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1. ВЪВЕДЕНИЕ
В съответствие на разпоредбите на чл. 63 от Закона за администрацията, Годишният
доклад на Областна администрация - Разград за 2019 година отчита изпълнението на
поставените стратегически цели и приоритети от Програмата на Министерски съвет, както и
в съответствие със Стратегия за развитие на Държавната администрация 2014-2020 г. (приета
с РМС № 140/14.03.2014 г.), Програма за управление на правителството на Република
България 2017-2021 г. и Областна стратегия за развитие на област Разград за периода 20142020 г.:
Стратегически цели, заложени в Стратегия за развитие на държавната
администрация 2014 - 2020 г.:
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;
Стратегически цели, заложени в Областна стратегия за развитие на област
Разград за периода 2014-2020 г.:
Стратегическа цел 1
Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешно-регионален план,
чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда.
Стратегическа цел 2
Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове,
подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.
Стратегическа цел 3
Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера,
чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.
Стратегическа цел 4
Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и
транснационалното сътрудничество.
Мисията на Областна администрация Разград е: да подпомага провеждането на
държавната политика за устойчиво развитие на областта, чрез оптимално
съчетаване на националните и местните интереси.
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, 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.”
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Дейността на Областен управител и на Областна администрация Разград и през 2019
година 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, ограничаване на безработицата,
чрез активно участие в програмите за осигуряване на заетост, стриктно извършване на
дейностите по организиране и произвеждане на избори, извършване на контрол по
законосъобразността на решенията на общинските съвети и актовете на кметовете, към
ефективно извършване на дейности по превенция и противодействие на корупцията,
повишаване на капацитета за намаляване на риска от бедствия на институционално и местно
ниво, активно участие в изпълнение на територията на област Разград на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, реализиране на
дейностите по регионални програми за заетост, Стратегия за личностно развитие на децата и
учениците от област Разград, Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане
и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст, дейности, в изпълнение на Областния план за младежта на област Разград
и други.
Организационното развитие и капацитет на Областна администрация – Разград е
неразривно свързано със създаването на условия за утвърждаване на ефективна и модерна
администрация от европейски тип, следваща модерен стил на управление и философия,
способна да отговори на очакванията на гражданите.
През изминалата година, всички служители в администрацията полагат усилия и
допринасят за изпълнение на стратегическите цели на администрацията в съответствие с
правителствената политика при изпълнение на своите задължения.
Областна администрация - Разград се състои от политически кабинет и
административни звена. Според характера на дейността, която извършват,
административните звена в Областна администрация Разград са обособени в обща и
специализирана администрация.
Всички данни в годишния доклад са на база представените отчети на отделните
структурни звена в Областна администрация - Разград.
РАЗДЕЛ I: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ –
РАЗГРАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
ОТ ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА 2017-2021 Г .
1.
ПОЛИТИЧЕСКИ
КАБИНЕТ.
ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ.

ОТЧЕТ

ЗА

ДЕЙНОСТТА

НА

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.
През отчетния период работата на политическия кабинет начело с областния управител
Гюнай Хюсмен бе свързана, както с решаване на текущи и дългосрочни проблеми на
областта, така и с участия в дискусии, конференции, работни заседания, тържествени
събития, заседания на управляващи и контролни органи на оперативните програми,
информационни дни, срещи с представители на местната власт, участия в правителствени
заседания, и други. С особено внимание и прецизност към закона бе подходено по
отношение осъществяване на организационно-техническата подготовка и произвеждането на
изборите за Европейския парламент на 26.05.2019 г. и изборите за кметове и общински
съветници на 27.10.2019 г.
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В този смисъл, за отчетния период са реализирани следните дейности:













През годината са организирани поредица от работни срещи на Областния управител с
ръководителите на териториалните структури на държавната администрация с цел
подобряване на комуникацията, по-добро взаимодействие и по-ефективна съвместна
работа между институциите, посещения в общините на територията на област Разград и
срещи с общински кметове, кметове и кметски наместници на населени места, с цел
решаване на поставени от населението проблеми и съдействие по въпроси от различен
характер. Регулярно по предварително обявен график се провежда приемния ден на
Областния управител и на заместник областните управители, където гражданите могат
да подават жалби и сигнали, поставят различни по характер въпроси и искат съдействие
от институцията.
Януари
В началото на 2019 г. Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и Тошко
Райчев - управител на фирмата, която спечели обществената поръчка с предмет
„Инженеринг - проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и
упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на
Ибрахим паша джамия в Разград“, „Стройкомерс ТТ“ ЕООД - подписаха договор за
възлагане на обществената поръчка на стойност 1 979 030 лв. без ДДС. На събитието
присъства народният представител от ГЕРБ Десислава Атанасова.
Първите апостили върху документи за чужбина бяха издадени в Областна
администрация-Разград на 03 януари. Това е нова административна услуга, която от
началото на 2019 г. се извършва от областните администрации. В областните
администрации се издават заверки-апостили не само на документи, издадени от
общините в съответната област, а от цялата страна.
На 07 януари Областният управител Гюнай Хюсмен и заместник областният управител
Евгени Драганов участваха в работна среща за обсъждане подготовката и планирането
на приема на ученици за учебната 2019-2020 г. в област Разград. Срещата бе
организирана от Регионалното управление на образованието в Разград, за участие бяха
поканени директори на средни училища, представители на бизнеса, на общините, на
Агенцията по заетостта. Според статистика на РУО-Разград 76 от учениците,
завършили основно образование миналата година, не са записани в училища в област
Разград: 11 са заминали за чужбина, 4 не желаят да продължат образованието си, за 4
няма информация в училищата, а 57 са се записали в училища в други
административни области. Най-много са децата, които вече учат в област Русе – 38,
като 25 от тях са от община Кубрат, следва Търговище с 6 деца от община Лозница.
По време на дискусията бе обявено, че завършващите седми клас тази година ученици
са по-малко от предходната – 1046 срещу 1073 през 2017-18 г.
На 11 януари заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов бе
гост на открит бинарен урок по музика и история в ПГТС “Христо Смирненски“,
посветен на Деня на Разград 28 януари. На събитието за пръв път бе представен
проектът на маестро Красен Иванов и цигуларката Мила Иванова „Разград – музика и
кадър“.
На 17 януари заместник областният управител Евгени Драганов бе гост на Областната
конференция на Съюза на ветераните от войните. С финансиране от държавата бе
издаден сборник „Военната памет на Разград“, включващ всички войнишки паметници
в Лудогорието, бе открита в няколко населени места изложба „Военните паметници в
област Разград“ и други родолюбиви събития, за които е съдействала Областна
администрация-Разград. На конференцията присъства и най-възрастният ветеран от
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войните в Лудогорието Марко Стоянов. Преди 20 години ветераните в областта са били
200, сега са петима – съобщи председателят на Съюза на ветераните от войните в
Разград Стоян Великов.











На 22 януари Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен откри и
ръководи заседанието на Обществения съвет за превенция и противодействие на
корупцията в Област Разград. Това бе първото за 2019 г. заседание на комисия или
съвет към Областна администрация. В Обществения съвет участват ръководители на
държавни институции, както и представител на медиите. На заседанието бе
актуализиран съставът му, а участниците получиха въпросник за нагласите в
обществото и готовността на органите на държавна и местна власт във връзка с
присъединяването на Република България към Шенген и подобряване механизмите на
взаимодействие между институциите. Анкетата се провежда по проект „Превенция на
корупцията като елемент от националната сигурност в контекста на предстоящото
влизане на Република България в Шенген“.
На 19 януари Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен участва в два
възпоменателни митинга в община Котел в памет на жертвите на т.нар. „Възродителен
процес” по случай 34-годишнината от трагичните събития - в село и в съседното село
Ябланово. Г-н Хюсмен апелира към единство не на етнически, а на национален
признак. В двете селища г-н Хюсмен се преклони пред паметта на жертвите и
пострадалите от трагичните събития от преди 34 години като поднесе цветя през
паметните плочи на чешми, изградени във Филаретово и Ябланово.
На официална церемония по инициатива на Областния управител на Разград Гюнай
Хюсмен бе отбелязана 20-годишнината от създаването на Област с административен
център Разград. На събитието присъстваха 10 от общо 11-те заемали поста „Областен
управител на Област Разград“, представители на медиите от региона, служители в
Областна администрация-Разград. Г-н Хюсмен припомни, че през годините след
Освобождението Област Разград е претърпяла 6 административни трансформации –
окръжие, околия, окръг, област с различни граници и центрове – в съвременния си вид
е от 1999 г. Указът за утвърждаване на границите, административните центрове на
области и общини, включени в тях, е №1, издаден на 5 януари 1999 г. Както подобава
на подобно събитие имаше и празнична торта, свещичките духнаха найдългогодишните служители, които от 20 години работят в Областна администрацияРазград: Иван Радушев, Анелия Чутуркова, Диана Петрова, Красимира Димитрова,
Илиана Иванова и Акиф Хасан.
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. Областният управител на Гюнай Хюсмен и заместник
областният управител Нурие Црънгалова поднесоха венец пред Мавзолея-костница.
На 30 януари Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов бе
гост на изложба на румънски художници. Събитието бе последното от празничната
програма, организирана от община Разград по повод Деня на Разград 28 януари, а
експозицията бе подарък от градовете-побратими Кълъраш и Слобозия за празника.
Февруари



На 1 февруари Заместник областният управител Евгени Драганов присъства на старта
на проекта „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна
ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ в Детска
ясла „Звездици“. Проектът е на обща стойност 9 897 137,19 лв., а неговата
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продължителност е 30 месеца. Останалите обекти, в които ще бъде извършен ремонт,
са:детските градини „Славейче“, „Райна Княгиня“, „Зорница“, „Митко Палаузов“,
„Шестте ястребинчета“, „Незабравка“ и „Приказка“, детска ясла „Слънчево детство“,
училищата „Екзарх Йосиф“ и „Н. Й. Вапцаров“, част от проекта е и изграждането на
физкултурен салон към последните две училища.
На 5 февруари се проведе учредително събрание на Областен съвет за интеграция на
хората с увреждания в Област Разград. Съветът е консултативен орган към Областна
администрация-Разград за осъществяване на координация, консултации и
сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на
политиката в областта на интеграцията и създаване на равни възможности на хората с
увреждания.
На 6 февруари Областният управител Гюнай Хюсмен посети разградската фирма
„Трансимпекс България“ ООД по покана на нейния управител инж. Сейхан Мехмедов.
Г-н Хюсмен се запозна с различните фази от производството във фирмата, получи
информация от инж. Мехмедов и относно водещите позиции на дружеството сред
сродните производства. „Трансимпекс България“ работи с всички съседни държави, с
редица западноевропейски партньори, има партньори и в Азия и Африка.
На 8 февруари 25 студенти от Одрин, Република Турция, пристигнаха на посещение в
Област Разград. Те са доброволци по проект, свързан с младежки дейности. В
продължение на 7 дни младите хора от съседна Турция посетиха учебни заведения в
Разград, Исперих и Самуил, имаха творчески дискусии с участници в извънкласни
форми на обучение, срещи със свои връстници от Филиал Разград на РУ “Ангел
Кънчев“, посещения на социални услуги, срещи с представители на институции. В
програмата им бяха включени и посещения на туристически забележителности в
региона. Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен домакинства на
групата турски студенти съвместно със Сдружение „Младежки форум 2001-Разград“ и
Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“. Визитата на групата студенти е част
от доброто сътрудничество между областите Разград и Одрин на база подписаната през
декември 2017 г. Декларация за сътрудничество и съвместна дейност между двете
администрации. Като част от това сътрудничество миналата година близо 700 жители
на Област Разград посетиха безплатно за тях съседна Турция, голяма част от тях са
млади хора, които както и връстниците им от Одрин през следващите дни, се запознаха
с културното многообразие в региона.
През месец февруари, под патронажа на Областния управител Гюнай Хюсмен се
проведе конкурс за изработка на мартенички и мартенски пана. Право на участие имаха
екипи от деца/ученици със специални образователни потребности от Област Разград с
партньори децата от групата или ученици от класа. Надсловът на конкурса е:
„Мартенички ще раздаваме, на усмивки се надяваме“.
На 21 февруари Заместник областният управител Нурие Црънгалова бе гост на
церемонията първа копка на ремонта на ОУ “Н.Й.Вапцаров“-Разград. Това е четвъртият
подобект по проекта, който община Разград реализира - „Ремонт, обновяване на
материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните
институции на територията на гр. Разград“. Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
На 22 февруари Заместник областните управители на Разград Нурие Црънгалова и
Евгени Драганов бяха гости на концерт в село Брестовене, посветен на 21 февруари –
Международния ден на майчиния език. Празникът се отбелязва по инициатива на
ЮНЕСКО от 2000 г., а в Заветското село го честват за шеста поредна година.
На 27 февруари Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, неговите заместници
Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, и главният секретар на Областна администрация
Михаил Тодоров се срещнаха с представители на китайската фирма „MeideGroup“,
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които са на посещение в региона. Те бяха придружавани от управителя на „АйвазН“ООД-Исперих Нух Саров, с когото се водят разговори за съвместно предприятие.Г-н
Хюсмен представи на китайските бизнесмени преимуществата от инвестиция в
България и най-вече в Лудогорието. Увери ги, че подобни инвеститори имат
подкрепата на държавната и местната власт.
Вицепрезидентът на „MeideGroup“ Ли Йонг представи фирмата, в чието ръководство
участва, като един от най-големите в света производители на фитинги и метални тръби,
70% от чиято продукция се изнася в 40 държави, приходите им от продажби годишно
са близо 5 милиарда долара. „Европейският съюз е важен пазар за нас, имаме интерес
да инвестираме в България или друга страна“ – заяви Ли Йонг.
На 27 февруари Областният управител Гюнай Хюсмен получи почетен плакет за
добрата съвместна дейност с областната структура на Български Червен Кръст. Призът
му бе връчен по време на Общото отчетно събрание на Разградската областна
червенокръстка организация, на която г-н Хюсмен бе гост.
Март
На 1 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и неговите заместници
Нурие Црънгалова и Евгени Драганов участваха в церемония първа копка на
строителни дейности по втори корпус на ПГПЧЕ”Екзарх Йосиф”-Разград. Дейностите
по проекта са в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата
база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията
на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
На 2 март Заместник областният управител Евгени Драганов бе гост на юбилейната
изложба по повод 50 години Съюз на българските художници-Представителство.
Експозицията бе открита тази вечер в Художествена галерия „Проф. Илия Петров”.
Произведенията са подредени в две от залите – в едната са 63 творби на 22 съвременни
автори, а в другата – 43 творби на 23 автори от фонда на галерията.
На 6 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният
управител Нурие Црънгалова участваха в граждански диалог на тема „Европа в нашия
дом”. Във форума участва и заместник-министърът на регионалното развитие Николай
Нанков. Дискусията в конферентната зала на хотел „Централ” в Разград продължи
близо два часа, тъй като присъстващите граждани и представители на местните власти
от областта имаха много въпроси. Пред тях г-н Хюсмен изрази благодарност първо към
организатора на инициативата д-р Василев. По думите му диалогът между
представители на министерствата и гражданите е много важен. Областният управител
благодари и на зам.-министър Нанков, по време на чийто мандат като министър в
Област Разград за година и половина в ремонт на пътна инфраструктура са
инвестирани 38 милиона лева, докато предишни години са достигали най-много
700 000 лева годишно. Г-н Хюсмен припомни, че в този период бяха ремонтирани
пътищата: Разград – Търговище, Исперих – Пристое и други.
На 7 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният
управител Евгени Драганов бяха гости на церемония първа копка на строителни
дейности в ДГ “Славейче“-Разград, в която се обучават 175 деца.
На 11 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри заседание на
Областния оперативен екип към Областния съвет за превенция на домашното насилие в
област Разград.
На 14 март Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов проведе
работна среща с председателя на сдружение „Дива земя“ Ваня Ламбева. Сдружението
инициира провеждането на Национална асамблея „Земята на децата“, която се проведе
на 1 юни 2019 г. В него участваха 10 деца от областта с изявени заложби в областта на
изкуствата и спорта.
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На 13 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен посети село Йонково днес
във връзка с пилотното инсталиране на нови осветителни тела в населеното място. Г-н
Хюсмен съобщи, че извън бюджетите на Областна администрация-Разград и Община
Исперих е осигурил финансиране на цялостната подмяна на уличното осветление във
всичките 24 населени места в Община Исперих.
Общата стойност на проекта е 900 000 лева, а броят на осветителните тела, които ще
бъдат подменени с нови LED-лампи, е 4500.
На 15 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен участва в Осмата среща
на високо равнище на градовете и регионите на Европейски съюз, която се проведе на
14 и 15 март в Букурещ. Поканата към г-н Хюсмен бе отправена от Европейския
комитет на регионите и неговия председател Карл-Хайнц Ламберц.
Форумът се проведе в сградата на Парламента в Букурещ под мотото „За (Нова)
Европа“ и бе едно от най-важните официални събития по време на Румънското
председателство на Съвета на Европейския съюз. Събитието е най-мащабната
инициатива на Европейския комитет на регионите и се провежда на всеки две години, в
осмото му издание участваха над 500 представители на местни и регионални власти от
целия Европейски съюз. Участниците в срещата на високо равнище обсъдиха
предложенията на градовете и регионите за бъдещето на Европейския съюз.
На 15 март Заместник областният управител Евгени Драганов бе гост на годишния
отчет на ОДМВР-Разград днес. На отчета присъстваха директорът на ГДБОП главен
комисар Ивайло Спиридонов и заместник директорът на ГДНП старши комисар
Благородна Макева, които дадоха много добра оценка за работата на разградската
дирекция през 2018 г. За пръв път на годишния отчет бяха поканени и общинските
кметове от област Разград, традиционно присъства административният ръководител на
Окръжна прокуратура-Разград Тихомир Тодоров.
На 18 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен съвместно с фондация
„Герлово“ организира посещение на 100 жители на Област Разград в турския град
Бурса за участие в среща на роднини от България и Турция. Срещата е традиционна, но
за пръв път в нея участваха представители на Област Разград, поканата за участието им
дойде от кмета на община Османгази Мустафа Дюндар, събитието той организира
заедно с изселническата организация „Балгьоч“. Групата от Област Разград бе водена
от заместник областния управител Нурие Црънгалова. От името на г-н Хюсмен тя
връчи плакети на Областния управител на Разград на: кмета на Османгази Мустафа
Дюндар, на председателя на „Балгьоч“ Вели Йозтюрк и на бившия валия на Одрин
Дурсун Али Шахин.
На 19 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен предостави акумулаторна
инвалидна количка на нуждаещ се човек от Исперих.
Четири библиотеки в Разградска област ще обогатят своя фонд с по един екземпляр от
наскоро издадената енциклопедия „България в Балканските войни(1912-1913). Това
става чрез Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен, на когото един от авторите
на изданието Тодор Тодоров предостави 4 екземпляра от ценното издание. Волята на
дарителя е до енциклопедията да имат достъп максимален брой читатели,
заинтересовани от тази тема.
На 21 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният
управител Евгени Драганов бяха гости на Националния форум „Инвестицията в
кадрите –инвестиция в бъдещето на социалните услуги“, който се проведе в Разград и е
организиран от Община Разград с партньорството на Министерството на труда и
социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Национален алианс за
социална отговорност.
На 22 март започна петото издание на конкурса за детска рисунка на тема „Великден
през моите очи“. Художническата надпревара се провежда под патронажа на Областния
управител на Разград Гюнай Хюсмен.
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На 23 март Заместник областният управител на Разград Нурие Црънгалова бе гост на
церемонията по награждаване на победителите в традиционния конкурс за рисунка по
повод Световния ден на водата 22 март. Събитието се организира от „Напоителни
системи”ЕАД-клон „Долен Дунав”.
В конкурса под надслов „Водата е за всички” участваха над 400 деца от четирите
административния области, на чиято територия работи „Напоителни системи”-клон
Дунав – Русе, Разград, Търговище и Силистра.
На 26 март Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов участва в
работна среща, целяща засилване на сътрудничеството между държавната и местна
власт и малките хора в България. Дискусията, домакин на която бе Областният
управител на Велико Търново проф. Любомира Попова, е част от дейностите по проект
„Равни шансове за малките хора в България“, осъществен с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
На 26 март Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и неговият заместник
Евгени Драганов се срещнаха с представители на 20 български висши учебни
заведения, които участват в първата в Разград Кандидатстудентска борса. Събитието е
организирано от Регионалното управление на образованието в Разград и Община
Разград съвместно с ЦПЛР Център за ученическо, техническо и научно творчествоРазград.
На 27 март Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов бе днес част
от жури на иновационен лагер по повод Световната седмица на парите от 25 до 31 март.
Събитието бе организирано от ПГО“Станка Николица Спасо-Еленина“-Разград и
Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“.
На 27 март Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов бе гост на
тържество в ДГ ”Лудогорче”-Разград, под надслов „Моят град – моята крепост”.
На 28 март Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен посрещна
делегация от Община Сен Жос в Брюксел, Кралство Белгия. Делегацията е ръководена
от двама заместник-кметове: Дора Илунга с ресори социални дейности и международно
сътрудничество и Кадир Йозконакчи с ресори спорт и местен бизнес. В делегацията са
включени още: Монжия Танзефи – секретар в община Сен Жос, Ричард Блин – артист и
фотограф, Мюмюне Мехмедова и Милена Радева, които живеят от години в Брюксел,
но са родом от Лудогорието. Събитието се организира от Областна администрацияРазград съвместно с НЧ “Наука 1937“-Тодорово. Експозицията бе открита от
Областния управител Гюнай Хюсмен, който отбеляза, че посещението на делегацията
от Брюксел дава възможност Европа да види какво се случва в малките населени места
в България, а и хората от тези селища да се запознаят с европейската култура.
Април
На 1 и 2 април Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе на работно
посещение в Европейската комисия в Брюксел. Информационната визита за областните
управители от България е по покана на ръководителя на Представителството на
Европейската комисия в България Огнян Златев. Сред темите за дискусии в деловата
част на посещението са: „Бъдещето на Европа“, „Многогодишната финансова рамка“,
„Брекзит“, „Бъдещето на Общата селскостопанска политика“, „Политиката на ЕС в
областта на здравеопазването с акцент върху България“ и други.
На 2 април Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен се срещна в Гент с жители
на Разградска област, които в момента живеят и работят в белгийския град. Това стана
по инициатива на г-н Хюсмен след работните дискусии от регулярната информационна
визита на българските областни управители в Брюксел. Срещата в Гент продължи
близо два часа, в нея участва и депутата от белгийския парламент Вели Юксел. Хората
споделиха с г-н Хюсмен проблемите, които срещат в емигрантското си ежедневие и
когато се прибират в Родината, а той им разказа за приоритетите си като Областен
управител на Област Разград и усилията, които полага за подобряване на живота в
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Лудогорието. Обсъдена бе и възможност за по-мащабна среща на хората от Разградска
област, които живеят в Белгия.















На 5 април Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен назначи шестчленна
междуведомствена комисия, с което стартираха дейностите в Разградска област по
реализацията на проекта „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба
пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.
Проектът за обезвреждане на над 4 хиляди тона негодни пестициди от 216 склада в
цялата страна е на обща стойност 23,4 млн. швейцарски франка и е финансиран от
Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Изпълнител е Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
На 6 април Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов връчи
медалите на част от победителите в 57-мото състезание по ориентиране за купа
„Абритус”, организирано от Спортен клуб по ориентиране „Абритус”-Разград.
В състезанието се включиха 270 състезатели от 14 клуба от цялата страна, разпределени
в 10 възрастови групи. Областна администрация предостави компютърна конфигурация
на клуба за ползване при осъществяване на дейността му.
На 6 април Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов връчи
на председателя на Районната избирателна комисия в Осемнадесети район – Разградски
за изборите за членове на Европейския парламент от Република България Хабибе
Расим трите печата, с които комисията ще работи по време на изборната кампания,
както и ключовете на помещението, в което ще заседава комисията.
На 8 април Областният управител Гюнай Хюсмен и заместник областният управител
Евгени Драганов посрещнаха заместник-министъра на образованието и науката Таня
Михайлова и я придружиха по време на обиколката й из училища в областния град. Тя
посети пет учебни заведения в предиобедните часове. В част от тях наскоро са
отпускани средства за ремонти или оборудване и заместник-министърът установи на
място как са изразходвани
На 8 април Областният управител Гюнай Хюсмен откри годишното заседание на
Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград. В
приветствието си г-н Хюсмен припомни, че ОСПДН е уникална за страната иновативна
добра практика, която функционира вече четвърта година и е пример за всички области
в България как може да се постигне координация и взаимодействие между отговорните
страни при решаване на актуални за обществото ни проблеми и как взаимодействието
между администрацията и неправителствения сектор може да активизира работата на
всички заинтересовани страни в дадена сфера. Г-н Хюсмен благодари на институциите,
които имат пряко отношение към прилагането на Закона за защита от домашното
насилие – съд, прокуратура, полиция, социални служби, социални услуги, институции в
сферата на образованието и здравеопазването, неправителствения сектор.
На 10 април Заместник областните управители на област Разград Нурие Црънгалова и
Евгени Драганов бяха гости на откриването на Природонаучен център в ОУ
“Виделина“-Сейдол. Изграждането на Природонаучния център е на обща стойност
50 000 лв., от които 40 000 лв. са осигурени от Фондация „Америка за България“, а
10 000 лв. – от ОУ“Виделина“. От Фондация „Америка за България“ са осигурили и
7800 лв. за осигуряване на достъп до центъра чрез изграждане на пътека към нея.
На 11 април Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен се срещна с
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)
Петър Горновски днес. Акцентът по време на дискусията беше предстоящата
категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва
от комисиите, назначени със заповед на областните управители. С въвеждането й ще се
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даде възможност за определяне на различна периодичност на проверките от страна на
контролните органи.













На 12 април, по предложение на Областния управител на област Разград Гюнай
Хюсмен стартира едномесечно тестово замерване на качеството на въздуха в Разград.
Инициативата е част от ангажимента на г-н Хюсмен за разрешаване на екологичните
проблеми на жителите на Лудогорието. Предложението за безвъзмездно предоставяне
на апаратурата, с която ще се отчита по 6 показателя качеството на въздуха в Разград,
възникна преди две седмици при разговор между г-н Хюсмен и Зорница Бъчварова от
„А1 България“. Днес Бъчварова представи възможностите на Базовата измервателна
станция за наблюдение на качеството на околната среда „Smart sense“ на работна среща
на експертната комисия за избор на система за мониторинг на атмосферния въздух,
която бе сформирана от г-н Хюсмен в края на 2017 г.
Базовата измервателна станция за наблюдение на качеството на околната среда е сред
най-новите технологични решения, които фирмата предлага. В момента подобна
функционира в България само във Велико Търново. Чрез нея има възможност за
замерване с шест сензора, за Разград замерването ще е по следните параметри: азотен
диоксид, въглероден окис, серен диоксид, озон, сероводород, финни прахови частици.
На 15 април Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен присъства на
старта на строително-ремонтните работи по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради в Разград.
На 15 април с решение за подобряване на координацията между земеделските
производителите и пчеларите от Разградска област завърши работна среща,
организирана от Областния управител Гюнай Хюсмен във връзка с прилагането на
Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства
от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и
дезинсекционни дейности.
На 15 април Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов
приветства участниците в традиционната Панорама на средното образование, която бе
открита днес във фоайето на Общинския културен център в Разград.
На 15 април Главният секретар на Областна администрация-Разград Михаил Тодоров
участва във форум на тема „Училището - възпитание в традиции и ценности”, на който
бе представен идейният проект на ОУ ”Ив. С. Тургенев” - Разград „Интерактивно
капанско село”. Сред целите на проекта е съхранение на традиции, обичаи и ритуали на
етнографската група „капанци” при обучението и възпитанието на децата.
На 22 април Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и кметът на
Разград д-р Валентин Василев засадиха заедно два чинара и един бор в двора на
ПГССХВТ “Ангел Кънчев“-Разград.
Събитието бе част от мероприятията, посветени на Деня на Земята. Тържеството в
училището започна с припомняне на историята на празника и традициите в гимназията
за неговото отбелязване.
На 22 април Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен изпълнителният
директор за Балканите и Източна Европа на Държавната агенция за сътрудничество и
координация Махмуд Чевик откриха ремонтираната сграда на НЧ “Развитие 1869“Разград. На събитието присъстваха и Генералният консул на Република Турция в
Бургас Нурай Иньонтепе, ръководителите и самодейци от формациите, които
функционират към културната институция, както и представители на РЕКИЦ
„Читалища“. Подмяната на цялата дограма на строената през 1954 г. сграда бе
извършена със съдействието на Областния управител Гюнай Хюсмен след като
ръководството на читалището сподели с него необходимостта от ремонтните дейности
в навечерието на 150-тата годишнина от създаването на културната институция. Г-н
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Хюсмен обсъди възможността за финансиране на този ремонт с председателя на
Държавната агенция за сътрудничество и координация(ТИКА) Сердар Чам и с
изпълнителния директор на агенцията за Балканите и Източна Европа.
Вследствие на доброто сътрудничество между лидерите на двете съседни държави –
министър-председателя на България Бойко Борисов и президента на Турция Реджеп
Таип Ердоган – бе реализиран този проект, който подобрява културната
инфраструктура на Разград. На официалното откриване на ремонтираното читалище г-н
Хюсмен анонсира още три предстоящи съвместни инициативи в различни сфери:
довършване на църквата „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“, саниране на сградата
на Филиал-Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и подмяна на уличното
осветление в община Исперих.
На 23 април Областният управител Гюнай Хюсмен, заместник областният управител
Евгени Драганов и главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров
връчиха наградите на победителите в конкурса за детска рисунка „Великден през моите
очи“, който се провежда под патронажа на Областния управител.
Това бе петото и най-масово издание на творческата надпревара, в нея участваха 970
деца от региона и извън него – двойно повече от предходни години. Тазгодишните
участници са представители на 34 училища от всичките седем общини на Област
Разград, 2 училища от Варна, 21 детски градини, 5 читалища и 4 извънучилищни форми
на обучение.
На 24 април 5 танцьори и певци от две формации към ЦПЛР Център за работа с децаРазград се завърнаха от участие в юбилейното десето издание на международния
фестивал „Балканско детско веселие“, организиран от Областната управа на Одрин по
повод Деня на детето, който в Турция се отбелязва на 23 април. Визитата на малките
таланти бе поредното посещение на жители на Лудогорието, случило се въз основа на
Декларация за сътрудничество и съвместна дейност между двете области, подписана
през декември 2017 г.
Десет детски състава от България, Румъния, Хърватска, Молдова и Турция участваха
във фестивала. Домакин на всеки бе различно училище в Одрин. Разградските певици
от Школата по вокално пеене към ЦРД Мария Божидарова и Татяна Славова и
танцьорите от Танцова формация „Феникс“ бяха посрещнати от учители и ученици от
Основно училище „Селимие имам хатип“. В двата фестивални дни талантите от Разград
имаха две концертни участия. На 22 април пяха и танцуваха на откритата сцена
„Гьолет“ в новата част на Одрин, а на 23 април – на централния площад отново обраха
овациите със своите завладяващи изпълнения.
На 24 април Областният управител Гюнай Хюсмен подари инвалидна количка на болно
дете от Разград. Десетгодишната Джерен Васви Ахмед от Разград ще може да се
придвижва по-лесно и да има повече възможности да общува със своите връстници.
На 26 април Заместник областният управител Евгени Драганов награди част от
победителите в 31-вото издание на традиционната Областна учителска спартакиада.
Тази година в надпреварата участваха рекорден брой отбори – 81 от 18 училища с над
200 учители. Сред спонсорите за втора поредна година е Областният управител Гюнай
Хюсмен, който осигурява купите за първо и второ място. Миналата година той осигури
и екскурзия до Одрин за отбора – комплексен победител. Организаторите считат, че
съпричастността на г-н Хюсмен към това състезание е допринесла за увеличаване на
броя на участниците.
На 26 април Областният управител Гюнай Хюсмен посети благотворителната
великденска изложба-базар в подкрепа на социално слаби абитуриенти.
Областният управител осигури и връчи наградите в ученически футболен турнир,
организиран от ПГСС “Хан Аспарух“-Исперих.
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Май
На 7 май Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен осигури и връчи
наградите в ученически турнир по футбол, организиран от ПГСС “Хан Аспарух“Исперих по повод 60-годишния юбилей на училището.
На 10 май Заместник областният управител Евгени Драганов бе гост на Празничен
класически концерт на НЧ ”Развитие1869”-Разград, посветен на 150 години от
създаването на читалището, 115 години хор „Железни струни” и Деня на Европа.
На 11 май Областният управител Гюнай Хюсмен участва в работна среща на
областните управители в Ловеч. В дискусиите участва и Румяна Бъчварова - началник
на политическия кабинет на Министър-председателя Бойко Борисов.
На 12 май Областният управител Гюнай Хюсмен присъства на тържественото
освещаване на обновената църква „Св. Георги” в Одрин. Посещението му бе по покана
на Генералния консул на Република България в Одрин Васил Вълчев.
На 15 май Областният управител Гюнай Хюсмен празнува Международния ден на
семейството с ученици от ПГХТБТ “Мария Кюри“. Областният управител подари
футболна и баскетболна топка на училищната управа и с интерес наблюдава и аплодира
участниците в игрите с оригинални предизвикателства пред тях.
На 17 май Областният управител Гюнай Хюсмен участва в работна среща на министърпредседателя Бойко Борисов с тютюнопроизводители от Североизточна България в
шуменското село Пристое.
На 23 май Областният управител Гюнай Хюсмен и заместник областният управител
Евгени Драганов бяха гости на откриването на националната изложба „Лудогорие“.
Това бе осмото издание на изложбата, организирана от Министерство на културата,
Община Разград, Съюз на българските художници и ХГ“Проф. Илия Петров“.
Последните издания са с периодичност 2 години – на всяка нечетна година.
На 23 май Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместник
областният управител на област Разград Евгени Драганов бяха гости на откриването на
националната изложба „Лудогорие“. Селектираните творби в изложбата бяха
подредени в Художествената галерия „Проф. Илия Петров“-Разград. 240 творби –
живопис, графика, скулптура и нетрадиционни форми – на 160 художници от България,
Канада, САЩ, Франция, Румъния, Турция, Русия и Беларус можеха да бъдат видяни в
разградската галерия до края на септември.
На 31 май Областният управител Гюнай Хюсмен връчи купа на футболистите от
„Лудогорец”, които ще представят България в Младежка Шампионска лига.
На 31 май Областният управител Гюнай Хюсмен посрещна в Исперих 34-ия поход „По
стъпките на четата на Таньо Войвода”.
На 31 май Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен посрещна в
Исперих участниците в 34-ия поход „По стъпките на четата на Таньо Войвода”. В
Исперих се проведе и традиционният Преглед на маршовата и патриотична песен.
Походниците преминаха с маршова песен и стъпка по централната част на града,
аплодирани от местните хора, сред които бе и журито, председателствано от Областния
управител Гюнай Хюсмен.
Юни
На 10 юни Областният управител организира детски празник „3D Европа“.
Инициативата е част от Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия
на Република България за Европейския съюз. Целта на събитието е стимулиране на
любознателността на децата и младежите от област Разград към богатото и
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На 6 юни Областният управител бе гост на Ден на пшеницата в Лозница, организиран
от ЕТ “Стефан Георгиев – НИМ“ в Лозница. Заедно с над 100 земеделски
производители от Разградска и съседни области г-н Хюсмен посети опитното поле на
фирмата край село Крояч с над 55 сорта пшеници и ечемик и над 45 сорта рапица и
тритикале, българска и чуждестранна селекция. На полето бяха представени и продукти
за третиране на посевите.
Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен даде старт на детския празник
„3DЕвропа”, който се проведе на 10 юни пред Общинския културен център в Разград.
Събитието бе част от Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския съюз, организира го Областният управител Гюнай
Хюсмен. 48 петокласници от Разградска област сглобиха 3D пъзели на европейски
забележителности.
На 14 юни Областният управител Гюнай Хюсмен присъства на първото събитие от
Историческия фестивал „Античният Абритус”. Историческият фестивал започна с
триумфален парад от площад „Момина чешма” към Археологическия резерват
„Абритус”. На площада в центъра на Разград се събраха близо 100 реенактори от 8
групи за исторически възстановки от Италия, Румъния и България. Всяка от групите
представи малка част от своите умения във възстановяването на събития и дейности от
преди векове.
На 26 юни Областният управител Гюнай Хюсмен зарадва с подарък и Айлян Ахмед –
единствената зрелостничка в Разградска област с две шестици и на двете матури – по
български език и литература и по биология и здравно образование.
Областният управител Гюнай Хюсмен и заместниците му Нурие Црънгалова и Евгени
Драганов прерязаха лентата на обектите на интервенция по проекта за благоустрояване
на жк „Орел“ в Разград. Проектът „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“,
град Разград“ се финансира от ОП “Региони в растеж“, стойността му е 5 948 844,51 лв.
Това е първият голям проект, реализиран в жк „Орел“ от години и обхваща две трети от
квартала.
Областният управител Гюнай Хюсмен и неговите заместници поздравиха
седмокласниците, техните учители, училищните директори и РУО-Разград за добрите
резултати на националното външно оценяване.
Юли
На 9 юли Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместник
областният управител Нурие Црънгалова участваха в традиционната съвместна
пресконференция за представяне на резултатите от националното външно оценяване на
учениците от 7 клас в региона и поздравиха учениците, техните учители и директори,
както и РУО-Разград за добрите резултати.
На 12 юли 12.07.2019 г. Заместник областният управител на област Разград Нурие
Црънгалова откри в село Ловско, община Лозница, събитие за популяризиране на
културното многообразие в Европейския съюз. Концертът в НЧ ”Димо Арсов1926”Ловско бе част от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския
съюз за 2019 г.
На 18 юли Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на
церемонията по обявяване на класацията за Северен Централен район по проекта на
вестник „24 часа“ „Образцова община“ и връчи две от наградите. Събитието се проведе
във Велико Търново, в него участваха министърът на регионалното развитие и
благоустройството Петя Аврамова, областни управители и кметове от Северен
централен район.
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На 22 юли Областният управител на област Разград и председател на Регионалния
съвет за развитие на Северен централен район Гюнай Хюсмен бе домакин на две
събития, свързани с визията за регионално развитие през новия програмен период.
Те се организират във всеки от шестте района за планиране от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството съвместно с Международната банка за
възстановяване и развитие по проект за оказване на консултантска помощ в
подобряване на процеса на регионално развитие в България и подпомагане на процеса
за програмиране за периода 2021-2027 г.
На 23 юли, вторник, в конферентната зала на хотел „Cartoon“ в Разград се проведе
форумът за стратегическа консултация с членовете на Регионалния съвет за развитие на
Северен централен район. На събитието ще бъде представена презентация на тема
„Визия и напредък в подготовката на програмен период 2021-2027“, ще се обсъждат
новата концепция на МРРБ за регионален подход към териториалното
развитие(интегрирани инвестиции), механизма за изпълнение на интегрирани
териториални проекти, възможните варианти за структуриране на регионални съвети за
развитие и идеи за провеждане на успешна политика за регионално развитие.
На 23 юли Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и двамата му
заместници Нурие Црънгалова и Евгени Драганов участваха в официалната среща с
чуждестранните делегации, гости на 18-тото издание на Панаира на киселото мляко и
Фестивал на народните традиции и занаяти, който се започна днес в Разград. Гост на
събитието бе и народният представител от ГЕРБ Десислава Атанасова.
На 23 юли Областният управител Гюнай Хюсмен прие в кабинета си трима общински
съветници от турската община-побратим на Разград Одунпазаръ. На срещата
присъстваха и заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов,
както и заместник-кметът Ердинч Хасанов.
На 23 юли на официалното откриване на Панаира на киселото мляко и Фестивал на
народните традиции занаяти официален гост бе заместник областният управител
Евгени Драганов.
На 31 юли Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен разговаря с
директора и основател на българското училище „Христо Ботев“ в американската
столица Вашингтон Бойка Попова. Тя сподели с Областния управител как се развива
образователната институция през изминалите две години от предишната им официална
среща. Децата в училището вече са 70, но може скоро ще станат около 100, тъй като
според официални американски източници българите в района на Вашингтон са 8000.
Попова разказа, че българските училища имат и финансова подкрепа на българското
правителство, което е потвърдено и на тазгодишната годишна конференция на
Асоциацията на българските училища в чужбина, провела се в Пловдив преди дни. На
нея премиерът Бойко Борисов е уверил учителите, че за догодина бюджетът за тези
училища ще бъде увеличен с 2 милиона лева. В конференцията е участвал и спортният
педагог от Разград Здравко Душков, които реализира редица инициативи с патриотичен
заряд в български училища в чужбина. Образованието е приоритет на правителството
на Бойко Борисов, съобразно който и в Разградска област работим активно за
подобряване на образователната инфраструктура и качеството на образованието –
разказа г-н Хюсмен.
Август
На 1 август Областният управител Гюнай Хюсмен се срещна с Генералния консул на
Република Турция в Бургас.
На 1 август Заместник областният управител Евгени Драганов откри детски празник в
Завет.
16
























На 7 август Заместник областният управител Евгени Драганов връчи наградите на
първия Регионален турнир по стрелба по панички скийт, организиран от ЛРС“Сокол“Разград.
На 9 август Областният управител връчи поздравителен адрес на районния мюфтия
Мехмед Аля в навечерието на Курбан Байрам.
На 9 август Областният управител Гюнай Хюсмен участва в среща на областните
управители с ръководството на Министерството на земеделието за ограничаване на
заболяването Африканска чума по свинете.
На 15 август Областният управител Гюнай Хюсмен присъства на възобновяването на
изграждането на църквата „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“ в Разград.
На 20 август Областният управител съдейства за предоставяне на дарение от 10
компютърни конфигурации на ОУ“Васил Априлов“-Исперих.
На 21 август Започна ремонтът на пътя Разград – Кубрат
На 24 август Заместник областният управител Евгени Драганов участва в честванията
на годишнината от Шипченската епопея.
На 24 август Главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров поздрави
организаторите и участниците в събор в Побит камък.
През месец август Областната администрация-Разград се включи в инициативата на
ДАЗД „Посланик на доброто“.
На 29 август Областна администрация-Разград се включи в инициативата на Дирекция
„Вътрешна сигурност“ към МВР „Остани чист, кажи НЕ на корупцията!“ По
предложение на Областния управител Гюнай Хюсмен в Разград бе поставен билборд с
логото на кампанията.
На 30 август Областният управител Гюнай Хюсмен участва в десетата първа копка в
детска градина в Разград по проекта за обновяване на образователната инфраструктура.
Септември
На 1 септември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на
тържествата в памет на легендарния борец Коджа Юсуф в село Черна, община
Хитрино. По покана на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил г-н Хюсмен посети къщатамузей „Коджа Юсуф”.
На 2 септември Областният управител Гюнай Хюсмен участва в още две церемонии
първа копка на ремонти на детски градини в Разград
На 3 септември Заместник областният управител Евгени Драганов връчи награди от
конкурс, част от Младежкия фестивал „Цветна фурия”.За втора поредна година
Областна администрация-Разград съдействие в реализацията на Младежкия фестивал
„Цветна фурия”. Събитието се проведе днес в Градския парк. Организира го Сдружение
„Фабрика детските мечти”.
На 6 септември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен участва в две
тържества по повод Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия
– в Исперих и Разград.
И тази година Областна администрация-Разград се включи в кампанията „Да изчистим
България заедно“, която е инициирана от bTV Media Group и ечаст от най-голямата
гражданска инициатива в света – World Clean Up Day 2019.
На 12 септември Заместник областният управител Евгени Драганов присъства на
традиционното септемврийско съвещание с директорите на учебни заведения на
територията на областта, на което бяха очертани насоките и приоритетите за учебната
2019-2020 г.
На 13 септември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен връчи
награди на победители в Областния етап на Международния конкурс за детска рисунка
„С очите си видях бедата – 2019 г.“
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На 13 септември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен посети
второто издание на Детския панаир в Разград. Събитието се реализира от Фондация
"Изиарт",с председател Станка Желева,благодарение на подкрепата на Фондация
Америка за България, Фондация "Обществен дарителски фонд за Разград"
и Община Разград.
На 14 септември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен бе гост днес
на традиционните конни състезания, организирани от Община Исперих.
На 16 септември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на
откриването на учебната година в три учебни заведения, заместниците му Нурие
Црънгалова и Евгени Драганов също уважиха празничния ден в различни училища в
цялата област.
На 19 септември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри
заседанието на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания, а заместник
областният управител Евгени Драганов ръководи работната част от заседанието.
Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен откри кръгла маса на тема
„NO-HATE-BG: Заедно в защита на малцинствата и в превенцията на престъпленията
от омраза“.
Областна администрация-Разград бе домакин на регионалнатакръгла маса,
организирана от Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“-Велико
Търновосъвместно с Български Хелзински Комитет.
На 19 септември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен и заместник
областният управител Евгени Драганов бяха гости на откриването на изложбата
„Пъстроцветие” на исперихската художничка Теодора Николова в Разград.
На 20 септември Заместник областният управител Евгени Драганов участва в работна
среща „Какви са първичните сигнали на домашното насилие – как да го спрем, преди да
е започнало?“. Дискусията бе организирана от сдружение „Младежки форум 2001 –
Разград“, сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ и ОДМВР-Разград, провела
се в конферентната зала на ОДМВР-Разград.
На 21 септември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на
Празника на хляба и плодородието в село Каменово.
На 22 септември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен и заместник
областният управител Евгени Драганов участваха в тържественото отбелязване в
Разград на 22 септември - Деня на Независимостта на България.



На 27 септември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на
Тържествената промоция на Випуск 2019 на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
830 бяха абсолвентите в русенската Алма Матер.



На 29 септември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен бе сред
официалните гости на тържествата по случай отбелязването на 150-годишнината на
българската православна църква „Св.св.Константин и Елена”в Одрин, Република
Турция. Поканата за честването отправи Генералният консул на Република България в
Одрин Васил Вълчев. Генералното консулство заедно с Фондацията на православните
църкви на Българската Екзархия в Истанбул бяха организатори на тържествените
събития.
Октомври
На 1 октомври Областният управител Гюнай Хюсмен показа на посланика на
Република Турция Н.Пр. Хасан Улусой как върви строежът на църквата „Св. Цар
Борис-Михаил Покръстител“ в Разград.
На 1 октомври Областният управител Гюнай Хюсмен бе гост на откриването на
учебната година на ЦПЛР Център за работа с деца-Разград.
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Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на тържество в Дома
за стари хора в Разград по случай 1 октомври – Международния ден на възрастните
хора.
На 4 октомври Заместник областният управител Евгени Драганов се срещна с жители
на село Каменово след сигнал за създадени неудобства от ремонта на пътя Разград –
Кубрат.
Допълнителни трансфери за финансово подпомагане на пет общини от Разградска
област за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
отпусна Министерски съвет. Общата стойност на подпомагането е 10 900 лева, то бе
отпуснато след предложение на Областна комисия „Военни паметници“ към Областна
администрация Разград, изпратено до вицепремиера и заместник министърпредседателя и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
На 12 октомври Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен и заместник
областният управител Евгени Драганов бяха гости вчера на откриването на изложбата
на Руси Куртлаков в ХГ ”Проф. Илия Петров”-Разград.
На 12 октомври Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен връчи
почетното отличие „Национална диплома” на Айлян Вейби Ахмед от випуск 2019 г. на
ПГПЧЕ ”Екзарх Йосиф”-Разград.
На 14 октомври Заместник областният управител на Област Разград Евгени Драганов
приветства чуждестранните гости на ОУ “Ив. С. Тургенев“, Разград от 6 държави.
Представителите на образователни институции от Полша, Словения, Турция, Испания,
Португалия и Италия са партньори на разградското училище по Проект Еразъм+.
На 15 октомври Главният секретар на Областна администрация-Разград Михаил
Тодоров откри и участва в обучението на общинските избирателни комисии, което се
организира по график от Централната избирателна комисия. Инструкции на изборната
администрация в Разградска област направиха заместник-председателят на ЦИК Таня
Йосифова и членът на ЦИК Ерхан Чаушев.
На 31 октомври Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов
откри и ръководи работното заседание по въпросите за приемането на превантивни
мерки по подготовката на област Разград за зимния сезон. На него представителите на
общински и държавни структури представиха информация за готовността си за зимния
сезон.
Ноември
На 1 ноември Областният управител Гюнай Хюсмен бе гост на откриването на научна
конференция „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на
бъдещето - II“. Форумът се провежда от 01.11. – 02.11.2019 г. в хотел „Лес” гр. Разград
и се организира от Филиал Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Съюз на
учените в България – клон Разград, Регионален академичен център на БАН Разград,
ЕИЦ-Европа Директно-Велико Търново, Ротари клуб – Разград, Дом на науката и
техниката Разград и се провежда под патронажа на кмета на Община Разград.



На 1 ноември, Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен и неговият
заместник Евгени Драганов присъстваха на празничния театрален спектакъл, посветен
на Деня на народните будители и на 150 годишния юбилей на НЧ „Развитие 1869“.На
тържеството бяха връчени награди на името на "Никола Икономов", както и
новоучредената награда "Димо Хранов" за особени заслуги към читалище "Развитие
1869". Първият носител на отличието беше Областният управител на Разград Гюнай
Хюсмен за оказваната подкрепа и добра съвместна работа през годините, както и за
съхраняване на народностните традиции в Област Разград.



На 5 ноември Заместник областният управител на област Разград Нурие Црънгалова
откри учредителната сесия на Общински съвет-Самуил мандат 2019-2023 г.
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На 6 ноември Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов
откри днес три учредителни сесии на Общински съвети мандат 2019-2023.
На 7 ноември Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов бе
гост на тържеството по случай 25-годишнината на ПГО “Станка Николица СпасоЕленина“-Разград.
На 7 ноември Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов
откри учредителната сесия на Общински съвет-Цар Калоян днес следобед.



На 8 ноември 2019 г., заместник областният управител на област Разград Евгени
Драганов взе участие в организираната от Българския зъболекарски съюз и
ръководството на Националната програма за профилактика на оралните заболявания
при деца от 0 до 18 години в Република България кръгла маса на тема „Профилактика
на стоматологични заболявания при деца от 0 до 18 г. ”Форумът се провежда за трети
път в град Разград, след организираните през 2012 и 2017 г. кръгли маси.



На 11 ноември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри първата
сесия на Общински съвет-Разград мандат 2019-2023 г. Новоизбраните съветници и
кметове от Община Разград положиха клетва днес в залата на Общински съвет-Разград.



На 12 ноември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на
тържественото честване на Деня на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Той
поздрави ректора на висшето учебно заведение чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоевсъс
74-годишнината на университета и 169-годишнината от рождението на патрона на
РУ“Ангел Кънчев“.



На 12 ноември Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов бе гост на
събитие, част от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския
съюз и организирано от НЧ”Бузлуджа 2010”-Разград.
На 15 ноември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на Хтата отчетно-изборна конференция на Синдикалния регионален съюз на КТ“Подкрепа“Разград.




На 16 ноември Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов бе
гост на Празника на тиквата и дюлята в село Юпер и откри Детския празник „3Д
Европа”, който бе част от вече традиционното за селото събитие. Празникът на тиквата
и дюлята „Тиквендюл” се провежда за трети път в кубратското село, организира го
НЧ”Напредък 1915”. Тази година в него участваха самодейци от 10 читалищни състава
и пенсионерски клуба от областите Разград, Русе и Силистра.



На 18 ноември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместник
областният управител Евгени Драганов бяха гости на откриването на Седмицата на
предприемачеството в ПГХТБТ “Мария Кюри“-Разград. На 18 ноември Седмицата
започна с Арт базар на творби на талантливата художничка и ученичка в гимназията
Шенай Мехмедова, както и на произведения на приложното изкуство, дело на нейни
съученици. Събраните от базара средства бяха предоставени на Шенай Мехмедова. Тя
е ученичка в 11 клас в гимназията, родом е от Брестовене, рисува от малка.



На 21 ноември Заместник областният управител на Област Разград Евгени Драганов
откри и ръководи работна среща с представители на работодателските организации и
РУО-Разград. На нея бяха обсъдени и одобрени предложенията за представители на
работодателите в Обществените съвети в професионалните гимназии в Област Разград.
На 21 ноември Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов бе
гост тази вечер на откриването на изложба от графики и рисунки на известния
български художник Стоян Цанев. 80-те творби са подредени в две зали на
Художествената галерия „Проф. Илия Петров” в Разград, те са предимно от фондовете
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на галериите във Варна, Добрич и Силистра, а три от картините са собственост на
разградската галерия, те са от изложба „Лудогорие” от 1980 г. Експозицията може да
бъдат видяна до 11 декември.



На 22 ноември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен и заместник
областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов се срещнаха с
ръководителя на управлението на горите в Истанбул, Република Турция, Реджеп Атеш,
директора на Дирекцията по управление на горите в Одрин Ихсан Джейлан и
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите в България инж.
Мирослав Маринов. Гостите от Република Турция са в България за старта на съвместен
проект между Регионалната дирекция по горите в Сливен и Дирекцията по управление
на горите в Одрин. Заедно с инж. Маринов те представиха пред ръководството на
Областна администрация-Разград основните дейности по проекта, който включва
заселяване на по 40 дка нови гори в двата региона, както и наблюдение върху
развитието на растителността в горите. „За гората няма граница и като съседни
държави трябва да се грижим за нея“ – заяви г-н Атеш.



На 22 ноември Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов бе
гост на представянето на книгата на д-р Айше Реджеб „Танцът в турската традиционна
сватба в Лудогорието”. Книгата бе представена от уредника в Етнографски музейРазград Даниела Ганчева. Изданието е подготвено въз основа на дисертационния труд
на Айше Реджеб, с чиято защита тя в началото на година придоби научна степен
„доктор по хореография”. Според Ганчева в този труд за пръв път в българската наука
се изследва и прави класификация на турския традиционен танц. Изследвани са
традициите в 15 лудогорски села, но акцентът е родното село на авторката – Веселина.



На 26 ноември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен участва в
лекция “Среща с успелите лидери“, по проект „Лидери на новия век“, която се проведе
днес, 26 ноември, в конферентната зала на хотел „Лес“ – гр. Разград. Лекцията е част от
„Изложение на младежки организации“, организирано от СНЦ „Фабрика детските
мечти“ и цели да събере младежи от различни региони на страната, за да обменят опит
и да осъществи сътрудничество за бъдещи съвместни инициативи.



На 26 ноември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен се срещна с
делегация от Република Турция, водена от Кямил Колабаш, съветник на председателя
на Държавната агенция за сътрудничество и координация(ТИКА).
В делегацията участват и проф. д-р Ерхан Табакоолу - Ректор на Тракийския
университет, гр. Одрин, доц. д-р Мурат Тюркйълмаз от Тракийския университет, д-р
Али Дженгис Калкан – представител на Министерство на здравеопазването.
На 28 ноември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен и
заместниците му Нурие Црънгалова и Евгени Драганов присъстваха на началната
пресконференция по проекта „Активни младежи – силни позиции в общините Кубрат и
Исперих“, реализиран от СНЦ“Феникс“-Разград. Тя се проведе в зала 712 на Областна
администрация-Разград.





На 29 ноември Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри
последното за годината културно-информационно събитие от Комуникационната
стратегия на Република България за Европейския съюз, организирано в Разградска
област. Г-н Хюсмен поздрави над 40 деца от село Прелез, които се включиха в
сглобяването на 3Д пъзели на европейски забележителности. Призова ги да се учат и
подготвят за развитието си като докажат, че българските граждани са европейци, които
с гордост отстояват демократичните ценности на съвременното ни общество.
Областният управител поздрави и родителите на децата, които са ангажирани с тяхното
развитие, както и организаторите на събитието от НЧ“Христо Ботев 1913“-Прелез и
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кметът на селото Сезгин Юмер, който също се включи в събитието, на което бе и
домакин, тъй като то се проведе в зала в кметството на село Прелез.



На 29 ноември Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен откри и
ръководи 43-тото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен
централен район (СЦР). То се проведе в Конферентната зала на Хотел „Cartoon” в
Разград. Заседанието бе свикано от Областния управител Гюнай Хюсмен като
председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район на
основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областни и
заместник областни управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и
Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район,
представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на
национално равнище, представители на академичните среди – висши училища на
територията на района, както и на Областния информационен център в град Разград.



На 30 ноември Заместник областният управител на Област Разград Евгени Драганов
наблюдава част от срещите от вътрешния турнир на СКБ”Вълци-Разград” и присъства
на церемонията по награждаването на първите победители в надпреварата.
Декември
На 2 декември 2019 г., Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен беше
официален гост на благотворителен концерт-спектакъл „Хоро се е вило, повило” на
фолклорен танцов клуб „Абритус” към Народно читалище „Бузлуджа 2010”, град
Разград.
На 5 декември, Заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени
Драганов се срещнаха с д-р Атанас Кънчев – гл. експерт в отдел „Одит на официалния
контрол“, главна дирекция ВОК при ЦУ на Българска агенция по безопасност на
храните и д-р Тодор Иванов – главен инспектор в отдел ЗЖ при ОДБХ – Варна, които
за периода 02.12.2019 г. до 05.12.2019 г. включително са в Разград, за да извършат одит
от одобрената тригодишна програма за одити на официалния контрол на БАБХ, на
Областна дирекция по безопасност на храните – Разград.
На 4 декември 2019 г., Заместник областният управител Евгени Драганов беше
официален гост на премиерата на новия тематично-сюжетен спектакъл на Капанския
ансамбъл – „Дор три сита копринени“.
На 6 декември, директори на професионални и профилирани гимназии в Разград,
представители на работодателски организации, на бизнеса и на общините, обсъдиха на
работна среща в Областна администрация Разград план-приема за учебната 2020-2021
година. На срещата, която беше организирана съвместно с Регионално управление на
образованието в Разград, присъства и Заместник областният управител Евгени
Драганов, който приветства участниците в срещата и призова за по-голяма активност от
страна на бизнеса при формиране на план-приема.
На 9 декември 2019 г., Заместник областният управител Евгени Драганов беше
официален гост на тържествено откриване на изложба „Русия и България: 140 години
на дипломатическите отношения” по покана на Генералния консул на Русия в град Русе
Андрей Громов и неговата съпруга Татяна Громова.
На 12 декември, заместник областните управители на Област Разград Нурие
Црънгалова и Евгени Драганов бяха гости на Коледно тържество на потребителите на
четири социални услуги в Община Разград - Комплекс от центрове за настаняване от
семеен тип за деца/младежи с увреждания – Разград, Комплекс за социални услуги за
пълнолетни лица с увреждания – с. Просторно, Дом за пълнолетни лица с деменция –
Разград и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“ – Разград.
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На 11 декември 2019 г., в зала 712 на Областна администрация Разград, се проведе
среща-дискусия на заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени
Драганов с представители на пенсионерските клубове в област Разтрад.
Срещата е следствие от проведената днес Областна конференция на пенсионерските
клубове в област Разград, на което е прието решение за подкрепа на приетата по време
на проведената на 20 ноември 2019 г. в град Шумен национална кръгла маса,
организирана от Съюза на пенсионерите-2004-обединени Декларация на тема
„Преизчисляването на пенсиите – условие за справедливост и нормален живот на
възрастните хора”.
На 19 декември 2019 г., Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен беше
официален гост на детски празник в Центъра за подкрепа на личностното развитие –
Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР – ЦУТНТ) в град
Разград.
На 27 декември 2019 г., Областният управител Гюнай Хюсмен връчи възлагателно
писмо на Тошко Райчев – управител на фирма „Стройкомерс - ТТ” ЕООД, град
Търговище за стартиране на реставрацията на джамия „Ибрахим паша” в град Разград.
Ремонтът на джамия „Ибрахим паша” става възможен, благодарение на волята и
усилията на премиера Бойко Борисов, който е първият държавник, ангажирал се с
реставрацията на храма и опазването му като паметник на културата с национално
значение, след като 42 години сградата беше потънала в забвение и разруха.
На 30 декември с постановление на Министерския съвет, беше отпусната първата част
от средствата за ремонта на храма – 30 процента авансово плащане по договора с
избрания изпълнител, представляващи 712 450 лева. Областният управител Гюнай
Хюсмен изказва своята благодарност на премиера Бойко Борисов за последователната
политика на правителството в подкрепа на съхраняването на културното наследство и
за развитието на туристическия потенциал на регионите в България, както и за
поддържане на успешния модел на толерантност и разбирателство между етносите в
страната ни.

2.БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
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 2019 година са спазени приоритетите за изплащане на
разходите, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и се
следват указанията на Министъра на финансите и на Администрацията на Министерски съвет
(АМС).
Осъществяван е предварителен контрол за законосъобразност при поемане на
задължения, извършван е предварителен контрол за законосъобразност на извършените
разходи, във връзка с придобиването на активи, получаването на услуги и извършени
командировки от служители на администрацията, както и за реализираните приходи от
продажби на активи, отдавано под наем движимо и недвижимо имущество и такси. Съставяни
са периодично контролни листи, които са регистрирани в регистъра на финансовия
контрольор. Изготвя се ежегоден доклад до Главния секретар на МС са състоянието на
системите за финансово управление и контрол.
Стратегическите цели и приоритети на Областна администрация Разград са
отразени в следните документи: вътрешни документи на организацията: ежегодни цели
на администрацията (Ежегодните планове, които съдържат конкретни цели, дейности, срокове
и отговорни звена за постигането им се приемат в началото на всяка година. Ежегодно се
утвърждават и обективни индикатори за постигане на целите.), Стратегически план на
Областна администрация Разград (2018-2020 г.), Стратегия за развитие на Областна
администрация Разград (2018-2020 г.), правилниците за работа на областните съвети и
комисии, вътрешните правила за дейността на Областна администрация Разград; областни
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стратегически документи: Областна стратегия за развитие на област Разград (2014-2020 г.);
секторни стратегии като: Стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград (2016 –
2020 г.), Стратегия на област Разград за интегриране на ромите (2012-2020 г.), Областна
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград (20192020 г.), Областна стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата
(2011-2020 г.), ежегодни планове за развитие на младежта.
Прозрачното планиране, управление и подобряване на човешките ресурси във връзка със
стратегията и плановете на администрацията е основна задача на ръководството.
През изтеклата 2019 година бяха постигнати много добри резултати при реализирането
на ежегодните основни цели пред администрацията.
За постигане на стратегическите и оперативни цели на Областна администрация Разград
ежегодно се изготвя доклад за потенциалните рискове, възникнали през периода, изготвят
се планове за действие, които се утвърждават от Областния управител и се попълва рискрегистъра на администрацията.
По отношение на контролната среда следва да се посочи, че управленската дейност в
Областна администрация Разград се извършва на принципа на йерархична подчиненост,
вътрешен контрол и обратна връзка. В рамките на оперативната дейност по планиране,
организация, изпълнение, отчитане или контрол на определена административна дейност,
респективно извършване на услуга се прилага принципът на координация между служителите
и ръководителите на отделните звена. Всички служители в Областна администрация Разград
са информирани за утвърдените вътрешни правила.
Вътрешният контрол в Областна администрация Разград е изграден по начин, чрез
който да се получи разумна увереност, че администрацията в лицето на Областния управител:
 управлява ефективно своите ресурси;
 постига целите си по ефективен и ефикасен начин;
 притежава надеждна финансово-счетоводна система;
 спазва приложимото законодателство в съответните области.
Оценката за изпълнението на контролните дейности е много добра. Прилагат се
вътрешни правила за разрешаване, одобряване и разделяне на отговорностите, системата за
двоен подпис, предварителен контрол за законосъобразност, пълно, вярно, точно и
своевременно осчетоводяване на всички операции, антикорупционни процедури,
документиране, съхраняване и архивиране на информацията, управление на човешките
ресурси, информационните технологии. Достъпа до информацията в специализираните
софтуерни продукти се ограничава чрез въвеждане на пароли от оторизираните длъжностни
лица. Със заповед № 09/25.05.2011 г. Областният управител е възложил на главен експерт от
дирекция „АКРРДС” функциите на финансов контрольор, считано от 06.06.2011 г.
Определени са лицата, имащи право да полагат подпис върху документите, свързани с
поемане на задължение или извършване на разход. Процедурите по извършване на
предварителен контрол в администрацията са подробно описани във Вътрешните правила за
финансово управление и контрол. Делегирането на правомощия е отразено в длъжностните
характеристики.
Установена е система за отчетност, регламентираща формите, сроковете и служителите,
отговорни за изготвяне на справки, отчети и доклади. Всички служители имат достъп до
информационна система СИЕЛА, която се актуализира своевременно.
През 2019 година не са извършвани промени във функциите и числеността на Областна
администрация Разград. Функциите и дейностите по управление на човешките ресурси са
извършвани при спазване на нормативните актове и вътрешните правила. През 2019 година 5
служителите от Областна администрация Разград са преминали обучения в ИПА. 6 служители
бяха повишени в ранг. При оценяване изпълнението на служителите са вземани предвид
характеристиките на професионално поведение, включени в Наредбата за условията и реда за
оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Задържането на
служители с висока квалификация и опит става чрез повишаване в длъжност по съответния
ред.
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Областна администрация Разград разполага с основния набор документи,
необходими за дейността й: Устройствен правилник, Етичен кодекс, Харта на клиента,
Стратегия за управление на риска, Общи правила за подобряване организацията на работа на
администрацията, вътрешни правила за управление на човешките ресурси, Правила за
провеждане на инвентаризация, Правила за противопожарна охрана и др. През 2019 г. бяха
разработени и Мерки за предпазване на служителите в Областна администрация Разград от
наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия при
управление на служебни автомобили или лични в изпълнение на служебните задължения.
В администрацията са утвърдени Вътрешни правила за работната заплата, Вътрешни
правила за административното обслужване, Вътрешни правила за провеждане на обществени
поръчки, Вътрешни правила за управление и разпореждане с имоти и вещи държавна
собственост, Вътрешни правила за документооборота на счетоводните документи, Вътрешни
правила за архивиране, Вътрешни правила за мрежовата и информационна сигурност на
електронните информационни системи. Същите се актуализират с измененията в
нормативната уредба. Създадени са условия за спазване на принципите за добро финансово
управление, законосъобразно разходване на средства, пълно и точно осчетоводяване на всички
операции и действия. Осигурена е проследимост на процесите в администрацията.
Със Заповед на Областния управител е утвърдена Инструкция за механизма на
обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в
подържаните регистри, съдържащи лични данни при Областна администрация Разград.
Прилага се системна политика с разпределение правата на достъп – на работно място и
на потребител. Инсталирана е корпоративна антивирусна програма „Касперски”. Осигурен е
достъп на всички служители от администрацията до обособена директория на сървъра с
нормативни документи, инструкции и процедури, необходими за основната дейност на
администрацията. Налична е INTRANET страница и информационни табла, на които се
публикува редовно важна информация, касаещи дейността на Областната администрация.
Областна администрация Разград разполага с модерна и функционална интернет
страница. В нея редовно се публикуват новини, свързани с дейността на Областния управител
и на администрацията; информация за дейността на областите съвети и комисии, заповедите за
техния състав и правилниците им; ежегодни цели на администрацията и отчети за
изпълнението им; отчети за ведомствените и административните разходи по бюджетни
програми; стратегии и проекти; обяви и конкурси и т.н. Активно се използват социалните
мрежи. Внедрена е система за електронен документооборот Bria. Внедрена е
информационна система за УЧР.
Администрацията е отворена към внедряване на иновации. Налице е тенденция
кореспонденцията да се осъществява все повече по електронен път и така да се спестяват
разходи за хартия, принтиране, пощенски и куриерски услуги. В област Разград
функционира единствения в страната Областен съвет за превенция на домашното
насилие (ОСПДН), като консултативен орган към Областния управител. ОСПДН е
иновативен модел за междуинституционално сътрудничество в сферата на превенцията от
домашно насилие и прилагане на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), оценен високо
от компетентни институции на национално ниво.
Предприети са редица мерки за улеснение на потребителите на услуги – въведено е
Едно гише за административно обслужване с гъвкаво работно време. На гишето е наличен
постерминал за безкасови плащания. Уредено е място за попълване на документи от граждани
– потребители на административни услуги с образци на документи и възможност за
съдействие от служители на администрацията. От януари, 2019 г. Областна администрация
Разград постави началото на предоставяне на нова административна услуга – издаване на
заверка на документи с апостил. За 2019 г. бяха извършени 3430 заверки на документи с
апостил.
В администрацията има добър работен микроклимат и диалог между
ръководството и служителите. Вътрешната комуникация в организацията се извършва
по различни канали: вътрешна интранет страница на администрацията, сървър, абонатни
листи, оперативки в различни формати, CAF.
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Областна администрация Разград има приета Концепция за социална отговорност.
Служителите на администрацията се включват в доброволчески инициативи като например
„Да изчистим България заедно“. Организират се тиймбилдинг обучения.
Системата за информация и комуникация гарантира проследимост на процесите в
администрацията чрез условието за точна и полезна информация. Деловодната
информационна система „Bria“ се актуализира постоянно, обновява се интернет страницата на
администрацията.
Състоянието на системите за финансово управление и контрол в Областна
администрация Разград през 2019 г. година може да се оцени като добро.
3. ОТЧЕТ ЗА ОБЩИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД
Настоящият доклад разглежда дейността на администрацията по структурни звена.
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.
През отчетния период в Областна администрация Разград беше създадена добра
организация за прилагане на Закона за достъп до обществен информация. През 2019 г. са
постъпили 2 искания за достъп до обществена информация. През отчетния период не бяха
констатирани откази за достъп до обществена информация.
Система за управление на качеството Обща рамка за оценка (CAF - Common Assessment
Framework)
За постигане на непрекъснато подобрение и висок обществен резултат от
административната дейност на администрацията в съответствие с принципите за цялостно
управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики, в
Областна администрация Разград бе внедрена система за управление на качеството Обща
рамка за оценка (CAF - Common Assessment Framework). Системата беше внедрена 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 бе издадена Заповед № РД-06-012 от 05.12.2017 г., с която е възложено в
Областна администрация Разград да бъде приложен цялостно и при пълен обхват на
организацията инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF
2013. През м. февруари 2018 г. бе изготвен доклад за самооценка по CAF и план с мерки за
подобряване работата на Областна администрация Разград. През 2019 г. бяха изпълнени
повечето от заложените в Плана за действие на Областна администрация Разград за
реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 –
2019 г.
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Концепция за социална отговорност в Областна администрация Разград
Областна администрация Разград има приета и изпълнява концепция за социална
отговорност. Концепцията е израз на доброволен ангажимент на Областния управител и
служителите в Областна администрация Разград извън преките функции и задължения на
администрацията, за реализиране на дейности в подкрепа на опазването на околната среда,
устойчивото развитие, хората в неравностойно положение и личностното развитие на децата
и младежите.
През 2019 г. бяха реализирани редица мерки, заложени в Концепцията. В направление
„Ангажираност към опазването на околната среда и устойчивото развитие” –
администрацията се включи кампании за почистване на околната среда като „Да изчистим
България заедно” на БТВ Медия груп; активна работа на Експертна комисия за избор на
система за мониторинг на атмосферния въздух в град Разград. В направление „Подкрепа на
хора в неравностойно положение”: наета беше служителка с увреждания по национална и
програма за заетост; осигурени бяха като дарения инвалидни колички за хора с увреждания;
активно работеше Областният съвет за превенция на домашното насилие; администрацията
се включи в проекти в сферата на превенцията на домашното насилие и подкрепи проекти,
насочени към интеграцията на ромите. В направление „Подкрепа на личностното развитие на
деца и младежи”: осигурени бяха дарения за първокласници, изявени деца и младежи и
ученици в неравностойно положение; подкрепени бяха млади таланти в сферата на музиката,
изящните изкуства, науката и спорта; организирана беше годишна класация „Спортист на
годината на област Разград” с категория „Най-перспективен млад състезател”; организиран
беше конкурс за детско творчество „Великден през моите очи”. Реализирани бяха дейности
за развитие на човешкия капитал и подобряване условията на труд от направление
„Социална отговорност към служителите в организацията”.
4. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО
ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ (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;
Направление „Административно и информационно обслужване“
Направлението 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 2019 година в
електронната деловодна система са регистрирани 4393 бр. преписки, от които 1811 бр.
са входящи преписки; 2582 бр. са изходящите; 159 бр. са вътрешните преписки; жалби,
сигнали и др. – 17 бр.; Издадени са 2 бр. за предоставяне на достъп до обществена
информация. Регистрирани са също така и 995 бр. удостоверения по обстоятелствена
проверка, че имотът не е държавна собственост. Издадени са още и 55 бр. АДС / Акт за
държавна собственост/. От януари, 2019 г. Областна администрация Разград постави
началото на предоставяне на нова административна услуга – издаване на заверка на
документи с апостил. За 2019 г. бяха извършени 3430 заверки на документи с апостил.
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Служителите от деловодството оказват активно съдействие на всички служители в
Областна администрация - Разград по отношение 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.
Анализ за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна
администрация Разград през 2019 година
Ползвали ли сте досега услугите на нашата администрация?
Лесно ли намерихте информация за интересуващата ви административна услуга?
Необходимата информация достъпна ли е ?
Представената ви информация в писмена форма изчерпателна ли е ?
Спазват ли се законовите срокове за извършване на заявената от Вас административна
услуга?
7. Удовлетворява ли ви работното време на Областна администрация Разград?
9. Достатъчни ли са знанията и уменията на служителя във връзка с административните
услуги, които предоставя администрацията?
10. Добро ли е отношението на служителите към Вас в процеса на административно
обслужване?
12. Имате ли случай на корупция в качеството ви на потребител на административни
услуги?
1.
2.
4.
5.
6.
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Информацията е изготвена на базата на всички попълнени анкетни карти през 2019
година предоставени на клиентите на „Еднo гише“.
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 2019 г. системата за документооборот беше приведена в съответствие с
единния технически протокол, утвърден от председателя на Държавна агенция
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„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 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.

Направление „Правни дейности и обслужване“
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 2019
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.
 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
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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.
 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.
 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.
Направление „Човешки ресурси“
Направлението осигурява воденето на служебните досиета на служителите, издава и
заверява служебни и трудови книжки; изготвя поименното разписание на длъжностите и
работните заплати в съответствие с трудово законодателство, подава уведомления за
сключени договори и прекратени такива в НАП; архивира личните досиета на служители с
прекратени правоотношения, съгласно нормативните изисквания; участва в дейностите по
разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики; изготвя и
осигурява формуляри за оценка на изпълнението на служителите.
Освен това 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 2019
година числеността на персонала на Областна администрация Разград е 29 броя, а именно:
политически кабинет – 3 - Областен управител и заместник областни управители – 2,
Главен секретар – 1. Обща администрация – 8, специализирана администрация – 17,
като по трудово правоотношение - 10 и по служебно правоотношение – 19 служители.
Извън основната численост на персонала, по ПМС № 212/1993 г., са назначени 5
служители по трудово правоотношение – оперативни дежурни, които осъществяват
денонощно дежурство.
За постигане на непрекъснато подобрение и висок обществен резултат от
административната дейност на Областна администрация Разград, в 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. През 2018 г. е сформирана Група за самооценка,
която премина тридневно обучение 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.
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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 4 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 директор на дирекция
АКРРДС, 1 конкурс за главен експерт в дирекция АПОФУС, 1 конкурс за младши
експерт в дирекция АПОФУС, 1 конкурс за юрисконсулт в дирекция АКРРДС.
Във ВиК Асоциация са назначени : Финансов експерт във ВиК Разград и Гл.
секретар във ВиК Разград и ВиК Исперих.
Изготвен бе годишен план за задължително и специализирано обучение в ИПА за
периода януари – декември 2019 г.
Проведена бе процедура и подготовка на формулярите за всички етапи на оценяване на
служителите.
През 2019 г. са преработени всички длъжностни характеристики, във връзка с
въведената дигитална компетентност.
Направление „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Направлението 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.
Направлението 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 2019 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 разчетноплатежни 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,
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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 избори, за членове на Европейския
парламент от Република България и за общински съветници и кметове, за проверка на
получените отчети от общините за направените трансфери от администрацията на
парични средства, проверка извършените разходи за логистично осигуряване на
изборния процес и обработка на информацията и изготвяне на мемориални ордери за
счетоводните операции;
Осчетоводяване получените документи за разходите на администрацията за
произвеждане на изборите - фактури, договори, искания за необходими средства и др.
Анализ и обработка на информацията и изготвяне на мемориални ордери за
счетоводни операции, осчетоводяване на извършените разходи и изготвя извлечения
от счетоводни сметки;

 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 база промените в пазарната оценка на имотите, като при необходимост се
извършват счетоводни операции.
Проверка на пътните книжки 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;
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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.
През отчетния период личният състав, занимаващ се с отбранително-мобилизационна
подготовка води 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.
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.
Общата администрация (дирекция АПОФУС) като цяло подпомага осъществяването на
правомощията на областния управител съгласно Закона за администрацията, Устройствения
правилник на областните администрации, Административнопроцесуалния кодекс и други
нормативни актове във връзка с дейността, създава условията за осъществяване на дейността
на специализираната администрация (дирекция АКРРДС), извършва техническите дейности
по административното обслужване, изпълнява и други функции и задачи, възложени от
Областния управител.
5.ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ,
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ (АКРРДС)
Съгласно Устройствения правилник на Областните администрации, дирекцията
организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на
изпълнителната власт, в т.ч. опазването и защитата на държавната собственост на
територията на Софийска област, упражняване на контрол по законосъобразността на
актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация,
организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за
регионално развитие, секторни политики и осъществява връзка и координация с
териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на
територията на област Разград.
И през 2019 г., всички служители в дирекцията изпълняваха стриктно своите
задължения, като някои от тях изпълняваха и допълнителни задачи, извън заложените им в
длъжностните характеристики и в работните им планове. Няма неотработени преписки и
неизпълнени задачи поставени от ръководството.
Направление „Административен контрол, регионално развитие и устройство на
територията“ съдейства за осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията,
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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 2019 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 религиознопросветна дейност; етническите въпроси. Осъществяват дейностите за изпълнение на
функциите на Областния управител по устройство на територията.

Направление „Административен контрол“
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.
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 1176 бр. решения от заседания на общинските съвети на територията на
областта. За ново обсъждане са върнати 8 решения на Общински съвет Завет, Лозница,
Исперих, Самуил, Цар Калоян, като вследствие на това общинските съвети са ги
преразгледали, съобразно закона.
Върнати решения за ново обсъждане:
Решение № 500 на Общински съвет Завет, прието с Протокол № 46 от 27.09.2019г.,
относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ сграда „Комбинирана кравеферма и свинеферма“, находяща се в двора на
ПГЗ „К. Тимирязев“.
Така прието решението на Общинския съвет Завет нарушава разпоредбите на закона, тъй
като са делегирани права на директора на училището, без такава възможност за делегация да
е предвидена в закон. Съгласно чл. 14, ал. 7, във вр. с ал. 2 от ЗОС Кметът е този, който
организира провеждането на търг за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и
сключва договори. В тази посока е и приетото Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004 г. по
т.д. №ТР № 4/2002 г. на Общо събрание на съдиите на ВАС. В чл. 14, ал. 2 е посочено, „освен
ако в закон е предвидено отдаването под наем да се извършва по друг ред“. За да се приложи
това допустимо от закона изключение е необходимо съответен специален закон да
регламентира такъв друг ред за отдаване под наем на общински имот и съответно да
предвижда оправомощаване от страна на Кмета на друго лице. Законът за предучилищното и
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училищно образование, който се явява специален по отношение на Закона за общинската
собственост, не предвижда такова правомощие за директорите на училища.
Предвид горното, процедурата по провеждане на публичния търг за отдаване под наем
на недвижимия имот – публична общинска собственост следва да се открие и проведе от
Кмета на Община Завет.
Решение № 435 на Общински съвет Лозница, прието с Протокол № 67 от 25.09.2019
г. относно определяне на временно-изпълняващи длъжността Кмет на Община и Кметове на
кметства.
Считам, че при така приетото Решение на Общинския съвет не са спазени разпоредбите
на чл.42, ал. 8 и ал. 6 от ЗМСМА, както и указанията на ЦИК, обективирани в писмо № МИ06-326/19.09.2019 г.
Съгласно нормата на чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА в 7-дневен срок преди края на мандата на
кмет на община/кметство, регистриран като кандидат за кмет или общински съветник,
Общинският съвет избира временно-изпълняващ длъжността кмет.
В писмото на ЦИК ясно е посочено, че когато действащият кмет е регистриран като
кандидат за кмет или общински съветник, той задължително ползва отпуск по смисъла на чл.
161 от ИК и за времето, в което е в отпуск определя със своя Заповед за временноизпълняващ длъжността кмет един от зам.кметовете. За този период Общинският съвет не е
овластен със законова разпоредба да потвърждава заповедта на Кмета. Единствено ако няма
назначен заместник-кмет, тогава временно-изпълняващ длъжността се избира от Общинския
съвет.
Общинският съвет обаче, е задължен да избере временно-изпълняващ длъжността кмет
за периода от изтичане на мандата на действащия кмет до полагане на клетва от
новоизбрания.
Това е видно от чл. 42, ал. 8 и от горецитираното писмо на ЦИК, в което е посочено, че
„Общинският съвет не по-късно от 18.10.2019 г. – седем дни преди края на мандата, следва
да избере временно-изпълняващ длъжността кмет на община/кметство за времето от
25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.“ Такова конкретно решение с
посочване на точно този период Общинският съвет не е приел.
Решение № 735 на общински съвет Исперих, прието с Протокол № 68 от
26.09.2019г., относно определяне на временно-изпълняващи длъжността Кмет на Община и
Кметове на кметства.
Считам, че при така приетото Решение на Общинския съвет не са спазени разпоредбите
на чл.42, ал. 8 и ал. 6 от ЗМСМА, както и указанията на ЦИК, обективирани в писмо № МИ06-326/19.09.2019 г.
Съгласно нормата на чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА в 7-дневен срок преди края на мандата на
кмет на община/кметство, регистриран като кандидат за кмет или общински съветник,
Общинският съвет избира временно-изпълняващ длъжността кмет.
В писмото на ЦИК ясно е посочено, че когато действащият кмет е регистриран като
кандидат за кмет или общински съветник, той задължително ползва отпуск по смисъла на чл.
161 от ИК и за времето, в което е в отпуск определя със своя Заповед за временноизпълняващ длъжността кмет един от зам. кметовете. Единствено ако няма назначен
заместник-кмет, тогава временно-изпълняващ длъжността се избира от Общинския съвет.
Общинският съвет обаче, е задължен да избере временно-изпълняващ длъжността кмет
за периода от изтичане на мандата на действащия кмет до полагане на клетва от
новоизбрания. Това е видно от чл. 42, ал. 8 и от горецитираното писмо на ЦИК, в което е
посочено, че „Общинският съвет не по-късно от 18.10.2019 г. – седем дни преди края на
мандата, следва да избере временно-изпълняващ длъжността кмет на община/кметство за
времето от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.“ Такова конкретно
решение с посочване на точно този период Общинският съвет не е приел.
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Направление „Регионално развитие“
Поддържа се интензивна кореспонденция с общините за съдействие в областта на
културата и образованието;
Със заповед на Областния управител главен експерт в 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 дирекцията;
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
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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 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.
На 17 юли, Главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост” Светлин Симеонов от Областна администрацияРазград представи Северен Централен район за планиране на семинар на тема
„Вашите идеи за развитието на районите”, организиран от Националния център за
териториално развитие ЕАД и проведен днес в София. Семинарът е част от поредица
събития, на които се обсъждат идеи за актуализация на Националната концепция за
пространствено развитие и изготвяне на Регионални схеми за пространствено
развитие на районите. Работата по концепцията е възложена на Националния център
за териториално развитие с договор от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Светлин Симеонов оглави работна група от експерти от областите Разград, Русе,
Велико Търново и Силистра, която подготви презентацията на Северен централен
район.

Решението за сформирането на работната група бе взето на заседание на Регионалния
съвет за развитие в края на миналия месец, когато Областният управител на област
Разград Гюнай Хюсмен пое председателството на РСР на СЦР от Областния
управител на област Русе Галин Григоров.
 На 27 септември главен експерт Светлин Симеонов в Областна администрация
Разград презентира Северен централен район на семинар за политически диалог на
тема „Децентрализация и регионализация в България: Уроци от международния опит
и препоръки за България”;
 Представител на Областна администрация Разград участва на 28 ноември, на открит
урок на тема "Физика на елементарните частици", който се проведе в ПГТС „Христо
Смирненски“, гр. Разград. Директорката на ПГТС „Христо Смирненски“ е една от 38те български учители, които имаха възможността да влязат в големия адронен
колайдер в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Швейцария и да
видят какво има в „страната на елементарните частици". Тя бе участник в групата за
квалификационно обучение в ЦЕРН - ЖЕНЕВА от 29.09.2019 г. до 05.10.2019 г. по
Националната програма „Квалификация“ – 2019 година и единствен представител от
област Разград.
 На 19 септември Областна администрация-Разград бе домакин на регионална кръгла
маса, организирана от Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“
съвместно с Български Хелзински Комитет. Събитието под надслов „NO-HATE-BG:
Заедно в защита на малцинствата и в превенцията на престъпленията от омраза“ще се
проведе утре, 19 септември, в зала 712 на Областна администрация.
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 На 16 ноември, във връзка с изпълнение на дейностите по Национална програма








„Заедно за всяко дете, модул 1 „Подпомагане екипите за обхват“, главен експерт
Диана Петрова участва от 14 до 19 ноември в общините Разград, Кубрат и Исперих в
междуинституционални срещи, организирани от РУО-Разград, за обсъждане и
решаване на организационни и методически въпроси.
Главният експерт в Областна администрация Разград и секретар на Областния съвет
за превенция на домашното насилие (ОСПДН) в област Разград Светлин Симеонов
взе участие в работно посещение в град Варна за обмен на опит в сферата на
домашното насилие. Визитата, която се проведе на 12 и 13 ноември беше
организирана от сдружение „Младежки форум 2001“, гр. Разград в рамките на проект
„Искам някой да ме чуе“– подкрепа за жертвите на домашно насилие“ в изпълнение
на включената в Плана за работа на ОСПДН мярка с такава насока.
Във връзка с провеждането на Първи национален конкурс „Иноватори в
образованието”, „За учителите, които вдъхновяват“, на 11 декември, се проведе
Областен кръг на конкурса. Гл. експерт Диана Петрова бе член на Областната
комисия, определена със Заповед на Началника на Регионално управление на
образованието – Разград г-н Ангел Петков.
И през 2019 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.

Направление „Държавна собственост. Опазване и защита на
държавната собственост.“
 Управление на имоти –държавна 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.
Областният управител на Област с административен център Разград в началото на 2019
г. е управлявал общо 28 ( двадесет и осем ) държавни имота от които 23 (двадесет и три)
частна и 5 (пет) имота/част от имот - публична държавна собственост.
Имотите частна държавна собственост са на територията на общините Разград,
Завет, Кубрат, Исперих, разпределени както следва: Разград – 18, от които 5 е публична
-държавна собственост, Завет – 1, Исперих – 3 и Кубрат – 1.
 Придобиване и разпореждане с имоти–държавна собственост
Към 31.12.2019 г. в управление на Областен управител на Област с административен
център Разград са общо 27 (двадесет и седем) държавни имота, от които 22 (двадесет и
два) частна и 5 (пет) 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 – 55 (петдесет и пет), от които 35
(тридесет и пет) - частна държавна собственост и 2 (двадесет) – публична държавна
собственост.
● Отразени промени по обстоятелствата върху съставени актове за държавна
собственост – 1 (един).
 Отписване на имоти – държавна собственост
От актовите книги за имотите държавна собственост са отписани 90 бр. имота.
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 Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна
собственост.
След проверка в актовите книги за имотите държавна собственост са издадени 995 броя
удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост, като в това число
влизат издадени удостоверения за деактуване.
6.УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ
● Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради в област Разград.
Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради приключи през 2019 г. с въвеждането в експлоатация на 22
жилищни сгради в областта. Разпределението по градове е следното: гр. Разград – 10, гр.
Исперих – 4, гр. Кубрат – 4, гр. Лозница – 3 и гр. Завет – 1.
● Програма „Старт на кариерата”
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;
● 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 2019 г.
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.
 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.
 Работната програма за 2020 г. на Комуникационната стратегия на Република
България за Европейския съюз.
Областна администрация Разград организира детски празник на тема „3D Европа”,
включващ сглобяване на 16 3D пъзела на известни сгради – паметници на европейското
културно историческо наследство от европейски страни от 16 отбора от по трима
петокласници и един учител от 16 училища в област Разград. Публично информационно
събитие се проведе на 10 юни 2019 г. пред Общинския културен център в гр. Разград.
Събитието беше открито от Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен.
Сглобяването на пъзелите бе придружено от съпътстваща музикална програма, включваща
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изпълнения на млади таланти от област Разград. При приключването със сглобяването на
своя 3D пъзел всеки от учениците получи от Областния управител Гюнай Хюсмен грамота и
раничка с лакомства, за тях останаха и разноцветните тениски с логото на събитието. Малки
награди имаше и за зрителите, които отговориха правилно на въпроси, свързани със
забележителностите от 3D пъзелите. Всички 3D пъзели бяха поставени върху карта на
Европейския съюз от винил с размери 3/4 метра, около която се подредиха за снимка всички
участници. 3D пъзелите станаха част от интериора в зала 712 в Областна администрация
Разград, където се провеждат пресконференции и заседания на комисиите и съветите към
институцията.
Организирани бяха и Организирани бяха 7 културно-информационни събития във връзка
с популяризиране на европейското културно многообразие в следните читалища в област
разград: НЧ „Наука 1937“, с. Тодорово, община Исперих; НЧ „Просвета 1871”, с. Благоево,
община Разград; НЧ „Димо Арсов 1926”, с. Ловско, общ. Лозница; НЧ „Саморазвитие 1902”,
гр. Завет, общ. Завет; НЧ „Бузлуджа 2010”, гр. Разград; НЧ „Напредък 1915”, с. Юпер, общ.
Кубрат и НЧ „Христо Ботев 1913“, с. Прелез, общ. Завет.

 Включване в национални инициативи.
За 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.
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7. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ И КОМИСИИ.
В Областна администрация - Разград са изградени 19 областни съвети и комисии:




















АБ при бедствия и аварии
Областен съвет за интеграция на хората с увреждания
Жилищна комисия
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Разград
Областен съвет за 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
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

Областните съвети и комисии 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.
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Регистър на дейността на областните комисии и съвети през 2019 г.
Областна администрация Разград
Наименование
Областна
епизоотична
комисия

Дата на
провеждане
19.02.2019 г.

Председател

Секретар

Гюнай Хюсмен –
Областен
управител

Диана Петрова

09.04.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

09.07.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Взети решения

1. Да се свикат Общинските епизоотични комисии.
2. Ограничаване достъпа до пазарите на живи животни - ако се организират такива.
3. Кметовете на населени места да информират Официалните ветеринарни лекари
по общини в случай, че имат информация за нерегламентирано отглеждане на
прасета с цел изпълнение мерките по ЗВД.
4. Да се засили контрола за нерегламентирано движение на животни /без
ветеринарномедицинско свидетелство и без идентификатори/. Органите на МВР
да уведомяват ОДБХ - Разград при установяване на такова.
5. Да се инспектират местата за съхранение на труповете на отстреляните диви
свине и спазват стриктно мерките за биосигурност след острел на дива свиня
упоменати в Заповед РД 11-322/13.02.2019г. – VI т. 5-11.
Диана Петрова
1. Да се уведомят кметовете на общините Разград, Лозница и Цар Калоян да
извършат проверка, и вземат мерки за периодично почистване на зоните около
основните пътища и паркинги за почивка, през които преминават тежкотоварни
МПС или други МПС.
Да не се допуска излизане на свине по улици и сметища, и изхранване с
кухненски отпадъци, както и изхвърляне на кухненски отпадъци по сметища,
улици и около селата,
2. Да се изпрати предложение до АПИ да организират ежемесечно почистване на
бетонните контейнери по паркингите край основните пътища на територията на
областта, а където няма такива съдове за смет – да се поставят.
Диана Петрова 1. Кметовете на общини спешно да свикат заседания на общинските епизоотични
комисии, за предприемане на мерки за предотвратяване възникването на болестта
Африканска чума по свинете на територията на Област Разград.
2. Да се положат допълнително бетонни контейнери за изхвърляне на хранителни
отпадъци по паркингите и пътищата от Републиканската пътна мрежа на
територията на Област Разград, и АПИ - ОПУ да организират почистването им
два пъти месечно.
3. Да се извърши укрепване на оградата на ДЛС “Воден-Ири Хисар“.
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19.07.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

02.08.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

4. В срок до 18.07.2019 г., кметовете на населени места на територията на областта
да предоставят информация за броя на домакинствата, отглеждащи прасета в т.н.
„заден двор“, брой прасета-майки и общ брой на отглежданите прасета.
1. В Разград да бъде изградена лаборатория за изследвания на проби.
2. Да се предоставят на горските стопанства мобилни хладилни камери, в които да
се съхраняват прасетата, чиито проби още не са изследвани.
3. Ако земеделското министерство наложи забрана на лова, тя да е частична, само
по отношение на гонки за свине, не и за индивидуален отстрел на свине и на
други видове дивеч, в противен случай може да се стигне до икономически
загуби и международни проблеми, тъй като ловните стопанства имат
предварително поети ангажименти към чуждестранни клиенти.
4. Ловните дружинки да спазват мерките за превенция на АЧС, да извършват
огледи на участъците за водопой и други така, както това се прави в държавните
стопанства.
5. С министерско решение в държавните гори и с общински санкции в общинските
гори да бъде въведена забрана за посещение в горите на хора, които събират
трюфели, гъби, билки и други горски продукти, тъй като може да станат
преносители на заболяването.
6. Незабавно да се умъртвят и загробят всички прасета, които се отглеждат в т.н.
„заден двор“ и не са регистрирани.
7. Убитите диви прасета да се загробват на място, без да се изнасят от ловните
полета.
8. Всички големи свинекомплекси на територията на областта да засилят мерките за
биосигурност в обектите си.
Да се проведат срещи с кметовете на населени места, за да бъдат установени
стопаните, които отглеждат прасета в т.н. „заден двор“.
2. Областна дирекция по безопасност на храните-Разград да изготви мотивирани
писма за издаване на прокурорска заповед до Районните прокуратури, на чиято
територия се намират съответните „задни дворове“.
3. ОД МВР да организира охраната на всички входно/изходни пътища на
населените места, които са гранични зони на огнища в съседни области.
1.
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4. „Пътна полиция“ и ДАИ да извършват, съобразно правомощията си, стриктни
проверки на автомобили за нерегламентирано транспортирани животни и
животински продукти, а при установени такива случаи да уведомяват
своевременно Областната дирекция за безопасност на храните, която да извърши
унищожаване в екарисаж на нерегламентираните животни и продукти.
08.08.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

1. Кметовете на общините на територията на Област Разград да разпространят сред
населението обявените горещи телефони в горските стопанства, към които
земеделците трябва да се обърнат в случай на намерено в нивите мъртво прасе.
2. В изпълнение на Указания от Министъра на земеделието, храните и горите
Десислава Танева, да се изготвят списъци по населени места, заверени от кмета
или кметския наместник на съответното населено място, официалния лекар и от
Областния управител, с броя заклани свине от обекти тип „заден двор“ в 20километровите зони около индустриални ферми, за изплащане на обявеното
подпомагане в размер на 300 лева на двор за извършване на мероприятия по
почистване и дезинфекция на обектите.
3. В комисиите, които одобряват местата за загробване на животни, да има
представител на съответното „ВиК“-дружество.

22.08.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

1. Одобрено бе и предложение на ДГС “Воден-Ири Хисар“ да бъде разрешено да
изпълнят дейности от срочен характер - подписани още през декември 2018 г. и
февруари 2019 г. с чуждестранни ловци договори за лов на благороден елен.
2. В списъците за подпомагане за дезинфекция да бъдат включени всички стопани
от Разградска област, извършили доброволно клане на домашните си прасета,
независимо в кое населено място живеят.

27.08.2019

1. ОДБХ да извърши повторна проверка по населените места в обекти тип „заден
двор“ за наличие на прасета.
2. Списъците по населени места за подпомагане за дезинфекция в размер на 300
лева да бъдат обявени в кметствата. Представители на Областната дирекция по
безопасност на храните ще посетят населените места, където живеят стопани,
които не са представили банкови сметки, останалите ще ги получат по банков
път.
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03.09.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

10.09.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

17.09.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

01.10.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

15.10.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

1. По места да се подготвят списъци с имената и телефоните на пропусналите срока
стопани за подпомагане за дезинфекция в размер на 300 лв. и да се направи
запитване до Министерството на земеделието, храните и горите дали има
възможност за отпускане на допълнителни средства за тези случаи.
2. Обявеното бедствено положение на територията на общините Исперих, Самуил и
Завет да бъде отменено, тъй като няма нови случаи на АЧС в региона, Остават в
сила само мерките в районите на двете установени огнища – ДЛС “Воден-Ири
Хисар“ и землището на село Каменово.
1. Да се създаде комисия, която да провери допълнителните списъци със стопаните,
които са изпуснали срока за доброволно клане на животни. На следващото
заседание на ОЕК да се предоставят окончателните списъци, както и останалите
задължителни документи, подписани и подпечатани от кмета на населеното
място и ветеринарния лекар.
1. Да се изчака становище от МЗХГ, във връзка с допълнителните списъци със
стопаните, които са изпуснали срока за подпомагане за дезинфекция, след което
да се изпратят списъците.
2. Членовете на комисията коментираха и вариант да се разредят заседанията на
комисията на двуседмичен период, за това обаче също ще се потърси позиция на
МЗХГ.
1. Комисията взе решение на следната неотложна дейност на територията на ДЛСР
„Воден“: Почистване на трасе под ВЛ 110 Кv „Аспарух“. Г-н Драганов запозна
присъстващите с писмото на директора на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, от което
стана ясно, че съществуващата просека под горепосочената ВЛ 110 kV е с много
прораснали израстъци и нарушава нормалната работа на съоръжението.
2. Комисията взе решение общините Завет, Самуил и Кубрат, които не са
определили места за загробване на животни, в най-кратки срокове да посочат
терени, одобрени от комисия, съставена от представители на съответната община
(кметство), РВМС, регионална инспекция по опазване и контрол на
общественото здраве (РИОКОЗ), регионална инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ) и Басейнова дирекция за управление на водите.
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Постоянна
комисия по
заетостта към
Областния съвет
на развитие

10.12.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

23.12.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител
Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Красимира
Димитрова

13.02.2019 г.

Красимира
Димитрова

18.04.2019 г.

16.10.2019 г.

Областен съвет
по условия на
труд

23.04.2019 г.

1. Всяка институция, включена в ОЕК и представителите на общините да докладват
на всяко заседание за изпълнение решенията на комисията, за недопускане
разпространение на заразата.
2. Във връзка с настъпващите празници да продължат проверките на ОДБХ,
съвместно с ОД МВР в свиневъдни обекти тип „заден двор“, както и да се
провери пазара в гр. Кубрат за продажба на животни.
1. Областно пътно управление Разград да вземат мерки за почистване на
съоръженията за отпадъци, намиращи се на отбивките на главните пътища.
1. Съгласуван и приет държавен план–прием в профилираните и професионални
гимназии и в средните и обединените училища за учебната 2019/2020 г.,
представен от РУО Разград.
1. Приета Методика за оценка и подбор на проектни предложения за включване в
Регионалната програма за заетост на област Разград през 2019 г.
2. Оценка и класиране на подадените проектни предложения за включване в
Регионалната програма за заетост на област Разград през 2019 година.
3. Съгласувана и изпратена за утвърждаване от МТСП на Регионалната програма за
заетост на област Разград за 2019 г., изготвената от работна група, сформирана
със заповед на Областния управител.
4. Съгласувана и изпратена в Агенцията по заетостта информация за обобщените
резултати от първото за 2019 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.
1. Съгласувана и изпратена в Агенцията по заетостта информация за обобщените
резултати от второто за 2019 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.
1. Отбелязване на 28 април – Световен ден за безопасност и здраве при работа –
информация от областния координатор на РС на КНСБ, относно инициативите на
синдиката по повод 28 април.
2. Приемане на отчета за дейността на Д „Инспекция по труда” Разград през
първото 3-месечие на 2019 г. и основните приоритети в работата и́ през 2019г.
3. Приемане на информация за анализа на трудовия травматизъм в област Разград
за първото 3-месечие на 2019 г., представена от директора на ТП на НОИ
Разград.
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Областен съвет
за регионално
развитие
Областен съвет
за
сътрудничество
по етническите и
интеграционните
въпроси
Постоянна
областна
комисия за
развитие на
младежта и
спорта
Областен съвет
за енергийна
ефективност
Областен съвет
за превенция на
домашното
насилие
Областна
комисия по
безопасност на
движението по
пътищата

Гюнай Хюсмен Областен
управител
Гюнай Хюсмен Областен
управител

Светлин
Симеонов

Не е възникнала необходимост от свикването му.

Светлин
Симеонов

Не е възникнала необходимост от свикването му.

09.12.2019 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Светлин
Симеонов

Прието решение за определяне на класация на десетте най-добри спортисти, найперспективен млад състезател, най-добър треньор и най-добър отбор на област
Разград за 2019 г.

-

Гюнай Хюсмен Областен
управител
Гюнай Хюсмен Областен
управител

Светлин
Симеонов

Не е възникнала необходимост от свикването му.

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 2018 г.;
4. Приети приоритети за дейността на ОСПДН за периода 2019-2021 г.;
5. Приет план за дейността на ОСПДН за 2019 г.
Приет годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението
по пътищата в област Разград за 2018 г.
Приет План-Програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата
в област Разград през 2019-2020 г.
Приети доклади от общинските администрации относно изпълнението на
предписанията от извършените проверки за състоянието на пешеходните пътеки.
За сформиране на общински комисии за извършване на проверки на пътните
неравности.
Приет доклад за състоянието на пътно-транспортната обстановка и
административно наказателна и превантивна дейност на територията на ОДМВР –
Разград през периода от 01.01.2019 г. до 30.11.2019 г.

-

-

08.04.2019 г.

27.06.2019 г.

Гюнай Хюсмен

Акиф
Джевадил
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17.12.2019 г.

За изпълнение на мерки по БДП във връзка с указания на ДАБДП.

26.09.2019 г.

1. Във връзка с прилагането на чл.12 от Наредба 2/15.03.2002 г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, Областната комисия по транспорт приема предложението на
Община Разград за съгласуване на промени в МР 17101 на автобусна линия Бургас –
Разград от РТС. Часа на тръгване от Автогара Бургас „Запад” от 15.00 часа на 13.15
часа а часа на тръгване от автогара Разград не се променя. Разписанието се
изпълнява целогодишно.
2. Във връзка с прилагането на чл.12 от Наредба 2/15.03.2002 г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, Областната комисия по транспорт приема предложението на
Община Кубрат за съгласуване на нов курс по автобусна линия Русе – Бисерци от
Републиканската транспортна схема, с час на тръгване от автогара „Юг” гр. Русе –
16.10 и обратно от с. Бисерци – 06.30. Разписанието да се изпълнява от понеделник
до събота (без неделя).
За закриване на 5 маршрутни разписания (МР) от областната транспортна схема по
автобусни линии Кубрат – Исперих, Кубрат – Завет, Кубрат – Сушево, от квотата на
община Кубрат.

Областна
комисия по
транспорт

06.03.2019 г.

Гюнай Хюсмен

Акиф
Джевадил

Постоянна
комисия по
продажба и
замяна на имотидържавна
собственост

Брой
заседания: 5
бр.

Гюнай Хюсмен

Невин
Емирова

Брой взети решения: 8 бр.
По-важни решения на комисията:
1. Решения, взети във връзка с целесъобразното управление на материалната
база – предоставяне за управление, ползване и под наем.
2. Утвърждаване и приемане на първоначални цени за провеждане на търгове
/за наем, продажба/.
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РАЗДЕЛ III:

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация Разград за 2019 г.
1
Цели за 2018 г.

1.Оптимизация на
провежданата политика,
чрез реализиране
приоритетите на
правителството на
регионално ниво –
координиране на
областната, регионалната и
националната политика.

2
Дейности

Участие в заседания на РСР на СЦР на
планиране;
Включване за разглеждане на заседания на
СРС на СЦР на значими въпроси за област
Разград.

3
Резултат

Разгледани и обсъдени важни
въпроси на заседания на РСР на
СЦР.

4
Индикатор за изпълнение

Индикатор
за целево
състояние
/заложен в
началото на
2018 г./

Индикатор
за текущо
състояние /
отчетен в
края на
2018 г./

100%

100%

5
Индикатор за
самооценка
1.напълно
постигната цел
/100 %/
2.задоволително
постигната цел
/50 и над 50 %/
3.незадоволително
постигната цел
/ под 50 %/

Напълно
постигната цел
/100 %/
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2. Eфективно
управление на
човешките
ресурси в Областна
администрация Разград.

Осигуряване на съгласуваност на целите на
ОА с целите на раб. планове на
служителите.

Осигурена 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.

Извършване на атестирането, въз
основа на степента на постигане
на целите от индивидуалния
работен план и на показаните
компетентности.

100%

100%

Напълно
постигната цел
/100 %/

Кариерно развитие на
служителите
3. Установяване на
незаконосъобразните
решения на общинските
съвети и недопускане на
изпълнението им

Контрол за законосъобраност на актовете
на органите на местното самоуправление

Установяване на
незаконосъобразните решения на
общинските съвети и
недопускане на изпълнението им

100%

100%

Напълно
постигната цел
/100 %/

4.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.

Организиране на заседания и работни
срещи на Областен съвет за интеграция на
хората с увреждания.

Ефективно работещ Областен
съвет за интеграция на хората с
увреждания

100%

100%

Напълно
постигната цел
/100 %/

Координация по изпълнението на
Областната стратегия за развитие
на социалните услуги в област
Разград 2016 –2020 г.
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5. Продължаване
изпълнението на
Националната
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради в
област Разград.

Събиране, обобщаване, извършване на
контрол и предоставяне на информация на
управляващия орган

Постигнато по
100%
-високо ниво на
енергийната
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради и намалени разходи
ди за енергия.
Подобрени експлоатационни
характеристики и удължен
жизнен цикъл на сградите.

100%

Напълно
постигната цел
/100 %/

100%

Напълно
постигната цел
/100 %/

Осигурени условия на жизнена
среда в
съответствие с
критериите за
устойчиво
развитие.
6. 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.

Провеждане на консултации за състава на
РИК-Разград
Осигуряване на помещение на РИК и
необходимото техническо и материално
обезпечаване

Нормално протичане на изборния
100%
процес

Взаимодействие и координация на
дейностите между Министерски съвет
(МС), Централната избирателна комисия
(ЦИК), общинските администрации и РИК
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7.Подкрепа за
равен достъп до
качествено образование,
приобщаване и личностно
развитие на децата
и учениците.

1. Разработване
на Областна
стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците
(2019 –2020) на територията на област
Разград.

Подобрена
координация и
сътрудничество на областно
ниво и планирани дейности
за подкрепа за
личностно развитие на деца
та и учениците в Област Разград

100%

100%

Напълно
постигната цел
/100 %/

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.
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8. Подобряване на
административно
обслужване на гражданите и
бизнеса,чрез електронно
управление.

Надграждане и подобряване на системата за
електронен документооборот на Областна
администрация – Разград.

Подобряване на ефективността
на работа и качеството на
услугите.

100%

100%

Напълно
постигната цел
/100 %/

50%

50%

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50 %/

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

9. Ефективно
управление, разпореждане,
стопанисване и опазване на
държавната собственост.

Стопанисване и опазване на
държавната собственост.
Генерален ремонт на две от
новопридобитите и емблематични сгради в
Разград – Джамия „Магбул Ибрахим паша“
и бившата сграда на ДНА.

Поддържане на регистри на
имотите държавна
собственост.

Създадена добра организация и
условия за
ефективно и ефикасно
Надзор, актуване и поддържане в актуално
управление на държавната
състояние на регистрите на имоти държавна собственост
собственост.
Срочно обслужване на ФЛ и ЮЛ,
Извършване на оглед на състоянието
имащи правен интерес от
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на имотите държавна собственост на
отдадените под наем, предоставени за
ползване и управление имоти относно
стопанисването и ползването по
предназначение на същите.

снабдяване с удостоверение,
относно статута на недвижим
имот
Стопанисване и опазване на
държавната собственост.

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 социалноикономическо развитие и подобряване на бизнес климата на територията на област Разград.
В контекста на това считам, че изминалата 2019 година може да се определи като успешна за Областна администрация Разград и
че посоката на ангажираност, и дейност на администрацията следва да остане същата. През изтеклата 2019 година бяха постигнати
много добри резултати при реализирането на ежегодните основни цели пред администрацията бяха следните:
 Оптимизация на провежданата политика, чрез реализиране приоритетите на правителството на регионално ниво –
координиране на областната, регионалната и националната политика – в периода: 01.07.2019 – 31.12.2019 г.
Регионалният съвет развитие на Северен централен район (РСР на СЦР) беше председателстван от Областния управител на
област Разград. Проведени бяха две заседания на РСР на СЦР. Организирана бе стратегическа консултация на представители
на Световната банка с членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Областният управител
участваше в работата на Комитетите за наблюдение на сегашните Оперативни програми и в Тематичните работни групи за
разработване на Оперативните програми за новия програмен период. Изпълняваше се Стратегията за развитие на област
Разград 2014-2020 г. и областните секторни стратегии;
 Подобряване на административно обслужване на гражданите и бизнеса, чрез електронно управление – системата за
електронен документооборот на Областна администрация Разград бе надградена и подобрена. Работеше се за подобряване на
ефективността на работа и качеството на услугите и за повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса.
Предприети бяха мерки за осигуряване на прозрачност и отзивчивост. Осигурени бяха достъпни и ясни процедури за
обслужване.
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 Ефективно управление, разпореждане, стопанисване и опазване на държавната собственост – създадена бе добра
организация и условия за ефективно и ефикасно управление на държавната собственост. Извършен бе 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. Част от имотите бяха предоставени за управление или
в собственост на общини и ведомства. Извършени бяха разпореждания с имоти държавна собственост чрез търг и по реда на
чл. 36 от ЗС и чл. 55 от ЗДС. Поддържаха се регистри на имотите държавна собственост. Утвърден бе механизъм за
контрол по изпълнението на договорите, сключени от Областния управител.
Обслужвани бяха в срок ФЛ и ЮЛ, имащи правен интерес от снабдяване с удостоверение, относно статута на недвижим
имот. След проведена обществена поръчка на 28.01.2019 г. бе подписан договор с фирма „Стройкомерс ТТ“ ЕООД с предмет
„Инженеринг - проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при
консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“ на стойност 1 979 030 лв. без ДДС. С
постановление на Министерски съвет от 27.12.2019 г. бяха отпуснати 30 процента авансово плащане по договора с избрания
изпълнител, представляващи 712450 лева. По този начин стартира реставрацията на емблематичната сграда на джамията,
която е паметник на културата от национално значение и отскоро е под управлението на Областния управител;
 Подкрепа за равен достъп до качествено образование, приобщаване и личностно развитие на децата и учениците –
изготвен бе отчет за изпълнението на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца та и учениците (2017 –
2018 г.). Разработена беше Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците (2019 –2020 г.).
Подобрена бе координация и сътрудничество на областно ниво и планирани дейности за подкрепа за личностно развитие на
деца та и учениците;
 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. – създадена бе добра организация и всички задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на
изборите бяха изпълнени качествено и в срок. Проведени бяха консултации за състава на РИК Разград. Осигурено бе
помещение на РИК и необходимото техническо и материално обезпечаване. Постигнато много добро взаимодействие и пълна
техническа, ресурсна и методическа обезпеченост. По този начин бе осигурено нормално протичане на изборния процес;
 Осъществяване на ефективен контрол по законосъобразостта на актовете и действията на органите на местното
самоуправление и местната администрация – осъществен бе контрол за законосъобразност на актовете на органите на
местното самоуправление. Изготвен бе регистър на незаконосъобразните решения на ОбС, реакцията по тях и крайния
резултат от контрола;
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 Продължаване изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради в област Разград – изпълнени бяха необходимите дейности по събиране, обобщаване, извършване на контрол и
предоставяне на информация на управляващия орган. Приключи изпълнението на всички договори за саниране на
многофамилни жилищни сгради в област Разград. Постигнато бе по-високо ниво на енергийната ефективност на санираните
многофамилни жилищни сгради и бяха намалени разходите за енергия. Подобрени бяха експлоатационните характеристики
и беше удължен жизненият цикъл на санираните сгради. Осигурени бяха по-добри условия за живот на гражданите в
санираните сгради в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
 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 – осигурени бяха условия за ефективното функциониране на Областната комисия за интеграция на хората с
увреждания. Преведени бяха 5 заседания на ОКИХУ. Изготвени бяха план и отчет за дейността на ОКИХУ. Подобрена беше
координацията и взаимодействието на институциите и организациите, работещи за интеграцията на хората с увреждания в
област Разград, вкл. за изпълнението на дейностите в тази насока, включени в Стратегията за развитие на социалните услуги
в област Разград 2016 – 2020 г.;
 Eфективно управление на човешките ресурси в Областна администрация Разград – осигурена беше съгласуваност на
целите на ОА с целите на работните планове на служителите. Осигурени бяха условия за повишаване на професионалната
компетентност и за кариерно развитие на служителите. 5 служители с включиха в обучения, организирани от ИПА. 6
служители бяха повишени в ранг. Нямаше подадени възражения от оценените служители след атестирането.
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1. РАЗДЕЛ ІІІ: ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА 2020 г.
Цели за 2020 г.

1.Провеждане
на ефективна
регионална
политика за
стимулиране
на устойчивото
социалноикономическо
развитие на
област Разград.

Стратегически цели

Стратегически
документ

Дейности

Устойчиво и
балансирано
регионално
развитие,
намаляване
на
междурегио
налните,
вътрешнорег
ионалните и
междуобщи
нски
различия

Програма за
управление на
правителството на
Република
България за
периода 2017-2021
г. – Приоритет 5:
Балансирано
регионално
развитие.

1.Изпълнение на Областна стратегия
за развитие на област Разград (20142020 г.) и на областни секторни
стратегии като: Стратегия за развитие
на социалните услуги в област
Разград (2016 – 2020 г.), Стратегия на
област Разград за интегриране на
ромите (2012-2020 г.), Областна
стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в
област Разград (2019-2020 г.),
Областна стратегия за подобряване на
безопасността на движението по
пътищата (2011-2020 г.), ежегодни
планове за развитие на младежта.

Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода 2012-2022

2.Осъществяване на мониторинг и
оценка на изпълнението на
Областната стратегия за развитие на

Срок

Януаридекември
2020 г.

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

Стратегическо
планиране на
регионалното
развитие на област
Разград.

Брой
проведени
заседания на
РСР на СЦР 0

Брой
проведени
заседания на
РСР на СЦР - 4

Ефективност на РСР
на СЦР и засилена
роля на ОУ при
реализиране на
регионалните и
секторните политики
на ниво NUTS 2 и на
областно ниво.

Брой
проведени
заседания и
работни
срещи на
областни
комисии и
съвети – 0

Разгледани и
обсъдени важни
въпроси за област
Разград.

Брой
актуализиран
и областни
секторни

Брой
проведени
заседания и
работни срещи
на областни
комисии и
съвети – 0
Брой
актуализирани
областни
секторни
стратегии – 3
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Регионален план
за развитие на
СЦР 2014-2020

Областна
стратегия за
развитие на област
Разград (20142020 г.) и
областни секторни
стратегии
Работната
програма за 2020
г. на
Комуникационнат
а стратегия на
Република
България за
Европейския съюз.
ЗРР
ППЗРР

област Разград (2014-2020 г.) и на
областните секторни стратегии.

3.Актуализиране на областни
секторни стратегии: разработване на
Областна стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и
учениците в област Разград (20212022 г.), План за развитие на
младежта в област Разград за 2020 г.
и Областна стратегия за БДП в област
Разград (2021-2030 г.)
4.Подпомагане дейността на РСР на
СЦР съобразно приетия план за
работата му и взаимодействие със
секретариата на Регионалния съвет за
развитие на СЦР.
5.Организиране и провеждане на
заседания на Областния съвет за
развитие (в случай, че продължи да
функционира съгласно новия ЗРР) и
на действащите съвети и комисии.
При отпадане на ОСР, създаване на
комисии към Областния управител, с
членове представители на областна
администрация, общините и
териториалните звена.

стратегии – 0

Създадена
организация и
ефективно работещи
областни съвети и
комисии.
Създадени условия и
механизми за
ефективно
изпълнение
задължението на
областните
управители да
провеждат
държавната политика
в областта и
координират работата
на органите на
изпълнителната власт
и на техните
администрации на
територията на
областта и
взаимодействието им
с местната власт.

Брой отчети
на
териториални
звена,
отчитащи се
пред
Областния
управител –
0.
Брой
съвместни
инициативи с
НПО – 0.

Брой отчети на
териториални
звена,
отчитащи се
пред
Областния
управител –
20.
Брой
съвместни
инициативи с
НПО – 0.

Брой писма за
Брой писма за
подкрепа – 0; подкрепа – 3;
Брой
инициативи,
проекти и
дейности по
стимулиране
на социалноикономическ

Брой
инициативи,
проекти и
дейности по
стимулиране
на социалноикономическот
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6.Провеждане на заседания на
областни съвети и комисии.
7. Постигане на добра координация
с териториалните структури на
изпълнителната власт за
провеждане на политиката за
развитие.
8.Организиране процеса на
получаване и преглеждане на отчети
на териториални звена, отчитащи се
пред Областния управител.

ото развитие
на област
Разград – 0.

Брой
реализирани
комуникацио
нни
инициативи –
0.

о развитие на
област Разград
– 5.

Брой
реализирани
комуникацион
ни инициативи
– 1.

9.Активно сътрудничество с
неправителствения сектор.
10.Иницииране и участие в
инициативи, проекти и дейности по
стимулиране на социалноикономическото развитие на област
Разград.
11.Изпълнение на комуникационни
инициативи в рамките на Работната
програма за 2020 г. на
Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския
съюз.
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2.
Осигуряване
на
законосъобра
зно
изпълнение
на
правомощият
а на
Областния
управител

1.Спазване
на
върховенств
ото на
закона като
като
задължителн
о условие за
добрата
бизнес и
публична
среда.
2.Упражнява
не на
постоянен
администрат
ивен
контрол

Програма за
управление на
Правителството на
Република
България за
периода 2017-2021
г.
Закон за
администрацията

1.Предоставяне на своевременна
информация и становища до
областния управител по промените в
нормативната уредба.
2.Водене и поддържане на актуален
регистър на вътрешните нормативни
документи.
3.Упражняване на текущ контрол за
законосъобразност на актовете на
органите на местното самоуправление
на територията на област Разград.
Спиране и връщане за
преразглеждане на
незаконосъобразни решения на
общинските съвети. Проверена
законосъобразност на всички
предоставени административни
актове на кметовете на общини.

Януаридекември
2020 г.

Законосъобразни и
ефективни
управленски
решения.
Осъществен
ефективен и ефикасен
контрол по
законосъобразността
на решенията на
общинските съвети и
актовете на
кметовете.
Установяване на
незаконосъобразните
решения на
общинските съвети и
недопускане на
изпълнението им.

Брой доклади
и становища,
изготвени от
юристите в
ОА Разград
по промени в
нормативната
уредба – 0.

Брой доклади
и становища,
изготвени от
юристите в ОА
Разград по
промени в
нормативната
уредба – 5.

Брой
проверени
решения – 0.

Брой
проверени
решения –
100%.

Брой
изготвени
становища по
всички
постъпили
решения на
ОбС – 0.

Брой
изготвени
становища по
всички
постъпили
решения на
ОбС– 20.
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Изготвени становища
по постъпилите
решения на ОбС.

4.Изготвяне на регистър на
незаконосъобразните решения на
ОбС, реакцията по тях и крайния
резултат от контрола

Изготвяне на писма
за връщане на
незаконосъобразните
решения за ново
обсъждане или за
оспорването им по
съдебен ред.

Брой върнати
за
преразглежда
не решения
на ОбС.
0

Намален брой на
върнатите за
преразглеждане
решения на ОбС.

3. Ефективно
управление,
разпореждане,
стопанисване и
опазване на
държавната
собственост.

Защита на
държавната
собственост
и
обществения
интерес на
територията
на
Област
Разград.

Програма на
правителството на
Р България.
Устройствен
правилник на
Областните
администрации
и Закон за
държавната
собственост.

1. Прилагане на адекватни мерки за
управление на имотите - държавна
собственост, включени в активите на
ОА Разград, с грижата на добър
стопанин.
2.Успешно реализиране на
планираните за 2020 г. дейности по
изпълнение на договора за
реставрация на новопридобитата от
ОА Разград емблематична сграда в
гр. Разград – паметник на културата
от национално значение – Джамия
„Магбул Ибрахим паша“ .
3.Надзор, актуване на имоти
държавна собственост.

Януари –
Декемвр
и
2020 г.

Защита на
държавната
собственост.
Поддържане на
регистри на
имотите държавна
собственост.
Създадена добра
организация и
условия за
ефективно и
ефикасно
управление на
държавната
собственост

Брой върнати
за
преразглеждан
е решения на
ОбС.
100%
произнасяне
по
образувани
административ
ни
производствa
по оспорване
на ИАА на
кметове.

Брой
комплектован
и преписки за
съставяне на
АДС.

100% комплектовани
преписки за
съставяне на
АДС.

Брой
комплектован
и преписки за
отписани
имот

100% комплектовани
преписки за
отписани имот

Брой
стартирани и
изпълнени
процедури.

100%
стартирани
процедури –
при настъпила
необходимост.
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4.Поддържане в актуално състояние
на регистрите на имоти държавна
собственост.
5.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.

Срочно обслужване
на ФЛ и ЮЛ, имащи
правен интерес от
снабдяване с
удостоверение,
относно статута на
недвижим имот

Брой
управлявани
от Областен
управител
имоти държавна –
собственост.

100%
ефективно
управлявани
от Областен
управител
имоти –
държавна
собственост
спрямо
съществуващи
те
обстоятелств

6. Разпореждания с имоти държавна
собственост, включени в активите на
ОА Разград, чрез търг и по реда на
чл.36 от ЗС и чл.55 от ЗДС.
7.Извършване на проверка за наличие
на правен интерес и
законосъобразност по подадени
заявления за издаване на
удостоверение.

Брой на
извършените
разпореждани
я с имоти
държавна
собственост
чрез
търг и по
реда на
чл.36 от ЗС и
чл.55 от ЗДС
– 0.

Брой
предоставени
имоти за

Брой на
извършени
разпореждания
с имоти
държавна
собственост
чрез
търг и по реда
на
чл.36 от ЗС и
чл.55 от ЗДС –
100% при
възникнала
необходимост.
Брой
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управление
или в
собственост
на общини
и ведомства –
0.
Брой
извършени
обстоятелстве
ни проверки.
Брой
отразени
промени в
регистри.

предоставени
имоти за
управление
или в
собственост на
общини
и ведомства.

100 %
извършени
обстоятелствен
и проверки
при изискани
такива.
100% отразени
промени.
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4. Поддържане
нивото на
прозрачност и
отчетност на
резултатите от
дейността на
администрация
та.

Осигуряване
на
публичност,
наблюдение
и контрол
върху
организация
та и
дейността на
държавната
администрац
ия за
постигане на
ефективност
в нейната
работа
Осигуряване
на единен
източник на
информация
на органите
на
изпълнителн
ата власт

Закон за
администрацията

1.Събиране, систематизиране и
попълване на информация в ИИСДА

Наредба за
Административни
я регистър

2.Поддържане на актуална
информация в Административния
регистър.

Наредба за
административнот
о обслужване

3.Създаване на цялостна организация
на приемните дни на Областния
управител.

Програма за
управление на
Правителството на
Република
България за
периода 2017-2021
г.
Приоритет
„Развитие на
електронното
управление“

4.Редовно публикуване на
информация за дейността на
Областна администрация Разград в
интернет страницата на
администрацията, в социалните
мрежи и в местните медии.
5.Разглеждане на заявления за достъп
до обществена информация и
подготовка на акт в сроковете и по
реда на
ЗДОИ.
6.Провеждане на стажове и практики
в администрацията на студенти и
ученици.
7.Публикуване в „Портала за
отворени данни“ към МС.

Януаридекември
2020 г.

Изготвен Годишен
доклад за
състоянието на
администрацията.
Изготвена
самооценка на
административното
обслужване в ССАО.
Актуална база данни
за структура,
конкурси и
административни
услуги.
Създаване на
цялостна
организация на
приемни дни /в
съответствие с
решенията на
ОУ и ЗОУ/ и
водене на
регистър за
дейността.

Брой отчети и
доклади – 0.

Брой отчети и
доклади – 3.

Брой
проведени
приемни/
изнесени
приемни
дни – 0.
Брой
публикации в
интернет
страницата на
ОА Разград –
0

Брой
проведени
приемни/
изнесени
приемни
дни – 24.
Брой
публикации в
интернет
страницата на
ОА Разград –
60

Брой
публикации в
местни медии
–0

Брой
публикации в
местни медии
– 60

Брой
разгледани
заявления и
подготвени
актове
заповед за
отказ
или
предоставяне
на
информация
– 0.

Брой
разгледани
заявления и
подготвени
актове заповед
за отказ или
предоставяне
на
информация 100% от
постъпилите.
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8.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.
9.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 обществен съвет за
превенция и противодействие на
корупцията.

Осигуряване на
еднакви условия
за достъп,
законност,
откритост,
достоверност и
пълнота при
предоставяне на
обществена
информация.
Сътрудничество с
учебни заведения.
Привличане на
евентуални
кандидати за
работа след
дипломиране.

Брой учащи
преминали
стаж –
0; Брой
проведени
стажове и
практики по
вид – 0.

Брой учащи
преминали
стаж.
Брой
проведени
стажове и
практики по
вид.

Брой
обработени
предложения/
сигнали от
граждани – 0.

Брой
обработени
предложения/с
игнали от
граждани – 5.

Подобряване на
достъпа за
информация на
граждани и
бизнеса с цел
повишаване на
прозрачността.
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5. Подобряване
предоставянето
на
административн
и услуги и
ефективен
диалог с
потребителите,
укрепване на
административн
ия капацитет

1.Повишава
не на
качеството
на
предоставян
ите
администрат
ивни услуги.
2.
Предоставян
е
по
електронен
път
на
качествени,
икономичес
ки
ефективни и
лесно
достъпни
администрат
ивни
комплексни
услуги на
гражданите
и
бизнеса, по
отзивчив,
прозрачен и
ефективен
начин.

Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.
Стратегия за
развитие на
електронното
управление на Р
България –
2017-2021 г.
Концепция за
подобряване на
административнот
о
обслужване в
контекста на
принципа на
„Едно гише“.
Стратегически
план за дейността
на Областна
администрация
Разград за
периода 20182020 г.
Общи правила за
подобряване
работата на
областните

1.Увеличаване броя на
административните услуги,
предоставени по електронен път.

Бързо и качествено
предоставяне на
административни
услуги на
гражданите.

Брой
реализирани
администрати
вни услуги –
0.

Брой
реализирани
административ
ни услуги –
1200.

3.Изпълнение на въведената през
2019 г. нова административна услуга
– издаване на заверки-апостили.

Спазване на
законоустановените
срокове за
предоставяне на
административни
услуги.

Брой
реализирани
електронни и
комплексни
услуги – 0.

Брой
реализирани
електронни и
комплексни
услуги – 40

4.Анализ на механизмите за обратна
връзка с потребителите на
административни услуги, с оглед
повишаване на нейната ефективност и
устойчивост.

Прозрачност и
отзивчивост,
достъпни и
ясни процедури за
обслужване.

Брой
издадени
заверкиапостили – 0.

Брой издадени
заверкиапостили –
300.

5.Повишаване експертния капацитет,
квалификация и специфична
компетентност на служителите в ОА
Разград, работещи с потребителите на
административни услуги.

Повишаване на
удовлетвореността
на гражданите
и бизнеса при
нула броя
просрочени преписки.

2.Надграждане и подобряване на
системата за електронен
документооборот на
ОА Разград.

6.Анкетиране на потребители.

Януаридекември
2020 г.

Брой справки
от
деловодната
система по
електронен
път – 0.
Брой анкети с
потребители
на
администрати
вни услуги –
0.

Брой справки
от деловодната
система по
електронен път
– 5.
Брой анкети с
потребители
на
административ
ни услуги – 1.

Брой обучени
служители – 4.

70

3.Повишено
доверие на
държавните
и
общински
органи,
гражданите
и ЮЛ
на
територията
на
областта.
4.Високо
ниво на
компетентно
ст на
служителите
в ОА
Разград,
работещи с
потребители
те на
администрат
ивни услуги.

администрации
Закон за
електронното
управление

Брой обучени
служители –
0.

Вътрешни правила
за реда и
организацията на
административнот
о обслужване на
граждани в
Областна
администрация
Областна
стратегия за
развитие на област
Разград 2014-2020
приоритет 2
„Повишаване на
административния
капацитет “
Годишен план за
обучение на
държавните
служители за 2020
г.
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6. Развитие на
професионални
те и личностни
компетентност
и на
служителите в
ОА Разград

Изграждане
на
динамична
администрац
ия,
развиваща
експертния
потенциал,
ориентирана
към
потребности
те на
обществото
и към
постигането
на резултати
Подобряване
управлениет
о на
човешките
ресурси в
съответствие
с
нормативна
уредба
в областта
на
държавната
служба.

Програма на
1.
правителството на
Р България
2.
3.
Закон за
държавния
служител

1.Ефективно управление на
човешките ресурси в ОА.
2.Осигуряване на съгласуваност на
целите на ОА с целите на раб.
планове на служителите.

3.Подобряване на атестирането като
Наредба за
непрекъснат процес от страна на
условията и реда
служителите с ръководни длъжности
за оценяване
и с акцент върху йерархията на
изпълнението на
целите и подобряване качеството на
служителите в
изпълнението.
държавната
4.
администрация
4.Повишаване професионалните
умения и квалификацията на
Стратегия за
служителите в Областната
развитие на
администрация.
държавната
администрация
5.Участие на служителите от ОА в
2014 - 2020 г.
специализирани обучения.
Годишен план за
обучение на
държавните
служители за 2020
г.

6.Участие на служителите от ОА в
работни срещи за обмен на опит.
7.Повишаване в ранг и длъжност
служителите в ОА –Разград.
8.Стимулиране на екипната работа на
служителите при провеждане на
мероприятия, организирани от ОА –
Разград.

Януари –
Декември
2020 г.

Осигурена
съгласуваност на
целите на ОА с
целите на раб.
планове на
служителите
Приведени в
съответствие с
нормативната уредба
документи на
служителите.

95%
съгласуванос
т

Извършване на
атестирането, въз
основа на
степента на
постигане на
целите от
индивидуалния
работен план и на
показаните
компетентности.
относно работата
на оценяваните.

Брой
служители –
повишени в
ранг;

Повишаване
професионалните
умения и
квалификацията на
служителите в
Областната
администрация.

Брой
подадени
възражения
от
оценяваните
служители –
0.

Брой
служители,
преминали
обучение
чрез ИПА – 0.
Брой
служители,
преминали
други
обучения – 0.
Брой
служители,
участвали в

95%
съгласуваност
0 бр. подадени
възражения от
оценяваните
служители – 0.
Брой
служители –
повишени в
ранг;
Брой
служители,
преминали
обучение чрез
ИПА – 5.
Брой
служители,
преминали
други
обучения – 5.
Брой
служители,
участвали в
работни срещи
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Усъвършенс
тване и
укрепване на
институцион
алния
капацитет на
областно и
местно ниво
за
подобряване
на
процесите
на
управление.

Кариерно
развитие на
служителите.

работни
срещи за
обмен на
опит – 0.

Изпълнени задачи
при работа в екип на
служители от ОА
Разград/междуинстит
уционални екипи.

Брой
създадени
екипи – 0.
Брой
тиймбилдинг
и – 0.

за обмен на
опит – 0.

Брой
създадени
екипи – 3.
Брой
тиймбилдинги
– 1.

73

7.
Осигуряване
на
добро
управление
на ОА Разград.

Подобряване
процеса на
управление
на ОА
Разград
и
повишаване
доверието
на
общественос
тта

Стратегически
план на ОА
Разград 20192021г.
Програма за
управление
на правителството
2017-2021 г.
Стратегия за
развитие на
електронното
управление
2014-2020 г.

1. 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. Актуализиране и
оптимизиране на бюджетните
разходи.
2.Функции на финансов контрольор, с
осъществяване на предварителен
контрол и изготвяне на необходимите
за това документи.
3.Управление на риска (Комисия по
управление на риска).

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.

4. Планиране и отчитане дейността на
ОА
5.Функциониране на внедрената в ОА
Разград система за управление на
качеството Обща рамка за оценка
(CAF - Common Assessment
Framework). Изпълнение на Плана за
подобряване на административната
дейност на ОА Разград.

Януари –
Декемвр
и
2020 г.

Осъществяване
на ефективен
контрол върху
разходите.
Постигане на
ефективно,
ефикасно и
икономично
разходване на
бюджета на ОА
Разград.
Повишаване
ефективността
на работа в
администрацията.
Повишаване
ефективността
на работа в
администрацията;
Стриктно
спазване на
утвърдени ВНД
за планиране и
отчитане.

Брой
контролни
листи – 0.

Работни
срещи
Поддържане
на
рискрегистър
Отчети на
дирекции
АКРРДС и
АПОФУС

Брой
контролни
листи за
всички
необходими
случаи.
Поддръжка на
актуален
регистър на
финансовия
контрольор.
Работни срещи
– мин 2 бр.
Риск-регистър
– 1 бр.

Отчети на
дирекции
АПОФУС и
АКРРДС – 2
бр.

Отчет за
дейността на
Изготвен отчет
ОА Разград за за дейността
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6.Утвърждаване на механизъм за
контрол по изпълнението на
договорите, сключени от Областния
управител.
7.Изпълнение на Концепцията за
социална отговорност на ОА Разград.
8.Намаляване на кореспонденция
та на хартиен носител.
9.Осъществяване на текущ сроков
контрол с цел намаляване броя на
просрочените преписки.
10.Провеждане на процедури по ЗОП.
11. Актуализация на софтуерното
обезпечение на сървърите и
компютрите в ОА Разград.
Актуализация и поддръжка на
хардуера.

Законосъобразно и
целесъобразно
разходване на
бюджетни
средства

2019 г.;

Законосъобразно
провеждане на
процедури по
ЗОП.

Аналитичен
доклад за
дейността на
ОА Разград за
2019 г.;

Осъвременени
системи за
поддръжка на
WEB
съдържание,
повишаване на
надеждността и
бързодействието
им.
Подобряване на
сигурността
на мрежовата
инфраструктура.

Разработени
цели на ОА
Разград за
2020 г.;
Изготвен
годишен план
за дейността
на ОА
Разград за
2020 г.
Брой
изпълнени
дейности от
Плана за
подобряване
на
администрати

на ОА Разград
за 2019 г. – 1
бр.;

Изготвен
Аналитичен
доклад за
дейността на
администрация
та за 2019 г.
за сайта на ОА
Разград;
Разработени
цели на ОА
Разград за
2020 г.
Изготвен
годишен план
за
дейността на
администрация
та за 2020 г. –
1 бр.
Брой
изпълнени
дейности от
Плана за
подобряване
на
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вната дейност
на ОА
Разград.

административ
ната дейност
на ОА Разград.

Брой
реализирани
дейности от
Концепцията
за социална
отговорност
на ОА
Разград – 0.

Брой
реализирани
дейности от
Концепцията
за социална
отговорност на
ОА Разград –
6.

Относителен
дял на
приключенит
е
в срок
преписки
спрямо
общия бр.
регистрирани
преписки –
0%

Относителен
дял на
приключените
в срок
преписки
спрямо общия
бр.
регистрирани
преписки. мин.96%

Брой
проведени
процедури и
сключени
договори за

Брой
проведени
процедури и
сключени
договори за
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8.Провеждане
ефективна
превантивна
дейност и
защита на
населението
при бедствия,
аварии и
опазване
на
обществения
ред

Създаване
на
териториале
н резерв по
региони, в
подчинение
на областни
управители
и кметове,
който да се
използва при
природни
бедствия,
крупни
аварии и
катастрофи.

Програма за
управление на
правителството на
Република
България за
периода 2017-2021
г.

1.Подобряване на превантивната
дейност и готовността за реагиране
при бедствия чрез по-ефективни
превантивни мерки и по-висока
степен на готовност за реагиране при
бедствия.
2.Повишаване нагласата за
съдействие при дейностите по
намаляване на риска от бедствия на
регионално ниво.
3. Ефективно планиране защитата на
населението при бедствия и аварии на
областно ниво.
4.Постоянна и устойчива връзка с
дежурните ОСС.

Януари –
Декемвр
и
2020 г.

възлагане на
обществени
поръчки - 0

възлагане на
обществени
поръчки.

Брой
подадени
информации
за актуална
обстановка.

Брой подадени
информации за
актуална
обстановка.

Участие в
национални и
регионални програми.

Брой
осъществени
проверки по
постъпили
преписки.

Брой
осъществени
проверки по
постъпили
преписки

Поддържане на
актуален Областен
план за защита при
бедствия.

Брой
доклади.

Брой доклади.

Брой
заседания.

Брой
заседания.

Брой учения.

Брой учения.

Подобрена
комуникация и
координация с
отговорните
институции и
организации.

5.Наврeменно актуализиране на
планове и състава на щаба.
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РАЗДЕЛ V. Заключение:
През 2019 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 2019 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 2019 г. резултати, с цел създаване на условия за
запазване на положителните тенденции и насърчаване устойчивото социалноикономическо 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.
През 2019 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.
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