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УТВЪРДИЛ: (П) 

Д-Р ДЕЯН ДИМИТРОВ  

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 

 

 

 

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА 2022 г.      Дата 23.02.2022 г. 

 

Цели за 2022 г. 
Стратегиче-

ски цели 

Стратегически 

документ 
Дейности Срок Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо       

състояние 

Индикатор за 

целево       

състояние 

1.Провеждане на 

ефективна реги-

онална полити-

ка за стимули-

ране на устой-

чивото социално 

- икономическо 

развитие на об-

ласт Разград.  

 

 

 

 

 

 

Устойчиво и 

балансирано 

регионално 

развитие, на-

маляване на 

междурегио-

налните, вът-

решнорегио-

налните и 

междуобщин-

ски различия 

Програма за уп-

равление на пра-

вителството на 

Република Бълга-

рия – Приоритет 5: 

Балансирано реги-

онално развитие. 

 

Национална стра-

тегия за регионал-

но развитие на 

Република Бълга-

рия за периода 

2012-2022 г. 

 

Споразумението 

за партньорство на 

Република Бълга-

рия през програм-

ния период 2022-

2027 г. 

 

Интегрирана тери-

1.Актуализиране на областни сектор-

ни стратегии: разработване на Облас-

тна стратегия за равенство, приобща-

ване и участие на ромите в област 

Разград и План за развитие на мла-

дежта в област Разград за 2022 г.  

 

2. Подпомагане изпълнението на об-

ластните секторни стратегии.   

  

3.Осъществяване на мониторинг и 

оценка на изпълнението областните 

секторни стратегии. 

 

4.Подпомагане дейността на РСР на 

СЦР съобразно приетия план за рабо-

тата му и взаимодействие със секре-

тариата на Регионалния съвет за раз-

витие на СЦР. 

 

5.Организиране и провеждане на за-

седания на Областния съвет за разви-

тие . 

Януари-

декември 

2022 г. 

Стратегическо пла-

ниране на регионал-

ното развитие на об-

ласт Разград. 

 

Ефективност на РСР 

на СЦР и засилена 

роля на ОУ при реа-

лизиране на регио-

налните и секторните 

политики на ниво 

NUTS 2 и на областно 

ниво.  

 

Разгледани и обсъде-

ни важни въпроси за 

област Разград. 

 

Създадена организа-

ция и ефективно ра-

ботещи областни 

съвети и комисии. 

 

Брой проведе-

ни заседания 

на РСР на СЦР 

- 0  

 

Брой проведе-

ни заседания и 

работни срещи 

на областни 

комисии и 

съвети – 0  

 

Брой актуали-

зирани област-

ни секторни 

стратегии – 0  

 

Брой проведе-

ни заседания 

на Областната 

преброителна 

комисия – 0.  

 

Брой проведе-

ни заседания 

на РСР на СЦР 

- 4 

 

Брой проведе-

ни заседания и 

работни срещи 

на областни 

комисии и 

съвети – 20  

 

Брой актуали-

зирани област-

ни секторни 

стратегии – 2 

 

Брой проведе-

ни заседания 

на Областната 

преброителна 

комисия – 3.  
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ториална страте-

гия за развитие на 

Северен централен 

регион за периода 

2022-2027 г. 

 

Стратегия за раз-

витие на Областна 

администрация 

Разград 2022-

2023г. 

 

 

 

Областни сектор-

ни стратегии за 

периода 2022-2027 

г. 

 

Работната програ-

ма за 2022 г. на 

Комуникационна-

та стратегия на 

Република Бълга-

рия за Европейс-

кия съюз. 

 

ЗРР 

 

ППЗРР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Провеждане на заседания на облас-

тни съвети и комисии, вкл. провежда-

не на заседания на Областния кризи-

сен щаб за борба с коронавируса в 

област Разград.  

 

7. Постигане на добра координация 

с териториалните структури на 

изпълнителната власт за 

провеждане на политиката за 

развитие. 

 

8.Активно сътрудничество с неправи-

телствения сектор. 

 

9.Иницииране и участие в инициати-

ви, проекти и дейности по стимули-

ране на социално-икономическото 

развитие на област Разград. 

 

 

 

 

 

Създадени условия и 

механизми за ефек-

тивно изпълнение 

задължението на об-

ластните управители 

да провеждат дър-

жавната политика в 

областта и координи-

рат работата на орга-

ните на изпълнител-

ната власт и на тех-

ните администрации 

на територията на 

областта и взаимо-

действието им с мес-

тната власт. 

 

Постигнати устойчи-

ви трайни партньорс-

ки взаимоотношения 

с партньори Р. Румъ-

ния 

 

Брой приети 

доклади и от-

чети – 0. 

 

 

Брой отчети на 

териториални 

звена, отчита-

щи се пред 

Областния 

управител – 0. 

 

 

Брой съвмест-

ни инициативи 

с НПО – 0. 

Брой писма за 

подкрепа – 0; 

 

Брой инициа-

тиви, проекти 

и дейности по 

стимулиране 

на социално-

икономическо-

то развитие на 

област Разград 

– 0. 

 

 

 

Брой приети 

доклади и от-

чети – 3. 

 

 

Брой съвмест-

ни инициативи 

с НПО – 3. 

Брой писма за 

подкрепа – 3; 

 

Брой инициа-

тиви, проекти 

и дейности по 

стимулиране 

на социално-

икономическо-

то развитие на 

област Разград 

– 5. 
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2. Осигурява-

не на законо-

съобразно из-

пълнение на 

правомощията 

на Областния 

управител 

 

 

1.Спазване на 

върховенство-

то на закона 

като като за-

дължително 

условие за 

добрата биз-

нес и публич-

на среда. 

 

 

2.Упражняван

е на постоянен 

администра-

тивен контрол  

 

 

Програма за уп-

равление на Пра-

вителството на 

Република Бълга-

рия. 

 

Закон за админис-

трацията  

1.Предоставяне на своевременна ин-

формация и становища до областния 

управител по промените в норматив-

ната уредба. 

 

2.Водене и поддържане на актуален 

регистър на вътрешните нормативни 

документи. 

 

3.Упражняване на текущ контрол за 

законосъобразност на актовете на 

органите на местното самоуправление 

на територията на област Разград.  

 

4.Спиране и връщане за преразглеж-

дане на незаконосъобразни решения 

на общинските съвети. Проверена 

законосъобразност на всички предос-

тавени административни актове на 

кметовете на общини.  

 

5.Изготвяне на регистър на незаконо-

съобразните решения на ОбС, реак-

цията по тях и крайния резултат от 

контрола 

Януари-

декември 

2022 г. 

Законосъобразни и 

ефективни управлен-

ски решения. 
 

Осъществен ефекти-

вен и ефикасен конт-

рол по законосъоб-

разността на решени-

ята на общинските 

съвети и актовете на 

кметовете. 

Установяване на не-

законосъобразните 

решения на общинс-

ките съвети и недо-

пускане на изпълне-

нието им. 

 

Изготвени становища 

по постъпилите  ре-

шения на общинските 

съвети. 

Изготвяне на писма 

за връщане на неза-

коносъобразните ре-

шения  за ново об-

съждане или за ос-

порването им по съ-

дебен ред. 
 

Намален брой на вър-

натите за преразг-

леждане решения на 

общинските съвети. 

 

 

Брой доклади 

и становища, 

изготвени от 

юристите в ОА 

Разград по 

промени в 

нормативната 

уредба – 0. 

 

Брой провере-

ни решения – 

0. 

Брой изготве-

ни становища 

по всички пос-

тъпили реше-

ния на общин-

ските съвети – 

0. 

 

Брой върнати 

за преразглеж-

дане решения 

на общинските 

съвети. 

0 

Брой доклади 

и становища, 

изготвени от 

юристите в ОА 

Разград по 

промени в 

нормативната 

уредба – 5. 

 

Брой провере-

ни решения – 

100%. 

 

Брой изготве-

ни становища 

по всички пос-

тъпили реше-

ния на общин-

ските съвети – 

70. 

 

Брой върнати 

за преразглеж-

дане решения 

на общинските 

съвети. 

 

100% произна-

сяне по 

образувани 

администра-

тивни 

производствa 

по оспорване 

на ИАА на 

кметове. 
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3.  Ефективно  

управление, 

разпореждане, 

стопанисване и 

опазване на  

държавната соб-

ственост. 

 

Защита на 

държавната 

собственост и 

обществения 

интерес на  

територията 

на област Раз-

град. 

 

 

 

Програма на пра-

вителството на  

Република  Бълга-

рия. 

 

Устройствен  

правилник на  

Областните  

администрации  

и Закон за дър-

жавната собстве-

ност. 

 

1. Прилагане на адекватни мерки за 

управление на имотите - държавна 

собственост, включени в активите на 

Областна администрация Разград, с 

грижата на добър стопанин.  
 

2.Успешно реализиране на планира-

ните за 2022 г. дейности по изпълне-

ние на договора за реставрация на 

новопридобитата от Областна адми-

нистрация Разград емблематична 

сграда в гр. Разград – паметник на 

културата от национално значение – 

Джамия „Магбул Ибрахим паша“ . 

 

3.Надзор, актуване на имоти държав-

на собственост. 

 

4.Поддържане в актуално състояние 

на регистрите на имоти държавна 

собственост. Дигитализиране на до-

сиетата на имотите държавна собст-

веност. 

 

5.Извършване на оглед на състояние-

то на имотите държавна  

собственост на отдадените под наем,  

предоставени за ползване и управле-

ние имоти относно  

стопанисването и ползването по  

предназначение на същите. 

 

6. Разпореждания с имоти държавна  

собственост, включени в активите на 

Областна администрация Разград, 

чрез търг и по реда на  

чл.36 от ЗС и чл.55 от ЗДС. 

 

Януари –

Декември 

2022 г. 

Защита на  

държавната  

собственост. 

 

Поддържане на  

регистри на  

имотите държавна  

собственост.  

 

Създадена добра  

организация и  

условия за  

ефективно и  

ефикасно  

управление на  

държавната  

собственост 

 

Срочно обслужване 

на ФЛ и ЮЛ, имащи 

правен интерес от 

снабдяване с удосто-

верение, относно ста-

тута на недвижим 

имот  

 

Брой комплек-

товани пре-

писки за със-

тавяне на 

АДС. 

 

Брой комплек-

товани пре-

писки за отпи-

сани имот 

 

Брой старти-

рани и изпъл-

нени процеду-

ри. 

 

 

Брой управля-

вани от Облас-

тен управител 

имоти - дър-

жавна –  собс-

твеност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% комп-

лектовани 

преписки за 

съставяне на 

АДС. 

 

100% комп-

лектовани 

преписки за 

отписани имот 

 

100% старти-

рани процеду-

ри – при нас-

тъпила необ-

ходимост. 

 

100% ефек-

тивно управ-

лявани от Об-

ластен управи-

тел имоти – 

държавна соб-

ственост спря-

мо съществу-

ващите обсто-

ятелства. 
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7.Извършване на проверка за наличие 

на правен интерес  и законосъобраз-

ност по подадени заявления за изда-

ване на удостоверение.  

 

8.Извършване на ремонт на покрива 

на ДНА. 

Брой на из-

вършените 

разпореждания 

с имоти дър-

жавна  

собственост 

чрез  

търг и по реда 

на  

чл.36 от ЗС и  

чл.55 от ЗДС – 

0.  

 

 

 

Брой предос-

тавени имоти 

за управление 

или в собстве-

ност на общи-

ни  

и ведомства – 

0.  

 

Брой извърше-

ни обстоятелс-

твени провер-

ки. 

 

 

Брой отразени 

промени в 

регистри 

 

 

 

 

 

 

Брой на из-

вършени раз-

пореждания с 

имоти държав-

на  

собственост 

чрез  

търг и по реда 

на  

чл.36 от ЗС и  

чл.55 от ЗДС –

100% при въз-

никнала необ-

ходимост. 

 

Брой предос-

тавени имоти 

за управление 

или в собстве-

ност на общи-

ни и ведомст-

ва.  

 

100 % извър-

шени обстоя-

телствени про-

верки при 

изискани таки-

ва. 

100% отразени 

промени. 



 6 

        

4. Поддържане 

нивото на проз-

рачност и от-

четност на ре-

зултатите от 

дейността на 

администрация-

та 

Осигуряване 

на публич-

ност, наблю-

дение и конт-

рол върху 

организацията 

и дейността на 

държавната 

администра-

ция за пости-

гане на ефек-

тивност в ней-

ната работа 

Осигуряване 

на единен 

източник на 

информация 

на органите на 

изпълнителна-

та власт 

Закон за админис-

трацията 

 

Наредба за Адми-

нистративния ре-

гистър  

 

Наредба за адми-

нистративното 

обслужване 

 

Програма за уп-

равление на Пра-

вителството на 

Република Бълга-

рия за периода. 

 

Приоритет „Раз-

витие на елект-

ронното управле-

ние“ 

1.Събиране, систематизиране и по-

пълване на информация в ИИСДА 

 

2.Поддържане на актуална информа-

ция в Административния регистър. 

 

3.Създаване на цялостна организация 

на приемните дни на Областния 

управител. 

 

4.Редовно публикуване на информа-

ция за дейността на Областна адми-

нистрация Разград в интернет стра-

ницата на администрацията, в соци-

алните мрежи и в местните медии. 

 

5.Разглеждане на заявления за достъп 

до обществена информация и 

подготовка на акт в сроковете и по 

реда на 

ЗДОИ. 

 

6.Провеждане на стажове и практики 

в администрацията на студенти и 

ученици. 

 

7.Публикуване в „Портала за 

отворени данни“ към МС. 

 

8.Подпомагане ефективната работа на 

Постоянна комисия за работа с 

предложения, сигнали на граждани, 

свързани с дейността на териториал-

ните 

звена на министерствата и на др. ад-

министративни структури. 

 

 

Януари-

декември 

2022 г. 

 

 

Изготвен Годишен 

доклад за състояние-

то на администрация-

та. 

 

Изготвена самооцен-

ка на административ-

ното обслужване в 

ССАО. 

 

Актуална база данни 

за структура, конкур-

си и административ-

ни услуги. 

 

Създаване на 

цялостна 

организация на 

приемни дни /в 

съответствие с 

решенията на 

ОУ и ЗОУ/ и 

водене на 

регистър за 

дейността. 

 

Осигуряване на 

еднакви условия 

за достъп, 

законност, 

откритост, 

достоверност и 

пълнота при 

предоставяне на 

обществена 

информация. 

 

 

Брой отчети и 

доклади – 0. 

 

Брой проведе-

ни 

приемни/ 

изнесени при-

емни 

дни – 0.  

 

Брой публика-

ции в интернет 

страницата на 

ОА Разград – 0  

 

Брой публика-

ции в местни 

медии – 0  

 

Брой разгледа-

ни 

заявления и 

подготвени 

актове 

заповед за от-

каз 

или предоста-

вяне 

на информация 

– 0.  

 

Брой учащи 

преминали 

стаж –0;  

 

 

 

 

Брой отчети и 

доклади – 3. 

 

Брой проведе-

ни 

приемни/ 

изнесени при-

емни 

дни – 24. 

Брой публика-

ции в интернет 

страницата на 

ОА Разград – 

60  

 

Брой публика-

ции в местни 

медии – 60 

 

Брой разгледа-

ни заявления и 

подготвени 

актове заповед 

за отказ или 

предоставяне 

на 

информация - 

100% от пос-

тъпилите. 

 

Брой учащи 

преминали 

стаж. 
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9.Създаване на мерки за превенция на 

административната корупция, пови-

шаване на общественото доверие в 

институциите и засилване на граж-

данския контрол. 

Борба с корупцията – подпомагане и 

организиране на ефективната работа 

на Областен обществен съвет за пре-

венция и противодействие на коруп-

цията. 

Сътрудничество с 

учебни заведения. 

Привличане на 

евентуални 

кандидати за 

работа след 

дипломиране. 

 

Подобряване на дос-

тъпа за 

информация на 

граждани и 

бизнеса с цел 

повишаване на 

прозрачността. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой проведе-

ни 

стажове и 

практики по 

вид – 0. 

 

Брой обрабо-

тени предло-

жения/сигнали 

от граждани–0. 

 

Брой проведе-

ни 

стажове и 

практики по 

вид. 

 

Брой обрабо-

тени предло-

жения/сигнали 

от граждани – 

5. 
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5. Подобряване  

предоставянето 

на администра-

тивни услуги и 

ефективен диа-

лог с потребите-

лите, укрепване 

на администра-

тивния капаци-

тет  

 

 

1.Повишаване 

на качеството 

на предоста-

вяните адми-

нистративни 

услуги. 

 

2. Предоста-

вяне 

по електронен 

път 

на качествени, 

икономически 

ефективни и 

лесно 

достъпни 

администра-

тивни 

комплексни 

услуги на 

гражданите и 

бизнеса, по 

отзивчив, 

прозрачен и 

ефективен 

начин. 

 

3.Повишено 

доверие на 

държавните и 

общински 

органи, 

гражданите и 

ЮЛ 

на територия-

та на 

областта. 

 

Стратегията за 

развитие на дър-

жавната админис-

трация  

Стратегия за 

развитие на 

електронното 

управление на Р 

България – 

2017-2022 г. 

Концепция за 

подобряване на 

административно-

то обслужване в 

контекста на 

принципа на 

„Едно гише“. 

Стратегия за раз-

витие на Областна 

администрация 

Разград 2021-

2023г. 

Общи правила за 

подобряване рабо-

тата на областните 

администрации 

Закон за елект-

ронното управле-

ние. 

Вътрешни правила 

за реда и органи-

зацията на адми-

нистративното 

обслужване на 

граждани в Облас-

тна администра-

ция  

 

1.Увеличаване броя на администра-

тивните услуги, предоставени по 

електронен път. 

 

2.Надграждане и подобряване на 

системата за електронен 

документооборот на 

Областна администрация Разград. 

 

3. Подобряване на достъпността до 

административните услуги, предоста-

вяни от Областна администрация 

Разград. 

 

4. Изпълнение на въведената през 

2019 г. нова административна услуга 

– издаване на заверки-апостили. 

 

5.Анализ на механизмите за обратна 

връзка с потребителите на админист-

ративни услуги, с оглед повишаване 

на нейната ефективност и устойчи-

вост. 

 

6.Повишаване експертния капацитет, 

квалификация и специфична компе-

тентност на служителите в Областна-

та администрация Разград, работещи 

с потребителите на административни 

услуги.  

 

7.Прилагане на различни форми за 

търсене на обратна връзка за оценя-

ване нивото на удовлетвореност на 

потребителите на административни 

услуги. 

 

 

Януари-

декември 

2022 г. 

Бързо и качествено 

предоставяне на ад-

министративни услу-

ги на гражданите. 

 

Спазване на законо-

установените срокове 

за предоставяне на 

административни 

услуги. 

 

Прозрачност и 

отзивчивост, 

достъпни и 

ясни процедури за 

обслужване. 

 

Повишаване на 

удовлетвореността 

на гражданите 

и бизнеса при 

нула броя 

просрочени преписки. 

 

 

 

Брой реализи-

рани админис-

тративни услу-

ги – 0.  

 

Брой реализи-

рани  

електронни и 

комплексни 

услуги – 0.  

 

Брой издадени 

заверки-

апостили – 0. 

 

 

Брой справки 

от деловодната 

система по 

електронен път 

– 0. 

 

Брой анкети с 

потребители 

на админист-

ративни услу-

ги – 0. 

 

Брой обучени 

служители – 0. 

Брой реализи-

рани админис-

тративни услу-

ги – 1200.  

 

Брой реализи-

рани  

електронни и 

комплексни 

услуги – 40  

 

Брой издадени 

заверки -

апостили – 

1000. 

 

Брой справки 

от деловодната 

система по 

електронен път 

– 5.  

 

Брой анкети с 

потребители 

на админист-

ративни услу-

ги – 1. 

 

Брой обучени 

служители – 4. 
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4.Високо ниво 

на компетент-

ност на слу-

жителите в 

ОА Разград, 

работещи с 

потребителите 

на админист-

ративни услу-

ги. 

Годишен план за 

обучение на дър-

жавните служите-

ли за 2022 г. 

Интегрирана тери-

ториална страте-

гия за развитие на 

Северен централен 

регион за периода 

2021-2027 г. 

        

6. Развитие на 

професионални-

те и личностни 

компетентности 

на служителите 

в Областната 

администрация 

Разград 

Изграждане на 

динамична 

администра-

ция, развива-

ща експертния 

потенциал, 

ориентирана 

към потреб-

ностите на 

обществото и 

към постига-

нето на резул-

тати 

Подобряване 

управлението 

на 

човешките 

ресурси в 

съответствие с 

нормативна 

уредба 

в областта на 

държавната 

служба. 

 

 

 

 

Програма на 

правителството на 

Р България 

 

Закон за 

държавния 

служител 

 

Наредба за 

условията и реда 

за оценяване 

изпълнението на 

служителите в 

държавната 

администрация 

 

Стратегия за 

развитие на 

държавната 

администрация 

 

Годишен план за 

обучение на дър-

жавните служите-

ли за 2022 г. 

1. 1.Ефективно управление на човешки-

те ресурси в Областната администра-

ция Разград. 

2.  
3. 2.Осигуряване на съгласуваност на 

целите на Областната администрация 

Разград с целите на раб. планове на 

служителите. 

 

3.Подобряване на атестирането като 

непрекъснат процес от страна на слу-

жителите с ръководни длъжности и с 

акцент върху йерархията на 

целите и подобряване качеството на 

изпълнението. 

4.  
4.Повишаване професионалните уме-

ния и квалификацията на служители-

те в Областната администрация Разг-

рад. 

 

5.Участие на служителите от Област-

ната администрация Разград в специ-

ализирани обучения. 

 

 

 

 

Януари –

Декември 

2022 г. 

Осигурена 

съгласуваност на 

целите на ОА с 

целите на работните 

планове на 

служителите. 

Приведени в съответ-

ствие с нормативната 

уредба документи на 

служителите. 

Извършване на 

атестирането, въз 

основа на 

степента на 

постигане на 

целите от 

индивидуалния 

работен план и на 

показаните 

компетентности. 

относно работата 

на оценяваните. 

Повишаване профе-

сионалните умения и 

квалификацията на 

служителите в Облас-

тната администрация.  

 

95% съгласу-

ваност  

 

Брой подадени 

възражения от 

оценяваните 

служители – 0. 

 

Брой служите-

ли –повишени 

в ранг;  

 

Брой служите-

ли, преминали 

обучение чрез 

ИПА – 0. 

 

Брой служите-

ли, преминали 

други обуче-

ния – 0. 

 

Брой служите-

ли, участвали в 

работни срещи 

за обмен на 

опит – 0. 

 

95% съгласу-

ваност  

 

0 бр. подадени 

възражения от 

оценяваните 

служители – 0. 

 

Брой служите-

ли –повишени 

в ранг;  

 

Брой служите-

ли, преминали 

обучение чрез 

ИПА – 5. 

 

Брой служите-

ли, преминали 

други обуче-

ния – 5. 

 

Брой служите-

ли, участвали в 

работни срещи 

за обмен на 

опит – 2. 
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Усъвършенст-

ване и укреп-

ване на инсти-

туционалния 

капацитет на 

областно и 

местно ниво за 

подобряване 

на процесите 

на управление. 

 

6.Участие на служителите от Област-

ната администрация Разград  в работ-

ни срещи за обмен на опит. 

 

7.Повишаване в ранг и длъжност 

служителите в Областната админист-

рация Разград.  

 

8.Стимулиране на екипната работа на 

служителите при провеждане на ме-

роприятия, организирани от Област-

ната администрация Разград. 

Кариерно 

развитие на 

служителите. 

Изпълнени задачи 

при работа в екип на 

служители от ОА 

Разград / междуинс-

титуционални екипи. 

 

Брой създаде-

ни екипи – 0. 

 

Брой тиймбил-

динги – 0. 

 

Брой създаде-

ни екипи – 3. 

 

Брой тиймбил-

динги – 1. 

        

7. Осигуряване 

на добро управ-

ление на Облас-

тна админист-

рация Разград. 

 

 

 

 

 

 

Подобряване 

процеса на 

управление на 

Областна ад-

министрация 

Разград 

и повишаване 

доверието 

на обществе-

ността 

Стратегия за раз-

витие на Областна 

администрация 

Разград 2021-

2023г. 

 

Стратегия за уп-

равление на риска 

в Областна адми-

нистрация Разград 

 

Програма за уп-

равление 

на правителството  

 

Актуализирана 

стратегия за раз-

витие на 

електронното 

управление 

2019-2023 г. 

 

Стратегия за раз-

витие на държав-

ната 

администрация  

1. Ефективно управление на финансо-

ви ресурси. Ефективно и ефикасно 

разходване на бюджетни средства 

изпълнение на утвърдените политики 

и програми. Изготвяне на анализи за 

изпълнението на бюджета на адми-

нистрацията. Актуализиране и 

оптимизиране на бюджетните разхо-

ди. 

 

2.Функции на финансов контрольор, с 

осъществяване на предварителен кон-

трол и изготвяне на необходимите за 

това документи. 

 

3.Управление на риска (Комисия по 

управление на риска). 

 

4. Планиране и отчитане дейността на 

Областна администрация Разград. 

 

 

 

 

 

 

Януари –

Декември 

2022 г. 

Осъществяване 

на ефективен 

контрол върху 

разходите. 

 

Постигане на 

ефективно, 

ефикасно и 

икономично 

разходване на 

бюджета на ОА Разг-

рад. 

 

Повишаване 

ефективността 

на работа в 

администрацията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой контрол-

ни 

листи – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работни срещи 

 

 

Поддържане 

на 

риск-регистър 

 

Отчети на 

дирекции 

АКРРДС и 

АПОФУС 

 

 

 

 

Брой контрол-

ни листи за 

всички необ-

ходими слу-

чаи. 

Поддръжка на 

актуален 

регистър на 

финансовия 

контрольор. 

 

Работни срещи 

– 2 бр. 

 

Риск-регистър 

– 1 бр. 

 

 

Отчети на ди-

рекции 

АПОФУС и 

АКРРДС –2бр. 
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5.Функциониране на внедрената в 

Областна администрация Разград 

система за управление на качеството 

Обща рамка за оценка (CAF - 

Common Assessment Framework). Из-

пълнение на Плана за подобряване на 

административната дейност на Об-

ластна администрация Разград. 

 

6.Утвърждаване на механизъм за кон-

трол по изпълнението на договорите, 

сключени от Областния управител. 

 

7.Изпълнение на Стратегия за разви-

тие на Областна администрация Разг-

рад 2021-2023 г, вкл. изпълнение на 

Концепцията за социална отговорност 

на Областна администрация Разград. 

 

8.Намаляване на кореспонденция 

та на хартиен носител. 

 

9.Осъществяване на текущ сроков 

контрол с цел намаляване броя на 

просрочените преписки. 

 

10.Провеждане на процедури по ЗОП. 

 

11. Актуализация на софтуерното 

обезпечение на сървърите и компют-

рите в Областна администрация Разг-

рад. Актуализация и поддръжка на 

хардуера. 

 

12. Прилагане на вътрешноорганиза-

ционни противоепидемични мерки с 

предотвратяване разпространението 

на коронавирусната инфекция в Об-

ластна администрация Разград. 

Повишаване 

ефективността 

на работа в 

администрацията; 

Стриктно 

спазване на 

утвърдени ВНД 

за планиране и отчи-

тане. 

 

Законосъобразно и 

целесъобразно 

разходване на 

бюджетни 

средства 

Законосъобразно 

провеждане на 

процедури по 

ЗОП. 

 

Осъвременени 

системи за 

поддръжка на 

WEB 

съдържание, 

повишаване на 

надеждността и 

бързодействието 

им. 

 

Подобряване на си-

гурността 

на мрежовата 

инфраструктура. 

 

Отчет за 

дейността на 

ОА Разград за 

2021 г. 

 

Аналитичен 

доклад за 

дейността на 

ОА Разград за 

2021 г. 

 

 

 

 

Разработени 

цели на ОА 

Разград за 

2022 г.; 

 

Изготвен го-

дишен план за 

дейността 

на ОА Разград 

за 2022 г. 

 

Брой изпълне-

ни дейности от 

Плана за по-

добряване на 

администра-

тивната дей-

ност на ОА 

Разград. 

 

 

 

 

 

 

Изготвен отчет 

за дейността 

на ОА Разград 

за 2021 г. – 1 

бр.; 

Изготвен Ана-

литичен 

доклад за дей-

ността на 

администраци-

ята за 2021 г. 

за сайта на ОА 

Разград 

 

Разработени 

цели на ОА 

Разград за 

2022 г. 

 

Изготвен го-

дишен план за 

дейността на 

администраци-

ята за 2022 г. – 

1 бр. 

 

Брой изпълне-

ни дейности от 

Плана за по-

добряване на 

администра-

тивната дей-

ност на ОА 

Разград. 
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Брой реализи-

рани дейности 

от Концепция-

та за социална 

отговорност на 

ОА Разград – 

0. 

 

Относителен 

дял на прик-

лючените 

в срок препис-

ки 

спрямо общия 

бр. 

регистрирани 

преписки – 0% 

 

Брой проведе-

ни 

процедури и 

сключени 

договори за 

възлагане на 

обществени 

поръчки - 0 

Брой реализи-

рани дейности 

от Концепция-

та за социална 

отговорност на 

ОА Разград – 

6. 

 

Относителен 

дял на 

приключените 

в срок 

преписки 

спрямо общия 

бр. 

регистрирани 

преписки. - 

мин.96% 

Брой проведе-

ни 

процедури и 

сключени 

договори за 

възлагане на 

обществени 

поръчки. 
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8.Провеждане 

ефективна пре-

вантивна дей-

ност и защита 

на населението 

при бедствия, 

аварии и опаз-

ване 

на обществения 

ред 

Създаване на 

териториален 

резерв по ре-

гиони, в под-

чинение на 

областни уп-

равители и 

кметове, който 

да се използва 

при природни 

бедствия, 

крупни аварии 

и катастрофи. 

Програма за уп-

равление на пра-

вителството на 

Република Бълга-

рия. 

1.Подобряване на превантивната дей-

ност и готовността за реагиране при 

бедствия чрез по-ефективни преван-

тивни мерки и по-висока степен на 

готовност за реагиране при бедствия. 

2.Повишаване нагласата за съдейст-

вие при дейностите по намаляване на 

риска от бедствия на регионално ни-

во. 

3. Ефективно планиране защитата на 

населението при бедствия и аварии на 

областно ниво. 

4.Постоянна и устойчива връзка с 

дежурните ОСС.  

5.Сформиране на комисии и извърш-

ване на проверка на обектите от кри-

тичната инфраструктура и на язови-

рите. 

6.Наврeменно актуализиране на пла-

нове и състава на щаба.  

7.Търсене на възможности за финан-

сиране на разработени технически 

проекти за почистване на речните 

корита на реките  Малки Лом, Крапи-

нец, Топчийска и Сазлъка, област 

Разград. 

8. Поддържане на актуален план за 

защита от бедствия.  

9. Проверка на подготвеността за 

есенно-зимния сезон на отговорните 

институции в област Разград. 

10. Редовно актуализиране състава на 

областни съвети, отговорни за защита 

на населението при бедствия, аварии 

и опазване на обществения ред. 

 

 

Януари –

Декември 

2022 г. 

Подобрена  комуни-

кация и координация 

с отговорните инсти-

туции и организации.  

 

Участие в национал-

ни и регионални 

програми.  

 

Поддържане на акту-

ален Областен план 

за защита при бедст-

вия.  

 

 

Брой подадени 

информации за 

актуална обс-

тановка – 0. 

 

Брой 

осъществени 

проверки на 

обекти от кри-

тичната инф-

раструктура – 

0 . 

 

Брой провере-

ни язовири  – 

0. 

 

Брой доклади– 

0. 

Брой заседания 

– 0  

Брой учения–

0. 

 

 

Брой подадени 

информации за 

актуална обс-

тановка. 

 

Брой 

осъществени 

проверки от 

критичната 

инфраструкту-

ра 

 

Брой провере-

ни язовири. 

 

Брой доклади. 

 

Брой заседа-

ния. 

 

Брой учения. 

        



 14 

9. Създаване на 

организация, 

координация и 

субординация 

между институ-

циите, имащи 

касателство по 

отношение на 

процесите на 

областно ниво за 

ограничаване на 

коронавируса. 

Защита на 

обществения 

интерес 

и здравето на 

жителите на 

област Разград 

във връзка с 

овладяване на 

кризата с ко-

ронавируса. 

Национален опе-

ративен план за 

справяне с панде-

мията от корона-

вирус, одобрен от 

МС;, Заповеди на 

МЗ и други нор-

мативни актове, 

третиращи разп-

ространение то и 

ограничаване на 

последиците от 

коронавирус. 

Заседания на Областен оперативен 

щаб във връзка с коронавируса, конт-

рол върху изпълнението на разпоре-

дените на национално ниво епиде-

мични мерки, вземане на решения за 

Оптимизиране и/или рестриктиране 

на различните дейности в сферите на 

обществено- икономическия и социа-

лен живот. 

Януари –

Декември 

2022 г. 

Ограничение на ко-

ронавируса и мини-

мизиране на последи-

ците в различните 

сфери на обществено- 

икономическия и 

социален живот. 

Към настоя-

щия момент 

/м.февруари, 

2022г./ област 

Разград е в 

„тъмно черве-

ната зона“ на 

14-дневна за-

боляемост/> 

500 души 

на100 000 на-

селение/; % 

заетост на ин-

тензивните 

ковид легла 

спрямо макси-

малния брой 

интензивни 

легла, предви-

дени в дадени 

етапи на На-

ционален опе-

ративен план: 

етап 1 – 50%; 

етап 2 – 60%; 

етап 3 – 70%; 

етап 4 – 80%. 

Излизане от 

„тъмночервен 

ата зона“ на 

заболеваемост 

на област Раз-

град в макси-

мални периоди 

от време, както 

и въвеждане 

или редуцира-

не на мерки, 

целящи попа-

дането на об-

ласт Разград за 

максимални 

периоди от 

време в етап 1 

или в по-малки 

процентни 

стойности на 

заетост на ин-

тензивните 

легла, предви-

дени за него до 

окончателното 

овладяване на 

пандемията. 

 

 

 

 


