областна администрация-

Разград. Специалистите  проучиха възможностите за изграждане на такава система и 

излязоха със становище да се избере вариантът, включващ поставяне на 

електрохимични сензори в 5 точки в областния град. Ръководителите на трите 

фирми – „Биовет“, „Амилум-България“ и „Пилко“ – увериха, че потвърждават 

финансов ангажимент към инициативата на стойност по 5000 лева за всяка от 

фирмите. Общата стойност на системата е между 40 000 и 50 000 лева. 

 На 17 април заместник областният управител на Разград Евгени Драганов  откри 

днес семинар на тема „Координационен механизъм за помощ и подкрепа на 

пострадали от домашно насилие – път към дългосрочното прекратяване на 

домашното насилие“. Домакин на събитието, организирано от сдружение 

„ЖАНЕТА“-Разград и фондация „Асоциация Анимус“, бе Областна администрация-

Разград. Семинарът бе 24-тото поред събитие - част от националната инициатива за 

популяризиране и подобряване на проекта за „Координационен механизъм за помощ 

и подкрепа на пострадали от домашно насилие“. 

 На 19 април Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, заместниците му 

Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, главният секретар Михаил Тодоров и певецът 

Веселин Маринов връчиха наградите в четвъртото издание на конкурса за детска 

рисунка „Великден през моите очи“. 488 малки художници от 38 училища, детски 

градини и извънучилищни форми участваха в конкурса. Грамоти за участие 



10 
 

получават всички творци, те ще им бъдат изпратени през училищните ръководства, а 

предметни награди бяха връчени на 43 от авторите. 

 На 20 април Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, заместник областният 

управител Евгени Драганов и главният секретар на Областна администрация Михаил 

Тодоров придружиха министъра на образованието и науката Красимир Вълчев по 

време на неговата визита в Разград. Министър Вълчев благодари на Областна 

администрация и общинските управи за ангажимента им при реализация на 

Механизма по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици 

в училище. Припомни, че в цялата страна по този механизъм са се завърнали в 

училище 22 000 деца. Увери, че се работи по устойчивостта на механизма, за чиято 

реализация бе създадена добра междуинституционална координация. 

 На 23 април Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и Главният секретар 

на Областна администрация Михаил Тодоров се срещнаха с таксиметрови шофьори 

от Разград. Разговорът се проведе по покана на г-н Хюсмен на вечеря, чийто разходи 

бяха за негова лична сметка. Идеята за дискусията възникна по време на случайна 

среща на Областния управител с водачите на таксита. На поканата му да споделят 

проблемите си се отзоваха 30 шофьори. 

 На 26 април Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен присъства на първия 

оперен спектакъл в Тракийския регион на Република Турция – „Мадам Бътерфлай“ 

от Джакомо Пучини, поставен от Държавната опера в Стара Загора. Събитието бе 

организирано от Областната администрация на Одрин и Генералния консул на 

Република България в Одрин Васил Вълчев. На него бяха поканени всички областни 

управители в България. 

 Заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов и националния координатор 

по въпросите за домашното насилие в МВР – инспектор Пенка Стоянова участваха в 

годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в 

област Разград на 26 април. Заседанието беше водено от г-н Евгени Драганов – 

Заместник областен управител и Заместник-председател на Областния съвет. 

 На 27 април Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен връчи част от 

наградите на победителите в юбилейното 30-то издание на Областната учителска 

спартакиада, осигури и специална награда за комплексния победител – ОУ”Васил 

Априлов”-Исперих – двудневна екскурзия до Одрин.  

 На 27 април Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе гост на 

церемонията, на която Archer Daniels Midland Company(ADM) отбеляза 25 години от 

приватизацията на предприятието за преработка на царевица в Разград и на която бе 

открита инвестицията от над 200 милиона лева в разширението на производствените 

мощности на предприятието. Церемонията бе уважена от министър-председателя 

Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, министъра на земеделието, храните 

и горите Румен Порожанов, народния представител Десислава Атанасова, посланика 

на САЩ в България Н.Пр. Ерик Рубин, кмета на Разград д-р Валентин Василев, 

заместник областния управител Евгени Драганов, заместник-кметовете Галина 

Георгиева и Ердинч Хасанов, представители на държавни институции в региона. 

 Ремонти и спешни мерки за обезопасяване на движението по конкретни пътни 

участъци в област Разград обсъдиха на 30 април членовете на Областната комисия 

по безопасност на движението по пътищата. Заседанието бе ръководено от 

заместник областния управител Нурие Црънгалова, основен докладчик бе 

директорът на Областно пътно управление Людмил Янев. 

 На 4 май деца от ОУ“Никола Икономов“-Разград посетиха Областна администрация-

Разград и се запознаха с Областния управител Гюнай Хюсмен и с неговите 

ангажименти на този пост. В Областна администрация малчуганите от 1“б“ с класен 
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ръководител Виолета Петрова и 2 „а“ с класен ръководител Хинка Радоева и учители 

Мария Радева и Гинка Георгиева проведоха урок от Часа на класа, свързан с темите 

за местното самоуправление и кариерното ориентиране, посещението им се случи и 

в навечерието на 9 май – Деня на самоуправлението. 

 На 10 май Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен се срещна с ученици и 

учители от пет държави. 20-те тийнейджъри и техните ръководители участват във 

втората международна среща по проект с екологична насоченост по програма 

„Еразъм+“. Г-н Хюсмен представи на гостите от Испания, Италия, Румъния и 

Турция информация за Област Разград по отношение на населението, икономиката и 

културните забележителности на региона.  

 На 17 май Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри среща-дискусия, в 

която бяха обсъдени демографските и социалните проблеми в област Разград. 

Събитието бе организирано от Областна администрация-Разград и Министерството 

на труда и социалната политика и е част от поредица подобни дискусии в различните 

региони. В срещата участва заместник-министърът на труда и социалната политика 

Султанка Петрова. Пред участниците в дискусията – представители на местната 

власт, териториалните структури на централната изпълнителна власт, 

работодателски и синдикални структури, неправителствени организации – 

заместник-министърът обясни, че препоръките от тези срещи ще залегнат в 

Регионална демографска стратегия, която МТСП подготвя. 

 На 18 май Областният управител предприе мерки във връзка с обявеното от община 

Кубрат бедствено положение заради проблеми със сметосъбирането. Г-н Хюсмен 

командирова заместник областния управител Евгени Драганов в община Кубрат, 

където да извърши оглед на ситуацията в населените места и да подготви доклад за 

състоянието. Докладът бе изпратен в Министерски съвет и в Министерство на 

околната среда и водите. В същото време бе потърсена възможност за съдействие от 

страна на оператора на Регионалното депо за отпадъци в Разград.   

 На 23 май Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, заместник областните 

управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов и главният секретар на Областна 

администрация Михаил Тодоров проведоха работна среща с ръководителите на 

териториалните структури на централната изпълнителна власт в областта. 

 На 25 май Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен подкрепи инициативни 

млади хора в организирането на Младежки фестивал „Цветна фурия“. Областна 

администрация пое ангажимент към осигуряване на озвучаването на събитието, 

както и на награди за авторите на най-добрите рисунки на асфалт. Областният 

управител предостави и лични 100 лева за почерпката на организаторите след 

събитието, г-н Хюсмен пожела успех на младите хора и ги поздрави за активността и 

креативността, които проявяват в организирането на събития за общността. 

 На 31 май Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе сред официалните 

гости на церемонията по откриването на финалния етап от „Ученически игри 2018“ 

по футбол за ученици 5-7 клас. Турнирът стартира днес на Тренировъчната база на 

ПФК “Лудогорец 1945“ „Гнездо на орли“.  

 На 6 юни Областна администрация-Разград получи награда от първите годишни 

призове „Чиста игра”. Това стана по време на Националната среща на партньорите 

на кампанията „Да изчистим България заедно”, която се проведе в столицата и бе 

организирана от bTV Media Group. 

 На 4 юни Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен се срещна с малки 

футболисти от Одрин. 20-те момчета от футболен клуб „Едирне Фатих Спор“ и 

техните ръководители са в Разград за участие в международния турнир 

VIVACOMCUP за момчета, родени през 2004 г., който се организира от 
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ПФК“Лудогорец 1945“. Поканата към турския тим за участие в престижното 

състезание бе отправена със съдействието на Областния управител Гюнай Хюсмен 

във връзка с реализацията на дейностите по Декларацията за сътрудничество и 

съвместна дейност между Област Разград и Област Одрин. 

 На 8 юни Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе гост на церемонията, 

на която бяха обявени победителите от третото издание на конкурса 

„#ВМУЗЕЯСМЕ” на Фондация „Америка за България”. Събитието бе част от 

национална конференция, която фондацията организира за обмяна на добри 

практики на музеите, галериите и културните организации за превръщането им в 

гостоприемно място за все по-широка аудитория. Наградите са в три категории, г-н 

Хюсмен връчи плакета в първата - „Най-добра работа с деца”, където са били най-

много номинациите и където бяха връчени и три поощрителни награди.  

 На 13 юни в Областна администрация бяха представени резултатите от държавните 

зрелостни изпити и националното външно оценяване в Област Разград на съвместна 

пресконференция на Областна администрация-Разград и Регионалното управление 

на образованието-Разград. В нея участваха: Областният управител Гюнай Хюсмен, 

заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, началникът 

на РУО Ангел Петков, началник отдел в РУО Живка Димитрова и експертите в РУО 

Ивелина Николова, Татяна Радева и Галина Пенева. 

 На 17 юни Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен уважи поканата на 

жителите на община Кубрат, които организираха мирен протест с искане да се 

ремонтират пътищата от общинския център към Разград и Русе. Пред хората, които 

за 2 часа блокираха пътя Кубрат – Разград, г-н Хюсмен изрази своята солидарност с 

исканията им. Поздрави ги за това, че са будни, показват, че гражданското общество 

е живо и се опитват да накарат държавата да работи. 

 На 20 юни Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен приветства с „Добре 

дошли в България и в Област Разград“ група от 30 ученици и 10 учители от Българо-

украинския културно образователен център „Медия“-Одеса, Украйна, които две 

седмици участваха в квалификационен курс по български език в Разград. Във 

фоайето на Областна администрация-Разград бе официалното посрещане на групата, 

в него участваха и заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени 

Драганов, както и Главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров.  

 Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен осигури награда за носителя на 

Гран При в раздел „Вокални изпълнители” на Националния детски фестивал 

„Звезден път”. Фестивалът, организиран от сдружение „Бъдеще за Европа” 

съвместно с община Разград, Общински културен център и ОДМВР-Разград под 

патронажа на кмета на Разград д-р Валентин Василев, се проведе на 29 и 30 юни в 

Разград.  

 На 2 юли Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен се срещна с 

представители на немската фондация „Света Филомена“, която от години извършва 

благотворителна дейност в региона.Председателят на фондацията Герхард Робел, 

кметът на град Ралбиц-Розентал, в който е създадена тя, Хубертус Рийтчър, Милена 

Вълева и председателят на българската организация-партньор на дейностите в 

Разград „Одисея“ Силвия Вълева представиха пред г-н Хюсмен работата на 

фондацията. Той приветства добротворческата им дейност и им благодари за 

подкрепата, която оказват на нуждаещите се граждани на Област Разград. 

 На 5 юли Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри обсъждане на 

областно ниво на Проекта на Концепция  на Закона за социалните услуги, а 

заместник областният управител Евгени Драганов ръководи дискусията. Събитието 
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бе организирано съгласно писмо на Министерството на труда и социалната 

политика. 

 На 6 юли Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри семинар на тема 

„Новият правен режим на конфликта на интереси – деклариране, проверка и 

контрол“. Областна администрация бе домакин на провеждането на събитието, което 

се организира от Института за модерна политика и е насочено към служители в 

органите на държавната и местната власт, предимно от правните отдели и „Човешки 

ресурси“. Над 20 представители на различни институции от Област Разград 

участваха в семинара. 

 На 11 юли Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен участва в церемонията 

по откриването на новата трибуна „Г” на стадион Лудогорец Арена” в Разград. 

Събитието предшестваше първия мач от тазгодишното участие на седемкратния 

български шампион в турнира Шампионска лига с „Крусейдърс”-Северна  Ирландия. 

Кратката церемония започна с водосвет, отслужен от  архиерейския наместник отец 

Георги. След това лентата на новата трибуна бе прерязана от: благодателите на 

„Лудогорец” Кирил и Георги Домусчиеви, Областния управител Гюнай Хюсмен и 

заместник-кмета на Разград Галина Георгиева. 

 На 12 юли Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, заместник областният 

управител Нурие Црънгалова, заместник областният управител Евгени Драганов и 

главният секретар Михаил Тодоров се срещнаха с кмета на брюкселската община 

Сен Жос Емир Кър. 

 На 20 юли Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен провери как вървят 

стартиралите преди дни ремонтни работи по шосето Исперих – Пристое. Вследствие 

на сигнали от жителите на населените места в района още в началото на мандата 

Областният управител Гюнай Хюсмен и народният представител от ГЕРБ Десислава 

Атанасова поеха ангажимент да се търсят средства за ремонт на пътния участък и 

няколкократно поставяха пред ръководствата на Министерството на регионалното 

министерство и Агенция „Пътна инфраструктура“ въпроса за необходимостта от 

спешен ремонт.  

 На 26 юли Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен се срещна с министър-

председателя на Унгария Виктор Орбан тази вечер. Това стана на стадион 

„Лудогорец Арена” непосредствено преди мача от втория квалификационен кръг от 

Шампионска лига между „Лудогорец” и унгарския тим „МОЛ Види”. Г-н Хюсмен 

приветства премиера на Унгария с „Добре дошъл” на територията на Област Разград. 

Виктор Орбан сподели добрите си впечатления от Лудогорието за краткото му 

частно посещение тук. 

 На 30 юли Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен връчи сертификати на 

ученици от икономическите специалности в ПГИ“Робер Шуман“-Разград, които са 

участвали в проекта на Министерството на образованието и науката „Ученически 

практики“. Церемонията се проведе в зала 712 на Областна администрация-Разград. 

На нея присъстваха представители на деветимата работодатели, в чиито фирми и 

институции бяха на стаж общо 19 единадесетокласници, координаторът на проекта в 

ПГИ  Доцка Стефанова, учители от училището. 

 На 25 август заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов се 

включи в част от събитията, посветени на 141 години от Шипченската епопея. Той 

поднесе венец на признателност на Паметника на свободата на връх Шипка от името 

на Областния управител Гюнай Хюсмен. 

 На 28 август Областният управител Гюнай Хюсмен откри работна среща, 

организирана в Разград от Басейнова дирекция „Дунавски район“-Плевен във връзка 

с приоритизиране на участъците и остойностяване на проекти за изпълнение на 
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дейности по почистване на речните легла, вменени като задължение на областните 

управители. В дискусията участваха областни управители или техни представители 

от областите: Русе, Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград. Срещата 

ръководи директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ инж. Петър 

Димитров. 

 На 7 септември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри и 

ръководи заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, чиято основна 

тема бе превенцията на разпространението на болестта Африканска чума по свинете. 

 На 15 септември 2480 доброволци от седемте общини в Област Разград участваха в 

тазгодишното осмо издание на организираната от от bTV Media Group инициатива 

„Да изчистим България заедно”. Представители на 69 ведомства и фирми, 36 учебни 

заведения, 30 сдружения и неформални групи се включиха в инициативата. 

 На 17 септември Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе гост на пет 

училищни тържества в първия учебен ден. Заедно с дипломати от Турция и 

представители на Държавната агенция за сътрудничество и координация към 

Президента на Република Турция той раздаде подаръци на първолаци, на малки 

спортисти и на училищните управи. В първия учебен ден бе представено дарение от 

Държавната агенция за сътрудничество и координация към Президента на Република 

Турция за образователната и социалната сфера в Област Разград. Част от дарението 

бе раздадено в същия ден, а друга част – в следващи дни. 

 На 2 октомври заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов 

бе гост на официалното откриване на учебната година на ЦПЛР Ученическа спортна 

школа „Руси Бухтев“-Разград. Празникът бе под надслов „Децата на Разград 

спортуват“, проведе се в Градския парк. 

 През октомври и ноември се проведе поредица от културно-информационни 

събития, организирани от читалища в област Разград със съдействието на Областна 

администрация-Разград. Инициативите бяха във връзка с отбелязване приноса на 

Република България в спасяването на евреите от Холокоста и са част от 

Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. 

 На 16 октомври Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и 

заместник областният управител Евгени Драганов бяха гости на откриването на 

Мултифункционален център „Време за приключения” в ОУ”Васил Левски”-Разград. 

Г-н Хюсмен поздрави ръководството на учебното заведение и организацията, 

финансирала проекта – фондация „Америка за България” – за това, че с уникалния 

център дават истински пример какво трябва да се случва в българското образование 

– децата да работят в приятна обстановка със съвременна апаратура по съвременните 

образователни тенденции. 

 На 18 октомври Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри 

заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област 

Разград, на което бяха обсъдени резултатите от второто за 2018 г. проучване сред 

работодателите за потребностите им от работна сила. 

 На 1 ноември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен се срещна с 

министъра на гражданското общество и участието в провинция Баден-Вюртемберг, 

Германия Гизела Ерлер, заедно с нея откри в Областна администрация дискусионен 

форум на тема „Устойчиво развитие на Ромските Майчини центрове в България“. 

 На 10 ноември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен поздрави 

участниците във фотоконкурса, организиран от Областна администрация,  „Поглед 

от Лудогорието към Европа“ – европейското културно наследство във фотообектива 

на жителите на област Разград. 97 жители на област Разград изпратиха общо 182 
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снимки на обекти на културно-историческото наследство от 17 държави. Изложбата 

от фотоконкурса бе представена в още пет населени места до края на годината.  

 На 23 ноември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на 

официалната церемония по откриване на обновената сграда на ПГСС“Хан Аспарух“-

Исперих. Той заедно с кмета на община Исперих Бейсим Руфад и директора на 

училището Сали Назиф прерязаха лентата на откриването, а г-н Хюсмен лисна 

менчето, за да върви по вода на учениците и учителите в обновената сграда. 

 На 12 декември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен присъства 

на извънредната сесия на Общински съвет-Кубрат по повод вероятността жителите 

на общината да останат без водоснабдяване. На заседанието си местните 

парламентаристи взеха решения, свързани с натрупаните задължения на ВиК „Меден 

кладенец“. В края на заседанието Областният управител Гюнай Хюсмен сподели, че 

с тревога е наблюдавал процесите около ВиК „Меден кладенец“ и благодари на 

общинските съветници за мъдрото управленско решение, което е в интерес на 

жителите на общината. 

 На 12 декември Областният управител Гюнай Хюсмен, кметът на Разград д-р 

Валентин Василев и ръководството на „Електроразпределение Север“ обсъдиха 

проблеми с елзахранването във вилната зона край Разград. 

 На 14 декември с подарък за възрастен човек със заболяване, което затруднява 

придвижването му, започна изнесената приемна на Областния управител на област 

Разград Гюнай Хюсмен в село Владимировци, община Самуил. 

 На 17 декември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и 

заместниците му Нурие Црънгалова и Евгени Драганов връчиха плакети на най-

добрите спортисти на област Разград за 2018 г. 

 На 21 декември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен представи 

основни моменти от работата си през 2018 г., сподели и част от идеите и 

намеренията си за 2019 г. Това стана на заключителната за годината 

пресконференция с местните медии, в която участваха и заместник областните 

управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов. 

 На 28 декември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен заедно със 

заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов и главния 

секретар на Областна администрация Михаил Тодоров представи на местните 

журналисти състоянието на сградата на бившия Гарнизонен клуб (ДНА), както и 

идеите си за възстановяването и използването на архитектурно-строителния 

паметник. Ден по-рано Министерски съвет предостави в управление на Областния 

управител сградата, за да се ползва от областната администрация за изпълнение на 

функциите й.“. 

 

2.2. Система за финансово управление и контрол (СФУК) 

 

Министерският съвет утвърждава ежегодно бюджета на Областна администрация 

Разград, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. При изпълнението на 

бюджета на администрацията за 2018 година са спазени приоритетите за изплащане на 

разходите, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 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 
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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.  

 

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД 

 

Съгласно Устройствения правилник на областните администрации Областна 

администрация - Разград е структурирана в две дирекции без отдели, като се осигурява 

изпълнението на правомощията на Областен управител на област Разград, произтичащи 

от Закона за администрацията (ЗА), УПОА и други нормативни актове. Служителите в 

двете дирекции осигуряват технически дейността на Областен управител при спазване 

принципите за законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, 

ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и 

безпристрастност. Областна администрация Разград осъществява своята дейност в 

интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни 

актове.  

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.  

 

2.3. Дейности, извършени от Дирекция АПОФУС. 

  

През отчетния период дейността на общата дирекция беше насочена в следните 

направления:  

- административно-правното обслужване и информационното осигуряване на 

областната администрация; 

- финансово-стопанската дейност на администрацията; 

- управлението на човешките ресурси;  

- управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка; 

 

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 2018 година в 

електронната деловодна система са регистрирани 5716 бр. преписки, от които 1585 бр. 

са входящи преписки; 1400 бр. са изходящите; 76 бр. са вътрешните преписки; жалби, 

сигнали и др. – 83 бр.; Издадени са 90 бр. заповеди за отписване на имоти от актовите 

книги за държавна собственост.; 3 бр. за предоставяне на достъп до обществена 

информация;  
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Регистрирани са също така и 1017 бр.  удостоверения по обстоятелствена 

проверка, че имотът не е държавна собственост. Издадени са още и 109 бр. АДС / Акт 

за държавна собственост/.  

Служителите от деловодството оказват активно съдействие на всички служители в 

Областна администрация - Разград 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 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. 

86.46 % от анкетираните през 2018 г. граждани смятат, че административното 

обслужване в Областна администрация Разград е много добро. Извършен е и анализ за 

удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна 

администрация Разград, резултатите от който са публикувани 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, регистри за имотите държавна собственост и обществените 

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

административни дела и др. 

През 2018 г. системата за документооборот беше приведена в съответствие 

с единния технически протокол, утвърден от председателя на Държавна агенция 

„Електронно управление“. Областна администрация – Разград е активен 

участник в обмена на електронни съобщения от 27.02.2018 г. 

 Със заповед на Областния управител, главен експерт изпълнява функциите на 

завеждащ учрежденския архив. 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 на Областния 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 
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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 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 2018                                                                                                                                                                                                                                                     

година, предвидени в Закона за администрацията, 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.  

 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 
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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 подбор на персонала; води служебните и 

трудовите досиета на служителите; изготвя документи за осигурителен стаж, 

удостоверения за пенсиониране, и в тази връзка през 2018 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 - 9 и по служебно правоотношение – 20 служители. 

Извън основната численост на персонала, по ПМС № 212/1993 г., са назначени 4 

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 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, 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. 

Сформирана беше Група за самооценка, която премина тридневно обучение през 

2018 г. на тема: „Внедряване на CAF в администрацията /първа и втора част/“.  

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. 

Беше определен екип за изпълнение на План за действие на Областна 

администрация Разград за реализиране на мерките за подобрение от доклада за 

самооценка по CAF за периода 2018-2019 г. 

През отчетния период бяха изготвени 2 бр. промени на длъжностното разписание 

на основен щат на Областна администрация Разград – при промяна в структурата на 

администрацията.  

Изготвена бе процедура и документация за провеждане на конкурси за 

назначаване на държавни служители в Областна администрация Разград: 1 конкурс за 

главен експерт, 1 конкурс за старши юрисконсулт в дирекция АКРРД и 2 

конкурса за Старши експерт в дирекция АПОФУС. 

Изготвен бе график за обученията на ИПА за периода януари – декември 2018 г. 

Допълнително всички служители са преминали по 2 електронни курса във връзка с 

въвеждане на електронното управление от Оперативна Програма «Добро управление». 

По тази програма служители от администрацията са преминали присъствени обучения 

без такса за Областна администрация. 

Проведена бе процедура и подготовка на формулярите за провеждане на 

междинна среща на служителите в Областна администрация Разград. 
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 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 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 2018 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;  

 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 
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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;  

 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; 

 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;  

 

5. Дейности по ОМП и защита при бедствия. 

За ръководство, координация и взаимодействие при защита на населението, 

националното стопанство и околната среда при възникване на бедствия в Разградска 

област беше издадена Заповед на Областния управител за създаване на Областен щаб за 

изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на областта. Под 

негово ръководството бе изградена работна група, с цел, актуализация на областния план 

за защита при бедствия и общинските планове за защита при бедствия. 

От по-горе изложеното може да се направи извода, че през отчетния период личният 

състав занимаващ се с отбранително-мобилизационна подготовка е водил организирана и 

целенасочена дейност, с което е допринесъл за издигане на по-високо равнище на 

военната подготовка и готовността на органите за ръководство на Област Разград, за 

действие при различни режими на работа -  Положение на война, Военно и Извънредно 

положение и бедствия.  
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6. Дейности по защита на класифицираната информация. Физическа, 

документална и персонална сигурност на класифицираната информация. 

В зоната за сигурност в деловодството на Областна администрация има установен 

ред на работа с документите с ниво на класификация и потребителите. 

Развърнати са всички необходими елементи за работа на Завеждащия регистратура и 

лицата – потребители, без да се нарушават изискванията на нормативните документи. 

За констатиране на състоянието и отчета на документите с класифицирана 

информация редовно са извършени едномесечни проверки от определения служител, за 

което са изготвени съответните протоколи.  

Актуален е Плана за дейността на регистратурата на Областна администрация по защита 

на класифицираната информация, при привеждане на областта от мирно на военно 

положение и при бедствия. 

2.4. Отчет за дейността на Дирекция „Административен контрол, регионално 

развитие и държавна собственост (АКРРДС); 

 

1. Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост“ 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;  

 

В изпълнение на посоченото, служителите от дирекция АКРРДС през 2018 

година са осъществили следното: 

 

 Участват в разработването, организират и координират изпълнението на стратегии, 

планове, програми и проекти на територията на област Разград, в съответствие с 

правомощията на Областния управител; Координират и подпомагат 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. Осъществяват дейностите за 

изпълнение на функциите на Областния управител по устройство на територията.  

 Поддържа се интензивна кореспонденция с общините за съдействие в областта на  

културата и образованието. 
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 Със заповед на Областния управител служител от дирекцията изпълнява функциите на 

координатор по равнопоставеност на жените и мъжете в Област Разград; 

 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; 

 Главен експерт от дирекцията е член на 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.  

 В изпълнение на ПМС №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм 

за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна училищна възраст, със Заповед на 

Областния управител е определен състава на Областен координационен център, който 

координира разработването на система от мерки за превенция на отпадането на деца и 

ученици от област Разград от образователната система, съобразно анализа на данни, 

събрани от Информационната система за реализация на механизма /ИСРМ/, както и 

регулярно да провежда срещи за координация на дейностите по постановлението.  

 Беше изготвена  и изпратена в ДАЗД Информационна карта с обобщена информация от 

общините на област Разград, относно мониторинга на Координационния механизъм за 

взаимодействие и работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и 

за взаимодействие при кризисна интервенция; 

 Служителите, изпълняващи дейности по координиране транспорта на територията на 

областта ежедневно кореспондират с общини и централни ведомства, подпомагащи 

изпълнението на функциите на Областния управител и областната администрация в 

тази насока. 

 Разработен беше 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.  

 Извършени са дейности и кореспонденция с териториалните структури на държавните 

органи по дейността, с областни и общински администрации и кметства по дейността, в 
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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. 

 Изготвен е културен календар на област Разград за 2019 г., с цел осигуряване на 

финансиране на включените в него събития от Министерството на културата. 

 

През 2018 г. всички служители в дирекцията изпълняваха стриктно своите 

задължения, като някои от тях изпълняваха и множество допълнителни задачи, извън 

заложените им в длъжностните характеристики и в работните им планове. 

Няма неотработени преписки и неизпълнени задачи поставени от ръководството.  

 

 

ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 

 

● 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 62 сдружения на 

собственици. Броят на исканията за сключване на договори за целево финансиране към 

Българска банка за развитие е 54, а подписаните договори за целево финансиране са 47. 

Най-голям е броят на сключените договори за целево финансиране в община Исперих – 

18. По един са в общините Завет и Самуил, седем в община Кубрат, шест са в Лозница 

и един в Завет. Броят на жилищните сгради в областта със стартирали дейности е 22, а 

със стартирали строително-монтажни работи – 4. Броят на въведените в експлоатация 

сгради са 16. Към 31.12.2018 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 0 4 

Община Кубрат 10 8 7 7 7 4 4 0 4 

Община Лозница 7 6 6 6 7 3 3 2 1 

Община Разград 21 16 15 14 16 10 10 2 6 

Община Самуил 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Област Разград 62 54 48 47 50 22 22 4 16 

 

 
● Програма „Старт на кариерата” 

И през 2018 г. в Областна администрация Разград е продължена практиката за 

осигуряване на възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, 

завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и 

заетост, чрез наемането им по програма „Старт на кариерата”. По програмата в 

дирекцията бяха назначени двама служители, на които бяха възлагани задачи и работа, 

специфични за дейността на дирекцията;  

 

● Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 

 

 Областна администрация Разград участва в националната програма, чрез 

осигуряване на заетост на 1 лице с трайни увреждания, регистрирано в Дирекция 

„Бюро по труда“, за периода 2018-2020 г. 

 

 

 Регионална програма за заетост и обучение за 2018 г. 

 

 Реализиран е проект на Областна администрация Разград по Регионална 

програма за заетост и обучение през 2018 г. Осигурена беше заетост на 2 

безработни лица за период от 6 месеца на пълен 8-часов работен ден. 
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 Доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно”. 

 

 За поредна година Областна администрация Разград се включи като 

координатор при провеждането на кампанията на bTV Media Group „Да 

изчистим България заедно“ на територията на областта. В инициативата активно 

се включиха всички общини на територията на област Разград, много 

неправителствени организации, институции и фирми, а също така и голяма част 

от населението, които се обединиха около идеята за по-чиста и красива България 

и създаване на екологосъобразно мислене у всеки. 

 
 

 Стратегически и планови документи. 

 

 Междинна оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

област Разград 2014-2020 г.  

През 2018 г. в изпълнение на законовите изисквания на Закона за регионалното 

развитие и Правилника за неговото прилагане, беше одобрен Доклад за резултатите от 

извършена Междинната оценка на изпълнението на Стратегията за развитие на област 

Разград 2014 – 2020 г. и приет проект на Актуализиран документ за изпълнение на 

Стратегията за развитие на област Разград за периода 2018-2020 г. 

Документите посочват постигнатия напредък по изпълнението на целите за 

развитие на областта, използваните ресурси, прогноза за очакваното изпълнение на 

целите до 2020 г. и друга важна информация за развитието на областта.  

 
 

 Европейски ден без загинали на пътя, операция EDWARD. 

 

За четвърта поредна година Областна администрация Разград подкрепи 

провеждането на операция EDWARD, свързана с отбелязването на Европейския ден без 

загинали на пътя. Главен координатор на мероприятията беше Главна дирекция 

„Национална полиция“, като целта отново беше чрез наличните ресурси на държавните, 

местни и неправителствени органи и организации, както и чрез средствата за масово 

осведомяване да се популяризира Европейския ден без загинали на пътя и да се 

предоставя информация на обществеността за броя и мястото на настъпилите ПТП и 

загиналите и ранените при тях.  

 

 През отчетния период, в Областна администрация - Разград беше създадена 

добра организация за прилагане на Закона за достъп до обществен информация. През 

2018 г. са постъпили 3 искания за достъп до обществена информация. През отчетния 

период не бяха констатирани откази за достъп до обществена информация. 

 През годината от юристи от двете дирекции е осъществяван редовно контрол за 

законосъобразност на решенията на общинските съвети, като в тази връзка са 

разгледани и проверени общо 1098 бр. решения от заседания на общинските съвети на 

територията на областта. За ново обсъждане са върнати 10 решения на Общински 

съвет Разград, Исперих, Самуил, Цар Калоян и Лозница, като вследствие на това 

общинските съвети са ги преразгледали, съобразно закона.  

 

 

 



27 
 

Върнати решения за ново обсъждане: 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ 

 С Решение № 27.594 е изменена и допълнена Наредба № 2 за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост. Като мотив 

за изменението и допълнението на Наредба № 2 е посочен получен Протест от 

Окръжна прокуратура – Разград, в който се твърди, че разпоредбите на чл. 26; 

чл. 47, ал. 1, чл. 57, т. 3 и чл. 74, т. 3 от горепосочената наредба противоречат на 

чл. 19 от Конституцията на Република България. При извършена служебна 

проверка на сайта на Община Самуил се установи, че проекта на Наредбата е 

публикуван на 30.11.2017 г., а Решение № 27.594 е прието на 15.12.2017 г. т.е. не 

е спазен 30 – дневния срок за публично обсъждане по чл. 26, ал. 4 от 

ЗНА.Съгласно чл. 26, ал. 4, изр. 2 от ЗНА се допуска срока да бъде по-кратък от 

30 дни, но „при изключителни случаи и изрично посочване на причините в 

мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг 

срок, но не по-кратък от 14 дни“. В докладна записка № 61-02-587/30.11.2017 г. 

липсва посочване на причини за по-краткия срок за предложения и становища. 

Съобразно чл. 26, ал. 3 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за 

издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го 

публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с 

мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 

20 от ЗНА. Срокът, който се предоставя на заинтересованите лица за 

предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 

консултации, е не по-кратък от 30 дни - чл. 26, ал. 4 ЗНА. Това изискване е 

императивно и е елемент от фактическия състав, установен при приемане, 

промяна или отмяна на нормативен акт. Законодателят е предвидил, че при 

изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно 

в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок за обществено 

обсъждане, който е не по-кратък от 14 дни. След приключването на 

обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на 

нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на 

съответната институция справка за постъпилите предложения, заедно с 

обосновка за неприетите предложения - чл.26,ал.5 изр. първо от ЗНА. Едва след 

като се изпълнят всички относими към приемания нормативен акт изисквания, 

проектът се внася за гласуване от компетентния орган. Така се цели 

осигуряването на възможност заинтересованите лица да упражнят своето право 

на участие в производството по подготовка на актове, засягащи законните им 

интереси. 

 

 От текста на  Решение № 38.790 по Протокол № 38 от редовно заседание на 

Общински съвет Самуил, проведено на 14.09.2018 г.,  с което е дадено 

съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир „Хърсово“ - 

публична общинска собственост и от докладната записка вх. № 61-02-812 от 

03.09.2018 г. не става ясно дали е спазена процедурата за започване  извеждането 

от експлоатация и ликвидацията на язовир „Хърсово“.  Като мотиви  за приемане 

на Решение № 38.790  са посочени „невъзможност за откриване на процедура за 

концесия, поради това, че стената на язовира е собственост на физическо лице и 

общината е лишена от възможността да управлява и стопанисва водния обект“. 

Няма доказателства спазени ли са изискванията по  чл. 138 и  чл. 139 от 

Наредбата за условията и реда за  осъществяване на  техническата и безопасната 
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експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол 

за техническото им състояние. Съгласно чл. 138 от Наредбата, малките язовирни 

стени и съоръженията към тях се извеждат от експлоатация и/или се ликвидират, 

когато се установи, че: 1. сигурността им не е гарантирана съгласно 

нормативните изисквания;  2. не отговарят на нормативните изисквания за 

опазване на околната среда. Съгласно нормата на чл. 139 от Наредбата, за да бъде 

изведен от експлоатация язовир е необходимо  първо да бъде изготвена 

комплексна оценка на работата и ефективността на язовирната стена и на 

съоръженията към нея. Оценката следва да се изготви от експерт с необходимата 

квалификация. Докладът за извършена комплексна оценка за работата и 

ефективността на язовирната стена и на съоръженията към нея заедно с 

индивидуалната оценка се разглеждат от експертен технически съвет, определен 

от собственика, и се одобряват от него. Към докладна записка  с вх. № 61-02-812 

с вносител Кмета на Община Самуил липсват приложения, от които може да се 

установи, че са налице основанията и са спазени процедурите по Наредбата за 

условията и реда за  осъществяване на  техническата и безопасната експлоатация 

на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за 

техническото им състояние. Предвид изложените правни доводи и аргументи и 

на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА връщам Решение Решение № 38.790 по 

Протокол № 38 от 14.09.2018 г. на Общински съвет Самуил за ново 

обсъждане в законоустановения срок. 

 

 Със свои решения № 35.742 и № 35.744 Общински съвет Самуил извършва 

промяна на предназначението на част от имот публична собственост в частна 

общинска собственост. Безспорно правомощие на общинския съвет е да промени 

вида на общинската собственост - от публична в частна. Следва обаче, тази 

преценка да е обусловена от настъпването на обективни предпоставки за това. 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС имотите и вещите – публична общинска 

собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от 

ЗОС, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост. 

Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗОС предвижда, че публична общинска 

собственост са имотите, предназначени за осъществяване функциите на органите 

на местното самоуправление и местната администрация, както и имотите, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно 

значение. За да бъде трансформирана общинската собственост от публична в 

частна, следва да се касае за такъв имот, който няма предвиденото 

предназначение и това следва да е надлежно доказано и мотивирано от 

колективния орган на местното самоуправление. Общинският съвет дължи 

излагане на съображения, свързани с наличието на предпоставките, визирани в 

закона за вземане на решение по чл. 6, ал. 1 от ЗОС и да установи, че 

предназначението на имота за задоволяване на обществени потребности е 

отпаднало. В докладната записка с вх. № 61-02-750 на зам.-кмета на Община 

Самуил липсват мотиви и с оглед на трайната съдебна практика е достатъчно 

основание за отмяна, респ. връщане на решенията. Имотите-публична общинска 

собственост подлежат на специален режим и разпореждане. За да бъде 

трансформирана общинската собственост от публична в частна, следва да се 
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касае за такъв имот, който няма предвиденото предназначение и това следва да е 

надлежно доказано от колективния орган на местното самоуправление – такова 

не е налице. На следващо място, не е отчетена разпоредбата на чл. 6, ал. 3 във 

връзка с чл. 6, ал.1 от ЗОС, съгласно който решенията на общинските съвети се 

взимат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Следователно 

необходимо е решението да се вземе с 12 гласа „ЗА“, а не с 9, ( от общ брой 17 

съветника)  както е прието от общинския съвет в гр. Самуил. 

Незаконосъобразността на Решения № 35.742 и № 35.744, с които е променен 

характера на общинската собственост от публична в частна, води до 

незаконосъобразност и на Решения № 35.743 и  № 35.745. С последните, 

общинският съвет, на основание чл. 14,  ал. 6 от ЗОС, е отдал под наем без търг 

части от имоти – общинска собственост за здравни дейности /лекарски кабинет/. 

Отдаването под наем без търг по реда на 14, ал. 6 от ЗОС е допустимо 

единствено по отношение на имоти - частна общинска собственост. В случая, 

след като не е налице надлежно прието и влязло в сила решение на общинския 

съвет за промяна вида на собствеността върху имотите, то и решенията за 

отдаване под наем без търг на части от имоти – публична общинска собственост 

се явяват незаконосъобразни, като приети в нарушение на материалния закон. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАР КАЛОЯН 

 В точка втора „Разни“ Дауд Аляовлу прави предложение да бъде отпусната 

сумата от 400 лв. на общински съветник Мария Ганева, като подарък за 

новородено дете. С Решение № 36 по  Протокол № 3 от проведено заседание 

на 20.04.2018 г. общинските съветници предоставят безвъзмездно парични 

средства в размер на 400 лв. на Мария Ганева като подарък за новородено дете. 

  При извършената проверка на Решение № 36 се установиха противоречия с 

нормативните разпоредби, налагащи осъществяване на правомощията на 

Областния управител по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА., изразяващи се в следното:  

  Решение № 36 по Протокол № 3 от 20.04.2018 г. не е включено в дневния ред на 

заседанието. Липсват изготвена докладна записка и поименно гласуване. Тъй 

като в случая става въпрос за отпускане на средства от бюджета на Общински 

съвет би следвало да има поименно гласуване, а такова в Протокол № 36 липсва. 

При разпореждане с общинско имущество следва правното основание да е чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, при приемане 

на решения за разпореждане с общинско имущество се изисква  поименно 

гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, 

тъй като гласуването трябва да бъде по  реда на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. 

В Протокол № 3 от проведено заседание на 20.04.2018 г. на Общински съвет 

Цар Калоян липсва отразяване на поименно гласуване от което следва, че не са 

спазени процедурните правила. На следващо място като основание за 

предоставянето на безвъзмездни парични средства е посочено „Подарък за 

новородено“ и  се конкретизира, че средствата ще бъдат отразени в бюджета на 

общински съвет по параграф 10-15 „Материали“. 

 

  В нормата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК е указано, че индивидуалният 

административен акт следва да съдържа задължително като реквизити 

фактически и правни основания за издаването му, т.е. да е мотивиран. В 
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настоящият случай органът се е позовал на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА, която урежда единствено общата му компетентност да „решава и 

други въпроси от местно значение, които не са от изключителната 

компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за 

празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или 

населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с 

областния управител;“ Извън това, актът изцяло е лишен от фактически и 

правни основания за постановяването му. Съгласно трайната съдебна практика, 

в случаите, в които административния акт е постановен от колективен орган 

(какъвто е и общинския съвет), мотивите за неговото постановяване могат да се 

съдържат и в изказванията, дебатите или възраженията на различни членове на 

колективния орган. В настоящия случай, видно от приложения препис-

извлечение от Протокол № 3 от проведено заседание на 20.04.2018 г. 

 

 Решение № 36 на Общински съвет Цар Калоян е гласувано и прието без 

никакви дебати или изказвания на общинските съветници. Липсата на мотиви по 

същество съставлява порок във формата на административния акт. В настоящия 

случай, Решение № 36 на Общински съвет Цар Калоян е в писмена форма, но 

липсва изготвена преди него докладна записка, както и мотиви за приемането 

му. В решението единствено се посочва, че предоставените безвъзмездно 

парични средства са „Подарък“ и следва да бъдат отразени в бюджета на 

Общински съвет по параграф „10-15 Материали“. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 С Решение № 419 е дадено съгласие за удължаване на срока на договорите за 

наем на незастроени дворни места в с. Малък Поровец, с. Белинци, с. Вазово, с. 

Голям Поровец, с. Делчево, с. Духовец, с. Йонково, с. Китанчево, с. Конево, с. 

Лъвино, с. Подайва, с. Райнино, с. Средоселци, с. Тодорово и с. Яким Груево с 5 

години, а за договор за наем № 151 от 13.07.2012 г. между Община Исперих и 

Диляна Христомирова Атанасова за имоти, находящи се в с. Малък Поровец за 

срок от 4 години. В т. II на Решение № 419 е посочено, че  Общински съвет 

Исперих дава съгласие за удължаване с 4 г. на договор за наем № 151 от 

13.07.2012 г. между Община Исперих и Диляна Христомирова Атанасова за 

имоти, находящи се в с. Малък Поровец. Като основания за приемане на 

докладна записка с вх.         № 381/22.11.2017 г. са посочени разпоредбите на чл. 

21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и § 78 ал .2  от ПЗР на ЗИД  на  ЗОС  

и чл. 28,  ал. 1,  ал. 2  и  ал. 4  от  Наредба  №  27  за  реда за 

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община 

Исперих, където ясно са определени две кумулативни изисквания, за да бъде 

удължен договор за наем, а именно: сключен за срок по-кратък от 10 години и 

чийто срок не е изтекъл. В Протокол № 37 от заседание на Общински съвет 

Исперих, проведено на 30.11.2017 г. липсват категорични доказателства 

доказващи, че горепосочения договор не е изтекъл. Към протокола има 

приложени части от договор за наем № 151 от 13.07.2012 г. между Община 

Исперих и Диляна Христомирова Атанасова за имоти, находящи се в с. Малък 

Поровец, но от тях не може да се направи извода, че договора не е изтекъл, дори 

напротив, съдейки от датата на сключването му може да се предположи, че е 

изтекъл още през месец Юли 2017 г. Поради изтичане на договореният срок, 

договорът автоматично се прекратява и отдаването на общинския имот може да 

стане единствено чрез провеждане на търг или конкурс. Общински съвет 
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Исперих би следвало да обяви нов търг или конкурс за отдаване под наем на 

описаните  т. II на Решение № 419 по Протокол № 37 от 30.11.2017 г.  имоти. 

В тази насока е и съдебната практика. 

 

 С Решение № 593 е дадено съгласие за удължаване на срока на договор за наем 

№ 89/ 22.03.2013 г. сключен между Община Исперих и ЕТ „Нур – Сали 

Гюрсел“, ЕИК 116586202 с адрес на управление с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ 

№ 9, Община Исперих, сключен въз основа на проведен търг с явно наддаване 

на 19.03.2013 г. за отдаване под наем на Павилион № 4 от Общински пазар гр. 

Исперих  със  застроена  площ  23,50 кв.м, представляващ магазин за 

промишлени стоки. Като основания за приемане на докладна записка с вх. № 

305/20.09.2018 г. са посочени разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и § 78 ал .2  от ПЗР на ЗИД  на  ЗОС  и чл. 28,  ал. 1,  ал. 2  и  

ал. 4  от  Наредба  №  27  за  реда  за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Исперих, където ясно са определени двете 

изисквания, за да бъде удължен договор за наем, а именно: сключен за срок по-

кратък от 10 години и чийто срок не е изтекъл.  От съдържанието на докладна  

записка с вх. № 305/20.09.2018 г. и Решение № 593 по Протокол № 53 от 

заседание на Общински съвет Исперих, проведено на 11.10.2018 г., както и от 

приложеното копие на  Договор за наем № 89/22.03.2013 г. сключен между 

Община Исперих и ЕТ „Нур – Сали Гюрсел“ е видно, че договора е изтекъл на 

01.04.2018 г. Поради изтичане на договореният срок, договорът автоматично се 

прекратява и последващо отдаване на общинския имот може да стане 

единствено, чрез провеждане на търг или конкурс. На следващо място Решение 

№ 593 от 11.10.2018 г. е прието в противоречие с § 78, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на 

ЗОС. Съгласно   посочената   разпоредба   (§   78,   ал.   2   от   ПЗР   към   ЗИД   

на   ЗОС), договорите   за   наем,   сключени   за   срок   по-кратък   от   10   

години   и   чийто   срок   не   е изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат 

продължени за срок до 10 години с решение на общинския съвет. Цитираната 

разпоредба е обнародвана с изм. ДВ. бр. 101 от 16.11.2004 г. и дава възможност 

да бъдат продължени за срок до 10 години само заварените с неизтекъл срок   на   

действие   към   онзи   момент   (16.11.2004  г.)   договори   за   наем   на   

общинско имущество, които са били сключени за срок по-кратък от 10 години. 

Разпоредбата е неприложима към договорите сключени след датата на влизане в 

сила на ЗИД на ЗОС (изм. ДВ. бр. 101/16.11.2004 г.), за които е приложим общия 

ред по Глава втора на закона (ЗОС). § 78, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС урежда 

еднократно по определен начин   съществуващите   към   момента   на   влизане   

в   сила   на   разпоредбата   заварени отношения. Въпросната норма няма 

многократно действие и поради това, същата не е част   от   общите   разпоредби   

на   Глава   втора   от   ЗОС,   които   уреждат   наемните правоотношения   с   

имоти   –   общинска   собственост,   съгласно обнародваното   в   ДВ. бр.   

101/16.11.2004   г.   изменение   на   закона   (ЗОС).   Нещо   повече,   

приложението   на разпоредбата   на   §   78,   ал.   2   от   ПЗР   към   ЗИД   на   

ЗОС   е   възможно   само   при кумулативното наличие на следните три 

предпоставки – договора за наем да е сключен преди приемане на въпросната 

разпоредба, срокът му на действие да е по-кратък от 10 години   и   да   не   е   

изтекъл.   Това   са   материалноправните   предпоставки,   при   които   за 

общинският съвет е налице правна възможност да приеме решение за 

удължаване срока на   действие   на   конкретен   договор   за   наем.   Липсата   

на   която   и   да   е   от   трите кумулативно дадени предпоставки води до 
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неприложимост на разпоредбата на § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС по 

отношение на съответния договор за наем. По отношение на Решение № 593 от 

11.10.2018 г. липсват и трите предпоставки за удължаване на договора. По 

отношение на договор за наем № 89/ 22.03.2013 г. сключен между Община 

Исперих и ЕТ „Нур – Сали Гюрсел“, ЕИК 116586202 с адрес на управление с. 

Драгомъж, ул. „Борис Савов“ № 9, Община Исперих, е приложим общия ред по 

Глава втора на ЗОС, а не този по § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на закона (ЗОС). С 

оглед гореизложеното Общински съвет е приел Решение № 593 от 11.10.2018 г. 

в нарушение   на   разпоредбата   на   §   78,   ал.   2   от   ПЗР   на   ЗИД   на   

ЗОС,   което   го   прави незаконосъобразно. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОЗНИЦА 

 Със свои Решение № 251, № 253 и № 260 са гласувани изменения и 

допълнения на Наредба № 17, № 12, № 11. При извършена проверка на сайта на 

Община Лозница се установи, че проектите за изменение и допълнение на 

посочените Наредби не са публикувани, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове. Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗНА преди внасянето 

на проект на нормативен акт, съставителят го публикува на интернет страницата 

на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада и 

предварително оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА, като на 

заинтересуваните страни се предоставя най-малко  едномесечен срок за 

предложения и становища по проекта – чл. 26, ал.4 от ЗНА. Изброените 

задължения на съставителя на проекта са императивно предвидени и 

неизпълнението на което и да е от тях води до процесуално нарушение. 

Направените изменения на отделните текстове на Наредбите евентуално биха 

засегнали права и интереси на заинтересувани страни или организации, които са 

били лишени от възможността да вземат становище по тях.  

 Върнато решение № 310 по протокол № 44 на Общински съвет Лозница, 

поради неспазена процедура по Закона за съдебната власт за избор на съдебни 

заседатели. 

 Върнато решение № 358 по протокол № 53 на Общински съвет Л9озница, 

поради нарушаване разпоредби от Закона за предучилищното и училищното 

образование. Общинският съвет предоставя за безвъзмездно управление на ОП 

„Лозстрой“ имот, който е в управление на ПГ по ветеринарна медицина и 

земеделие „Ал. Стамболийски“ – Лозница. 

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 
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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.  

 
ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ 

 

 Управление на имоти –държавна собственост 

Областният управител на Област с административен център Разград в началото на 

2018 г. е управлявал общо 23 (   двадесет и три ) държавни имота от които 21 (двадесет 

и един) частна и 2 (два) имота/част от имот - публична държавна собственост. 

Имотите частна държавна собственост са на територията на общините 

Разград, Завет, Кубрат, Исперих, разпределени както следва: 

Разград – 15, от които 1 е публична -държавна собственост, Завет - 1, Исперих 

– 4 и Кубрат – 1.  

 

 Придобиване и разпореждане с имоти–държавна собственост 

Към 31.12.2018 г. в управление на Областен управител на Област с 

административен център Разград са общо 21 (двадесет и един) държавни имота, от 

които 18 (осемнадесет) частна и 3(три) имота/части от имоти публична държавна 

собственост. 

 

 Актуване на имоти –държавна собственост. 

В изпълнение на изискването на чл. 75 от ЗДС, се поддържат главен регистър за 

държавната собственост, спомагателен регистър за публична държавна собственост и 

спомагателен регистър за частна държавна собственост по образец, утвърден от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

● Общ брой съставени актове за държавна собственост – 111(сто и единадесет), от 

които 87 (осемдесет и седем) - частна държавна собственост и 24 (двадесет и четири) – 

публична държавна собственост. 

● Отразени промени по обстоятелствата върху съставени актове за държавна 

собственост – 9 (девет). 

 Отписване на имоти – държавна собственост 

От актовите книги за имотите държавна собственост са отписани 90 бр. имота.  

Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна  

собственост.  

След проверка в актовите книги за имотите държавна собственост са издадени 

1017 броя удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост. 

 Други дейности по опазване и защита на държавната собственост 

Във връзка с изпълнението на задълженията на Областния управител по 

прилагане на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за прилагане на 

Закона за държавната собственост (ППЗДС) през отчетния период са извършени редица 

дейности в защита на държавната собственост и опазване и на обществения интерес на 

територията на област Разград. 
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СПРАВКА 

за имотите – държавна собственост, в управление на Областния управител, съгласно Закона за държавна собственост,  

за периода 01.09.2017 г. – 01.09.2018 г. 
 

№ 

Последен съставен акт за 

държавна собственост 

(№; дата; характер на 

собствеността; дата и акт 

на вписване в Службата по 

вписванията) 

Описание на имота 

(вид, предназначение, местонахождение, площ) 

Действия по управление с имота – законово 

основание, заповед (№, дата), договор (№, дата) 

1 2 3 5 

1 

АПДС № 2549/ 05.12.2014 г. 

акт № 41/09.12.2014 г. 

Публична държавна 

собственост 

Административна сграда /Профсъюзен дом/  

гр. Разград, бул. „България” 15,  

В управление на ОУ са отделни самостоятелни обекти от 

сградата, които не са предоставени за управление на 

други ведомства и общини: 

1. 61710.505.7270.4.3:  
1.1. Помещение 16.10 кв.м; 

1.2. Помещение  40.15 кв.м. 

2. 61710.505.7270.4.5: 

2.1.Помещение 15.61 кв.м; 

2.2. Помещение 13.26 кв.м. – склад - ОУ 

3. 61710.505.7270.4.6 -  22 кв.м. 

4. 61710.505.7270.4.8 – портиерна и мазе – 15.88 кв.м.  и 

84.70 кв.м. - ОУ 

5. 61710.505.7270.3.1 – спортна зала – 269 кв.м.;  

6. 61710.505.7270.3.2 – гараж – 27.00 кв.м. - ОУ 

7. 61710.505.7270.2.4 – 12.00 кв.м.. 

8. 61710.505.7270.2.7 – 89.47 кв.м. 

 

Отдадени под наем: 

1. Обект 1.1 – Договор № Ф-082016/11.04.2016 г. – 

СНЦ „Съюз на слепите“; 

2. Обект 1.2 – Договор № Ф-012017/06.02.2017 г. – 

„Топ консулт-2016“ ООД; 

3. Обект  2.1 – Договор № Ф-042015/19.03.2015 г.- 

„ПРО“ ЕАД; 

4. Обект 3 – Договор № Ф-132016/11.04.2016 г.- 

„Класик-2016“ ООД; 

5. Обект 5 – Договор № Ф-232014/06.10.2014 г. - 

СНЦ „Флекс“; 

6. Обект 7- Договор № Ф-132014/09.06.2014 г. – ЕТ 

„ИТИ-Христо Локмаджиев“; 

7. Обект 8 – свободен. 
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2 

АЧДС № 1391/29.04.2004 г.  

акт № 119/12.05.2004  

Частна държавна 

собственост 

Колективно защитно съоръжение (полуподземни 

помещения – мази – 5 бр.),   

гр. Разград, област Разград,  

ул. „Св.св. Кирил и Методий”, бл. Б, вх. А  
с площ 131.64 кв.м. 

 

3 

АЧДС № 2481/15.11.2013 г.  

акт № 47/22.11.2013 г. 

Частна държавна 

собственост 

Застроен поземлен имот – друг обществен обект 

гр. Разград, област Разград 

ул. „Търговищко шосе”, ПИ  61710.503.6339  
(в имота има построени  сгради, собственост на СБА) 

с площ 12 266 кв.м. 

 

 

4 

АЧДС № 2482/15.11.2013 г.  

акт № 45/22.11.2013 г. 

Частна държавна 

собственост 

Незастроен поземлен имот –  друг обществен обект 

гр. Разград, област Разград, 

 ул. „Търговищко шосе”, ПИ 61710.503.6399  

с площ 21 424 кв.м.; 

 

Преписка за продажба, предадена на АПСК 

5 

АЧДС № 2483/15.11.2013 г.  

акт № 44/22.11.2013 г. 

Частна държавна 

собственост 

Застроен поземлен имот – друг обществен обект 

гр. Разград, област Разград 

ул. „Търговищко шосе”, ПИ 61710.503.6400 

 (в имота има построени  сгради, собственост на СБА)  

с площ 2 902 кв.м.  

 

 

6 

АЧДС № 2484/15.11.2013 г.  

акт № 46/22.11.2013 г. 

Частна държавна 

собственост 

Незастроен поземлен имот – друг обществен обект 

гр. Разград, област Разград 

ул. „Търговищко шосе”, ПИ 61710.503.6407  

с площ  3 582 кв.м. 

 

 

7 

АЧДС № 2670/23.05.2018 г.  

акт № 125/31.05.2018 г. 

Частна държавна 

собственост 

Сграда– Барака № 1 – друг вид обществен обект 

гр. Разград, област Разград, 

ул. „Д-р Петър Берон” № 3, сграда 61710.502.6448.1 

ЗП 202 кв.м. 

 

8 
АЧДС № 2600/08.06.2016 г.  

акт № 180/08.08.2016 г. 

Частна държавна 

Застроен поземлен имот – складова база 

гр. Разград, област Разград ПИ 61710.13.160 

с площ 26 482 кв.м. в т. ч. 7 бр. сгради. 

Преписка за продажба, предадена на АПСК 
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собственост  

9 

АЧДС № 2536/23.07.2014 г.  

акт № 55/24.07.2014 г. 

Частна държавна 

собственост 

Застроен поземлен имот – друг вид производствен и 

складов обект  

гр. Разград, област Разград 

Западна промишлена зона, п.и. 61710.501.355  
с площ 6 369 кв.м. 

(в имота има сгради, собственост на „Цеко-Строй Груп“ 

ЕООД)  

 

Продаден по реда на чл. 44, ал. 3 от ЗДС 

Заповед № № ДС-15-005/08.08.2018 г. 

Договор № Ф-132018/13.09.2018 г. 

10 

АЧДС № 2562/02.04.2015 г. 

акт № 105/03.04.2015 г. 

Частна държавна 

собственост 

Жилище – апартамент 

гр. Разград, област Разград 

ЖК Орел, бл.13, вх.Б, ет.2, ап. 4,  ПИ 61710.504.99.2.22  
с площ  58.35 кв.м. и изба – 3.21 кв.м. 

Отдаден под наем 

Заповед № ДС-71/05.10.2015 г. 

Договор № Ф-192015/07.10.2015 г. 

11 

АЧДС № 2384/06.12.2011 г.  

акт № 102/13.12.2011 г. 

Частна държавна 

собственост 

Застроен поземлен имот – бивше училище 

с. Побит камък, общ. Разград, п.и. с пл. № 293  
с площ 10 300 кв.м. в т.ч. 8 бр. сгради. 

 

Преписка за продажба, предадена на АПСК 

12 

АЧДС № 2578/31.07.2015 г. 

акт № 182/03.08.2015 г. 

Частна държавна 

собственост 

Застроен поземлен имот – друг селскостопански терен 

с. Островче, община Разград, ПИ № 000123 

с площ 9 877 кв.м. в т.ч. 2 броя сгради. 

 

Преписка за продажба, предадена на АПСК 

13 

АЧДС № 2245/23.10.2009 г.  

Акт № 136/17.11.2009 г. 

Частна държавна 

собственост 

Незастроен поземлен имот- друг вид производствен 

обект 

гр. Исперих, област Разград, ПИ 32874.201.204 

с площ 8 577 кв.м. 

 

Преписка за продажба, предадена на АПСК 

14 

АЧДС № 2485/15.11.2013 г.  

акт № 144/22.11.2013 г. 

Частна държавна 

собственост 

Застроен поземлен имот – друг вид производствен обект 

гр. Исперих, област Разград, ПИ 32874.201.217 

с площ  3 081 кв.м. 

(в имота са построени сгради на СБА) 

 

 

15 

АПДС № 1392/03.05.2004 г.  

акт № 176/10.05.2004 г. 

Публична държавна 

собственост 

Административна сграда 

гр. Завет, област Разград, ул. ”Освобождение” 107, 

УПИ  IV “Партиен дом”, кв. 84  

В управление на ОУ са отделни помещения от сградата, 
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които не са предоставени за управление на други 

ведомства и общини: 

Помещение с площ 51.47 кв.м. 

16 

АЧДС № 2587/08.02.2016 г.  

акт № 46/11.02.2016 г. 

Частна държавна 

собственост 

Незастроен поземлен имот 

с. Брестовене, община Завет УПИ ХVIII-617, кв. 19 с 

площ 169 кв.м. 
 

17 

АЧДС № 2499/18.03.2014 г.       

акт № 69/25.03.2014 г.   

Частна държавна 

собственост  

Застроен поземлен  имот  

гр. Кубрат, област Разград, ул. В. Левски № 26,  

ПИ 40422.504.411 с площ 8 231 кв.м.  

(в имота са построени сгради собственост на "АНТ ГРУП" 

ЕООД,  гр. Пловдив) 

 

18 

АЧДС № 2643/28.09.2017 г.   

акт № 14/29.09.2017 г.  

Частна държавна 

собственост  

 

Застроен поземлен имот -друг производствен обект гр. 

Исперих,  област Разград, ПИ № 32874.201.17  
с площ 11 185 кв.м.   

(в имота са построени сгради собственост на "ЕМРЕ 

СЕРАМИКС" ЕООД) 

 

19 

АЧДС № 2546/10.11.2014 г. 

акт № 4/14.11.2014 г. 

Частна държавна 

собственост  

 

Застроен поземлен имот–друг вид производствен обект  

гр. Исперих, област Разград, ПИ 32874.201.45  

с площ 7 664 кв.м.  

(в имота са построени сгради собственост на "ПИМ-гр. 

Исперих“ ЕООД) 

 

20 

АЧДС №2661/02.04.2018 г. 

акт № 54/03.04.2018 г. 

Частна държавна 

собственост  

 

Незастроен поземлен имот  

гр. Разград, област Разград, ПИ 61710.11.77  

с площ 3 473 кв. м., трайно ползване - гори и храсти в 

земеделски земи 
 

21 

АПДС № 2660/03.04.2018 г.  

акт № 70/04.04.2018 г. 

Публична държавна 

собственост 

Джамия "Ибрахим паша"  

гр. Разград, област Разград, сграда 61710.505.578.2 с 

площ 376 кв. м. предназначение - култова религиозна 

сграда 

 

22 

АЧДС № 2702/14.09.2018 г. 

акт №………. 

Частна държавна 

собственост 

Застроен поземлен имот  

гр. Разград, област Разград, ПИ 61710.501.631 

площ 5 597 кв.м., в т.ч. два броя сгради. (ДАИ) 
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2.5. Отчет за дейността на Областните съвети и комисии. 

 

В Областна администрация - Разград са изградени 18 областни съвети и комисии:  

 Жилищна комисия  

 ЩАБ при бедствия и аварии  

 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Разград  

 Областен съвет за регионално развитие  

 Областен съвет по условия на труд  

 Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси  

 Областен съвет за енергийна ефективност  

 Областен съвет за противодействие на корупцията  

 Постоянна областна комисия по заетост  

 Постоянна областна епизоотична комисия  

 Областна комисия „Военни паметници”  

 Областен съвет за тристранно сътрудничество  

 Областна комисия по транспорта  

 Областната комисия по безопасност на движението по пътищата  

 Областна комисия за развитие на младежта и спорта  

 Комисия по чл.7а от УПОА за работа с предложенията и сигналите  

 Постоянна комисия по продажба и замяна на имоти-държавна собственост  

 Областен съвет за превенция на домашното насилие  

 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.  

 

 

http://www.rz.government.bg/bg/362-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f
http://www.rz.government.bg/bg/196-%d1%89%d0%b0%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8
http://www.rz.government.bg/bg/319-%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%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba
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/76-%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%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4
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/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/88-%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%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0
http://www.rz.government.bg/bg/83-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%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%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%81
http://www.rz.government.bg/bg/85-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8
http://www.rz.government.bg/bg/75-%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-%e2%80%9e%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8
http://www.rz.government.bg/bg/78-%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%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%8a%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd
http://www.rz.government.bg/bg/82-%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%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0
http://www.rz.government.bg/bg/256-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0
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/77-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb7%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4
http://www.rz.government.bg/bg/74-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d0%bd
http://www.rz.government.bg/bg/358-%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%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88


39 
 

Регистър на дейността на областните комисии и съвети през 2018 г. 

Областна администрация Разград 

 

Наименование Дата на 

провеждане 

Председател Секретар Взети решения 

Постоянна комисия 

по заетостта към 

Областния съвет на 

развитие 

 

 

 

 

 

 

14.02.2018 г. 

 

Гюнай Хюсмен Красимира 

Димитрова 

1. Съгласуван и приет държавен план–прием за учебната 

2018/2019 г., представен от РУО Разград. 

27.03.2018 г. 1. Съгласувана и изпратена в Агенцията по заетостта 

информация за обобщените резултати от първото за 2018 

г. анкетно проучване на потребностите от работна сила в 

област Разград, проведено на основание чл. 10, ал. 2 от 

ЗНЗ, изготвена и представена от работна група, 

сформирана със заповед на Областния управител. 

24.04.2018 г. Процедура за разработване и утвърждаване на 

Регионална програма за заетост на Област Разград за 2018 

г.: 

1. Приета Методика за оценка и подбор на проектни 

предложения за включване в Регионалната програма за 

заетост на област Разград през 2018 г. 

2. Оценка и класиране на подадените проектни 

предложения за включване в Регионалната програма за 

заетост на област Разград през 2018 г. 

3. Съгласувана и изпратена за утвърждаване от МТСП на 

Регионалната програма за заетост на област Разград за 

2018 г.,  изготвената от работна група, сформирана със 

заповед на Областния управител.  

 18.10.2018 г.  1. Съгласувана и изпратена в Агенцията по заетостта 

информация за обобщените резултати от второто за 2018 г. 
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анкетно проучване на потребностите от работна сила в 

област Разград, проведено на основание чл. 10, ал. 2 от 

ЗНЗ, изготвена и представена от работна група, 

сформирана със заповед на Областния управител. 

Областен съвет по 

условия на труд 

05.10.2018 г. Гюнай Хюсмен Красимира 

Димитрова 

1. Отбелязване на 7 октомври – Световен ден за достоен 

труд – информация от областния координатор на РС на 

КНСБ, относно инициативите на синдиката по повод 7 

октомври. 

2. Приемане на информация за извършените проверки 

от Дирекция „Инспекция по труда” Разград за 9-месечието 

на 2018 г. и резултатите от тях по спазване на 

законодателството в областта на трудовите и осигурителни 

отношения и безопасни и здравословни условия на труд. 

3. Приемане на информация за анализа на трудовия 

травматизъм в област Разград за 9-месечието на 2018 г., 

представена от директора на ТП на НОИ Разград. 

 

Областна епизоотична 

комисия 
18.07.2018 г. Гюнай Хюсмен 

– Областен 

управител 

Диана 

Петрова 

1.Кметовете на общините на територията на област Разград 

да разпоредят свикване на общинските епизоотични 

комисии и да обсъдят предприемането на действия, 

свързани с изпълнението на предписанията на 

изпълнителния директор на БАБХ. 

 

2.Да се засили контрола по придвижването/транспортирането 

на домашни свине и да се следи транспортираните животни 

да са придружени със съответните ветеринарномедицински 

свидетелства за придвижване/транспортиране. 

 

3.Да се проведе среща с представители на Агенция „Пътна 

инфраструктура“, за да организират регулярното почистване 

на бетонните контейнери по паркингите край основните 

пътища, а където няма такива съдове за смет – да се 
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поставят.  

 

Областна епизоотична 

комисия 
07.09.2018 г. Гюнай Хюсмен 

- Областен 

управител 

Диана 

Петрова 

1.Кметовете на общините на територията на област Разград 

да разпространят разработените от Българска агенция за 

безопасност на храните съвети за земеделските стопани, с 

цел разпознаване на вируса на Африканската чума и 

превенцията от разпространяването на болестта. 

2.Да се изготвят списъци по населени места с имената на 

всички собственици на задни дворове, в които се отглеждат 

домашни свине. 

3.Кметовете на общини да обърнат внимание на културно-

историческите обекти на територията на областта, които се 

посещават от много хора, да се почистват и да се събират 

отпадъците редовно. 

4.Кметовете на общини на територията на областта да 

вземат спешно мерки за поставяне на домашните кучета 

разпределените пропорционално 2500 чипа по общини,  

предоставени от БАБХ. 

Областна епизоотична 

комисия 

 

22.10.2018 г. Гюнай Хюсмен 

- Областен 

управител 

Диана 

Петрова 

1.Незабавно да се информират жителите на населените 

места, че отглеждането на прасета за лична консумация 

става след регистрация в ОДБХ, а нерегистрираните прасета 

трябва да бъдат умъртвени, според закона и дадени на 

екарнисаж. 

2.От името на Постоянната областна епизоотична комисия 

предложението на представителите на „Агротайм“ ЕООД – 

гр. Исперих да бъде изпратено до Министерството на 

земеделието, храните и горите и БАБХ.  

 

Областен съвет за 

сътрудничество по 

етническите и 

интеграционните 

въпроси 

14.03.2018 г. Гюнай Хюсмен 

- Областен 

управител 

Светлин 

Симеонов  

1.Актуализиран състав на Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

на област Разград;  

2. Актуализиран правилник за устройството и дейността на 
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Областния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси на област Разград. 

Постоянна областна 

комисия за развитие на 

младежта и спорта 

11.12.2018 г. Гюнай Хюсмен 

- Областен 

управител 

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; 

Областен съвет за 

енергийна 

ефективност 

- Гюнай Хюсмен 

- Областен 

управител 

Светлин 

Симеонов 
Не е възникнала необходимост от свикването му. 

Областен съвет за 

превенция на 

домашното насилие 

26.04.2018 г. Гюнай Хюсмен 

- Областен 

управител 

Светлин 

Симеонов 
1.Актуализиран състав на ОСПДН; 

2.Приeти промени на ротационен принцип в състава на 

Областния оперативен екип   (ООЕ) към ОСПДН; 

3. Приет отчет за дейността на ОСПДН за 2017 г.; 

4. Приет план за дейността на ОСПДН за 2018 г. 

Областна комисия по 

безопасност на 

движението по 

пътищата 

30.04.2018 г. Гюнай Хюсмен 

- Областен 

управител 

Акиф 

Джевадил 

1. Община Разград да изготви становище за изграждане на 

велоалея между гр. Разград и с. Гецово. 

2. Прие доклада на директора на ОПУ Разград за ремонт и 

рехабилитация на път II-49 „Разград – Кубрат” и участъка в 

землището на с. Каменово от км. 54.883 до км. 64.000. 

Областен съвет за 

регионално развитие 

28.06.2018 г. Гюнай Хюсмен 

- Областен 

управител 

Светлин 

Симеонов 

1. Актуализиран състав на Областния съвет за развитие на 

област Разград; 

2. Приет Правилник за устройството и дейността на 

Областния съвет за развитие на област Разград; 

3. Одобрен Доклад за резултатите от извършена 

Междинната оценка на изпълнението на Стратегията за 

развитие на област Разград 2014 – 2020 г. и приет проект на 

Актуализиран документ за изпълнение на Стратегията за 

развитие на област Разград за периода 2018-2020 г. 
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3.РАЗДЕЛ II: 
 

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация Разград за 2018 г.  
 

 

 

1 2 3 4 5 

Цели за 2018 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение 

 

Индикатор за самооценка 
1.напълно постигната цел /100 %/ 
2.задоволително постигната цел 
/50 и над 50 %/ 
3.незадоволително постигната цел 
/ под 50 %/ 

 

Индикатор за 

целево състояние 

/заложен в 

началото на 2018 

г./  

Индикатор 

за текущо 

състояние / 

отчетен в 

края на 

2018 г./ 

 

 

1. Подобряване 

защитата, 

управлението и 

разпореждането с 

недвижими имоти 

държавна 

собственост. 

 

1. Разглеждане на 

постъпили 

заявления за 

разпореждане с 

имоти ДС от 

Комисията по чл.74 

от ППЗДС и 

преценка на тяхната 

законосъобразност. 

 

 

 

 

Повишена 

ефективност при 

управлението и 

разпореждането с 

имоти  държавна 

собственост. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

Напълно постигната цел /100 %/ 
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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. 

 

 

Бързо и срочно  

административно  

обслужване.  

 

 

 

Управление на 

имотите - 

държавна  

собственост с 

грижата на добър 

стопанин. 

 

 

Повишен контрол 

при вземане на  

решения при 

управление с 

имоти и вещи ДС, 

съобразно тяхната 

законосъобразнос

т и 

целесъобразност. 

 

 

Срочно 

обслужване на ФЛ 

и ЮЛ, имащи 

правен интерес от 

снабдяване с 

удостоверение, 

относно статута 

на недвижим имот 
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Повишаване на  

удовлетвореностт

а 

на гражданите 

и бизнеса при 

нула броя 

просрочени 

преписки. 

 

   
   

2. Прозрачно 

административно 

обслужване. 

 

 

1.Подобряване 

функционалността  

на официалния сайт  

на администрацията 

с цел предоставяне 

на полезна и пълна  

информация на  

потребителите на  

услуги. 

2.Спазване на 

законовите срокове 

Актуализиране на 

административните 

услуги на ОА в 

съответствие със 

СУНАУ. 

 

Поддържане 

на високо ниво на 

административнот

о обслужване. 

 

 

 

 

 

Повишаване на  

удовлетвореностт

а 

на гражданите 

и бизнеса при 

нула броя 

просрочени 

преписки 

 

100% 100% Напълно постигната цел /100 %/ 
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3. Осъществяване 

на ефективен 

контрол по 

законосъобраз-

ността на актовете 

и действията на 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация. 

1.Контрол за 

законосъобраност  

на актовете на 

органите на 

местното 

самоуправление. 

 

 

2.Изготвяне на 

становища по 

всички постъпили  

решения на 

общинските съвети. 

 

 

 

Изготвени писма 

за връщане на 

незаконосъобразн

ите решения  за 

ново обсъждане 

или за 

оспорването им по 

съдебен ред. 

 

Изготвени 

становища по 

всички постъпили  

решения на 

общинските 

съвети. 

 

100% 100% Напълно постигната цел /100 %/ 

   

      

4. Оказване на 

подкрепа при 

реализирането на 

НПЕЕМЖС. 

1. Mониторинг на  

процеса по 

обновяване  

на жилищните 

сгради  

на територията на  

областта в 

изпълнение  

на договорите за  

целево 

финансиране; 

 

2.Подписване на  

документи по 

Осъществен 

контрол и 

подписани  

тристранни 

договора. 

 

Обезпечаване 

усвояването на 

максимален 

ресурс  

 

47 бр. подписани 

договори  по  

Националната  

100% 100% Напълно постигната цел /100 %/ 
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Наредба № 3 от 

31.07.2003 г., и  

участие в 

приемателните 

комисии 

 

програма за  

енергийна  

ефективност на  

многофамилни  

жилищни  

сгради в Област 

Разград 

 

Броят на 

въведените в 

експлоатация 

сгради са 16 

 

 

      

 

5. Засилване на 

ефективността на 

действащите съвети 

и комисии при 

провеждане на 

политиките на 

регионално ниво. 

 

1.Подобряване  

работата на 

областните 

комисии  

и съвети с 

гарантирано 

гражданско 

участие; 

 

  

2.Обобщаване, 

систематизиране и 

анализиране на 

информацията. 

 

3.Изготвени  

регионални 

стратегии,  планове, 

оценки,анализи, 

 

Активност при 

реализирането на 

секторните 

политики.  

 

Проведени 

заседания на 

съвети и комисии. 

 

 

Разработена, 

обсъдена и приета 

Междинна 

оценка на 

Областната 

стратегия  

за развитие на 

област Разград 

(2014 -2020 г.) 

 

100% 

 

100% 

 

Напълно постигната цел /100 %/ 
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доклади 

 

 

Подобряване на 

координацията и 

взаимодействието 

между 

административните 

структури и 

неправителствените  

организации 

за решаване на 

конкретни 

проблеми. 

 

 

 

 

 

Мобилизиране 

усилията на 

заинтересованите  

страни -общини, 

териториални 

звена на 

изпълнителна 

та власт, НПО 

и бизнес 

организации 

за постигане 

европейските 

цели 2020. 

 

      

6. Успешно 

стартиране и 

подобряване на 

координацията по 

кандидатстване и 

изпълнение на 

проекти по 

оперативните 

програми за 

периода 2014-2020 г. 

 1.Подкрепа на 

общините, 

териториалните 

структури, бизнеса 

и НПО при 

изготвяне , 

кандидатстване и 

реализация на 

проекти. 

 

2.Осъществявяне на   

подкрепа за 

ефективно и 

прозрачно 

усвояване на  

европейските 

средства. 

Съдействие на 

заинтересованите 

страни при 

кандидатстване и 

реализация на 

проекти.  

 

 

 

 

Подобрена  

информираност по 

възможностите за 

съфинансиране от  

ЕСИ.  

50% 50% Задоволително постигната цел 

/50 и над 50 %/ 
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7.Координиране  

на политиките за  

младежта в сферата 

на образованието,  

здравеопазването,  

социалната защита,  

културата, спорта  

и гражданската  

активност в област 

Разград. 

 

 

1.Създаване на  

благоприятни  

условия за  

пълноценното  

личностно  

развитие на  

младите хора  

в България . 

 

 

2.Извеждане на 

опит за браншови 

срещи 

между релевантни 

представители на 

професионалното 

образование, 

висшето 

образование  

и бизнеса. 

 

Разработен и  

утвърден от  

Областния  

управител  

Областен план за  

младежта. 

100% 100% Напълно постигната цел /100 %/ 

      

8. Утвърждаване  и 

развитие на 

културата като 

национален 

приоритет и 

провеждане на 

балансирана 

регионална 

културна политика. 

 

1.  Изготвяне на 

културен календар 

(КК) за 

мероприятията в 

областта. 

 

 

2.Оказване на 

съдействие и 

координация при 

провеждане на 

културни 

Изготвен и 

публикуван 

Културен 

календар на 

Област Разград за 

2018 г. 

 

Оказано в срок 

съдействие  за 

провеждане на 

национални и 

регионални 

100% 100% Напълно постигната цел /100 %/ 
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инициативи 

 

 

инициативи 

 

Създаване на 

благоприятни  

условия за 

развитие на 

културния  живот 

в областта. 

 9. Eфективно 

управление на 

човешките 

ресурси. 

 

 

1.Попълване и 

одобряване на 

личните планове за 

обучение. 

 

 

 

 

2.Изготвяне на 

Годишен план за 

обучение на 

служителите от 

Областна 

администрация – 

Разград и 

изпълнение на 

заложените 

обучения в плана. 

 

3.Мотивиране на 

служителите в 

администрацията за 

повишаване на 

квалификацията, 

знанията и 

уменията, чрез 

повишаване в 

Подобряване на 

управление на 

човешките 

ресурси, чрез 

оптимизиране 

на процеса по 

оценка и 

планиране 

на потребностите 

от обучение. 

 

 

Мотивирани 

служители за 

постигане на 

качество и 

ефективност на 

вложения труд. 

 

Повишени в 

длъжност и в ранг 

служителите, за 

които са налице 

законоустановени

те предпоставки. 

 

 

50% 50% Задоволително постигната цел 

/50 и над 50 %/ 
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длъжност и в ранг, 

при наличие на 

законоустановените 

предпоставки. 

 

4.Изпълнение на 

дейностите по 

проект, изпълняван 

от ИПА за 

внедряване на 

модела CAF. 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнение на 

дейностите по 

проект, 

изпълняван от 

ИПА за 

внедряване на 

модела CAF. 

 
 

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 2018 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 2018 година може да се определи като успешна за Областна администрация Разград и 

че посоката на ангажираност, и дейност на администрацията следва да остане същата.  
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4.РАЗДЕЛ ІІІ: 

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА 2019 г. 

 

 

Цели за 2019 г. Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 

Дейности Срок Очакван 

резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо 

състояние  

Индикатор за 

целево 

състояние 

1.Оптимизация на 

провежданата 

политика, чрез 

реализиране 

приоритетите на 

правителството на 

регионално ниво – 

координиране на 

областната, 

регионалната и 

националната 

политика. 

1.Подпомагане 

дейността на 

Регионалния съвет 

за развитие на 

СЦР на 

планиране. 

 

2.Създаване на 

условия за 

ефективно и 

ефикасно 

планиране и 

наблюдение на 

стратегическите 

документи и 

осигуряване на 

публичност. 

Национална 

програма за 

развитие: 

България 2020; 

 

Програма за 

управление на 

правителството на 

Р България за 

периода 2017-

2021 г.; 

 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

Област Разград 

2014-2020 г.; 

Участие в заседания на 

РСР на СЦР на 

планиране; 

 

 

Включване за 

разглеждане на 

заседания на СРС на 

СЦР на значими 

въпроси за област 

Разград. 

 

 

Януари-

декември 

2019 г. 

Разгледани и 

обсъдени важни 

въпроси на 

заседания на РСР 

на СЦР. 

Проведени 

заседания на 

РСР на СЦР на 

планиране. 

 

Брой проведени 

заседания на 

РСР на СЦР на 

планиране. 

 

        

 

2. Подобряване на 

административно 

обслужване на 

гражданите и 

бизнеса,чрез 

електронно 

 

1. Предоставяне 

по електронен път 

на качествени, 

икономически 

ефективни и лесно 

достъпни 

 

Програма за 

управление на 

правителството на 

Р България за 

периода 2017/2021 

г. 

 

Надграждане и 

подобряване на 

системата за 

електронен 

документооборот на 

Областна 

 

Януари-

декември 

2019 г. 

 

Подобряване на 

ефективността на 

работа и 

качеството на 

услугите. 

 

 

Реализирани 

електронни и  

комплексни 

услуги; 

 

 

 

Брой електронни 

и комплексни 

услуги, 

предоставяни от 

администрацият

а 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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управление. административни 

комплексни 

услуги на 

гражданите и 

бизнеса, по 

отзивчив, 

прозрачен и 

ефективен начин. 

 

 

2.Повишено 

доверие на 

държавните и 

общински органи, 

гражданите и ЮЛ 

на територията на 

областта. 

 

 

 

 

Стратегия за 

развитие на 

електронното 

управление на Р 

България – 

2017/2021 

 

 

Концепция за 

подобряване на  
административното 

обслужване в  

контекста на 

принципа на 

„Едно гише“ 

 

 

Стратегически 

план за дейността 

на Областна 

администрация 

Разград за  

периода 2018- 

2020 г. 

 

 

администрация – 

Разград. 

  

Обменяне на 

информация 

между отделните 

административни 

информационни 

системи и 

предлагане на по-

добри услуги на 

гражданите и 

бизнеса. 

 

 

 

Прозрачност и  

отзивчивост, 

достъпни и  

ясни процедури за  

обслужване 

 

 
Повишаване на  

удовлетвореността 

на гражданите 

и бизнеса при 

нула броя 

просрочени 

преписки  

 

Времетраене 

за приемане 

на заявка за 

адм.услуга - 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

публикации – 

Резултати и 

анализи от 

анкети с 

потребителите 

- 2 

 

Нула 

броя 

просрочени 

преписки 

 

 

 

Времетраене за 

приемане на 

заявка за 

адм.услуга - 

8 мин. 

Съкращаване на 

времето за 

цялостното 

извършване на 

услугата с 20%. 

 

 

Брой 

публикации – 

Резултати и 

анализи от 

анкети с 

потребителите 

- 3 

 

Нула 

броя 

просрочени 

преписки 

 

        

 

3.  Ефективно  

управление, 

разпореждане, 

стопанисване и 

 

1.Защита на 

държавната 

собственост и 

обществения 

интерес на  

 

Програма на 

правителството на  

Р България. 

 

Устройствен  

 

1.Генерален ремонт на 

две от 

новопридобитите и 

емблематични сгради 

в Разград – Джамия 

 
Постоянен 

 

Дирекция 

АКРРДС 

 

Защита на  

държавната  

собственост. 

Поддържане на  

регистри на  

 

Извършено 

разпореждане с 

имоти частна 

държавна 

собственост. 

 

Извършени 

разпореждания с 

имоти държавна  

собственост чрез  

търг и по реда на  
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опазване на  

държавната 

собственост. 
 

територията на  

Област Разград.  

 

правилник на  

Областните  

администрации  

и Закон за 

държавната 

собственост. 

 

„Магбул Ибрахим 

паша“ и бившата 

сграда на ДНА.  

 

 

2. Надзор, актуване и 

поддържане в 

актуално състояние на  

регистрите на имоти  

държавна собственост. 

 

 3.Извършване  

на оглед на 

състоянието  

на имотите държавна  

собственост на  

отдадените под наем,  

предоставени за  

ползване и управление  

имоти относно  

стопанисването и  

ползването по  

предназначение на  

същите. 

 

 

имотите държавна  

собственост.  

 

 

 

Създадена добра  

организация и  

условия за  

ефективно и  

ефикасно  

управление на  

държавната  

собственост 

 

 

 

Срочно 

обслужване на ФЛ 

и ЮЛ, имащи 

правен интерес от 

снабдяване с 

удостоверение, 

относно статута 

на недвижим имот  

 

 

 

 

 

 

Утвърждаване 

на механизъм 

за контрол по 

изпълнението 

на договорите, 

сключени от  

Областния 

управител. 

 

 

 

Извършване на 

проверка за 

наличие на 

правен интерес  

и 

законосъобразн

ост по 

подадени   

заявления за 

издаване на 

удостоверение.  

 

чл.36 от ЗС и  

чл.55 от ЗДС  

 

 

 

Предоставени 

имоти за 

управление или 

в собственост на 

общини  

и ведомства.  

 

 

 

 

 

Бр. обработени 

заявления по 

видове за 

издаване на 

удостоверение, 

относно статута 

на недвижим 

имот 
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4.Подкрепа за  

равен достъп до  

качествено 

образование, 

приобщаване и 

личностно  

развитие на 

децата  

и учениците. 

 

 

1. Повишаване на 

достъпа и 

качеството на 

образование чрез 

включване на 

всички 

заинтересовани 

страни в 

образователния 

процес. 
 
 

 

 

 

Стратегия за  

развитие на  

област Разград 

2014/2020 

 

Стратегия за 

подкрепа за 

личностно 

развитие на 

децата и 

учениците в 

Област Разград – 

2018-2019 г. 

 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги 

2016-2020 г. 

 

Закон за 

предучилищното 

и училищно 

образование и 

всички свързани с 

него нормативни 

документи. 

1. Разработване  

на Областна 

стратегия за подкрепа 

за личностно развитие 

на децата и учениците  

(2019 –2020) на 

територията на област 

Разград. 

 

 

 

 

Януари-

декември 

2019 г. 

 

 

Подобрена  

координация и  

сътрудничество на 

областно  

ниво и планирани 

дейности 

за подкрепа за  

личностно развитие 

на деца 

та и учениците . 

 

Подготовка и 

изготвяне на 1 бр. 

Областна стратегия 

за подкрепа за 

личностно развитие 

на децата и 

учениците в Област 

Разград 

(2019 –2020) 

 

 

 

Координация на 

всички 

заинтересовани 

страни в 

електронната 

информационна 

система по 

изпълнението на 

Решение No 373 от 

05.07.2017 г. 

Изготвени  7 

бр.общински 

стратегии.  

 

 

Отчет за 

изпълнението на 

Областната 

стратегия за 

подкрепа за 

личностно 

развитие на деца 

та и учениците 

(2017 –2018) 

 

 

1 бр. работна 

група; 

3 бр. заседания 

на работната 

група; 

7 бр. общински 

анализи на 

състоянието и 

потребностите 

от подкрепа за 

личностно 

развитие на 

децата и 

учениците; 

 

1 бр. анализ от 

РУО-Разград. 

 

 

 

1 бр. отчет за 

изпълнението на 

Областната 

стратегия за 

подкрепа за 

личностно 

развитие на деца 

та и учениците 

(2017 –2018) 

 

 

 

1 бр. Областна 

стратегия за 

подкрепа за 

личностно 

развитие на децата 

и учениците в 

Област Разград 

(2019 –2020) 

 

 

 

 

Достъп на всички 

заинтересовани 

страни в 

създадената 

информационна 

система по 

изпълнението на 7 

бр.общински 

стратегии за 

подкрепа на 

личностно 

развитие на децата 

и учениците. 
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5. Изпълнение на 

дейности и задачи, 

свързани с 

осъществяване на 

организационно –

техническата 

подготовка на 

изборите за 

общински 

съветници и 

кметове, както и 

изборите за членове 

на Европейски 

парламент от Р 

България през 2019 

г. 

1.Планиране и 

своевременно 

изпълнение на 

задачите, 

свързани с 

организационно-

техническата 

подготовка  на 

парламентарните 

избори. 

 

Изборен кодекс 

 

Хронограма на 

ЦИК 

Провеждане на 

консултации за 

състава на РИК-

Разград 

 

 

Осигуряване на 

помещение на РИК и 

необходимото 

техническо и 

материално 

обезпечаване  

 

 

Взаимодействие и 

координация на 

дейностите   между 

Министерски съвет 

(МС), Централната 

избирателна комисия 

(ЦИК), общинските 

администрации и РИК 

 

Февруари 

– ноември 

2019 г. 

Нормално 

протичане на 

изборния процес 

 

Екипно 

взаимодействи

е и пълна 

техническа, 

ресурсна и 

методическа 

обезпеченост. 

Екипно 

взаимодействие 

и пълна 

техническа, 

ресурсна и 

методическа 

обезпеченост. 
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6. Осъществяване 

на ефективен 

контрол по 

законосъобразостта 

на актовете и 

действията на 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация. 

1.Спазване на 

върховенството на 

закона като 

основа за 

възстановяването 

на 

справедливостта и 

като 

задължително 

условие за 

добрата бизнес и 

публична среда. 

Програма за 

управление на 

правителството на  

Р България 

1. Контрол за 

законосъобраност  на 

актовете на органите 

на местното 

самоуправление. 

Постоянен  

Дирекция 

АКРРДС 

Установяване на 

незаконосъобразн

ите решения на 

общинските 

съвети и 

недопускане на 

изпълнението им. 

Изготвени 

становища по 

всички 

постъпили  

решения на 

общинските 

съвети. 

 

Изготвяне на 

писма за 

връщане на 

незаконосъобр

азните решения  

за ново 

обсъждане или 

за оспорването 

им по съдебен 

ред. 

Изготвяне на 

регистър на 

незаконосъобраз

ните решения на 

ОбС, реакцията 

по тях и крайния 

резултат от 

контрола 

        

7. Продължаване  

изпълнението на  

Националната  

програма за  

енергийна  

ефективност на  

многофамилни  

жилищни сгради в  

област Разград.  

 

1.Осигуряване на  

по-добри  

условия на  

живот за  

гражданите в  

многофамилни  

жилищни  

сгради,  

топлинен  

комфорт и по- 

високо качество  

 

Националната  

програма за 

енергийна  

ефективност на  

многофамилни  

жилищни сгради.  

 

 

 

 

 Събиране, 

обобщаване, 

извършване на 

контрол и 

предоставяне на 

информация на 

управляващия орган 

Постоянен 

 

 

Дирекция 

АКРРДС 

Постигнато по 

-високо ниво на  

енергийната  

ефективност на  

многофамилните  

жилищни сгради и 

намалени разходи 

за енергия. 

Подобрени 

експлоатационни 

 характеристики и 

удължен жизнен 

цикъл на сградите.  

Осигурени 

Подписани 

договори за 

целево 

финансиране 

 

 

 

Изготвени 

справки 

 

Извършени 

проверки за 

съответствие и 

издадени 

Брой подписани 

договори за 

целево 

финансиране 

 
 

 

 

Брой изготвени 

справки 

 

Брой извършени 

проверки за 

съответствие и 

издадени 
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условия на 

жизнена среда в  

съответствие с  

критериите за  

устойчиво  

развитие.  

 

 

контролни 

листи 

 

 

Извършени 

проверки на 

тръжни 

документации 

 

 

Извършени 

проверки на 

сключени 

договори с 

изпълнители 

 

 

контролни листи 

 

 

 

 

Брой извършени 

проверки на 

тръжни 

документации 

 

 

Брой извършени 

проверки на 

сключени 

договори с 

изпълнители 

        

8.Взаимодействие 

между 

институциите на 

територията на 

област Разград за 

създаването на 

условия, 

осигуряващи 

равнопоставеност и 

пълноценно участие 

на хората в 

неравностойно 

положение във 

всички области на 

обществения живот. 

 

 

Подобряване на 

областната 

политика за 

социално 

включване на хора 

в неравностойно 

положение. 

Закон за хората с 

увреждания; 

 

 

Национална 

програма за 

развитие: 

България 2020; 

 

Програма за 

управление на 

Правителството 

на Република 

България за 

периода 2017-

2021 г.; 

 

Организиране на 

заседания и работни 

срещи на Областната 

комисия за интеграция 

на хората с 

увреждания. 

 

 

 

Обобщаване на 

годишни отчети и 

планове за дейността 

на общините. 

Януари –

Декември 

2019 г. 

Ефективно 

работеща 

Областната 

комисия за 

интеграция на 

хората с 

увреждания 

/ОКИХУ/. 

  

Изготвен отчет за 

дейността на 

ОКИХУ. 

 

 

Координация по 

изпълнението на 

Областната 

4 бр. заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. отчет 

 

 

 

 

1 бр. отчет от 

регионалните 

териториални 

4 бр. заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. отчет 

 

 

 

 

1 бр. отчет от 

регионалните 

териториални 
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Областна 

стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги в област 

Разград 2016 –

2020 г.  

стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги в област 

Разград 2016 –

2020 г. 

звена (РДСП) 

за 

изпълнението 

през 2018 г. на 

социалните 

услуги, 

залегнали в 

ОСРСУ. 

 

звена (РДСП) за 

изпълнението 

през 2019 г. на 

социалните 

услуги, 

залегнали в 

ОСРСУ. 

 

 
  

     

  

9.Eфективно 

управление на 

човешките 

ресурси в Областна 

администрация 

Разград. 

 

 

 

Подобряване 

управлението на 

човешките  

ресурси в 

съответствие с 

нормативна 

уредба  

в областта на 

държавната 

служба. 

Укрепване  

на 

институционалния 

капацитет на 

местно и  

регионално ниво 

за успешно 

социално-  

икономическо 

развитие. 

 

 

 

 

Програма на 

правителството на 

Р България  

 

Закон за  

държавния 

служител  

 

 

Наредба за  

условията и реда 

за оценяване  

изпълнението на 

служителите в  

държавната 

администрация 

 

Стратегия за 

развитие на 

държавната 

администрация 

2014 - 2020 г. 

 

Осигуряване на 

съгласуваност на 

целите на ОА с целите 

на раб. планове на 

служителите. 

 

 

 

Подобряване на 

атестирането като 

непрекъснат процес от 

страна на служителите 

с ръководни 

длъжности и с акцент 

върху йерархията на 

целите и подобряване 

качеството на 

изпълнението. 

 

 

 

 

 

 

Януари –

Декември 

 

 

 

 

 

 

 

Осигурена 

съгласуваност на 

целите на ОА с 

целите на раб. 

планове на 

служителите 

 

Извършване на 

атестирането, въз 

основа на 

степента на 

постигане на 

целите от 

индивидуалния 

работен план и на 

показаните 

компетентности. 

относно работата 

на оценяваните 

Кариерно 

развитие на 

служителите 

 

 

95% 

съгласуваност 

 

 

 

 

0 бр. подадени 

възражения от 

оценяваните 

служители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр. служители 

–повишени в 

ранг; 20 бр. 

служители, 

преминали 

обучение чрез  

100% 

съгласуваност 

 

 

 

 

0 бр. подадени 

възражения от 

оценяваните 

служители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр. служители –

повишени в 

ранг; 

20 бр. 

служители, 

преминали  
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Повишаване в ранг и 

длъжност служителите 

в ОА –Разград. 

 

Участие на 

служителите от ОА в 

специализирани 

обучения. 

 

 

 

 

Повишаване на 

професионалната 

компетентност на 

служителите в 

ОА. 

 

 

ИПА; 

 

 

 

5 бр. 

служители 

посетили 

семинар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучение чрез 

ИПА; 

 

 

10 бр. служители 

посетили 

семинар. 
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5. Заключение: 
 

През  2018 г.  в  Областна  администрация  - Разград  е  създаден необходимият  

ред  за  нормално  протичане  на  работния  процес  и  административно обслужване на 

гражданите.  

Ежемесечно се осъществява контрол по изпълнението на преписките и 

спазването на поставените срокове посредством системата за управление на 

документооборота и се провеждат системни срещи на ръководството със служителите 

за поставяне на конкретни задачи.  

Осигурена  е  възможност  за  информиране  на  обществеността,  чрез  различни 

комуникационни канали и ежедневно актуализиране на информацията, която се 

публикува на електронната страница на Областната администрация. Противодействие 

на корупцията в Областната администрация се осъществява, чрез създадените 

работещи механизми за контрол, чрез устойчиво и целенасочено подобряване на 

административния капацитет в ключови области, свързани с висок корупционен риск – 

бюджетни средства, обществени поръчки,  сделки  с  държавно  имущество,  

управление  на  човешките  ресурси, административно обслужване и други. 

Действащите съвети и комисии придобиват все по-голяма  активност  в 

успешното изпълнение на  основните им задачи,  свързани  с осъществяването на 

правителствените политики. Установеното чрез тях сътрудничество между 

териториалните  звена  на  централната  администрация, местните  власти, 

неправителствения сектор и бизнеса спомогна за изготвянето на стратегически 

документи в различни области и последващия контрол по изпълнението им. 

През 2018 г., при изпълнение на функциите си, Областна администрация - 

Разград 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.  

Въз основа на постигнатите през 2018 г. резултати, с цел създаване на условия за 

запазване на положителните тенденции и насърчаване устойчивото социално-

икономическо развитие на областта, Областната администрация на Област Разград ще 

насочи действията си за реализиране на заложените в стратегическите документи цели 

за ефективно управление на ресурсите, координиране и изпълнение на политиките на 

територията на областта.  
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През 2018 година Областна администрация - Разград ефективно изпълни 

функцията си да подпомага Областния управител при реализацията на законовите му 

правомощия на висш едноличен териториален орган на изпълнителната власт в област 

Разград.  

И през настоящата 2019 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. 

 

Приложения: 

  

1. Приложение 1: Цели на Областна администрация Разград за 2019 г.; 

2. Приложение 2: Отчет за изпълнение на целите на Областна 

администрация Разград през 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЮНАЙ ХЮСМЕН 

Областен управител  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЪГЛАСУВАЛ: /п/ 

/МИХАИЛ ТОДОРОВ/ 

Главен секретар 
 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: /п/ 

/ДИАНА ПЕТРОВА/  

Главен експерт в дирекция „АКРРДС“ 


