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Ежегодни цели на администрацията за 2017 г.  
 
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Цели за 2017 г. Стратегически 

цели 
Стратегически 
документ 

Дейности Срок  
/месец 
през  
2017 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

1. Разработване и 
приемане на 
Стратегия за 
подкрепа на 
личностно развитие 
на децата и 
учениците в област 
Разград. 
  

Разгръщане на 
потенциала на 
всяко дете и 
ученик за 
личностно 
развитие, както и 
успешна 
реализация и 
социализация. 
 
 
 
 
 
 

Стратегия за подкрепа 
на личностно развитие 
на децата и учениците в 
област Разград 
 

Разработване и 
приемане на 
Стратегия за 
подкрепа на 
личностно развитие 
на децата и 
учениците в област 
Разград 
 

февруари,  
2017 г. 

Приета Стратегия 
за подкрепа на 
личностно 
развитие на 
децата и 
учениците в 
област Разград 

 
Определена 
областна рамка и 
параметри за 
предоставяне на 
подкрепа в 
системата на 
предучилищното и 
училищното 
образование за 
личностно 
развитие, която 
осигурява 
подходяща 
физическа, 
психологическа и 

Брой приети 
стратегически 
документи 
 
 

Брой приети 
стратегически 
документи 
 
Брой мерки от 
стратегически 
документи, за 
чието 
изпълнение са 
предприети 
дейности 



социална среда за 
развиване на 
способностите и 
уменията на 
децата и 
учениците.  
 
 
 
Осигурена 
координация и 
съгласуваност на 
дейностите  за 
осигуряване на 
непосредствен 
достъп до 
ресурсите и 
базирането им в 
образователната 
среда, която е 
възможно най-
близо до децата и 
учениците. 
 
 
 

2. Изпълнение на 
Националната 
програма за 
енергийна 
ефективност на 
многофамилни 
жилищни сгради в 
област Разград. 

Осигуряване на 
по-добри условия 
на живот за 
гражданите в 
многофамилни 
жилищни сгради, 
топлинен 
комфорт и по-
високо качество 
на жизнената 
среда 

Националната програма 
за енергийна 
ефективност на 
многофамилни жилищни 
сгради  

Подписване на 
договори за целево 
финансиране от 
Областния 
управител в 
качеството му на 
представител на 
държавата. 
 
Осъществяване на 
мониторинг на 
изпълнението на 
обновяването за 
енергийна 
ефективност в 

декември, 
2017 г. 

Постиганато по-
високо ниво на 
енергийната 
ефективност на 
многофамилните 
жилищни сгради и 
намалени разходи 
за енергия 
 
Подобрени 
експлоатационни 
характеристики и 
удължен жизнен 
цикъл на сградите 
 

Брой подписани 
договори за 
целево 
финансиране 
 
Брой изготвени 
справки 
 
Брой извършени 
проверки за 
съответствие и 
издадени 
контролни листи 
 
Брой извършени 

Брой подписани 
договори за 
целево 
финансиране 
 
Брой изготвени 
справки 
 
Брой извършени 
проверки за 
съответствие и 
издадени 
контролни листи 
 
Брой извършени 



жилищните сгради 
в област Разград. 
 

Осигурени 
условия на 
жизнена среда в 
съответствие с 
критериите за 
устойчиво 
развитие 

проверки на 
тръжни 
документации 
 
Брой извършени 
проверки на 
сключени 
договори с 
изпълнители 

проверки на 
тръжни 
документации 
 
Брой извършени 
проверки на 
сключени 
договори с 
изпълнители 

3. Изпълнение на 
дейности и задачи, 
свързани с 
осъществяването на 
организационно-
техническата 
подготовка на 
предсрочни 
парламентарни 
избори на 
Република 
България. 

Планиране и 
своевременно 
изпълнение на 
задачите, 
свързани с 
организационно-
техническата 
подготовка  на 
парламентарните 
избори. 
 

Изборен кодекс 
 
Решения 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 
 
Своевременна 
организация на 
получаването, 
разпределянето и 

март – 
април, 
2017 г. 

Нормално 
протичане на 
изборния процес 
 

Екипно 
взаимодействие 
и пълна 
техническа, 
ресурсна и 
методическа 
обезпеченост 

Екипно 
взаимодействие 
и пълна 
техническа, 
ресурсна и 
методическа 
обезпеченост 



предоставяне по 
общини на 
бюлетини за 
гласуване и 
изборни книжа и 
материали 
  
Организиране на 
обучение на 
ангажираните с 
подготовката и 
произвеждането на 
изборите от 
представители на 
ЦИК 
 
Административен 
контрол върху 
спазването на 
нормативната 
уредба 
 
Приемане и 
съхранение на 
изборните книжа и 
материали на РИК  

4. Изпълнение на 
мерки в подкрепа на 
насърчаване на 
заетостта и  
стабилизиране на 
пазара на труда. 

Подобряване на 
връзката на 
образованието и 
обучението с 
потребностите на 
пазара на труда 
 
 
 
 
Намаляване на 
равнището на 
безработица и 
насърчаване 
разкриването на 

Национален план за 
действие по заетостта 
 
Закон за насърчаване на 
заетостта 
 
Стратегия за развитие 
на Област Разград 2014 
– 2020 г. 

Осъществяване на 
координация между 
заинтересованите 
институции и 
професионалните 
училища във 
връзка с изготвяне 
на държавен план-
прием 2017/2018 г. 
 
Осъществяване на 
координация във 
връзка с 
действието на 
национални 

януари-
февруари 
2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
януари – 
декември 
2017 г. 
 
 

Одобрен и 
съгласуван 
държавен план-
прием за учебната 
2017/2018г. 
 
 
 
 
 
Организирани и 
проведени 
заседания на 
комисията по 
заетост 

Брой 
реализирани 
паралелки 
 
 
 
 
 
 
 
Брой проведени 
заседания на 
Комисията по 
заетост 
 

Брой 
реализирани 
паралелки 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
предложени и 
одобрени 
проекти и 
Регионални 



нови работни 
места 
 
 
 
 
 
Повишаване на 
качеството на 
работната сила, 
чрез повишаване 
на 
квалификацията 
и уменията на 
младите хора 

програми и мерки 
за заетост и 
тяхната подкрепа 
 
 
 
 
Участие на 
Областна 
администрация при 
реализация и 
изпълнение на 
програми и проекти 
за заетост 

 
 
 
 
 
 
 
януари – 
декември 
2017 г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Разкриване на 
работни места по 
програми и 
проекти за заетост 

 
 
 
 
 
 
 
Брой осигурени 
работни места 

програми за 
заетост 
 
 
 
 
 
Брой осигурени 
работни места 
 
 

 

 
 
Имена и длъжност на попълващия:  
 
Диана Петрова – главен експерт в дирекция АКРРДС  
 
19.01.2017 г. 


