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I. ВЪВЕДЕНИЕ
В съответствие на разпоредбите на чл. 63 от Закона за администрацията, Годишният
доклад на Областна администрация Разград за 2021 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, Стратегия за развитие на
Областна администация Разград 2021 – 2023 г. и Интегрираната териториална стратегия за
развитие на Северен централен район за периода 2021-2027 г.:
Стратегически цели, заложени в Стратегия за развитие на Областна администация
Разград 2021 - 2023 г.:
Стратегическа цел 1. Поддържане на блансирано и устойчиво териториално развитие.
Стратегическа цел 2. Ефективно управление на държавната собственост.
Стратегическа цел 3. Осигуряване на прозрачност и укрепване доверието на гражданите и безнеса.
Стратегическа цел 4. Осигуряване териториалната цялост и незивисимост на страната.
Стратегическа цел 5. Стратегическо планиране, управление, мониторинг и оценка на
регионалното развитие в област Разград.
Стратегическа цел 6. Вътрешноорганизационно развитие на Областна администрация
Разград.
Стратегическа цел 7. Изпълнение на концепция за социална отговорност на Областна
администрация Разград.
Стратегически цели, заложени в Стратегията за развитие на държавната администрация:
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 Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район за периода 2021-2027 г.:
ПРИОРИТЕТ 1: Икономически подем и трансформация;
ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на човешкия потенциал и постигане на социален растеж;
ПРИОРИТЕТ 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност.
Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република
България 2019 – 2025 г.
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, а именно: „Областна администрация Разград – ефективна и модерна администрация от европейски
тип, следваща модерен стил на управление и философия, способна да отговори на очакванията на гражданите и бизнеса и да допорнесе за ускоряване социалноикономическото развитие на област Разград“.
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Дейността на Обласния управител и на Областна администрация Разград през 2021
година се осъществи в условия на пандемия от коронавирусната инфекция. Управлението на кризисната ситуация с COVID-19 беше на дневен ред през цялата година.
Основен приоритет в работата на администрацията бяха организирането и провеждането на нормални, честни, прозрачни и демократични избори в област Разград, при
стриктно спазване на законовите разпоредби. Освен за планираните редовни избори за народни представители в 45-то Народно събрание, които бяха проведени на 04.04.2021 г. беше осъществена организационно-техническата подготовка и за извънредните избори за народни
представители в 46-то Народно събрание, проведено на 11.07.2021 г., вторите извънредни за за
народни представители в 47-то Народно събрание и първи тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведни на 14.11.2021 г. и вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 21.11.2021 г.
Областна администрация Разград спечели второ място в категория „Социална отговорност“ на Конкурса за добри практики в администрацията за 2020 г. с практиката
„Областен съвет за превенция на домашно насилие в област Разград“, създадена заедно
със СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“.
През 2021 г. продължи изпълнението на проекта за реставрацията на националния
паметник на културата – джамията „Ибрахим паша“ в град Разград. По проекта, който е
на стойност 2 374 836 лв., осигурени от държавния бюджет, се извършва консервация, реставрация и адаптация на джамията „Ибрахим паша“. Строително-ремонтните дейности се извършват от търговищката фирма „Стройкомерс - ТТ” ЕООД. Завършен е първият етап от укрепването на сградата, като е използвана за първи път в България уникална технология с хоризонтално поставяне в зида на метални елементи по цялото протежение на три от стените. Тази
технология са препоръчали консултанти от ЮНЕСКО.
През 2021 г. продължи градежът на църквата „Свети Цар Борис-Михаил Покръстител“ в град Разград.
Областният управител и Министерството на отбраната подкрепиха родолюбивата инициатива за изграждане в град Разград на Военен мемориал на поделенията, съществували в
Разградския гарнизон в периода 1878 – 2009 г. На 6 май – в Деня на храбростта и празник на
Българската армия, беше направена символична първа копка на изгаждането на паметника. До
края на 2021 г. беше реализиран първия етап от градежа на паметника – изпълнението на неговата конструктивна част.
През 2021 г. Областна администрация Разград, съвместно с Регионалния експертноконсултативен и информационен център „Читалища” – Разград организира участието
на област Разград в конкурса за попълване на Националната система „Живи човешки
съкровища – България“ за 2021 г. Предложението на нашата област бе везбарката Николинка Ангелова, майстор на капанската шевица. Кандидатурата беше одобрена и Николинка Ангелова бе вписана в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”. По този начин област Разград е сред областите в
страната с най-много вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство живи човешки съкровища – три на брой. Останалите две са „Хъдрелез – алиански карнавални игри от с. Бисерци” и традицията „Срещнали се два буенеца – питали са” на
Народно читалище „Напредък – Юпер 1915”-село Юпер.
През 2021 г. продължи изпълнението на редица секторни стратегии в област Разград.
Част от тях бяха актуализирани.
Освен това дейността на администрацията беше ориентирана и към изпълнението на
вменените й функции:


предоставяне на качествени административни услуги;



извършване на контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети и актовете на кметовете;
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повишаване на капацитета за намаляване на риска от бедствия на институционално и местно ниво;



търсене на възможности за разширяване на взаимодействието с местната власт и
регионалните структури на централната власт;



ограничаване на безработицата чрез активно участие в програмите за осигуряване на заетост;



ефективно извършване на дейности по превенция и противодействие на корупцията.
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.
През изминалата година, всички служители в администрацията положиха усилия и допринесоха за изпълнение на стратегическите цели на администрацията в съответствие с правителствената политика при изпълнение на своите задължения.
II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ И ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ОТ ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

II.I. ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ
КАБИНЕТ.
През 2021 г. в Областна администрация Разград работиха два политически кабинета. От 01.01.2021 г. до 19.05.2021 г. бе ръководена от редовния с областен управител Гюнай
Хюсмен и заместник областни управители – Нурие Црънгалова и Евгени Драганов. От
20.05.2021 г. до 31.12.2021 г. Областна администрация бе ръководена от служебния с областен управител Иван Борисов и заместник-областни управители Драгомир Златев и Найден
Късов.
Тези ръководства осигуряваха 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.
Основен приоритет бе осъществяване на организационно-техническата подготовка
и произвеждането на редовните избори за парламент на 04.04.2021 г., извънредните избори
за парламент на 11.07.2021 г., вторите извънредни за парламент и първи тур на изборите за
президент и вицепрезидент на 14.11.2021 г. и вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г. Към тези избори бе подходено с особено внимание и прецизност към
закона.
Най-голямото предизвикателство за Областния управител беше управлението на
кризисната ситуация с пандемията от COVID-19. През 2021 г. продължи работата на създадения през 2020 г. Областен кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград. Проведени бяха 4 заседания на Щаба (вкл. и онлайн заседания), като в резултат на това беше постигната добра координация и синхрон в работата на отговорните институции и организации.
Паралелно с това продължи прилагането на мерки срещу разпространението на африканската чума по свинете и инфлуенцата по птиците. Провеждаха се радовни заседания на
Постоянната областна епизоотична комисия.
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Развитието на транспортната инфраструктура в област Разград беше другия основен
приоритет на Областния управител. През 2021 г. стартира ремонта на няколко участъка от републиканската пътна мрежа в област Разград:


Превантивен ремонт на 18,497 км от републикански път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан“ на стойност 14 395 787,49 лв. с ДДС.



Превантивен ремонт на републикански път III-4902 "II-49 - Побит камък - Завет –
III- /Веселец/ в участъка от км 0+000 до км 28+761, обща дължина на участъка
28,761 км на стойност 18 970 516,60 с ДДС.



Превантивен ремонт на републикански път III-2102 "Граница с ОПУ Русе - Юпер
– Божурово - Бисерци–ІІ-49” от км 18+545 до км 31+125, с обща дължина на участъка 12,580 км на територията на ОПУ – Разград на обща стойност 8 613 290,34
лв. с ДДС.
Председателството на областните съвети и комисии към Областния управител беше
един от основните ангажименти на политическия кабинет.
Безопасността на движението по пътищата и през 2021 г. беше основен акцент от
работата на Областния управител. Организирана беше изложба по БДП в няколко училища
в областта. Поставяни бяха билборди, свързани с БДП. В интернет страцината на Областна
администрация Разград бяха публикувани интерактивни уроци за деца по безопасността на
движението по пътищата и учебно помагало за деца с основните пътни знаци.
Друг аспект на дейността на областния управител беше тясното му сътрудничество
с неправителствения сектор в област Разград. Реализирани бяха редица съвместни инициативи и доброволчеки акции с неправителствени организации от областта. Областният управител осигури писма за подкрепа за няколко полезни за социално-икономическото развитие на
областта ни проекта на неправителствени организации.
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.
Наред с тези приоритетни задачи, през отчетния период работата на политическия кабинет 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.
В този смисъл, за отчетния период са реализирани следните дейности:
ЯНУАРИ
•
На 04.01.2021 г. лицензирана фирма почисти паметника на Христо Ботев в градския
парк в Разград. Инициативата е на областният управител Гюнай Хюсмен. Тя бе осъществена с
подкрепата на „Алфа Хим“ ЕООД Разград. При почистването са спазени всички изисквания за
отстраняване на замърсяванията, без да бъде увредена повърхността на монумента. Обновено
е и пространството около него.
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•
На 06.01.2021 г. Областната администрация в Разград се преклони пред живота и делото на гениалния поет и революционер Христо Ботев. Областният управител Гюнай Хюсмен и
заместник-областният управител Нурие Црънгалова поднесоха венец пред паметника на Ботев
в градския парк. В церемонията, посветена на 173-та годишнина от раждането на великия българин, взе участие и заместник-областният управител Евгени Драганов.
•
На 15.01.2021 г. областният управител Гюнай Хюсмен бе официален гост на церемонията за откриване на обновения „Център за работа с деца на улицата“ в разградския ЖК „Орел“.
Сградата на центъра е реновирана, оборудвана и обзаведена по проект на стойност 989 999, 98
лв, финансиран по ОП „Региони в растеж“. На церемонията присъстваха кметът на общината
Денчо Бояджиев, председателят на местния парламент Стоян Ненчев, заместник-кметовете
Мирослав Грънчаров, Добрин Добрев и Руска Вътева. Областната администрация бе представена още от заместник-областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов.
•
На 20.01.2021 г. областният управител Гюнай Хюсмен се срещна с общественика Мариян Цанев, който алармира, че затлаченото корито на река Бели Лом в района на село Дряновец носи риск за питейната вода в Разград и околните населени места. Двамата отидоха на
място, за да се запознае областният управител със същността на проблема. Огледът показа, че
наистина коритото е обрасло с храсти и дървета, а на някои участъци са се образували прагове, които забавят течението на реката. По тази причина утайките, съдържащи се във водите от
пречиствателните станции, се наслояват на дъното. Има също утаяване на различни химикали,
а протичат и гнилостни процеси. Областният управител се ангажира да търси решение на
проблема.
•
На 21.01.2021 г. областният управител Гюнай Хюсмен посети Отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ и поздрави екипа с професионалния празник - Деня на родилната помощ. Областният управител поднесе живо цвете на всички дами и
им благодари за хуманния и благороден труд. Той им пожела здраве, лично щастие и професионални успехи.
•
На 22.01.2021 г. областният управител Гюнай Хюсмен, заедно със заместниците си Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, посети ОУ „Елин Пелин“ в с. Стражец. На среща с колектива на училището Хюсмен се ангажира да търси възможности за изграждането на вътрешни
тоалетни в училището. Той обеща да помогне с осигуряването на първо време на 10 лаптопа,
както и на 4 климатика, които да са алтернатива на печките с твърдо гориво, използвани в
„Елин Пелин“.
•
Областният управител Гюнай Хюсмен бе потърсен за съдействие от изпълнителния
директор на неправителствената организация „Център за съзидателно правосъдие“ Георги
Милков. „В момента няма напредък за откриване на Кризисния център за жертви на домашно
насилие в Стражец. Не се наблюдава взаимодействие между институциите по темата за разкриване на защитено място за жертвите на домашно насилие в Лудогорието. Липсва заинтересованост и инициатива от местната власт“, се казва в писмо на Милков до Областния управител. На 22.01.2022 г. Хюсмен посети Центъра в Стражец, заедно със заместниците си Нурие
Црънгалова и Евгени Драганов. Областният управител се ангажира да търси възможности да
бъдат оборудвани работните помещения на „Кризисен център за жертви на домашно насилие
и трафик“ и „Консултативен център по проблемите на домашното насилие“.
•
На 27.01.2021 г. областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе официален гост
на тържествената сесия на Общинския съвет, посветена на Деня на Разград. В нея участие взеха кметът на община Разград Денчо Бояджиев, председателят на местния парламент Стоян
Ненчев и общинските съветници.
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ФЕВРУАРИ
•
На 10.02.2021 г. областният управител на Разград Гюнай Хюсмен прие новия директор
на ОД на МВР – Разград старши комисар Константин Костов. В работната среща участваха и
двамата заместник-областни управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов. В разговора бе
засегната темата за остарелия сграден фонд на ОД на МВР и необходимостта от подобряване
на условията за обслужване на гражданите в Паспортна служба, служба „Миграция“ и КАТ.
•
На 12.02.2021 г. областният управител Гюнай Хюсмен връчи печата на РИК – Разград и
ключа за помещението, в което ще работи комисията, на нейния председател Хубан Соколов
/ПП ГЕРБ/. Съставът на РИК бе определен от ЦИК, след като представителите на политическите партии, участвали в консултациите, не стигнаха до споразумение.
•
На 19.02.2021 г. Областна администрация - Разград се преклони пред паметта на Васил
Левски. Заместник-областният управител Евгени Драганов и главният секретар Михаил Тодоров взеха участие в церемонията по отбелязване на 148 години от гибелта на Апостола в двора
на ОУ „Васил Левски“ в Разград.
МАРТ
•
На 03.03.2021 г. областният управител Гюнай Хюсмен участва в тържествата за Националния празник 3 март. От името на Областна администрация той поднесе венец пред Войнишкия паметник на площад „Възраждане“ в Разград и се преклони пред отдалите живота си
за свободата на България.
•
На 04.03.2021 г. областният управител на Разград Гюнай Хюсмен даде личен пример и
се имунизира срещу COVID-19. Ваксинацията бе направена в имунизационния кабинет в
МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в 15 часа.
•
На 04.03.2021 г. държавата отпусна 1,2 милиона лв. за довършване на строителните
работи по реставрацията на джамията „Ибрахим паша“ в центъра на Разград. Така областният
управител Гюнай Хюсмен продължава да изпълнява поетите ангажименти за възстановяването на паметника на културата. Хюсмен участва в редовното правителствено заседание, на което бе взето решението за отпускане на средствата.
•
На 17.03.2021 г. държавата отпусна с постановление на Министерския съвет 82 700 лв.
за почистване на коритото на река Бели Лом в участъка от пречиствателната станция до с.
Дряновец. За осигуряване на финансирането съдейства областният управител Гюнай Хюсмен.
•
На 25.03.2021 г. главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров, като
ръководител на техническия екип за вота за Народно събрание на 4 април, ескортира бюлетините до Областна администрация Разград. Изборните книжа бяха съхранявани в администрацията под полицейска охрана до разпределянето им по общините.
•
На 31.03.2021 г. общините в региона получиха бюлетините и изборните книжа за парламентарния вот на 4-ти април. Те бяха раздадени по график в Областна администрация, за да
не се допуска струпването на повече хора в ситуацията на пандемия.
АПРИЛ
•
На 12.04.2021 г. областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе удостоен с почетен
кортик от Централно военно окръжие. Призът се дава за „дългогодишна отлична съвместна
работа между Военно окръжие – Разград и Областна администрация, за оказано съдействие
при популяризиране на военната професия и издигане престижа на въоръжените сили на Република България“.
•
На 26.04.2021 г. областният управител Гюнай Хюсмен награди победителите в ученическия футболен турнир, организиран от ПГСС „Хан Аспарух“ в Исперих.
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МАЙ
•
На 06.05.2021 г. , Ден на храбростта и празник на Българската армия, Областният управител Гюнай Хюсмен направи първа копка на Военния мемориал на гарнизон Разград.
•
На 20.05.2021 г., новият областен управител на област Разград Иван Борисов встъпи в
длъжност. Той бе посрещнат от досегашния областен управител Гюнай Хюсмен с организирана официална церемония по предаване на властта. Борисов заяви, че основен приоритет в работата му ще бъде организирането и провеждането на нормални, честни, прозрачни и демократични избори в област Разград, при стриктно спазване на законовите разпоредби, както и
прекратяване на констатирани на минали избори порочни практики.
•
На 21.05.2021 г. областният управител Иван Борисов връчи печата на Районна избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – Разградски (РИК – Разград) и ключа за помещението, в което ще работи комисията, на нейния председател Хубан Соколов /Коалиция
„ГЕРБ –СДС“/. Съставът на РИК бе определен от Централната избирателна комисия с решение № 63-НС от 20 май 2021 г., след като представителите на политическите партии, участвали в консултациите, не стигнаха до споразумение.
•
На 24.05.2021 г. главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров участва в тържествата за Деня на българската азбука, просвета и култура. От името на администрацията той и директорът на дирекция АПОФУС Светлин Симеонов поднесоха венец пред паметника на учениците на Светите братя Кирил и Методий на площад „Възраждане”.
•
На 25.05.2022 г. областният управител Иван Борисов започна поредица от срещи за
осигуряване на възможно най-честни, прозрачни и демократични избори за 46-то Народно
събрание на 11.07.2021 г. За седмица той се срещна с кметовете на общини в региона и началниците на Районните полицейски управления по места.
•
На 31.05.2022 г. областният управител Иван Борисов представи на пресконференция
своя екип. Двамата му заместници са Найден Късов и Драгомир Златев. Късов ще е с ресор
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, а Златев
– ще отговаря за дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на
собствеността“.
ЮНИ
•
На 02.06.2021 г. областният управител Иван Борисов се преклони пред паметта на гениалния поет и революционер Христо Ботев и всички загинали за свободата и независимостта
на България. Борисов и неговият заместник Найден Късов поднесоха венец пред паметника на
Ботев в градския парк.
•
На 02.06.2021 г. Областният щаб за борба с коронавируса прие пакет от мерки, с които
да бъде активизиран и разширен процесът за ваксинация срещу COVID-19. Заседанието води
областният управител Иван Борисов, който е и председател на структурата.
•
На 02.06.2021 г. областният управител Иван Борисов поздрави детска градина „Митко
Палаузов“ за 60 годишния й юбилей. Той и заместникът му Найден Късов бяха гости на празника в Общинския културен център /ОКЦ/.
•
На 09.06.2021 г. областният управител на Разград Иван Борисов бе официален гост на
откриването на Пролетните празници на науката и V-томладежко експо в Русенския университет „Ангел Кънчев“. С него бе и заместник-областният управител Найден Късов.
•
На 17.06.2021 г. областният управител участва в работна среща за организационнотехническата подготовка за вота. В срещата участваха още представители на Областна администрация, общините в региона, РИК, ОД на МВР и „Информационно обслужване“.
•
На 23.06.2021 г. областният управител Иван Борисов прие в Областна администрация
младите гвардейци от Айтос и техните гости от Румъния, които водят своята подготовка в Разград.
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ЮЛИ
•
На 04.07.2021 г. областният управител Иван Борисов изиска от общинските администрации в региона да представят списъците на гласоподавателите с трайни увреждания, подали
заявления да упражнят правото си на вот в секция с подвижна избирателна кутия. Поводът са
две жалби до Областна администрация от „ГЕРБ-СДС” и „Демократична България”, както и
огромният брой на въпросните заявления в областта.
•
На 05.07.2021 г. главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров, като
ръководител на техническия екип за вота на 11 юли за Народно събрание, ескортира бюлетините до Областната администрация. Изборните книжа останаха под денонощна полицейска
охрана в Областна администрация.
•
На 08.07.2021 г. общините в региона получиха в Областна администрация Разград изборните книжа и бюлетините за вота за Народно събрание на 11 юли. Това стана по предварително изготвен график и в присъствието на областния управител Иван Борисов.
АВГУСТ
•
На 02.08.2021 г. областният управител Иван Борисов посети „Национално Изложение и
Фестивал на Малината Лозница 2021“. Той поздрави инициаторите, организаторите, домакините и гостите на събитието.
•
На 02.08.2021 г. областният управител Иван Борисов гостува на Николинка Ангелова,вписана в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на
нашата страна „Живи човешки съкровища – България”. Николинка Ангелова му показа своеобразния музей на капанските традиции, подреден в дома й.
•
На 08.08.2021 г. Съюзът на слепите в България удостои с юбилейна грамота Областна
администрация Разград. Мотивите за жеста са „За принос в развитието на организацията, социално приобщаване на хората със зрителни увреждания и повишаване качеството на техния
живот“. Поводът за награждаването е 100 годишния юбилей на сдружението. Грамотата е
подписана от председателя на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев.
•
На 12.08.2021 г. бе завършено почистването на коритото на река Бели Лом в участъка
от Западна индустриална зона на Разград до село Дряновец. Дейността бе възложена от Областна администрация с обществена поръчка, с прогнозна стойност 78 300 лв. Средствата са
отпуснати с постановление на МС.
СЕПТЕМВРИ
•
На 01.09.2022 г. областният управител Иван Борисов посети джамията „Ибрахим паша“, за да види на място как вървят строителните работи по реставрацията й. Той бе придружаван от двамата си заместници Драгомир Златев и Найден Късов.
•
На 03.09.2021 г. областният управител Иван Борисов поздрави лично носителката на
бронзов медал по борба от олимпиадата в Токио Тайбе Юсеин. Борисов бе в родното село на
известната спортистка Мъдрево, където в нейна чест бе организирано тържествено посрещане.
•
На 06.09.2021 г. Областният управител на Разград Иван Борисов призовава хората в
областта да участват електронно в предстоящото преброяване на населението и жилищния
фонд. “В епидемична ситуация електронното преброяване е безопасно, както за гражданите,
така и за преброителите. То е максимално опростено и ще отнеме не повече от 20 минути”,
аргументира се Иван Борисов.
•
На 06.09.2021 г. заместник-областният управител Драгомир Златев участва в тържествата за Деня на съединението - 6-ти септември. От името на Областна администрация той
поднесе венец пред Войнишкия паметник на площад „Възраждане“ в Разград и се преклони
пред делото на героите, осъществили Съединението на Княжество България и Източна Румелия.
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•
На 14.09.2021 г. посланикът на Република Турция в нашата страна Айлин Секизкьок,
пристигна на първото си посещение в региона. „Бизнесът у нас проявява сериозен интерес към
инвестиции в България и в частност в област Разград“, заяви тя на срещата с областния управител Иван Борисов и неговия екип.
•
На 17.09.2021 г. областният управител Иван Борисов откри в ОУ „Никола Вапцаров“ в
Разград изложба с плакати, посветени на безопасността на движението по пътищата. „Тази
изложба ще бъде показана и в другите училища в града. Вие децата сте най-голямото ни богатство и затова ние възрастните правим всичко възможно, за да ви предпазим“, заяви областният управител.
•
На 22.09.2021 г. заместник-областният управител Драгомир Златев участва в тържествата за Деня на независимостта в Разград. Те се проведоха на площад „Независимост”, тъй
като на това място преди 113 години е прочетен в града Манифестът на цар Фердинанд, с който България обявява своята независимост от Османската империя.
•
На 27.09.2021 г. областният управител Иван Борисов връчи на председателя на РИКРазград Хубан Соколов трите печата, с които комисията ще работи, както и ключа за осигуреното за нея помещение. Церемонията се проведе в зала 712 на Областна администрация.
ОКТОМВРИ
•
На 11.10.2021 г. Областната комисия „Военни паметници“ на свое онлайн заседание
реши заявки за ремонтиране на общо три военни паметника в Разградско през 2022 г., както и
за довършителни дейности по скулптурната група на Военния мемориал в областния център,
да бъдат изпратени в Министерството на отбраната. Председател на комисията е заместникобластният управител Найден Късов.
•
На 15.10.2021 г. областният управител Иван Борисов поздрави младежите на БЧК в
област Разград със 100 годишния юбилей на националната младежка структура към хуманитарната организация. Поздравителния адрес от Борисов връчи Светлин Симеонов, директор на
дирекция АПОСУФ в Областна администрация.
•
На 20.10.2021 г. американци от Екип за гражданско сътрудничество, рота „Браво“ , 415ти батальон, посетиха Кризисния център за жертви на домашно насилие в Стражец. Началникът на екип 1521 в организацията капитан Даниел Майуро се срещна и разговаря там с двамата заместник-областни управители на Разград Драгомир Златев и Найден Късов.
НОЕМВРИ
•
На 01.11.2021 г. областният управител Иван Борисов и неговите заместници Драгомир
Златев и Найден Късов се преклониха пред делото на народните будители на техния ден – 1
ноември. От името на областната администрация те поднесоха венец пред къщата музей
„Станка и Никола Икономови“.
•
На 03.11.2021 г. областният управител Иван Борисов прие в кабинета си председателя
на 45-то и 46-то Народното събрание на Република България и водач на листата на ПП „Има
такъв народ“ в 18-ти Разградски многомандатен избирателен район за предстоящите парламентарни избори – Ива Митева. На срещата беше обсъден ходът на организационнотехническата подготовка в област Разград за насрочените за 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание.
•
На 04.11.2022 г. главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров, като
ръководител на техническия екип за вота на 14 ноември 2021 г. ескортира бюлетините за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за парламентарните избори, до
Областна администрация Разград. Те бяха оставени за съхранение под денонощна полицейска
охрана в администрацията.
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•
На 19.11.2021 г. главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров, като
ръководител на техническия екип ескортира бюлетините за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, до Областната администрация. Те бяха разпределени на общините заедно с изборните книжа.
ДЕКЕМВРИ
•
На 22.12.2021 г. най-силно представилите се през отиващата си 2021 година спортисти
на област Разград получиха своите награди - плакети на специална церемония в Областната
администрация. Гост на събитието, което се провежда за юбилейната двадесета поредна година, бе Елеонора Гурбанова, представител на Министерството на младежта и спорта, експерт за
областите Русе, Разград и Силистра.
II.II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 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 Областния 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, 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.
1. ОТЧЕТ НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ,
ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ (АПОФУС)
 ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ АПОФУС
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.
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;
- вътрешноорганизационно развитие на администрацията.
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 НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“
Дирекция АПОФУС 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 2021 година в електронната деловодна система са регистрирани 4 334
бр. преписки, (от тях по електронния обмен са регистрирани общо 1 812 преписки, от които
входящите са 1 100, а изходящите 712). Издадени са 5 бр. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Регистрирани са също така и 1 145 бр. удостоверения по обстоятелствена проверка, че
имотът не е държавна собственост. Издадени са още и 53 бр. АДС / Акт за държавна собственост/.
С Постановление № 9 от 18.01.2019 г. на МС удостоверяването на документи по реда,посочен в Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестраннипублични актове, се извършва от Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието, Националния център за информация и документация и областните администрации
в качеството им на органи, оправомощени от Република България да издават удостоверението
по чл. 3, ал. 1 от тази конвенция, считано от 01.01.2019 г. До тази дата услугата се е изпълнявала от Министерство на външните работи. За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в Областна
администрация Разград за административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE
на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации” са издадени са 2
835 броя удостоверения APOSTILLE.
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“ с обработването на входящата и изходящата кореспонденция.
През 2021 г. административното обслужване на гражданите и бизнеса беше реорганизирано и изцяло съобразено с необходимостта от спазване на стриктни противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирусната инфекция.
Центърът за административно обслужване (ЦАО) се намира на осмия етаж на сградата на
Община Разград, в която функционира Областна администрация Разград. С цел спазване на
противоепидемичните мерки и за улесняване достъпа до административни услуги, на партерния етаж на сградата, в която функционира Областна администрация Разград бе обособено
Гише за заявяване и получаване на документи, в което се обслужват всички потребители на
административни услуги. По този начин не се налага на гражданите да посещават седмия и
осмия етаж на сградата, където се помещава Областна управа. Осигурени са дезинфекционни
материали. На всеки посетител в сградата се измерва телесната температура.
Всички основни административни услуги, предлагани от Областна администрация Разград се предоставят и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване
(ССЕВ) чрез ПИК на НАП или НОИ или квалифициран електронен подпис (КЕП).
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Актуализирана беше Хартата на клиента на административните услуги, предоставяни от
Областна администрация Разград, съгласно препоръките на разработеното Ръководство с правила и насоки за разработване на Харта на клиента и на собствени стандарти за качество на
административното обслужване в публичната администрация, разписано по Проект „Повисоко качество на административното обслужване, чрез въвеждане на повисоки стандарти и
подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“, финансиран от Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и одобрено с акт на Министерския съвет от 1 април 2020 г.
Съгласно изискванията на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните
правила за реда и за организацията на административното обслужване в Областна администрация Разград, администрацията ни използва различни начини за осъществяване на обратна
връзка с потребителите. Най-основните начини за събиране на информация за удовлетвореността на клиентите на Областна администрация Разград – on-line анкета на тема “Оценка на
качеството на административното обслужване”, която е на интернет страницата на администрацията и анкетни карти, които са на разположение на „Едно гише“ за всички потребители на
административни услуги на администрация. Въз основа на извършените проучвания се изготвя
годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Областна администрация Разград.
С цел качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на гражданите и бизнеса, интернет страницата на администрацията се обновява с актуална информация. На нея 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. Освен това
редовно се публикуват новини относно дейността на Областна администрация Разград във
фуйсбук страницата на администрацията.
От 2020 г. системата за документооборот е приведена в съответствие с единния
технически протокол, утвърден от председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“. Областна администрация Разград е активен участник в обмена на електронни съобщения от 27.02.2018 г.
Със заповед на Областния управител един от служителите в дирекция АПОФУС 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 служител от администацията 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.
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 НАПРАВЛЕНИЕ „ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОБСЛУЖВАНЕ“
1. Обществени поръчки
Чрез ЦАИС ЕОП е обявено възлагане на обществена поръчка с предмет: „Почистване на
коритото на р. Бели Лом от дървета, дънери, храсти и битови отпадъци извън границите на
урбанизираната територия, по обособени позиции", включваща три обособени позиции:


Обособена позиция № 1 „Почистване на коритото на р. Бели Лом от дървета, дънери, храсти и битови отпадъци в землището на с. Дряновец“;



Обособена позиция № 2 „Почистване на коритото на р. Бели Лом от дървета, дънери, храсти и битови отпадъци в землището на с. Осенец“;



Обособена позиция № 3 „Почистване на коритото на р. Бели Лом от дървета, дънери, храсти и битови отпадъци в землището на с. Гецово и гр. Разград“.
С избраните изпълнители бяха сключени договори, които бяха изпълнени успешно.
През 2021 г. продължи изпълнението на договор 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“ от избрания с проведена
процедура за избор на изплънител на обществена поръчка фирма „Стройкомерс ТТ“ЕООД.
Договорът за възлагане на обществената поръчка е на стойност 1 979 030 лв. без ДДС.
2. Процесуално представителство:
През 2021 г. юристите от Областна администрация Разград извършиха процесуално
представителство на одминистрацията в две дела.
3. Право на достъп до обществена информация
През отчетния период, в Областна администрация Разград беше създадена добра организация за прилагане на Закона за достъп до обществен информация. През 2021 г. са постъпили
5 искания за достъп до обществена информация. През отчетния период не бяха констатирани откази за достъп до обществена информация. Актуализирани са ”Вътрешни правила за достъп до обществена информация”, съгласно измененията в ЗДОИ. Изпълнява се функция администратор-модератор на Платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от
ЗДОИ, възложено със заповед на областен управител. Изготвен е годишен отчет и списък на
категориите информация по чл. 15а от ЗДОИ, които са публикувани на сайта на администрацията.
4. Отговори на предложения/сигнали от граждани и институции
Броят на обработени предложения/сигнали от граждани и институции е 88.
5. Изготвяне на съгласувателни становища по предоставени проекти на нормативни актове
Изготвени съгласувателни становища от юристите в Областна администрация Разград по
предоставени проекти на нормативни актове съгласно чл. 34, ал. 1 от УПМСНА – 4 броя.
Освен това юристите в Областна администрация Разград извършиха следните дейности:
 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.
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 При осъществяване на контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети








и кметовете на седемте общини на територията на област Разград са разгледани всички
депозирани протоколи (редовни и извънредни заседания) с решения на общински съвети.
Във връзка с контрола за законосъобразност на административните актове, действията
или бездействията на кметовете на общини в областта, за отчетния период са разглеждани жалби от физически/ юридически лица.
За периода са разгледани и приключени преписки по жалби на физически и юридически лица по реда на Административно процесуалния кодекс.
С оглед необходимостта от организиране и осигуряване управлението на имотите и вещите – държавна собственост, предоставени на Областния управител, е осъществено
участие в процедури по ЗДС и ППЗДС за отдаване под наем на същите.
За периода са осъществени участия във всички комисии или съвети, назначени от Областния управител или от друг орган на изпълнителната власт, в т.ч. в Съвет по осиновяване към РДСП Разград, изразявани са становища по проекти на нормативни актове,
предложения за изменение на законодателството и на правилата за дейността на администрацията като цяло; извършено е съгласуване на актове на администрацията и изготвяне на заповеди, пълномощни, писма, становища, договори и отчети, обработка на
жалби и сигнали, архивиране на предходни периоди.
По програма „Старт на кариерата“ продължи стража в Областна администрация Разград на младши специалист с юридическо образование, на който бяха възлагани задачи
и работа, специфични за дейността на дирекцията.

 НАПРАВЛЕНИЕ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
Експертът „Човешки ресурси“ в дирекция АПОФУС сигурява воденето на служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки; изготвя поименното
разписание на длъжностите и работните заплати в съответствие с трудово законодателство,
подава уведомления за сключени договори и прекратени такива в НАП; архивира личните досиета на служители с прекратени правоотношения, съгласно нормативните изисквания; участва в дейностите по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики; изготвя и осигурява формуляри за оценка на изпълнението на служителите; изготвя заповеди за промяна на ранг; участва в конкурсни комисии за избор и назначаване на нови 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 др.
През 2021 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.
През отчетния период не са правени промени на длъжностното разписание на основен щат
на Областна администрация Разград.
Изготвена бе процедура и документация за провеждане на конкурси за назначаване на
държавни служители в Областна администрация Разград: 1 конкурс за юрисконсулт в дирекция АКРРДС (държавна собственост).
Във ВиК Асоциация са назначени: Финансов експерт във ВиК Разград и Гл.авен секретар във ВиК Разград и ВиК Исперих.
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Изготвен бе годишен план за задължително и специализирано обучение на служителите
от Областна администрация Разград в Институтът по публична администрация /ИПА/ за периода януари – декември 2021 г. въз основа на личните планове за обучение подадени от служителите в администрацията.
С оглед настъпилата в страната пандемична обстановка, голяма част от планираните
присъствени обучения до края на годината, бяха преработени, от страна на ИПА, за провеждане в изцяло електронна форма.
През 2021 г. обучение в ИПА преминаха 14 служители на Областна администрация Разград. Те са се включили 22 броя обучения. Получени са 39 броя сертификати за успешно завършени обучения.
Областна администрация Разград се включи в инициативата на ИПА „Учеща ли е вашата
администрация?“. Резултатът от извършеното проучване и самооценка показа, че Областна
управа Разград е сред администрациите, постигнали най-високи резултати в Рейтинга на учещите администрации за 2021 г.
Проведена бе процедура и подготовка на формулярите за всички етапи на оценяване на
служителите.
 НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА“
В Областна администрация Разград е създадена необходимата организация за поддържане
на добро финансово управление, ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс.
Към 31.12.2021 г. изразходените по бюджета средства са в рамките на утвърдения план и
не е допуснат преразход на средства по бюджетните показатели „Персонал“,“ Издръжка“ и
„Капиталови разходи“.
Стриктно са спазени дадените указания за разходване на средствата за електронно управление.
Спазен е принципа за текущо начисляване на всички извършени разходи. Осигурена е
проследимост, пълнота и достоверност на първичната информация, генерирана от съответните
счетоводни сметки, с цел осигуряване на увереност за предоставяне на надеждни данни.
Поетите нови ангажименти и задължения са финансово обезпечени. Няма поето задължение и извършен разход без осъществен предварителен контрол, съгласно СФУК.
Осигурена строга и ясна отчетност като всеки разход е финансово и документално обоснован и своевременно отразен в счетоводната система при стриктно спазване на правилата от
СФУК.
Извършва се ежемесечно наблюдение и анализ на касовото изпълнение на бюджета, по
бюджетни показатели, параграфи и подпараграфи.
Съставени са 12 броя ежемесечни отчети за касовото изпълнение.
Периодично на всяко тримесечие се прави подробен анализ на изпълнението на бюджета,
по политики и програми, като са извършени следните дейности:
- изготвени и представени в срок 4 броя тримесечни отчети за касовото изпълнение на
бюджета, ведно с придружаващите ги справки, разшифровки и обяснителни записки;
- изготвени и представени в срок 4 броя тримесечни отчети за степента на изпълнение на
приходите и разходите по политики и програми;
- изготвени и представени в срок 4 броя тримесечни отчети на разходите за електронно
управление;
- изготвени и представени в срок 4 броя тримесечни финансови отчети. Към всеки един от
тях е направен анализ на дебитните, кредитните обороти и салда по счетоводните сметки от
оборотната ведомост, като са изготвени справки за съответствие на данните от оборотната
ведомост с данните от параграфите от ЕБК на касовия отчет. Изготвени са 4 броя обяснителни
записки за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи. Изготвен и представен в срок е Годишният финансов отчет за 2021 г.
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Към 31.12.2021 г. няма просрочени задължения.
Изготвена и представена в срок бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.
Главният счетоводител взе участие в работата на техническия екип на Областна администрация Разград за осъществяване на дейностите по организационно-техническа подготовка на
изборите за народни представители, проведени на 4 април 2021 г., на изборите за народни
представители, проведени на 11 юли 2021 г. и на изборите за народни представители и за Президент на Република България, проведени през ноември, 2021 г.
Извършени бяха дейности по планиране и осъществяване на контрол по изразходването и
отчете предоставените допълнителните средства от Областна администрация Разград за организацията на изборите.
Извършени бяха дейности по финансовото управление на участието на Областна администрация Разград в Регионалната програма за заетост за 2021 г., Национална програма „Старт
в кариерата“ и в Национална програма „Помощ при пенсиониране“.
В счетоводството преманаха стаж няколко студента – практиканти по проект
BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“.
ПРИХОДИ
През отчетния период постъпилите приходи по бюджета на администрацията са в размер
на 173 767 лв. С най-голям относителен дял са приходите от продажба на земя (98 103 лева),
следвани от приходите от отдаване под наем на недвижимо имущество (70 874 лв.).
Приходите от наеми на недвижимо имущество, отразени в отчета по §§ 24-05 се събират
регулярно.
Държавните такси в размер на 35 870 лв., които са събрани и отразени по §§ 25-01 представляват:
 такси за издаване на удостоверения, съгласно тарифата за таксите, които се събират по
Закона за държавната собственост;
 такси за заверка апостили;
 такси по Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните
управители.
През годината са извършени две разпоредителни сделки по продажби на недвижимо имущество. Съгласно сключени договори за продажба са продадени два поземлени имота.
РАЗХОДИ
Към 31.12.2021 г. разходите, извършени по бюджета на администрацията са в размер на
общо 2 374 048 лв. и се разпределят по видове разходи, дейности, показатели и параграфи от
ЕБК за 2021 г.
Към 31.12.2021 г. всички поети ангажименти и задължения са в рамките на утвърдените
по план размери. Към 31.12.20 г. неразплатените задължения към доставчиците са в размер на
14 004 лв., и се дължат на получените през месец януари фактури за ток, гориво и отопление.
Към 31.12.2021 г. няма извършени разходи по проекти, които да са за сметка на бюджета
на администрацията.
 НАПРАВЛЕНИЕ „ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ОТБРАНИТЕЛНОМОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ“.
На проведено на 10.03.2021 г. заседание Областният съвет за намаляване риска от бедствия прие Областна програма за намаляване риска от бедствия за периода 2021-2025 г. Същата
е съгласувана от Националния съвет за намаляване риска от бедствия. Изготвен бе годишен
план за изпълнение на програмата и годишен доклад за изпълнение дейностите по защита при
бедствия.
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За ръководство, координация и взаимодействие при защита на населението, националното стопанство и околната среда при възникване на бедствия в Разградска област със заповед на
Областния управител е сформиран Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита
при бедствия на територията на областта. Под ръководството бе определена работна група, с
цел, актуализация на Областния план за защита при бедствия и общинските планове за защита
при бедствия.
Областният план за защита при бедствия е изготвен и предстои изпращането му за съгласуване от Националния съвет.
Със заповед на Областния управител беше сформирана комисия, съгласно ПМС
256/2012 г. която извърши проверки на обекти от критичната инфраструктура в област Разград:


6 обекта, работещи с опасни химически вещества;



4 обекта, съхраняващи източници на йонизиращи лъчения;



7 обекта, съхраняващи препарати за растителна защита с неизвестен произход и
изтекъл срок на годност.
Съгласно чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите бе извършено обследване но язовирите, прилежащите им съоръжения, реките и проводимостта на речните легла на територията на област
Разград. Проверени бяха:


34 язовира;



6 реки и речни легла;

 5 дерета.
Във връзка с подготовката на страната за зимния сезон 2021-2022 г. и с цел нормалното
функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и услугите на населението бяха изготвени указания и създадена организация по планирането на защитата при бедствия и готовността на общини за действие при усложнена зимна обстановка.
През 2021 г. беше извършено почистване на коритото на река Бели Лом в участъка
от Западна индустриална зона на Разград до село Дряновец. Дейността бе възложена от
Областна администрация с обществени поръчки. Средствата бяха отпуснати с постановление
на Министерски съвет. Във въпросния участък бе извършено почистване на коритото на реката от дървета, дънери и битови отпадъци, които на много места образуваха тапи, пречещи на
нормалното протичане на водите. В попадащите в границите на защитени зони от „НАТУРА
2000“ места по трасето, като това в землището на село Дряновец, РИОСВ Русе разреши само
почистване на сухи клони и битови отпадъци. За дейността бяха сключени три договора за три
различни участъка по протежението на коритото. Изпълнителите са фирмите „Хидрострой
България” ЕООД и „ДЕ” ООД. Стойността на предложените от изпълнителите и одобрени от
възложителя Областна администрация Разград оферти бе на стойност 71 444,94 лева. За изпълнението на контрактите следеше специализираната фирма „СМ Консулт инженеринг“ ЕООД, на която Областният управител бе възложил инвеститорския контрол. Всички дейности
бяха съгласувани с Басейнова дирекция „Дунавски район“ – град Плевен, Регионална дирекция по горите – град Русе, Община Разград, „Напоителни система“ ЕАД – клон Долен Дунав и
Областна дирекция „Земеделие“ – Разград. Добитата дървесина бе предадена на Община Разград и беше разпределена за социални нужди. След извършеното почистване на коритото на
река Бели Лом нейното течение се ускори, което по естествен начин доведе до постепенно
изчистване на натрупаните наноси и тиня.
През 2021 г. дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка бяха изпълнявани
въз основа на Указанията изготвени от Министерство на отбраната. За дейността е изготвен
доклад/класифицирана информация/.
Областния съвет по сигурност проведе заседание на 14.10.2021 г., на което бе приет отчет
за работата и разгледана информация за резултатите от прегледа на състоянието на техниказапас в областта.
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Областна комисия „Военни паметници“ проведе три заседания: на 26.02. 08.10 и 11.02.2021
г., на които разгледа предложения за ремонт на паметници в лошо състояние и проекта за
военен мемориал на гарнизон Разград.
Чрез дейността на Областен кризисен щаб за борба с коронавируса бяха положени усилия за
управление на кризисната ситуация с пандемията от COVID-19 в област Разград.
През месец октомври край град Разград беше проведено мащабно тактическо учение на
силите от Единната спасителна система. Действията на РД „Пожарна безопасност и защита на
населението“, ОД на МВР, Центъра за спешна медицинска помощ, Окръжна прокуратура и ТД
„Национална сигурност“ бяха насочени към предотвратяване на незаконно пренасяне на
радиоактивни вещества.
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 Планът за дейността на регистратурата на Областна администрация по защита
на класифицираната информация, при привеждане на областта от мирно на военно положение и
при бедствия.
По защита на класифицирана информация бяха извършени следните дейности:


Извършена годишна проверка на регистратура за класифицирана информация;



Изготвени искания за достъп до класифицирана информация на служители от областна администрация;



Извършена бе тематична проверка на регистратурата;



Проведени бяха обучения на служители за работа с класифицирана информация;



Извършено унищожаване на материали с изтекъл срок на класификация.

 ВЪТРЕШНООРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
За постигане на непрекъснато подобрение и висок обществен резултат от административната дейност на Областна администрация Разград, в администрацията е внедрена система за
управление на качеството Общата рамка за оценка /CAF/. Инструментът за организационно
съвършенство е приложен цялостно и при пълен обхват на организацията. Администрацията
изпълнява План за действие на Областна администрация Разград за реализиране на мерките за
подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2020 – 2021 г. За изпълнението му
отговаря екип, определен със заповед на Областния управител.
Изпълнение бяха редица дейности за подобряване условията на труд на служителите в администрацията.
През 2021 г. беше подновена част от компютърна и периферна техника. Закупени бяха нови сървъри. Изградена беше нова модерна интернет мрежа в администрацията.
Обособено беше складово помещение за съхранение на материали и консумативи в администрацията.
В условията на пандемия от коронавирусната инфекция беше изградена интерактивна зала
с мултимедейна техника за видеоконфенетна връзка. В нея се провеждаха всички заседания на
областните съвети и комисии чрез платформата за видеоконферетна връзка ZOOM.
В част от кабинетите бяха подменени старите осветителни тела с ново модерно осветление с висок клас на енергоефективност, отговарящи на изискванията на ЗБУТ.
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Изготвени са всички доклади и отчети в срок до 31 март 2021
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.
6. 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.
Дирекцията изпълнява следните функции:
- съдейства за осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
- Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на
изпълнителната власт; организира подготовката и провеждането на административнотериториалните 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.
И през 2021 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“
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 995 бр. решения от заседания на общинските съвети на територията на областта. За
ново обсъждане са върнати 20 решения на общински съвети, като вследствие на това общинските съвети са ги преразгледали, съобразно закона. Броят на изготвените становища по всички постъпили решения на общинските съвети е 55.
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1.

Общински съвет Разград

187

Брой върнати
решения
0

2.

Общински съвет Исперих

146

3

16

3.

Общински съвет Кубрат

148

4

13

4.

Общински съвет Завет

104

4

10

5.

Общински съвет Лозница

93

5

11

6.

Общински съвет Самуил

265

3

16

7.

Общински съвет Цар Калоян

52

1

10

995

20

88

№

Общински съвет

Общо:

Брой решения

Брой становища
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 НАПРАВЛЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“
 Стратегическо планиране на регионалното развитие на област Разград
На заседания на Областният съвет за развитие бяха представени и приети плановете за
интегрирано развитие на всички общини в област Разград.
Подготвена беше информация за област Разград за изготвяне на Доклад за резултатите от
последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Северен централен район от ниво 2.
Областният управител взе участие в работа на тематичните работни групи и комитетите
за наблюдение на изпълнението на оперативните програми.
Актуализирани бяха следните областни секторни стратегии: Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград (2021-2022 г.), План за
развитие на младежта в област Разград за 2021 г. и Областна стратегия за БДП в област Разград (2021-2030 г.).
 Реализирани дейности в подкрепа на социално-икономическото развитие на
област Разград

 Изпълнени дейности по разработване и организиране и координиране изпълнението на







стратегии, планове, програми и проекти на територията на област Разград, в съответствие с правомощията на Областния управител; Координират и подпомагат осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска
цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна
или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси. Осъществяват дейностите за
изпълнение на функциите на Областния управител по устройство на територията.
Поддържа се интензивна кореспонденция с общините за съдействие в областта на културата и образованието.
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;
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 Главен експерт от дирекцията е член на Обществено-консултативен съвет към Регио













нално управление на образованието за обсъждане на проблеми в сферата на образованието в междуинституционален формат и с участието и на неправителствения сектор.
През 2021 г. продължи работата на Координационното звено на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст. Звеното 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/ и регулярно провежда срещи за координация на дейностите по Механизма.
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;
Служителят, изпълняващ 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.
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 2022 г., с цел осигуряване на финансиране на включените в него събития от Министерството на културата.
И през 2021 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“

 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 Разград през 2021 г. е управлявал общо 40 държавни
имота, от които 35 – частна и 5 имота/част от имот – публична държавна собственост.
Броят на имотите частна държавна собственост в областта е 35. Разпределени са, както
следва: община Разград – 18, община Исперих – 6, община Кубрат – 3, община Завет – 2, община Лозница – 4, община Самуил – 1 и община Цар Калоян – 1.
Броят на имотите публична държавна собственост в областта е 5. Разпределени са, както
следва: община Разград – 3, община Завет – 1 и община Лозница – 1.
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 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 – 53, от които 40 – частна държавна собственост и 13 – публична държавна собственост.

 Отписване на имоти – държавна собственост
От актовите книги за имотите държавна собственост са отписани 59 бр. имота.

 Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост.
След проверка в актовите книги за имотите държавна собственост са издадени 1 145 броя
удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост, като в това число влизат
издадени удостоверения за деактуване.
Служителите в дирекция АКРРДС, отговарящи за това направление, работят по дигитализиране на документите от архива „Държавна собственост“. Областна администрация Разград внедри специализиран софтуер, представляващ модул на деловодната система „БРИА“,
чрез който се изгражда система за управление на дигитализираните документи за имотите
държавна собственост на територията на област Разград.
Чрез внедряване на системата за управление на дигитализирани документи от архив
„Държавна собственост“ и въвеждане на снети електронни образи от хартиени оригинали на
огромен брой документа се цели постигане на чувствителен напредък по отношение на цифровата трансформация на администрацията и електронно административно обслужване, ориентирано към потребителя в пъти поефективно в сравнение с използваните досега класически
картотеки с хартиени документи, подредени в папки.
Във връзка с изграждането на системата за управление на дигитализираните документи
за имотите държавна собственост на територията на област Разград продължи работата по
дигитализиране на хартиените оригинали на документите от архив „Държавна собственост“,
като е постигнат значителен напредък по отношение на цифровата трансформация на администрацията. През 2021 г. беше постигнат значителен напресък по дигитализация на актовите
книги за държавна собственост. През 2022 г. предстои дигитализация на досиетата на актовете
за имоти – държавна собственост.
7. ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
 Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в област Разград.
Изготвяне на справки по приключилите проекти в област Разград.
 Проект „Студентски практики – фаза 2” на Министерството на образованието и
науката, финансиран от ОП НОИР
През 2021 г. 9 студента-практиканти, с подкрепата на менторите – служители на ОАРазград, усвоиха нови знания и умения в реална работна среда в администрацията и по този
начин увеличиха своите шансове за успешна реализация на пазара на труда след приключване
на образованието си. Областна администрация Разград винаги е отворена към младите хора и
им дава шанс за развитие и реализация.
Този проект допринася за създаването на устойчиви партньорства между администрацията, бизнеса и университетите, за провеждане на реални политики в сферата на образованието
и заетостта.
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Целта на проекта е създаване на условия за придобиване на практически опит от студентите от висшите училища в реална работна среда в съответствие с потребностите на пазара на
труда.


Регионална програма за заетост и обучение за 2021 г.
Реализиран е проект на Областна администрация Разград по Регионална програма за заетост и обучение през 2021 г. Осигурена беше заетост на 20 безработни лица за период от 6
месеца. За целта по Регионалната програма за заетост бяха осигурени 88 283 лева. Задълженията им бяха свързани с охрана и поддръжка на обекти – държавна собственост. Дейността им
беше полезна за доброто стопанисване на държавните обекти на територията на областта. Общият брой безработни лица, включени в програмата за заетост в област Разград беше 119. За
реализиране на програмата бяха осигурени 443 104 лв. от държавния бюджет. Основната цел
на Регионалната програма за заетост е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица от неравнопоставените и уязвими групи на пазара на труда от област Разград и
придобиване на трудови навици и умения.
 По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ през 2021 г. в Областна администрация Разград работиха 3 човека.
 По Национална програма „Старт в кариерата“ през 2021 г. в Областна администрация Разград започна работа един юрист.
 Съвместни проекти с неправителствени организации:
Реализирани бяха няколко съвместни доброволчески акции с младежкото сдружение
„Инитиум“ – Разград.
Областна администрация Разград предостави писма за подкрепа за следните проекти:
 Проект „Чуй ме! Търся безопасна точка!“ с бенефициент СНЦ „Център за съзидателно
правосъдие“, подаден по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 20142021 г.;
 Проект „Пътуващ катун на ромските занаяти, музика и култура в Лудогорието“ с бенефциент СНЦ „Феникс-Разград“, подаден по Оперативна програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество на Норвежкия финансов механизъм.
8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД.
4.1. Доброволчески акции.
По инициатива на Областния упривител, лицензирана фирма почисти паметника на
Христо Ботев в градския парк в Разград. Инициативата бе осъществена с подкрепата на „Алфа
Хим“ ЕООД Разград. При почистването са спазени всички изисквания за отстраняване на замърсяванията, без да бъде увредена повърхността на монумента. Обновено е и пространството около него. Почистването беше направено в навечерието на 6 януари, когато се отбелязаха
173 години от рождението на Христо Ботев. Идеята бе по този начин да се отдаде почит и
преклонение пред великия поет и революционер.
През месец февруари служители от Областна администрация Разград заедно с младите
хора от сдружение „Инитиум“, с подкрепата на Областния управител на Разград, проведоха
доброволческа екологична акция за почистване на район в квартал „Абритус“ в Разград. Районът е много популярен сред младежите, защото се намира на високото място, от което се открива красива гледка към града. За съжаление, част от посетителите предпочитат да изхвърлят
отпадъците си в зелените площи, отколкото да си направят труда да използват близкия контейнер.
Служитулите в Областна администрация и мнепладите хора от сдружението решиха да
опитат да променят тази негативна практика и с екологичната акция да поставят ново начало
на разумно и цивилизовано поведение
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В инициативата се включиха 10 доброволци, като събраха отпадъците, боядисаха дългия
над 100 метра обезопасяващ парапет и поставиха табела с надпис „Моля, пазете района чист!“.
След проведената акция Община Разград постави кошчета за смет в района.
Български трибагреник с размери 9 на 4,5 м украси центъра на Разград в чест на Националния празник 3 март. Инициативата бе на Областния управител, младежки клуб „Инитиум“
и ПГО „Станка Николица Спасо – Еленина“. Флагът, ушит от ученици от професионалната
гимнация бе монтиран на една от стените на държавната сграда на бул. „България“ №15
/Профсъюзния дом/. Целта на инициативата беше трибагреникът да създаде у хората празнично настроение, да повдигне духа им и да вдъхне още по-високо национално самочувствие.
На 22 април – Денят на Земята Главният секретар на областна администрация г-н Михаил Тодоров и служители от Областна администрация Разград, заедно с доброволци от БМЧК
Разград и младежки клуб „Инитиум“, с подкрепата наОбщина Разград реализираха доброволческа акция по засаждане на дръвчета в град Разград. Акцията беше част от кампанията #УмножиДоброто, посветена на 100-годишнината от създаването на Български Младежки Червен
кръст.споделиха Деня на Земята. Посланието на инициативата се изразяваше в това, че всеки
един от нас може да продължи да умножава доброто с дейности за опазване на околната среда,
в грижа за нашия дом Земята.
През ноември служители от Областна администрация Разград се включиха в доброволческа акция за благотворително засаждане на дървета в памет на поделенията, които са съществували през годините в Разград, се проведе днес на терена до изграждащия се Военен мемориал на Гарнизон Разград.
 Подкрепа на хора в неравностойно положение.
С лични средства на Областния управител бяха направени дарения на редица хора в
нужда.
През месец февруари младежите от сдружение Инитиум“, със съдействието на Областния управител, зарадваха с дърва за огрев самотна майка с две деца в Разград.
И през 2021 г. продължи дейността на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград. През месец юни служители на Областна администрация Разград взеха
участие в обучение за превенция на домашното насилие, организирано от СНЦ „Център за
съзидателно правосъдие“. Областният управител подкрепи разработването на проект за разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие на сдружението.
 Екология и енергийна ефективност
Морално остарелите и ерегоемки осветителните тела в заседателната зала на Областна
администрация Разград и в няколко работни кабинета бяха подменени с модерни ЛЕД пана с
отлична енергоефективност.
 Подкрепа на личностното развитие на деца и младежи
Дванадесет студента – практиканти преманаха стаж в Областна администация Разград в
рамките на Проект „Студентски практики – фаза 2” на Министерството на образованието и
науката, финансиран от ОП НОИР.


Дейности за опазване на културно-историческото наследство в област
Разград
През 2021 г. продължи изпълнението на проекта за реставрацията на националния паметник на културата – джамията „Ибрахим паша“ в град Разград. Областна администрация
Разград активно подкрепя инициативата за изграждане на Военен мемориал на военните поделения, съществували в Разградски гарнизон в периода от 1878 до 2009 г.

26

През 2021 г., Областна администрация Разград продължи реализацията на инициативата
„Виртуална културна сцена „Лудогорие“. Проектът „Културна сцена „Лудогорие“/ Ludogorie
Culturе Stage“ включваща създаване и поддържане на канал в You Tube за безплатен достъп на
жителите на Лудогорието и ценители от цял свят до постиженията на разградската култура.
Инициативата допринася за опазване и съхраняване на нематериалното културно наследство
на етносите и етнографските групи в област Разград.
 Безопасност на движението по пътищата.
В навечерието на 29 юни – Националния ден на безопасността на движението по пътищата, Областна администрация Разград се включи в национална инициатива на Държавната
агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) за отбелязване на датата в цялата
страна, като мярка за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно
движение по пътищата. По предложение на Областния управител на сградата на бул. „България“ в град Разград, която е държавна собственост, беше поставен тематичен билборд. Винилът е с размери 3 на 4 метра и съдържа посланието „На пътя животът е с предимство“ и информацията, че над 60% от всички пътнотранспортни произшествия със загинали и ранени
настъпват на територията на населените места, като децата и възрастните са най-уязвимата
група пешеходци.
На интернет страницата на Областна администрация Разград и във фейсбук страницата
на администрацията бяха публикувани полезни материали по БДП.
За поредна година Областна администрация Разград се включи във вече традиционната
европейската кампания на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL –
„Дни на безопасността на пътя“ за намаляване до нула на загиналите при пътно-транспортни
произшествия за поне един ден, с представяне на изложба с плакати, посветени на безопасността на движението по пътищата в няколко училища в област Разград. През 2021 г. инициативата се проведе в седмицата от 16 до 22 септември. Целта на кампанията беше да се инициират превантивни действия и събития за намаляване на злополуките по пътищата. Посланието
на Дните бе „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“

III.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ. СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (СФУК)
IV.
Министерският съвет утвърждава ежегодно бюджета на Областна администрация Разград,
като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. При изпълнението на бюджета на администрацията за 2021 година са спазени приоритетите за изплащане на разходите, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 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.
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През 2021 г. в Областна администрация Разград беше внедрен специализиран софтуер за
финансов контрол. Модул "Финансов контрол" на интгерираната система за управление на
фирми и организации „Поликонт“ подпомага дейността на звената за финансов контрол в Областна администрация Разград. Той автоматизира процесите по регистрация и проследяване
състоянието
на
договорите,
поетите
задължения
и
извършените
разходи.
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V. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ И КОМИСИИ.
В Областна администрация Разград са сформирани 23 областни съвети и комисии:
1. Щаб при бедствия и аварии;
2. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Разград;
3. Областен съвет за сигурност;
4. Областен съвет за развитие;
5. Постоянна областна епизоотична комисия;
6. Областен съвет за енергийна ефективност;
7. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата;
8. Областна комисия по транспорта;
9. Областен съвет по условия на труд;
10. Областна комисия по заетост;
11. Областен съвет за тристранно сътрудничество;
12. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;
13. Областна комисия за развитие на младежта и спорта;
14. Областен съвет за интеграция на хората с увреждания;
15. Областен експертен съвет по устройство на територията;
16. Областна комисия „Военни паметници”;
17. Постоянна комисия по продажба и замяна на имоти-държавна собственост;
18. Жилищна комисия;
19. Комисия по чл.7а от УПОА за работа с предложенията и сигналите;
20. Областен съвет за противодействие на корупцията;
21. Областен съвет за превенция на домашното насилие;
22. Областен кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград;
23. Временна Областна преброителна комисия.
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 към Областния управител на област Разград през 2021 г.
№
1.
2.

Наименование
Щаб при бедствия и
аварии
Областен съвет за
намаляване на риска
от бедствия на територията на област
Разград

Дата на провеждане

4.

Областен съвет за
развитие

Секретар
Николай Атанасов

-

Взети решения
Не е възникнала необходимост от свикването му.

Областен
управител

Николай Атанасов

1.
Приета Областна програма за намаляване риска от бедствия за периода 2021 – 2025 г.
2.
Приет Годишен план за 2021 г. за изпълнение на Областната програма за намаляване риска от бедствия за периода 2021 –
2025 г.
3.
Дадени указания за общински програми и планове за намаляване риска от бедствия

Областен
управител

Николай Атанасов

1.
Актуализиране състава на ОСС;
2.
Приет отчет за резултати от Годишен преглед на мобилизационната готовност;
3.
Приет доклад от годишна проверка на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка.

29.04.2021 г.

Областен
управител

Акиф Джевадил

Съгласува Стратегията за подкрепа за личностното развитие
на децата и учениците в област Разград за периода 2021 –
2022 г.;
2.
Приема представянето на плановете за интегрирано развитие на общините Завет, Самуил и Лозница.

22.06.2021 г.

Областен
управител

Акиф Джевадил

1.

Приема представянето на плановете за интегрирано развитие на общините Разград, Кубрат и Цар Калоян.

16.12.2021 г.

Областен
управител

Акиф Джевадил

1.

Приема представянето на плана за интегрирано развитие на
община Исперих.

10.03.2021 г.

3.
Областен съвет за
сигурност

Председател

13.03.2021 г.

1.
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5.

Постоянна областна
епизоотична комисия

18.02.2021 г.

Областен
управител

Акиф Джевадил

1.
Да бъдат свикани общинските епизоотични комисии във
всички общини от областта, които да набележат конкретни мерки
за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта инфлуенца по птиците на територията на съответната община;
2.
Да се предприемат мерки за биосигурност в птицевъдните
обекти и за вирусологични изследвания. Извършване на постоянен ветеринарно-медицински контрол за спазване на мерките за
биосигурност в птицевъдните обекти;
3.
Да не се допуска излизане на домашни птици извън дворовете и контакт с диви птици. При поява на каквото и да е заболяване или смърт на птици, незабавно да уведомят обслужващия ги
ветеринарен лекар или кмета на населеното място;
4.
Ловци, дивечовъди, биолози, еколози и др. да уведомяват
ветеринарно-медицинските специалисти за промяна в поведението на птиците и забележат смъртност при тях. Да ползват предпазни средства и да спазват лична хигиена при контакт с умрели
птици и такива с променено поведение;
5.
Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Разград да
изпрати запитване до МЗХГ за програми за финансиране изграждането на площадки за събиране и съхранение на оборски тор за
времето до използването му за наторяване на земеделски земи.
Програмите да бъдат насочени, както към земеделските производители, така и към общините.
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24.03.2021 г.,

Областен
управител

Акиф Джевадил

1.
Провеждане на инвентаризация на свиневъдните обекти
три пъти годишно, както следва: двукратно от представители на
администрацията на местното управление до края на месеците
април и октомври и веднъж от представители на местното управление съвместно с представители на областната дирекция по безопасност на храните до края на месец юни;
2.
Срок за предаване на списъците на Директора на областната дирекция по безопасност на храните след направената инвентаризация от кметовете на населените места: края на месец април за
първата, края на месец юни за втората и края на месец октомври
за третата;
3.
Взаимодействие с Министерство на вътрешните работи за
борба с нелегалното придвижване на прасета - извършване на
проверки на превозни средства по параметри, зададени от ЦУ на
БАБХ, с цел откриване на източника на всяко заловено прасе или
свински продукт;
4.
Свикване на общинските епизоотични комисии преди всяка проверка на свиневъдните обекти.

28.04.2021 г.

Областен
управител

Акиф Джевадил

1.
Да бъдат свикани общинските епизоотични комисии във
всички общини от областта до 20.05.2021 г., които да разгледат
актуалната епизоотична обстановка и да набележат конкретни
мерки за предотвратяване на проникването и разпространението
на заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по
птиците на територията на съответната община. Необходимо е да
се обърне особено внимание върху регистрацията на животновъдните обекти-лично стопанство и официалната индивидуална идентификация на свинете, отглеждани в тях ;
2.
Копие на протоколите от проведените заседание да се изпратят не по-късно от 27.05.2021 г. до Централно управление на
БАБХ, дирекция „Здравеопазване на животните и ветеринарномедицинска дейност”.
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6.

Областен съвет за
енергийна ефективност

7.

Областна комисия по
безопасност на движението по пътищата

14.06.2021 г.

Областен
управител

Акиф Джевадил

1.
Да бъдат спазвани приетите на предишните заседания на
Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична
комисия превантивни мерки по отношение на болестите Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците;
2.
Кметовете на общини да представят до края на месец юни
списъците от втората инвентаризация на свиневъдните обекти на
директора на ОДБХ. Кметът на община Самуил да представи списъците и от двете инвентаризации, също така да ускори процедурата за определяне на площадка за яма за загробване на умрели
животни;
3.
Кметовете на общини да предприемат необходимите мерки
по изпълнението на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на съответната община и Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за нейното прилагане.

-

Областен
управител

Акиф Джевадил

Не е възникнала необходимост от свикването му.

31.03.2021 г.

Областен
управител

Акиф Джевадил

1. Приема План-програмата за подобряване на безопасността
на движението по пътищата за 2020 г.
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29.06.2021 г.

Заместник
областен
управител

Акиф Джевадил

1.
Приема обобщен Доклад за изпълнение на мерките по БДП
по План-Програмата за първото полугодие на 2021 г.;
2.
Отговорните институции стриктно да се следят спазването
на обезопасяването и сигнализацията на участъци в ремонт от
пътното платно със цел предпазване здравето на работещите на
пътя и другите участници в движението;
3.
При извършване на ремонт в населените места, стопаните
на пътя да обърнат внимание на инфраструктурни решения за успокояване на пътя;
4.
Приема представената информация за отбелязване на деня
на безопасността на движение по пътищата;
5.
Кметовете на общини да създадат необходимата организация за уведомяване на стопаните на домашни животни да не се
допуска свободното пускане, пашуване и връзване на домашни
животни в обхвата на пътните артерии с цел недопускане на пътнотранспортни произшествия. Освен това да предупредят големите фермери стадата с животни да не излизат на пътното платно;
6.
Докладите от огледите за състоянието на пътната инфраструктура да се представят на областния управител;
7.
Да не се допуска навлизане на пътното платно на непочистена от кал селскостопанска техника.
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28.09.2021 г.

Заместник
областен
управител

8.12.2021 г.

Заместник
областен
управител

Акиф Джевадил

Заместник
областен
управител

Акиф Джевадил

16.12.2021 г.

Акиф Джевадил

1.
Приема представената информация от членовете на комисията за второто тримесечие на 2021 г.;
2.
Приема утвърдените от Председателя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата" единни правила за работа на ОКБДП;
3.
Приема представената информация за отбелязване на дните
на безопасността на движение по пътищата (16-22 септември);
4.
ОКБДП одобрява провеждане на съвместно областно учение за реакция при настъпило пътно¬транспортно произшествие.
Следва да бъде сформирана работна група за подготовка и провеждане на учението;
5.
Съвместните доклади на ниво община от оглед на общинската пътна и улична мрежа за извършване на цялостна оценка на
транспортно-експлоатационното й състояние утвърдени от кмета
на община и директора на ОДМВР трябва да се представят на областния управител най-късно до 01.12.2021 г.
1. Приема Текуща обобщена информация за дейността по БДП на
ОКБДП за третото тримесечие на 2021 г.;
2. Приема доклади на ниво община от оглед на общинската и
улична пътна мрежа за извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното й състояние;
3. Приема областната план-програма по БДП за 2022 г.;
4. Приема график за провеждане заседанията на ОКБДП през 2022
г.
1.
Приема доклади на ниво община от оглед на общинската и
улична пътна мрежа за извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното й състояние на общините Самуил и
Цар Калоян;
2.
Приема ревизираната областната план-програма по БДП за
2022 г.
35

8.

Областна комисия по
транспорт

-

Областен управител

Акиф Джевадил

9.

Постоянна комисия
по заетостта към Областния съвет на
развитие

11.02.2021 г.

Областен управител

Красимира
Димитрова

1. Съгласуван и приет държавен план–прием в профилираните и
професионални гимназии и в средните и обединените училища за
учебната 2021/2022 г., представен от РУО Разград.

15.04.2021 г.

Областен управител

Красимира
Димитрова

1. Неприсъствено заседание. Приета Методика за оценка и подбор
на проектни предложения за включване в Регионалната програма
за заетост на област Разград през 2021 г.
2. Одобрен е състава на работната група, която да изготви Регионалната програма за заетост и да я предостави за съгласуване по
електронна поща на членовете на Комисия по заетост.
3. Съгласуваната /неприсъствено/ Регионална програма за заетост
на област Разград през 2021 г. да се изпрати за утвърждаване от
МТСП.

14.05.2021 г.

Областен управител

Красимира
Димитрова

1. Неприсъствено заседание. Съгласувана и изпратена в Агенцията по заетостта информация за обобщените резултати от първото
за 2021 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.

02.11.2021

Областен управител

Красимира
Димитрова

1. Неприсъствено заседание. Съгласувана и изпратена в Агенцията по заетостта информация за обобщените резултати от второто
за 2021 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.

Не е възникнала необходимост от свикването му.
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07.12.2021

Областен управител

Красимира
Димитрова

1. Работна среща, свързана с подготовката и планирането на приема на ученици в VIII клас в неспециализираните профилирани и
професионални гимназии и в средните училища за учебната
2022/2023 г.

10.

Областен съвет по
условия на труд

-

Областен управител

Красимира
Димитрова

Не е възникнала необходимост от свикването му.

11.

Областен съвет за
тристранно сътрудничество

-

Областен управител

Светлин Симеонов

Не е възникнала необходимост от свикването му.

12.

Областен съвет за
сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси

10.02.2021 г.

Областен управител

Даниел Иванов

1. Определен представител на ОССЕИВ в комисия за осъществяване на процедура по подбор на здравен медиатор в община Исперих, съгласно изисквания на чл. 6, т. 3 от Наредба № 1 от
20.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори;
2.
Определен представител на ОССЕИВ в комисия за осъществяване на процедура по подбор на здравен медиатор в община
Завет;
3.
Планирани дейности по подготовка на мониторингов доклад на общинско и областно ниво за изпълнението през 2020 г. на
Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите 2012 – 2020 г.

13.

Постоянна областна
комисия за развитие
на младежта и спорта

15.12.2021 г.

Областен управител

Даниел Иванов

Неприсъствено заседание. Прието решение за определяне на класация на десетте най-добри спортисти, най-перспективен млад
състезател, най-добър треньор и най-добър отбор на област Разград за 2021 г.
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14.

Областен съвет за
интеграция на хората
с увреждания

15.

Областна комисия
„Военни паметници”

-

Областен управител

Даниел Иванов

Не е възникнала необходимост от свикването му.

Областен
управител

Николай Атанасов

Онлайн заседание.
1. Одобрени три предложения за ремонт на военни паметници
в област Разград.
2. Да се поискат 500 килограма употребявани артелерийски
гилзи от Министерството на отбраната за нуждите на изграждането на Военен мемориал на военните поделения,
съществували в Разградски гарнизон в периода от 1878 до
2009 г.

Областен
управител

Николай Атанасов

Онлайн заседание.
1. Подготовка на заявки до МО за ремонт на военни паметници в област Разград в лошо състояние, свързани с честванията на 110 години от Балканската война.

Областен
управител

Николай Атанасов

Онлайн заседание.
1. Изпращане на заявки до МО за ремонт на 3 военни паметника в област Разград в лошо състояние, свързани с честванията на 110 години от Балканската война.
2. Изпрашане на заявка за финансиране на етап от изграждането на Военен мемориал на военните поделения, съществували в Разградски гарнизон в периода от 1878 до 2009 г.

Заместник
областен
управител

Акиф Джевадил

1. Предлага на Областен управител на област Разград на основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ да издаде заповед, с която да одобри разгледания ПУП - Парцеларен план за Подземна оптична мрежа за
електронни съобщения, за нуждите на „НЕТБОКС“ ЕООД, на територията на общините Кубрат, Завет, Исперих, Разград и Самуил
в област Разград.

26.02.2022 г.

08.10.2022 г.

11.10.2022 г.

16.

Областен експертен
съвет по устройство
на територията

23.11.2020 г.
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17.

Постоянна комисия
по продажба и замяна на имотидържавна собственост

6 броя заседания

Областен управител

18.

Жилищна комисия

-

19.

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

-

Заместник
областен
управител

-

Не е възникнала необходимост от свикването й.

20.

Областен съвет за
противодействие на
корупцията

-

Областен управител

Йоана Монева

Не е възникнала необходимост от свикването му.

21.

Областен съвет за
превенция на домашното насилие

-

Областен управител

Даниел Иванов

Не е възникнала необходимост от свикването му.

22.

Областен кризисен
щаб за борба с коронавируса в област
Разград

02.06.2021 г.

Областен управител

Д-р Анатоли
Стойнов –
зам. директор
на РЗИ - Разград

Брой взети решения: 15 бр.
По-важни решения на комисията:
1. Решения, взети във връзка с целесъобразното управление
на материалната база – предоставяне за управление, ползване и под наем - 11.
2. Утвърждаване и приемане на първоначални цени за провеждане на търгове /за наем, продажба/ - 4.

Заместник
областен
управител

Не е възникнала необходимост от свикването й.

Да се предприемат мерки за активизиране изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу коронавирусната инфекция и
увеличаване на имунизационния обхват срещу COVID-19 в област
Разград,
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23.

Временна Областна
преброителна комисия

27.07.2021 г.

Областен управител

Д-р Анатоли Да се приведе в действие на Национален оперативен план за спраСтойнов –
вяне с пандемията от SARS-CoV-2 при влошаване на епидемичназам. директор та обстановка в област Разград.
на РЗИ - Разград

13.08.2021 г.

Областен управител

Д-р Анатоли
Стойнов –
зам. директор
на РЗИ - Разград

03.09.2021 г.

Областен управител

Д-р Анатоли
Стойнов –
зам. директор
на РЗИ - Разград

17.06.2021 г.

Заместник
областен
управител

Началник на
Отдел „Статистически
изследвания“
– Разград

1.Поради повишаване броя на положителните на COVID-19 пациенти в област Разград, да се приведе в действие Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, като се
направи преразпределение на активните легла за лечение на пациенти с COVID-19.
2.Компетентните институции, при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да организират осъществяването на стриктен контрол за спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на област
Разград.
3. Да се предприемат мерки за ускоряване на ваксинационния
процес в областта.
1.Поради влошаващата се епидемична обстановка с коронавирусната инфекция в област Разград и в съседните области, да се
спазват стриктно противоепидемични мерки.
2.Планираните събития с обществен характер (празници, панаири, концерти, фестивали и други културни и развлекателни мероприятия) следва да бъдат отложени или отменени.
1. Приемане на доклад на отдел „Статистически изследвания“ за
извършените дейности по набирането на преброители и контрольори в област Разград.
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03.09.2021 г.

Заместник
областен
управител

Началник на
Отдел „Статистически
изследвания“
– Разград

1. Приемане на информация за готовността на Общинските преброителни комисии за започване на преброяването.
2. Приемане на решение стартът на преброяването в област Разград да бъде отбелязан с изпращане на прессъобщение до медиите
в областта, като акцентът да бъде електронното преброяване.

28.10.2021 г.

Заместник
областен
управител

Началник на
Отдел „Статистически
изследвания“
– Разград

1. Неприсъствено заседание. Приемане на заключителен доклад за
работата на Областната преброителна комисия.
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 2021 г. в Областна администрация Разград е създаден необходимият
ред за нормално протичане на работния процес и административно обслужване на
гражданите.
Основен приоритет в работата на администрацията бяха организирането и провеждането на нормални, честни, прозрачни и демократични избори в област Разград,
при стриктно спазване на законовите разпоредби. Освен за планираните редовни избори за народни представители в 45-то Народно събрание, които бяха проведени на
04.04.2021 г. беше осъществена организационно-техническата подготовка и за извънредните избори за народни представители в 46-то Народно събрание, проведено на
11.07.2021 г., вторите извънредни за за народни представители в 47-то Народно събрание и първи тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведни на 14.11.2021 г. и
вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 21.11.2021 г.
Като основен приоритет може да се определи и управлението на кризата с пандемията от коронавирусната инфекция.
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 2021 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 2021 г. резултати, с цел създаване на условия за
запазване на положителните тенденции и насърчаване устойчивото социалноикономическо развитие на областта, Областната администрация Разград ще насочи
действията си за реализиране на заложените в стратегическите документи цели за ефективно управление на ресурсите, координиране и изпълнение на политиките на територията на областта.
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През 2021 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 2022 г. Областна администрация Разград ще осъществява
дейност като модерна и прозрачна администрация, която посреща високите очаквания
на гражданите и бизнеса за качествени и достъпни обществени услуги, осигурени от
компетентни служители, мотивирани за високи постижения.

Приложения:
1. Приложение 1: Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация Разград през 2021 г.;
2. Приложение 2: Цели на Областна администрация Разград за 2022 г.
3. Приложение 3: Доклад за осъществена координация и контрол по отношение на
административното обслужване, извършвано от териториалните звена на централната администрация и от другите административни структури в област Разград, през 2021 г.
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