
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Разград 

 

Регистър на проектите, изпълнявани от Областна администрация 
Разград 

 
 
№ 

 
Наименование 

 
Източник на 
финансиране 

 
Описание 

 
Период на 
изпълнение 

 
Статус 

1. „Европейски уроци” Оперативна 
програма 
„Администрати
вен капацитет” 
2007 – 2013 г. 

Подобряване капацитета на Областна администрация 
Разград и на общинските администрации на територията на 
областта чрез използване на опит и добри практики на 
други държави от ЕС в областта на човешките ресурси в 
държавната администрация. 

19.03.2012 – 
19.09.2013 г. 

приключен 

1. „Мисия Благоденствие” Оперативна 
програма 
„Администрати
вен капацитет” 
2007 – 2013 г. 

Прилагане на иновативен модел на планиране на местното 
и регионалното развитие с участието на всички 
заинтересовани страни. 

19.02.2012 – 
19.07.2013 г. 

приключен 

1. Проект „Студентски 
практики” 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

5 студента с придобит практически опит от 240 часа в 
реална работна среда в Областна администрация Разград. 
Проектът е израз на ангажираността от страна  на Областна 
администрация към студентите и тяхната реализация за 
ограничаване на процеса на напускане на младите хора на 
областта. 

15.03.2014 г. – 
15.09.2014 г. 

приключен 

2. Национална програма 
„Сигурност“ 

Държавен 
бюджет 

Назначаване на 154  лица за подобряване на сигурността и 
опазване на обществения ред в населените места. 

01.07.2014 г. – 
01.03.2015 г. 

приключен 

3. 
 

Проект „Създаване на 
капацитет за бъдещето – 
провеждане на студентски 
стажове в държавната 
администрация – 2014 г. 

Държавен 
бюджет 

След успешно преминат тест и интервю 3 студенти придобиха 
едномесечен стаж в Областна администрация Разград 

01.08.2014 г. – 
01.09.2014 г. 

приключен 



4. Проект за сътрудничество 
в икономическата сфера 
между област Разград и 
окръг Гюргево с водещ 
партньор Областна 
администрация Разград 

Програмата за 
трансгранично 
сътрудничество 
Румъния – 
България 2007 – 
2013 г. 

Проектът се изпълнява в партньорство с Търговска, 
индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална 
търговско-промишлена и земеделска камара Разград /РТПЗК 
Разград/. Договорът е на обща стойност 267 743,00 евро. По 
проекта бяха разработени Анализ на настоящия икономически 
климат и бизнес контакти в област Разград и окръг Гюргево, 
Анализ на актуалната законова рамка и административни 
изисквания за бизнес дейности в България и Румъния, Обща 
маркетингова стратегия и Обща икономическа стратегия на 
област Разград и окръг Гюргево; открити са местни 
информационни офиси за трансгранично бизнес 
сътрудничество в гр. Разград и в гр. Гюргево; създадена беше 
интернет страница на проекта, подпомогнати бяха местни 
МСП за участие в годишни търговски изложения в гр. Разград 
и в гр. Гюргево със съпътстващи ги бизнес форуми.  

 

 приключен 

5. 
 

Програма „Старт в 
кариерата“ 

Държавен 
бюджет 

Назначаване на 4 младежи с висше образование, с цел 
улесняване на прехода между образование и заетост; 
осигуряване възможности за придобиване на трудов стаж. 

06.01.2015 – 
06.10.2015 г. 

приключен 

6. Проект „Подкрепа 
за     заетост“ 

ОП „Развитие 
на човешките 
ресурси" 

Назначаване на 60 лица регистрирани в бюрата по труда в 
област Разград. В продължение на четири месеца назначените 
лица осъществяваха дейности по поддържане проводимостта на 
речните корита в 11 рискови обекта, разположени извън 
населените места, чрез извършване на набелязани превантивни 
дейности и мерки за защита от бедствия, свързани с обилните 
валежи и във връзка с необходимостта от предприемане на 
своевременни действия за преодоляване на потенциалния риск 
от наводнения в страната. В тази връзка бяха извършвани 
рутинни дейности по речните корита и дерета от наноси, 
дървесна и храстовидна растителност и от битови отпадъци. 

01.07.2015 г. – 
01.11.2015 г. 

приключен 

7. Програма „Старт в 
кариерата“ 

Държавен 
бюджет 

Назначаване на 4 младежи с висше образование, с цел 
улесняване на прехода между образование и заетост; 
осигуряване възможности за придобиване на трудов стаж. 

01.02.2016 – 
01.10.2016 г. 

приключен 



8. Проект 
BG05M2OP001-
2.002-0001 
„Студентски 
практики“ – фаза I” 

 5 студента с придобит практически опит от 240 часа в реална 
работна среда в Областна администрация Разград. Проектът е 
израз на ангажираността от страна  на Областна администрация 
към студентите и тяхната реализация за ограничаване на 
процеса на напускане на младите хора на областта. 

29.03.2016 г. – 
01.01.2019 г. 

приключен 

9. Програма „Старт в 
кариерата“ 

Държавен 
бюджет 

Назначаване на 4 младежи с висше образование, с цел 
улесняване на прехода между образование и заетост; 
осигуряване възможности за придобиване на трудов стаж. 

20.03.2017 г. –  
20.11.2017 г 

приключен 

10. Схема „Обучение и заетост 
на младите хора“ 

Държавен 
бюджет 

Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29 -
годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ 
към Агенция по заетостта на пазара на труда, чрез заетост при 
работодател или посредством осигуряване на обучения и 
субсидия за продължителна заетост. По схемата са подадени 53 
бр. заявки от работодатели на територията на областта за 320 
работни места. 

20.03.2017 г. –  
20.11.2017 г. 

приключен 

11. Програма „Старт на 
кариерата” 

Държавен 
бюджет 

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. 

01.02.2018 г. – 
01.11.2018 г. 

приключен 

12. Национална програма за 
заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания 

Държавен 
бюджет 

Назначаване на 1 безработно лице с трайни увреждания, 
за преодоляване на социалната им изолация и 
пълноценното им интегриране в обществото. 

22.10.2018 г. – 
22.10.2020 г. 

приключен 

13. Регионална програма за 
заетост 

Държавен 
бюджет 

Осигурена беше заетост на 2 безработни лица за период от 6 
месеца на пълен 8-часов работен ден 
 
 
 
 
 

01.06.2018 г. – 
30.11.2018 г. 

приключен 



14. Програма „Старт в 
кариерата“ 

Държавен 
бюджет 

И през 2019 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 

14.02.2019 г. – 
14.11.2019 г. 

приключен 

15. Национална програма за 
заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания 

Държавен 
бюджет 

Назначаване на 1 безработно лице с трайни увреждания, 
за преодоляване на социалната им изолация и 
пълноценното им интегриране в обществото. 

03.09.2018 г. – 
03.09.2020 г. 

приключен 

16. Регионална програма за 
заетост и обучение 

Държавен 
бюджет 

Реализиран е проект на Областна администрация Разград по 
Регионална програма за заетост и обучение през 2019 г. 
Осигурена беше заетост на 6 безработни лица за период от 6 
месеца на пълен 8-часов работен ден. 

01.06.2018 г. – 
30.11.2018 г. 

приключен 

17. Проект „Студентски 
практики“ – фаза II” 

Държавен 
бюджет 

През 2020 г. 12 студента-практиканти, с подкрепата на 
менторите – служители на ОА Разград, усвоиха нови знания и 
умения в реална работна среда в администрацията и по този 
начин увеличиха своите шансове за успешна реализация на 
пазара на труда след приключване на образованието си. 
Областна администрация Разград винаги е отворена към младите 
хора и им дава шанс за развитие и реализация. Този проект 
допринася за създаването на устойчиви партньорства между 
администрацията, бизнеса и университетите, за провеждане на 
реални политики в сферата на образованието и заетостта. Целта 
на проекта е създаване на условия за придобиване на 
практически опит от студентите от висшите училища в реална 
работна среда в съответствие с потребностите на пазара на 
труда. 
 
 
 
 

13.01.2020 г. – 
12.05.2023 г. 

приключен 



18. Регионална програма за 
заетост и обучение 

Държавен 
бюджет 

Реализиран е проект на Областна администрация Разград по 
Регионална програма за заетост и обучение през 2020 г. 
Осигурена беше заетост на 10 безработни лица за период от 6 
месеца на пълен 8-часов работен ден. Задълженията им бяха 
свързани с охрана и поддръжка на обекти – държавна 
собственост. Дейността им беше полезна за доброто 
стопанисване на държавните обекти на територията на областта. 
Общият брой безработни лица, включени в програмата за 
заетост в област Разград беше 96. За реализиране на програмата 
бяха осигурени 242 747 лв. от държавния бюджет. Основната 
цел на Регионалната програма за заетост е осигуряване на 
заетост и социална интеграция на безработни лица от 
неравнопоставените и уязвими групи на пазара на труда от 
област Разград и придобиване на трудови навици и умения. 

03.08.2020 
03.12.2020 

приключен 

19. Национална програма 
„Помощ за пенсиониране“ 

Държавен 
бюджет 

От 2020 г. в Областна администрация Разград работят 3 човека 
по тази програма. 

2020-2022 г. изпълнява 
се 

20. Проект „Студентски 
практики“ – фаза II” 

Държавен 
бюджет 

През 2021 г. 9 студента-практиканти, с подкрепата на менторите 
– служители на ОАРазград, усвоиха нови знания и умения в 
реална работна среда в администрацията и по този начин 
увеличиха своите шансове за успешна реализация на пазара на 
труда след приключване на образованието си. Областна 
администрация Разград винаги е отворена към младите хора и 
им дава шанс за развитие и реализация. Този проект допринася 
за създаването на устойчиви партньорства между 
администрацията, бизнеса и университетите, за провеждане на 
реални политики в сферата на образованието и заетостта. Целта 
на проекта е създаване на условия за придобиване на 
практически опит от студентите от висшите училища в реална 
работна среда в съответствие с потребностите на пазара на 
труда. 
 
 
 

13.01.2020 г. – 
12.05.2023 г. 

 



21. Регионална програма за 
заетост и обучение 

 Реализиран е проект на Областна администрация Разград по 
Регионална програма за заетост и обучение през 2021 г. 
Осигурена беше заетост на 20 безработни лица за период от 6 
месеца. За целта по Регионалната програма за заетост бяха 
осигурени 88 283 лева. Задълженията им бяха свързани с охрана 
и поддръжка на обекти – държавна собственост. Дейността им 
беше полезна за доброто стопанисване на държавните обекти на 
територията на областта. Общият брой безработни лица, 
включени в програмата за заетост в област Разград беше 119. За 
реализиране на програмата бяха осигурени 443 104 лв. от 
държавния бюджет. Основната цел на Регионалната програма за 
заетост е осигуряване на заетост и социална интеграция на 
безработни лица от неравнопоставените и уязвими групи на 
пазара на труда от област Разград и придобиване на трудови 
навици и умения. 

01.06.2021 
30.11.2021 

изпълнява 
се 

22. Национална програма 
„Старт в кариерата“ 

 През 2021 г. в Областна администрация Разград започна работа 
един юрист. 

15.06.2021 
15.06.2022 

приключен 

23. Регионална програма за  
заетост 

Държавен 
бюджет 

Назначаване на 13 безработни лица за поддържане и 
стопанисване на обекти – държавна собственост. 

09.06.2021 
09.12.2022 

изпълнява 
се 

 
 

Забележка: Горепосочената информация е актуална към 10.08.2022 г. 


