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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие на разпоредбите на чл. 63 от Закона за администрацията, Годишният
доклад на Областна администрация - Разград за 2019 година отчита изпълнението на
поставените стратегически цели и приоритети от Програмата на Министерски съвет, както и в
съответствие със Стратегия за развитие на Държавната администрация 2014-2020 г. (приета с
РМС № 140/14.03.2014 г.), Програма за управление на правителството на Република България
2017-2021 г. и Областна стратегия за развитие на област Разград за периода 2014-2020 г.:
Стратегически цели, заложени в Стратегия за развитие на държавната
администрация 2014 - 2020 г.:
Стратегическа цел 1. Ефективно управление и върховенство на закона;
Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
Стратегическа цел 3. Открито и отговорно управление;
Стратегическа цел 4. Професионално и експертно управление;
Стратегически цели, заложени в Областна стратегия за развитие на област Разград
за периода 2014-2020 г.:
Стратегическа цел 1
Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешно-регионален план, чрез
развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда.
Стратегическа цел 2
Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове,
подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.
Стратегическа цел 3
Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера,
чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.
Стратегическа цел 4
Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и
транснационалното сътрудничество.
Мисията на Областна администрация Разград е: да подпомага провеждането на
държавната политика за устойчиво развитие на областта, чрез оптимално съчетаване
на националните и местните интереси.
Визията за бъдещо развитие на Областна администрация Разград може да бъде
идентифицирана въз основа на визията за развитие на държавната администрация и на
областта, определена в Областната стратегия за развитие, а именно: „Област Разград –
развит фармацевтичен, керамичен и аграрен център на Северна България, с балансирана,
конкурентоспособна икономика, съхранена природа, обновена инфраструктура и
жизнена среда, осигуряващ добър жизнен стандарт на своите граждани, привлекателен
за млади хора, инвеститори и туристи.”
Дейността на Областен управител и на Областна администрация Разград през 2020
година се осъществи в условия на пандемия от коронавирусната инфекция. Един от основните
приоритети беше управлението на кризисната ситуация с COVID-19. Дейността на
администрацията беше ориентирана към търсене на възможности за разширяване на
взаимодействието с местната власт и регионалните структури на централната власт, към
предоставяне на качествени административни услуги по прозрачен начин, ограничаване на
безработицата, чрез активно участие в програмите за осигуряване на заетост, стриктно
извършване на дейностите по организиране и произвеждане на избори, извършване на контрол
по законосъобразността на решенията на общинските съвети и актовете на кметовете, към
ефективно извършване на дейности по превенция и противодействие на корупцията,
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повишаване на капацитета за намаляване на риска от бедствия на институционално и местно
ниво, реализиране на дейностите по регионални програми за заетост.
Стратегия за личностно развитие на децата и учениците от област Разград, Механизъм
за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, дейности, в изпълнение на
Областния план за младежта на област Разград и други.
Организационното развитие и капацитет на Областна администрация Разград е
неразривно свързано със създаването на условия за утвърждаване на ефективна и модерна
администрация от европейски тип, следваща модерен стил на управление и философия,
способна да отговори на очакванията на гражданите.
През изминалата година, всички служители в администрацията полагат усилия и
допринасят за изпълнение на стратегическите цели на администрацията в съответствие с
правителствената политика при изпълнение на своите задължения.
Областна администрация Разград се състои от политически кабинет и административни
звена. Според характера на дейността, която извършват, административните звена в Областна
администрация Разград са обособени в обща и специализирана администрация.
Всички данни в годишния доклад са на база представените отчети на отделните
структурни звена в Областна администрация Разград.
II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ОТ
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА 2017-2021 Г .
➢ ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ
КАБИНЕТ.
Политическият кабинет с Областен управител Гюнай Хюсмен и заместник областни
управители – Нурие Црънгалова и Евгени Драганов осигурява провеждането на държавната
политика на територията на Област Разград, с цел постигане на ефективност и устойчивост в
развитието на всички сектори в условията на добро взаимодействие и комуникация с
представителите на общините и териториалните звена на държавната администрация.
Основни приоритети в работата на Областния управител и неговите заместници
бяха справяне с кризисната ситуация с пандемията с COVID-19, опазване на културноисторическото наследство в област Разград, подобряване на транспортната
инфраструктура в региона, стимулиране на социално-икономическото развитие в
областта,
образованието,
културата,
екологията,
социални
дейности
и
благотворителност.
Една от най-важните задачи на областния управител бе изпълнението на проекта за
реставрацията на националния паметник на културата – джамията „Ибрахим паша“ в
град Разград. На 9 октомври 2020 г. областният управител и министърът на културата Боил
Банов поставиха началото на дългоочаквания ремонт на молитвения дом. На официалната
церемония присъстваха депутати, турски дипломати и граждани. С реставрацията на джамията
ще бъде подобрена визията на централната градска част и ще се привлекат туристи. През
последните 30 години сериозен ремонт на храма не е правен и сградата започна да се руши.
Проектът, който е на стойност 2 374 836 лв., осигурени от държавния бюджет, предвижда
консервация, реставрация и адаптация на джамията „Ибрахим паша“. Строително-ремонтните
дейности се извършват от търговищка фирма.
През 2020 г. продължи градежът на църквата „Св. Цар Борис-Михаил
Покръстител“ в град Разград с осигурени средства от Турската агенция за координация
и сътрудничество към президента Ердоган – ТИКА, благодарение на областния
управител Гюнай Хюсмен. Той осигури финансиране за довършването на сградата на
новостроящия се храм „до ключ“.
Областният управител и Министерството на отбраната подкрепиха родолюбивата
инициатива за изграждане на Военен мемориал на поделенията, съществували в
Разградския гарнизон в периода 1878 – 2009 г.
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Развитието на транспортната инфраструктура в област Разград беше другия
основен приоритет на Областния управител. През 2020 г. стартира проект за извършване на
основен ремонт на околовръстния път в град Исперих. Отсечката е част от второкласния
републикански път Русе-Кубрат-Исперих-Дулово. Пътят е с много важно социално и
икономическо значение за региона. Той е главна пътна артерия за връзка със съседните
области Русе и Силистра. Общата стойност на видовете строително-ремонтни работи е за над
5,7 милиона лева. През месец септември 2020 г. започна рехабилитацията на 47километрова отсечка от главен път II-23 Русе-Кубрат-Исперих (от град Русе към град
Кубрат), със спестен финансов ресурс и осигурени допълнителни средства от Оперативна
програма „Региони в растеж“, както и с добавка от републиканския бюджет. Общата
стойност на проекта е над 38 милиона лева. През 2020 г. започна изготвяне на технически
проект за основен ремонт на пътя Разград – Завет. Основен принцип на областния управител
бе да осъществява постоянен контрол при изпълнението на проекти за подобряване на пътната
инфраструктура. Той редовно извършваше проверки на място на строителните обекти и
апелираше фирмите изпълнителки да работят качествено и съобразно добрите практики.
През 2020 г. на територията на област Разград бе изградено част от трасето на
българския участък от газопровода „Балкански поток”. Трасето на преносния газопровод
преминава през землищата на 11 области – Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико
Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин. В района на село Трапище, община
Лозница, бе разположена база с многобройна модерна техника на италианската строителна
фирма, изграждаща газопровода и бяха създадени немалко работни места за местното
население.
Областният управител оказваше съдействие за развитието на бизнеса в региона.
През 2020 г. бе извършен основен ремонт на пътя към „АДМ“ ЕАД за близо 3 милиона
лева. За да стане това възможно, статутът на участъка от 4,6 км бе променен от общински в
третокласен с решение на Министерски съвет. Новото шосе е с начало отклонението от
републикански път ІІ-49 Разград-Кубрат и край - на км 3+713 от началото на общинския път
RAZ2110. Областният управител оказа съдействие за придобиване на сертификат за
инвестиция клас А от предприятието, за да се осъществи проектът за ремонт на пътя.
На 24 октомври 2020 г. областният управител бе официален гост на тържественото
откриване на новия строителен хипермаркет „Алфа“ в Разград. Г-н Хюсмен поздрави
предприемачите Валентин Христов, Мартин Нешев и Христо Христов за смелостта да
направят такава сериозна инвестиция, въпреки пандемията и очертаващата се икономическа
рецесия и за това, че разкриват нови 30 работни места. „Сигурен съм, че новият обект е ясен
знак, че въпреки проблемите, в България и в частност в Разград, се инвестира, работи се, има
оживление и най-важното – има бъдеще!
На 24 август 2020 г. на извънредно заседание на тема „Разглеждане на проблема със
замърсения въздух на Разград” Общински съвет Разград реши да бъде осъществен
предложеният още през 2018 г. подход от областния управител за решение на проблема с
чистотата на атмосферния въздух в град Разград. Седмица преди това областният
управител взе участие и в проведената в град Разград среща-дискусия на тема „Качеството на
въздуха в Разград. Мерки за подобряването му“, организирано от Община Разград, по
инициатива на групата общински съветници от ЗНС. Още през септември 2019 г. по молба на
Общински съвет Разград и поради зачестили сигнали от граждани в град Разград за неприятни
миризми и изразени опасения за замърсяване на въздуха, г-н Хюсмен предприе незабавни
действия за решаване на проблема, като назначи Експертна комисия за избор на система за
мониторинг на атмосферния въздух в град Разград с участието на представители на Областна
администрация Разград, РИОСВ – Русе, Община Разград, Общински съвет Разград и на
няколко големи предприятия от града.
Най-голямото предизвикателство за областния управител беше управлението на
кризисната ситуация с пандемията от COVID-19. Със заповед на г-н Хюсмен бе създаден
Областен кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград. Проведени бяха 20
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.
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Паралелно с това продължаваха мерките срещу разпространението на африканската чума
по свинете. На 17.01.2020 г. под патронажа на областния управител в град Разград се
проведе обучение-семинар, във връзка с биосигурност и дезинфекция срещу
африканската чума по свинете.
Областният управител съдейства за предоставяне от Министерството на
образованието и науката на нови училищни автобуси на ОУ „Васил Левски“ – град
Исперих (8.01.2020 г.) и Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие
„Ал. Стамболийски”, град Лозница (6.01.2020 г.)
През 2020 г., в навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на
славянската писменост, областният управител Гюнай Хюсмен постави началото на
инициативата „Виртуална културна сцена „Лудогорие“. Проектът „Културна сцена
„Лудогорие“/ Ludogorie Culturе Stage“ включи 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.
На 20 септември 2020 г. областният управител на Разград Гюнай Хюсмен намери
нов дом за богатата домашна библиотека на доайена на разградската журналистика
Благовеста Борисова, която вече не е между живите. Колекцията от книги, включваща 1 727
тома, дарени от близките на Благовеста, вече радват читателите на библиотеката в НЧ
"Отец Паисий-1928" в село Севар.
През декември 2020 г. Областният управител организира експониране на изложба с
фотопана със снимки на забележителности, пейзажи и мигове от живота на област
Разград, под мотото ,,Красотите на Лудогорието“, в пространството около джамия
,,Макбул Ибрахим паша“ в град Разград. На металните предпазни ограждения, поставени
около джамията по време на реставрацията й, която ще продължи 3 години и половина, бяха
поставени над 80 цветни винила. Те придадоха естетичен вид на иначе сивите и
нелицеприятни огради. Автори на фотосите са Мехмед Азиз, Йорданка Бозаджиева, Радка
Минчева, Любомир Илиев, Яман Хюсмен и Антон Атанасов. Изложбата с красотите и
събитията в Лудогорието стана възможна със спомоществователството на фирмите „АДМ“,
„Пилко“, „Фарма тийм“, „Биовет-клон Разград“, „Хювефарма“, Мандра „Лудогорие“, „Туана
комерс“ и „Алфа Хим“ ЕООД. „Какво по-хубаво от това красотата на родния ни край да
обгърне перлата на Лудогорието – джамията „Ибрахим паша“. Докато строителите работят,
гледката радва съгражданите ни и предизвиква и интереса на гостите на Разград“, коментира
областният управител.
Безопасността на движението по пътищата и през 2020 г. беше основен акцент от
работата на Областния управител.
Преди учебната 2020/2021 г. областният управител организира съвместно с ОД на
МВР – Разград интересно и полезно учение по БДП за деца и ученици в градския парк в
гр. Разград. Поставяни бяха билборди, свързани с БДП.
На 30 септември 2020 г. областният управител организира голямо учение за реакция
при мащабно пътнотранспортно произшествие. Целта на учението беше да бъде проверена
координацията и бързината на реакция на регионалните структури. Инцидентът бе разигран на
пътя за ЖП гара Разград, в участъка до разклона за с. Стражец.
На 12 октомври 2020 г. Асоциацията на българските градове и региони обяви
областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен за най-добър сред колегите в
страната за 2020 година. Асоциацията раздаде своите годишни национални награди на
тържество във Велинград. Призове бяха връчени в общо 23 категории, като Гюнай Хюсмен е
първи в категорията за областен управител на 2020 година.
Друг аспект на дейността на областния управител беше тясното му сътрудничество с
неправителствения сектор в област Разград. Областният управител проведе съвместни
инициативи с младежката организация от град Разград – младежки клуб „Инитиум“.
Наред с тези приоритетни задачи, през отчетния период работата на политическия
кабинет начело с областния управител Гюнай Хюсмен бе свързана, както с решаване на
текущи и дългосрочни проблеми на областта, така и с участия в дискусии, конференции,
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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
•
6 януари 2020 г., Заместник областният управител на област Разград Нурие Црънгалова
и началникът на Регионалното управление на образованието Разград Ангел Петков връчиха
ключовете за нов училищен автобус на директора на Професионалната гимназия по
ветеринарна медицина и земеделие „Ал. Стамболийски”, град Лозница – Ниязи Ниязиев.
Превозното средство е предоставено от Министерството на образованието и науката, със
съдействието на Областна администрация Разград и Регионално управление на образованието
Разград,
•
На 6 януари 2020 г. областният управител Гюнай Хюсмен и неговите заместници Нурие
Црънгалова и Евгени Драганов взеха участие в тържествена церемония за отбелязване на 172годишнината от рождението на големия български поет и революционер Христо Ботев.
•
На 7 януари 2020 г. Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на
вече традиционната литературно-музикална вечер под надслов „Поетичен Ивановден“.
На организираното от Сдружението на писателите в Разград и Регионалната библиотека
„Проф. Боян Пенев” събитие, което се проведе в библиотеката, свои творби представиха
поетите-именници от Разград и Лудогорието Иван Дойнов, Иван Димитров и Иваничка
Маджарова
•
На 8 януари 2020 г. областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен връчи
ключовете за нов училищен автобус на заместник-директора на ОУ „Васил Априлов” в град
Исперих Пламен Цанев, заедно с началника на Регионалното управление на образованието
Разград Ангел Петков. Превозното средство е предоставено от Министерството на
образованието и науката, със съдействието на областния управител и на Регионално
управление на образованието Разград.
•
На 8 януари областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен прие за първи път
новия генерален консул на Република Турция в Бургас – г-жа Сенем Гюзел. На официалната
среща присъстваха и заместник-областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов,
както и главния секретар на Областна администрация Разград Михаил Тодоров. Областният
управител запозна генералния консул с реализираните дейности по подписаната през
декември 2017 г. декларация за сътрудничество и съвместна дейност между Областна
администрация Разград и Областната управа на Одрин.
•
На 9 януари областният управител Гюнай Хюсмен ръководи заседание на Постоянната
областна епизоотична комисия. На него бе обсъдена актуалната епизоотична обстановка в
страната и в областта, както и предстоящите дейности във връзка с недопускане
разпространението на болестта Африканска чума по свинете на територията й.
•
На 10 януари 10 януари областният управител взе участие в церемония по официално
награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема
„Будителите на моя роден край, които трябва да помним“, организиран от евродепутата от
Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на
образованието Разград.
•
На 13 януари областният управител Гюнай Хюсмен беше домакин на работна среща на
екип от Националния статистически институт (НСИ), с представители на Областна
администрация Разград, Община Разград и кмета на село Ясеновец – Сали Салиев, във връзка
с престоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.
•
На 14 януари деца и техните майки, ползващи услугите на Майчин център към Женска
независима ромска организация „Кармен“, гостуваха в Областна администрация. Поводът бе
празника Василица – ромската Нова година. Те сурвакаха за здраве областния управител
Гюнай Хюсмен и пожелаха на целия екип на администрацията успешна 2020-та година.
•
На 17 януари под патронажа на областният управител Гюнай Хюсмен в хотел „Вила
Дела Роза“ се проведе обучение-семинар във връзка с мерките срещу заболяването африканска
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чума по свинете. Обучението бе организирано от Областна дирекция по безопасност на
храните в Разград.
•
На 21 януари областният управител Гюнай Хюсмен и неговият заместник Евгени
Драганов посетиха отделението по акушерство и гинекология към МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в
Разград, и поздравиха екипа за техния професионален празник - Деня на родилната помощ.
•
На 27 януари областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен инициира
работна среща днес с представители на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград, Басейнова
дирекция „Черноморски район“ Варна, Басейнова дирекция „Дунавски район“ Плевен и
„Напоителни системи“ ЕАД– клон Долен Дунав Русе. На срещата бяха дискутирани
състоянието, използването и опазването но водните запаси и подпочвени води.
•
На 27 януари областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе гост на
тържествената сесия на Общински съвет-Разград по повод Деня на Разград - 28 януари.Той
връчи поздравителен адресна кмета Денчо Бояджиев и участва в ритуала по поднасяне на
венци и цветя пред мавзолея-костница на 28 януари.
•
На 30 януари в областна администрация Разград се състоя работна среща, във връзка с
координиранена дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите
пообхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст.
Февруари
•
На 3 февруари областният управител Гюнай Хюсмен откри и ръководи заседание на
Общо събрание на сдружението „Регионално сдружение за управление на отпадъците за
регион Разград“. На заседанието се прие решение за актуализиране състава на Общото
събрание на регионалното сдружение, а за негов председател бе избран кмета на Община
Разград Денчо Бояджиев.
•
На 5 февруари се проведе заседание на Областния съвет за превенция на домашното
насилиев област Разград, което бе ръководено от заместник областният управител Евгени
Драганов. На заседанието бяха обсъдени актуални въпроси по дейността на ОСПДН и
подготовка на годишно заседание на съвета през месец април 2020 г.
•
На 6 февруари областният управител Гюнай Хюсмен свика заседание на Щаба за
координация на спасителни и неотложно аварийно – възстановителни работи при бедствия и
аварии поради усложнената зимна обстановка в Област Разград. Отговорните институции
докладваха за действията си за преодоляване на възникналите заради снеговалежите
затруднения в електрозахранването, водоснабдяването и пътната обстановка в областта.
•
На 12 февруари под ръководството на областния управител Гюнай Хюсмен комисията
по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Разград утвърди предложението на
РУО – Разград за държавен план-прием в профилираните и професионални гимназии, в
средните и обединените училища на територията на областта за учебната 2020/2021 г.
•
На 12 февруари областният управител Гюнай Хюсмен беше официален гост на
представянето на новата стихосбирка „Не съм до теб“ на разградската поетеса Ивета Попова в
Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” в град Разград.
•
На 13 февруари областният управител Гюнай Хюсмен бе домакин на проведентата в
областна администрация Разград дискусия по проблемите на домашното насилие със
специалното участие на професор Нели Бояджиева – преподавател в Софийски университет
„Свети Климент Охридски”.
•
На 13 февруари Областният управител Гюнай Хюсмен бе гост на дискусия „Общата
селскостопанска политика след 2020 г.“, организирана от Министерство на земеделието,
храните и горите, съвместно с Областна дирекция „Земеделие“ – Разград. Събитието се
проведе в конферентната зала на хотел “Картоон” в Разград и бе част от информационната
кампания за директни плащания 2020, организирана от Министерството на земеделието,
храните и горите.
•
На 17 февруари, заместник-областният управител Евгени Драганов и главният секретар
на областна администрация д Михаил Тодоров бяха гости на публичната прожекция на
първите две части на документалния филм „Помни войната 1915 – 1918”. Поредицата е
копродукция на военния телевизионен канал и Националния военноисторически музей.
8

•
На 19 януари заместник-областният управител Нурие Црънгалова и главният секретар
на Областна администрация Разград Михаил Тодоров почетоха 147-та годишнина от
обесването на Васил Левски. По традиция церемонията се състоя пред паметника на апостола
в двора на ОУ „Васил Левски“ в Разград.
•
На 20 февруари областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместникът му
Евгени Драганов бяха гости на церемонията за реализирането на проекта „Ремонт, обновяване
на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните
институции на територията на гр. Разград“, в детска градина „Славейче“ в ЖК „Орел“ в
Разград. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално
развитие.
•
На 20 февруари областният управител Гюнай Хюсмен получи благодарствена грамота
от министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Министърът награди областния управител
за активно участие и издигане авторитета на Българската армия и участието му в
националната кампания „Бъди войник“.
•
На 25 февруари заместник-областният управител Евгени Драганов беше гост на
официална церемония за реализирането на проект „Ремонт, обновяване на материалнотехническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на
територията на гр. Разград“ в детска градина „Зорница“.
•
На 26 февруари заместник-областният управител Евгени Драганов беше гост днес на
официална церемония за реализирането на проект „Ремонт, обновяване на материалнотехническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на
територията на гр. Разград“ в детска градина „Незабравка“.
•
На 26 февруари, по повод предстоящия Национален празник на Република България 3ти март, областният управител Гюнай Хюсмен обяви, че ще подари национален флаг на
всички училища в областта.
•
На 26 февруари областният управител Гюнай Хюсмен ръководи заседание на
Постоянната областна епизоотична комисия. В него, освен членовете на комисията, участваха
и представители на общините от областта. Те бяха запознати с Решение на Министерски съвет
№ 43 от 24 януари 2020 г. за одобряване на план за контрол и предотвратяване
разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България.
•
На 27 февруари областният управител Гюнай Хюсмен ръководи работна среща с
представители на общините на територията на областта във връзка с подадени в централната
администрация на АПИ искания за изваждане на участъци от РПМ от списъка на
републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура –
винетна такса. Участниците в срещата обсъдиха темата, като дискутираха и варианти да се
осигури финансиране за поддържането на изключените участъци.
•
На 27 февруари по инициатива на областният управител Гюнай Хюсмен във фоайето на
областна администрация беше организирана изложба-базар на мартеници. Те бяха изработени
от потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“ – Разград и
„Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ – Разград.
•
На 27 февруари областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместникобластният управител Евгени Драганов бяха официални гости на Общото отчетно събрание на
Разградската областна червенокръстка организация.
•
На 27 февруари, в навечерието на Националния празник на Република България – 3-ти
март, на работна среща областният управител Гюнай Хюсмен подари националния флаг на
директорите на училища и на Центрове за подкрепа на личностното развитие в общините
Разград, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян.
•
На 27 февруари в областна администрация Разград се проведе редовно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване – Дунав”-Разград. На него бяха приети отчет за дейността и отчет за
изпълнението на бюджета за 2019 г. на Асоциацията и бюджетът за 2020 г.
•
На 27 февруари областният управител Гюнай Хюсмен, заедно с кмета на община
Разград Денчо Бояджиев, прерязаха лентата на ремонтираната по проект „Ремонт, обновяване
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на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните
институции на територията на гр. Разград“ детска градина „Митко Палаузов“.
•
На 28 февруари бе сформиран Областен кризисен щаб за борба с коронавируса. На него
бяха обсъдени мерки за реакция при евентуално разпространение на коронавирус, както и
бяха запознати присъстващите с актуални данни на епидемичната обстановка по отношение на
новия коронавирус (COVID – 19).
Март
•
На 2 март, в навечерието на Националния празник на Република България – 3 март, на
работна среща областният управител Гюнай Хюсмен подари националния трибагреник на
директорите на училища в община Исперих. Работната среща се в ОУ „Васил Априлов” в град
Исперих.
•
На 3 март областният управител Гюнай Хюсмен, неговите заместници Нурие
Црънгалова и Евгени Драганов и главният секретар на областна администрация Михаил
Тодоров, взеха участие в тържествено честване на 3-ти март – Националния празник на
Република България, проведено на „Възраждане“ в град Разград.
•
На 4 март заместник-областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов бяха
гости на тържественото откриване на ремонтираната по проект „Ремонт, обновяване на
материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните
институции на територията на гр. Разград“ детска градина „Шестте ястребинчета“.
•
На 4 март заместник-областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов бяха
официални гости на тържественото откриване на новоизградения училищен физкултурен
салон на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ и на Основно
училище „Никола Вапцаров” в град Разград. Спортното съоръжение е изградено по проект
„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в
образователните институции на територията на гр. Разград“.
•
На 6 март областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и неговият
заместник Евгени Драганов бяха официални гости на тържественото откриване на
ремонтирани учебни корпуси на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици
„Екзарх Йосиф“ и на ОУ „Никола Вапцаров” в град Разград. Сградите са обновени по проект
„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в
образователните институции на територията на гр. Разград“.
•
На 6 март областния управител Гюнай Хюсмен бе официален гост на патронния
празник на Природо-математическата гимназия „Академик Никола Обрешков” в град Разград.
•
На 6 март областният управител Гюнай Хюсмен и служителите на Областна
администрация Разград се включиха в благотворителна акция в подкрепа на свой колега от
Община Русе, нуждаещ се от средства за скъпоструващо лечение в столицата на Руската
федерация Москва. Събраните средства бяха внесени в дарителската сметка.
•
На 9 март областният управител Гюнай Хюсмен свика заседание на Областния
кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград. В заседанието участваха
представители на всички институции на територията на областта, ангажирани с проблема. На
заседанието бе решено да бъдат преустановени посещенията на културни и спортни
мероприятия, да бъдат преустановени масови мероприятия, в които участват деца и РЗИ да
създадат организация, всички лечебни заведения на територията на областта да заделят резерв
от легла и съответна организация на работа на персонала, в случай на необходимост.
•
На 10 март заместник-областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов
бяха гости на ремонтираната по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база
и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр.
Разград“ детска градина „Приказка“.
•
На 13 март в областна администрация Разград се проведе заседание на Областния
кризисен щаб за борба с COVID-19. Областният управител Гюнай Хюсмен призова да се
предприемат правилните и навременни действия за осигуряване здравето и спокойствието на
гражданите в област Разград. Той информира, че в Областна администрация Разград са
предприети вътрешноорганизационни мерки за превенция срещу навлизането и
разпространението на COVID-19 в административната й сграда.
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•
На 17 март се проведе заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в
област Разград, с председател областния управител Гюнай Хюсмен. На него бе решено в
областта да се въведат нови, още по-строги мерки по ограничаване на заразата.
•
На 26 март областният управител Гюнай Хюсмен дари заплатата си за месец март на
Дома за стари хора в Разград за осигуряване на хранителни продукти, безконтактни
термометри и предпазни средства за превенция от заразяване с COVID-19 на настанените в
социалната институция възрастни хора.
•
На 30 март РЗИ-Разград и областна администрация организираха безвъзмездно
предоставяне на спирт за дезинфекция на общинските администрации, на институции и
държавни предприятия, както и на църквите и джамиите в общинските центрове. Спиртът е
предоставен на Регионална здравна инспекция Разград от Агенция „Митници“.
•
На 1 април областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен посети
производствената база на „Мелиса Текстил” ООД в град Разград. Хюсмен се запозна с
капацитета за производство на предпазни маски и облекло за нуждите на страната ни в
извънредна ситуация с пандемията от COVID-19. Фирмата изцяло е преориентирала
производството си към изготвяне на предпазни маски и защитни облекла. Производственият
капацитет на предприятието позволява изготвяне на 10 000 предпазни маски дневно и на
голям брой предпазни облекла.
Април
•
На 1 април 2020 г. областният управител Гюнай Хюсмен дари предпазни средства и
дезинфектанти на здравната служба в град Цар Калоян.
•
На 24 април приключи конкурсът „Великден през моите очи”, който се проведе под
патронажа на Областния управител Гюнай Хюсмен. Над 650 рисунки, посветени на големия
християнски празник, бяха разгледани о оценени от компететното жури.
•
На 30 април областният управител Гюнай Хюсмен присъства на официалното
представяне на специализирано оборудване да PCR тестове в Медико-диагностичната
лаборатория по клинична микробиология в Многопрофилна болница за активно лечение
„Свети Иван Рилски” в Разград. Модерната техника бе закупена с безвъзмездно предоставени
средства от бизнесмените Кирил и Георги Домусчиеви. По време на събитието Областният
управител съобщи, че прави
дарение на областната болница, включващо 80 броя
висококачествени защитни облекла за многократна употреба.Още 120 броя защитни облекла
бяха предоставени от г-н Гюнай Хюсмен на други нуждаещи се лечебни заведения, центровете
за спешна медицинска помощ и общопрактикуващи лекари в област Разград. Предпазните
облекла са осигурени от Нейно превъзходителство посланика на Република Турция в България
Айлин Секизкьок и Генералния консул на Република Турция в Бургас г-жа Сенем Гюзел.
•
На 30 април в областна администрация Разград се проведе работна среща на областния
управител Гюнай Хюсмен и неговите заместници Евгени Драганов и Нурие Црънгалова с
екипа от експерти с ръководител – главен проектант арх. Дарина Димитрова, който
разработваше техническия проект за реставрацията на джамия „Ибрахим паша” в град
Разград. Разработването на техническия проект става в рамките на сключения през 2019 г,
след проведена обществена поръчка, договор между Областна администрация Разград и
фирма „Стройкомерс - ТТ” ЕООД, град Търговище 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“.
Май
•
На 3 май областният управител Гюнай Хюсмен преведе едночасова работна среща с
проф. д-р Паскал Желязков, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на
храните и д-р Илиян Драмалиев, директор на Областна дирекция по безопасност на храните –
Разград (ОДБХ). Обсъден беше актуалният въпрос за новите зоохигиенни изисквания при
отглеждане и регистрация на свине в лични стопанства от тип „заден двор“ и ситуацията в
област Разград по отношение на Африканската чума по свинете. Разискани бяха
възможностите за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ на мерки за биосигурност.
•
На 4 май областният управител Гюнай Хюсмен призовава младите хора, както и
общинските администрации, институциите, бизнеса и неправителствения сектор в област
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Разград да използват възможностите, които предоставя проект „Студентски практики – фаза
2”. Според него в настоящата ситуация той е особено подходящ и актуален инструмент за
провеждане на политики в сферата на образованието и заетостта. Проектът „Студентски
практики – фаза 2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.
•
На 18 май 2020 г., в зала 712 на Областна администрация - Разград се проведе
заседание на Областния кризисен щаб за борба с Коронавирус инфекцията, председателствано
от Областния управител Гюнай Хюсмен. Всички отговорни институции докладваха, че се
работи в координация и синхрон по засилване на превантивната дейност срещу
разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Разград.
•
На 21 май, в навечерието на 24 май – Денят на българската просвета, култура и
писменост, областният управител Гюнай Хюсмен постави началото на инициативата
„Виртуална културна сцена „Лудогорие“. Проектът включва стартиране на нов канал в You
Tube, с наименование „Културна сцена „Лудогорие“/ Ludogorie Culturе Stage“, който ще даде
възможност за безплатен достъп на жителите на област Разград, респективно и на потребители
от целия свят до постиженията на разградската култура. Инициативата се реализира, за да
отговори на естетическите потребности на хората в Лудогорието, които в условията на
пандемия и противоепидемични мерки са лишени от културни събития. Тя се осъществява с
подкрепата на Регионален експертно-консултантски център на читалищата в Разград,
Театрално-музикален център Разград, вкл. ДТ „Антон Страшимиров“, Сцена „Назъм Хикмет“,
Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов“, Капански ансамбъл Разград, Център за
подкрепа на личностното развитие – Център за работа с деца, гр. Разград, Регионална
библиотека „Проф. Боян Пенев“ и други културни институции.
Юни
•
На 2 юни областният управител Гюнай Хюсмен и неговите заместници Нурие
Црънгалова и Евгени Драганов се преклониха пред поета революционер Христо Ботев и на
загиналите за свободата на България. Те участваха в церемонията за отбелязване на 144
години от гибелта му и поднесоха венец пред паметника му в градския парк.
•
На 8 юни Областният кризисен щаб за борба с коронавируса, с председател областния
управител Гюнай Хюсмен, взе решение за засилване на противоепидемичните мерки в с.
Ясеновец. Причината е увеличаването на броя на случаите на COVID-19 в селото.
•
На 9 юни областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместник
областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов посетиха строителната
площадка в района на село Трапище, където се реализира проектът за изграждане на
българския участък от газопровода „Балкански поток”. Ръководителите на строителния обект
запознаха ръководството на Областна администрация Разград със спецификата на
строителните работи и с напредъка при изпълнението на проекта и показаха многобройната
модерна строителна техника, която е концентрирана в база до село Трапище.
•
На 9 юни под председателството на заместник-областния управител Евгени Драганов
беше свикано заседание на Постоянната областна епизоотична комисия. Заседанието бе във
връзка със заповед № РД 11-966/11.05.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р
Паскал Желязков, с която се регламентира населването на свине в животновъдни обекти, тип
лично стопанство.
•
На 10 юни беше свикано заседание на Постоянната областна епизоотична комисия на
Област Разград, във връзка със Заповед № РД 11-966/11.05.2020 г. на Изпълнителния директор
на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков, с която се регламентира населването на свине в
животновъдни обекти, тип лично стопанство.
•
На 10 юни бластният управител Гюнай Хюсмен посети пчеларската фабрика
„Амброзия”, произвеждаща качествен пчелен мед и пчелни продукти. Фабриката разчита на
най-големия пчелин в България, в който има с 2100 кошера и е създаден по програма „Сапард”
през 2009 г. О него се добиват близо 100 тона пчелен мед на година. От 2017 г. фабрика
„Амброзия“ е био сертифицирана.
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•
На 14 юни директорът на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и
управление на собствеността“ в Областна администрация Разград Светлин Симеонов връчи от
името на Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен награди на младите
дебатьори – участници в проведения дебат на тема „Расизмът – мит или реалност в XXIвек“,
организиран от Дискусионен клуб „Дебати-Разград“ в партньорство с ПФК „Лудогорец 1945“.
Наградата на областния управител включва интересни и полезни книги, предназначени за
библиотеката на Дискусионен клуб „Дебати-Разград“ и се дава заради демонстрираните от
младите членове на клуба отлични ораторски умения, разнообразни аргуметационни техники
и проявеното уважение към гледната точка на събеседника.
•
На 16 юни в областна администрация Разград се проведе първото заседание на
временната Областна преброителна комисия за
организиране на преброяването на
населението и жилищния фонд на територията на област Разград през 2021 г. Областният
пожела успешна работа на комисията и изрази увереност, че тази отговорна работа ще бъде
извършена качествено и в срок. Той призова в преброяването да участват всички жители на
областта, защото то се провежда във всички европейски страни и дава изчерпателна
информация.
•
На 18 юни 2020 г. в зала 712 на Областна администрация Разград се проведе редовно
заседание на Областния съвет по условия на труд в област Разград. Директорът на дирекция
„Инспекция по труда” Разград Катя Филипова представи отчет за контролната дейност на
Дирекцията за периода 01.01.2020 г. – 31.05.2020 г. и основните приоритети в дейността и́ през
второто полугодие на 2020 година.
•
На 18 юни 18 юни 2020 г. Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, в
качеството си на възложител по 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“, съгласува разработения в срок
от фирма „Стройкомерс ТТ“ ЕООД – гр. Търговище инвестиционен проект за консервация,
реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в град Разград.
При съгласуването на инвестиционния проект, с което завършва първия етап от изпълнението
на договора за изпълнение на обществената поръчка на стойност 1 979 030 лв. без ДДС,
присъстваха и заместник-областните управители на област Разград – Нурие Црънгалова и
Евгени Драганов.
•
На 18 юни областният управител Гюнай Хюсмен ръководи заседание на Областния
кризисен щаб за борба с COVID-19. Всички отговорни институции докладваха за дейността си
по ограничаване разпространението на COVID-19 в област Разград и за изпълнението на
решения от предходното заседание на Щаба за прилагане на противоепидемични мерки в с.
Ясеновец.
•
На 18 юни директорът на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и
управление на собствеността“ в Областна администрация Разград Светлин Симеонов награди
от името на областния управител Гюнай Хюсмен изявени участници в проведеното в Разград
куиз-състезание, организирано от Клуб на привържениците на ЦСКА в град Разград – „Ред
легион” с подкрепата на областния управител на област Разград. Сред наградените са архитект
Емил Проданов, математикът и шахматист Иво Владимиров, секретарят на Народно читалище
„Развитие 1869“ Любомир Илиев, историкът Христо Колев и студентът Петър Петров.
•
На 23 юни областният управител Гюнай Хюсмен стана герой в приказка на
първокласник. Денис Исмаил от ОУ „Васил Левски“ написал творбата си за конкурса
„Проблемът тютюнопушене през очите на децата. Хюсмен награди момчето с лаптоп, закупен
с лични средства.
•
На 23 юни областна администрация Разград отбеляза Деня на служителя в държавната
администрация. По този повод областният управител Гюнай Хюсмен поздрави служителите
по случай професионалния им празник. Заместник областният управител Евгени Драганов
получи грамота за най-опитен служител.За дългогодишна работа и принос в развитието на
администрацията грамота бе връчена на главния експерт Диана Петрова. Грамота за найперспективен млад служител получиха Дженан Алиева – мл. експерт и Марина Кирилова –
юрисконсулт.
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•
На 25 юни се проведе редовно заседание на Комисията по заетостта към Областния
съвет за развитие на област Разград, за оценка и подбор на подадените проектни предложения
от работодатели за включване в Регионална програма за заетост през 2020 г. Заседанието бе
открито от Областния управител Гюнай Хюсмен и председателствано от заместник областния
управител Евгени Драганов.
•
На 27 юни областна администрация се включи в националната инициатива на ДАБДП
за отбелязване на 29 юни – Националния ден на безопасността на движението по пътищата.
По предложение на областния управител Гюнай Хюсмен на държавната сграда на бул.
„България“ в Разград беше поставен тематичен билборд. Винилът е с размери 3 на 4 метра и
съдържа посланието „На пътя животът е с предимство“.
Юли
•
На 1 юли областният управител Гюнай Хюсмен бе гост на церемония по награждаване
на победителите в конкурса за плакат на тема „Живот без дрога“. Целта на конкурса, който
стартира през 2000 г, е да се осъществява превенция на разпространението и употребата на
наркотични вещества сред подрастващите, да бъдат насочени младите хора към осмисляне на
свободното им време с творчески и спортни изяви, вместо рисково поведение в обществото.
•
На 2 юли областният управител Гюнай Хюсмен откри годишното заседание на
Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, което се проведе в
комферентната зала на хотел „Централ“ в Разград. Областният управител, който е председател
на съвета изтъкна, че за пет години работа организацията е доказала на практика, че
представлява работещ механизъм за участие на всички институции при разработване на
политики за превенция на домашното насилие. Деловата част от заседанието бе ръководена от
заместник областния управител и заместник-председател на Областния съвет Евгени
Драганов.
•
На 2 юли 2020 г. областният управител Гюнай Хюсмен откри в с. Йонково, община
Исперих, детски кът, обновен с младежки доброволен труд. Инициативата е реализирана в
рамките на проект „Активни младежи – силни позиции в община Кубрат и община Исперих“
на Сдружение с нестопанска цел „Феникс-Разград“, финансиран по Национална програма за
младежта (2016-2020 г.) на Министерство на младежта и спорта „Активизиране на младите
хора в малките населени места“. Проектът се изпълнява с подкрепата на Областния управител
на Разград.
•
На 2 юли областният управител Гюнай Хюсмен прие полковник Георги Петков –
началник на Централно вооенно окръжие София, полковник Цанков Недев – началник на
Военно окръжие I степен – Русе и подполковник Диян Желев – началник на Военно окръжие
Разград. На работната среща бяха обсъдени въпроси по взаимодействието и съвместната
дейност на Областния управител и военните окръжия към Министерството на отбраната на
Република България. Полковник Георги Петков връчи на г-н Гюнай Хюсмен луксозното
издание на Централно военно окръжие „140 години военни окръжия”, по случай честванията
през 2020 г. на 140-годишнината от създаването на военните окръжия в България.
•
На 8 юли шест студенти-практиканти започнаха да усвояват нови знания и умения в
работна среда, с подкрепата на менторите – служители на ОА-Разград. По този начин те ще
увеличат своите шансове за успешна реализация на пазара на труда след приключване на
образованието си. Студентите са от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Климент
Охридски“, Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, СА „Димитър
Ценов” – Свищов, НСА – София и Бургаски свободен университет, с които Областна
администрация има сключени договори за партньорство.
•
На 9 юли областният управител Гюнай Хюсмен участва в церемонията за първата
копка по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда
общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“. Тържеството се
проведе в двора на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в разградския ЖК „Орел“.
•
На 14 юли областният управител Гюнай Хюсмен дари лични средства на Байдън
Мехмедов, който от години е прикован на легло. Дарението беше връчено от Светлин
Симеонов – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и
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управление на собствеността” в Областна администрация Разград. Болният се нуждае от
електрическа инвалидна количка, която да му позволи да излиза от дома си.
•
На 18 юли заместник-областният управител Евгени Драганов и главният секретар в
Областна администрация Михаил Тодоров участваха в тържественото отбелязване на 183
години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски в Разград. Събитието се
проведе пред паметника на Дякона в двора на Основно училище „Васил Левски“.
•
На 24 юли заместник-областният управител Евгени Драганов откри национална
конференция „Нови възможности за гражданско участие при реализация политиките за
предоставяне на социални услуги“, по проект „Решения за по-широко гражданско участие в
политиката по предоставяне на социални услуги“, финансиран по ОП „Добро управление“.
Проектът е реализиран от сдружение „Инициатива за развитие“, в партньорство с фондация
„Обществен дарителски фонд – Габрово“ и е насочен към подобряване възможностите на
активното включване на граждани, НПО и бизнес в процесите по реализация на социални
политики.
•
На 29 юли областният управител Гюнай Хюсмен получи плакет за оказваната през
годините лична подкрепа за дейността и развитието на Спортен клуб „Спорт за всички“, в
Разград. Плакетът беше връчен от учредителя и председател на спортния клуб Здравко
Душков по случай 30 годишнината от създаването на организацията.
•
На 30 юли областният управител Гюнай Хюсмен взе участие в церемония за първа
копка по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и
социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“.
Проектът се реализира в рамките на инвестиционната програма на община Разград. Бюджетът
на проекта е в размер на 2 421 999,99 лв, които ще бъдат инвестирани в изграждането на
четири жилищни сгради, оборудвани и обзаведени за добри условия на живот.
•
На 31 юли заместник-областният управител Евгени Драганов взе участие в проведената
в Русе работна среща с участието на проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на
агенция „Пътна инфраструктура“ и представители на транспортни фирми от областите Русе,
Разград, Търговище и Силистра. Професор Асенов даде отговори на конкретни въпроси и
казуси, обсъдено беше и функционирането на тол системата.
Август
•
На 3 август десет безработни от региона започнаха работа към областна администрация
Разград по регионалната програма за заетост. Те се срещнаха с областния управител Гюнай
Хюсмен, за да подпишат своите трудови договори и да им бъде направен начален инструктаж.
Задълженията им ще бъдат свързани с охрана и поддръжка на обекти – държавна собственост,
под управлението на областния управител.
•
На 4 август областният управител Гюнай Хюсмен и неговите заместници Нурие
Црънгалова и Евгени Драганов инспектираха на място напредъка в изграждането на църква
„Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“ в Разград. Градежът на храма е започнал през 2013 г.
със средства от дарители. През август 2019 г. строителството на храма е възобновено със
средства, осигурени от Турската агенция за координация и сътрудничество (ТИКА) със
съдействието на областния управител Гюнай Хюсмен.
•
На 6 август областният управител Гюнай Хюсмен беше официален гост на
проведеното редовно заседание на управителния съвет на Сдружението на
зърнопроизводителите в Лудогорието. Областният управител бе запознат с актуалните
проблеми в сектора. Основна тема на разговорите беше екстремалните климатични условия
през настоящата година. Изразена беше тревога от пораженията, които нанася сушата върху
посевите и щетите, които понасят земеделците в областта.
•
На 7 август, в обедната си почивка, областният управител Гюнай Хюсмен и
служителите в Областна администрация Разград проведоха доброволческа акция за
обновяване на остарели и амортизирани пейки около новоизграждащата се детска площадка за
деца с увреждания в зелената зона пред хотел „Централ“ в град Разград. С лични средства на
областния управител и на служителите в администрацията беше осигурен качествен дървен
материал. С него бяха подменени старите амортизирани и компрометирани дървени части на
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10 пейки около детската площадка. Служителите на Областна администрация Разград
боядисаха съоръженията за отдих.
•
На 10 август областният управител Гюнай Хюсмен и неговият заместник Евгени
Драганов инспектираха на място напредъка в реализирането на проекта за основен ремонт на
околовръстния път в град Исперих. Техническите ръководители разясниха на Областния
управител, че предвид натовареното движение с тежкотоварни камиони и наличието на
новоизградена водопроводна и канализационна мрежа ще бъде извършен локален ремонт
надлъжно по дължината на оста на пътя, като новата асфалтобетонна пътна настилка ще бъде
изградена от няколко слоя, за да бъде устойчив на слягания. Тези слоеве включват
естродирана мрежа над водопроводите и канализацията, трошено-каменна настилка,
геомрежа, битумиран трошен камък и няколко слоя асфалт. Ще бъдат подменени старите
амортизирани бордюри по целия участък, като нови бордюри вече се доставят. Ще бъде
възстановено отводняването чрез почистване на канавките, повдигане на дъждоприемните
решетки и капаци на ревизионни шахти на централния канал и др. Ще бъде положена
хоризонтална маркировка и ще бъдат обновени пътните знаци. Представителите на фирмите
изпълнители допълниха, че ремонтно-възстановителните работи ще се извършват поетапно,
като движението ще се извършва в едната лента на улиците.
На 17 август Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен взе участие в
проведената бистро „Зайо Байо“ среща-дискусия на тема „Качеството на въздуха в Разград.
Мерки за подобряването му“. Областният управител припомни, че още през септември, 2019 г.
по молба на Общински съвет Разград и поради зачестили сигнали от граждани в град Разград
за неприятни миризми и изразени опасения за замърсяване на въздуха, е предприел незабавни
действия за решаване на проблема, като е назначил Експертна комисия за избор на система за
мониторинг на атмосферния въздух в град Разград с участието на представители на Областна
администрация Разград, РИОСВ – Русе, Община Разград, Общински съвет Разград, „АмилумБългария“ ЕАД, „Биовет“ АД, „Балканфарма“ АД и „Пилко“ ЕООД. За няколко месеца
Експертната комисия извърши редица проучвания, консултации и анализи и предложи
работещо техническо решение за изграждане на система за постоянен мониторинг на
качеството на атмосферния въздух в град Разград. Системата позволява бързо установяване на
моментите, в който въздухът е замърсен и информиране на гражданите и отговорните служби
в случай на установяване на замърсяване с химични агенти за изпращане на мобилна станция
за по-задълбочени анализи. Освен това Областния управител получи съгласието на трите
големи фирми, от град Разград – „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД, „Балканфарма“ АД и
„Пилко“ ЕООД да осигурят финансиране с по 5 000 лева (общо 15 000 лева) на закупуването
на система за мониторинг на атмосферния въздух в град Разград. През 2018 г. Областният
управител изпрати изготвеното от Експертна комисия становище до Кмета на община Разград
и до Председателя на Общински съвет Разград, като им предложи да внесат предложение до
Общински съвет Разград за приемане на решение за внедряване на Система за мониторинг на
атмосферния въздух в град Разград. Предложението стигна само до обсъждане в съответните
постоянни комисии, като не бе внесена докладна записка за обсъждане в Общински съвет
Разград. През 2019 г. Областният управител осигури безвъзмездно двумесечното тестово
непрекъснато измерване на качеството на въздуха в град Разград с техника от „А1 България“
ЕАД. Базовата автоматична измервателна станция Smart Sense (беше монтирана в ДГ № 6
„Шестте ястребинчета“ на адрес гр. Разград, ЖК „Лудогорие", ул. „Камчия” № 1 следеше
чрез електромагнитни сензори следните параметри: азотен диоксид, въглероден окис, серен
диоксид, озон, сероводород, фини прахови частици. Данните от измерванията се предаваха в
реално време до компютри в Община Разград, Областна администрация Разград, РИОСВ Русе
и до фирмите, участващи в Експертната комисия: „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД,
„Балканфарма“ АД и „Пилко“ ЕООД. Община Разград публикуваше ежедневно данните от
измерванията. Освен това Областния управител получи съгласието на трите големи фирми, от
град Разград – „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД, „Балканфарма“ АД и „Пилко“ ЕООД да
осигурят финансиране с по 5 000 лева (общо 15 000 лева) на закупуването на система за
мониторинг на атмосферния въздух в град Разград. През 2018 г. Областният управител
изпрати изготвеното от Експертна комисия становище до Кмета на община Разград и до
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Председателя на Общински съвет Разград, като им предложи да внесат предложение до
Общински съвет Разград за приемане на решение за внедряване на Система за мониторинг на
атмосферния въздух в град Разград. Предложението стигна само до обсъждане в съответните
постоянни комисии, като не бе внесена докладна записка за обсъждане в Общински съвет
Разград. През 2019 г. Областният управител осигури безвъзмездно двумесечното тестово
непрекъснато измерване на качеството на въздуха в град Разград с техника от „А1 България“
ЕАД. Базовата автоматична измервателна станция Smart Sense (беше монтирана в ДГ № 6
„Шестте ястребинчета“ на адрес гр. Разград, ЖК „Лудогорие", ул. „Камчия” № 1 следеше
чрез електромагнитни сензори следните параметри: азотен диоксид, въглероден окис, серен
диоксид, озон, сероводород, фини прахови частици. Данните от измерванията се предаваха в
реално време до компютри в Община Разград, Областна администрация Разград, РИОСВ Русе
и до фирмите, участващи в Експертната комисия: „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД,
„Балканфарма“ АД и „Пилко“ ЕООД. Община Разград публикуваше ежедневно данните от
измерванията.
•
На 24 август областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен прие в кабинета
си представителите на младежки клуб „Инитиум“ – град Разград – учениците от разградските
училища ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ППМГ „Академик Никола Обрешков“ Виктор Стоянов,
Красен Колев и Иводор Стоянов. Младежите информираха Областния управител, че младежки
клуб „Инитиум“ цели младите хора заедно да направят промяната за добро младежко
общество, като дава поле за изява на младежта, развива културата на града и разрушава
догмата, че младите хора не се интересуват от случващото се и са несериозни. Организацията
предоставя възможност за изява на всеки млад човек, навършил 14 години, в разнообразни
подклубове като Дебати, Философия, История, Взаимопомощ и Доброволчество. В най-близко
време клубът ще регистрира като неправителствена организация.
•
На 24 август областният управител Гюнай Хюсмен взе участие в извънредно заседание
на Общински съвет Разград, посветено на проблема със замърсения въздух в областния
център. След продължителни дебати местният парламент реши да приложи предложения още
през 2018 г. от областния управител подход за нормализиране на ситуацията. Според
решението кметът на община Разград трябва да внедри до края на 2020 г. система от мобилни
сензори за измерване качеството на атмосферни въздух, позволяваща визуализация и
съхранение на данните, които да бъдат разположени на общински терени в индустриалните
зони в град Разград. За целта ще се състави експертна комисия, която да избере подходящо
техническо решение. Ще се уточни и източника и начина на финансиране на проекта.
•
На 25 август областният управител Гюнай Хюсмен откри обновена с младежки
доброволен труд и работа на читалищни дейци, по подкрепения от него проект „Стая на
приказките“ в НЧ „Отец Паисий – 1928 г.“ в село Севар, община Кубрат. Инициативата се
реализира в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции в община Кубрат и
община Исперих“ на Сдружение с нестопанска цел „Феникс-Разград“, финансиран по
Национална програма за младежта (2016-2020 г.) на Министерство на младежта и спорта
„Активизиране на младите хора в малките населени места“. Проектът се изпълнява с
подкрепата на областния управител.
Септември
•
На 1 септември областният управител Гюнай Хюсмен и неговите заместници Нурие
Црънгалова и Евгени Драганов внесоха в Община Разград инвестиционния проект за
реставрацията на джамия „Ибрахим паша“ за съгласуване и одобряване от главния архитект на
общината и за издаване на разрешение за строеж. На събитието присъстваха кметът на община
Разград Денчо Бояджиев, зам. кметът Добрин Добрев и главния архитект на общината Елин
Солаков. Инвестиционният проект за консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша
джамия в град Разград беше разработен от фирма „Стройкомерс ТТ“ ЕООД – Търговище в
рамките на договор за изпълнение на обществената поръчка на стойност 1 979 030 лв. без ДДС
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“.
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•
На 8 септември областният управител Гюнай Хюсмен дари скенер, принтер и копирна
машина на професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“
в Разград. Дарението е в отговор на молба за техническо обезпечаване на материалната база
преди началото на учебната година.
•
На 8 септември областният управител Гюнай Хюсмен и народният представител от 18ти Разградски многомандатен район Десислава Атанасова от ПП „ГЕРБ“ инспектираха на
място напредъка в реализирането на проекта за основен ремонт на околовръстния път в град
Исперих. Областният управител и народният представител разговаряха с техническите
ръководители и работници от строителния обект и се запознаха с напредъка при изпълнението
на проектните дейности. Те констатираха, че трите фирми изпълнители от консорциума
работят усилено по цялото трасе на предвидената за ремонт отсечка като правят
необходимото, за да бъде завършен обектът в срок.
•
На 9 суптумври областният управител Гюнай Хюсмен дари скенер, принтер и копирна
машина на ОУ „Иван Тургенев“ в Разград. Дарението е в отговор на молба за техническо
обезпечаване на материалната база преди началото на учебната година.
•
На 10 септември областният управител Гюнай Хюсмен бе официален гост на
премиерата на най-новия спектакъл на Театрално-музикалният център в град Разград – „Под
чинара“, с който се постави начало на новия театрален сезон – 2020/2021 г.
•
На 11 септември заместник-областният управител Евгени Драганов бе официален гост
на тържествена церемония за откриване на паметник на Васил Левски в Парка на
възрожденците в град Русе. Паметникът е изработен по проект на русенския скулптор Даниел
Кънчев и архитект Силвия Славова. Заедно с постамента той е висок 4,20 метра.
•
На 14 септември по инициатива на областния управител Гюнай Хюсмен бе
организирано учение по безопасност на движението по пътищата (БДП) за деца на служители
в областна администрация Разград. С учението администрацията се включи в тазгодишното
издание на ежегодната европейската кампания на Европейската мрежа на службите на пътна
полиция ROADPOL – „Дни на безопасността на пътя“, която се провежда през месец
септември. Кампанията се прави за пета поредна година. Целта й е да намали до нула поне за
броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия.
•
На 14 септември областният управител Гюнай Хюсмен дари компютърна
конфигурация, мултифункционално устройство със скенер, принтер, факс и копирна машина,
както и столове на ОУ „Елин Пелин“ в с. Стражец. Дарението е в отговор на молба за
техническо обезпечаване на материалната база преди началото на учебната година.
•
На 14 септември заместник областният управител Евгени Драганов бе сред
официалните гости на празнична церемония по дипломиране на абсолвентите от випуск 2020
на Филиал Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев”. С организираното площад
„Възраждане“ в Разград тържество бе отбелязана и 75-годишната на Русенския университет.
•
На 14 септември Заместник областните управители Евгени Драганов и Нурие
Црънгалова на област Разград бяха официални гости на тържествено откриване на
кураторската изложба за живопис, графика и скулптура – среща на поколенията „Слънце и
звезди“ в Художествената галерия „Проф. Илия Петров“ в град Разград. В нея участват 100
съвременни български автори, които изграждат днешния облик на изобразителното ни
изкуство.
•
На 16 септември областният управител Гюнай Хюсмен дари облекло, учебни и спортни
пособия на осмокласник от ПГХТБТ „Мария Кюри“. Момчето е от семейство, което е в
затруднено финансово положение. Г-н Хюсмен прие майката на ученика Рюкшан Мехмедова.
Тя му благодари за жеста и обясни, че сама не би могла да подготви сина си за новата учебна
година.
•
На 17 септември областният управител Гюнай Хюсмен бе официален гост на първата
копка на пътя Кубрат – Русе. Той обяви, че проектът е сбъдната мечта за хората в областите
Русе и Разград, тъй като пътят не е ремонтиран основно от 40 години. Основната част от
средствата са отпуснати от ОП „Региони в растеж“ и Европейския фонд за регионално
развитие. Церемонията се състоя близо до село Тетово. Сред официалните гости бяха още
членът на УС на АПИ професор Олег Асенов, областният управител на Русе Галин Григоров,
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народни представители и кметове. Проектът за основен ремонт на дългия близо 47 км участък
е на обща стойност над 45 милиона лв. Разработката предвижда пълна подмяна на пътната
настилка, изграждане на отводнителни съоръжения, вертикална и хоризонтална маркировка.
Срокът за приключване на строителните работи е 10 месеца.
•
На 17 септември се проведе заседание на областния кризисен щаб за борба с
коронавируса, с председател областният управител Гюнай Хюсмен. На заседанието бяха
изнесени актуални данни за епидемичната обстановка в областта, за готовността на учебните
заведения в условията на пандемия, бе обсъден и приет областния план за действие при
възникване на епидемичен взрив от COVID 19 в институции за социални и интегрирани
здравно-социални услуги,
•
На 17 септември областният управител Гюнай Хюсмен награди призьорите от
регионалния кръг на конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“. Конкурсът
се провежда за 18-та поредна година. В тазгодишното издание на конкурса участваха 53
рисунки, одобрени в общинските етапи на инициативата.
•
На 18 септември областният управител Гюнай Хюсмен дари богата библиотека на
доайена на разградската журналистика Благовеста Борисова на НЧ „Отец Паисий 1928“ в с.
Севар. Колекцията е от 1727 тома.
•
Заместник-областният управител на Разград Евгени Драганов и секретарят на
областната администрация Михаил Тодоров участваха в тържествата за Деня на
независимостта 22 септември в Разград. Двамата поднесоха от името на областната
администрация венец на признателност пред Войнишкия паметник на площад „Възраждане“.
Присъстваха и на тържеството на площад „Независимост“, пред Общинския културен център.
•
На 23 септември областният управител
Гюнай Хюсмен дари компютърна
конфигурация и принтер на СУ „Христо Ботев“ в град Лозница. Областният управител прие в
кабинета си директора на училището Румяна Костадинова. Тя благодари за помощта и обясни,
че дарението запълва една сериозна празнота в материално-техническата база на СУ „Христо
Ботев“ .
•
На 28 септември областният управител Гюнай Хюсмен провери как се стопанисват
имотите държавна собственост в Исперих. Той посети Районния съд, както и офисите на НОИ
и Бюрото по труда в общинския център. Всички те ползват помещения в сграда, която е
държавна собственост. Гюнай Хюсмен бе придружаван от заместник-областния управител
Евгени Драганов и директора на дирекция АКРРДС в областна администриция Орхан
Бедиханов.
•
На 30 септември областната администрация проведе мащабно учение по безопасност
на движението. Учението пресъздаде действия при тежка пътна катастрофа, с много
пострадали и разлив на опасно химическо вещество. Участваха служители на ОД на МВР,
ОДПБЗН, ЦСМП, БЧК, сектор „Специализирани оперативни дейности“ към РДПБЗН-Русе,
Окръжна прокуратура - Разград, Областно пътно управление, служители на областната
администрация и община Разград.
Официален гост бе заместник-председателят на
Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева.
Октомври
•
На 1 октомври областният управител Гюнай Хюсмен и заместник-областният
управител Евгени Драганов бяха официални гости на откриването на изложбата и
представянето на първата стихосбирка на Теодора Николова в регионалната библиотека „Боян
Пенев“ в Разград. Изложбата на Теодора Николова бе озаглавена „Хубост българска“ .
Стихосбирката й се нарича „Алманах на моята душа“ и е литературният дебют на авторката
от Исперих.
•
На 2 октомври областният управител Гюнай Хюсмен Областният управител Гюнай
Хюсмен дари компютърна конфигурация на Центъра за работа с деца /ЦРД/. Той бе гост на
тържеството за 30 годишния юбилей на ЦРД на площад „Независимост“.
•
На 2 октомври областният управител Гюнай Хюсмен гостува на Поетично-музикалната
вечер, организирана от разградски творци за Деня на поезията. Събитието се проведе в
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художествената галерия „Професор Илия Петров“. На него поети от Лудогорието представиха
своите нови творби.
•
На 5 октомври областният управител Гюнай Хюсмен подкрепи хуманна акция на
младежки клуб „Инитиум“, посветена на Световния ден за защита на животните.
Инициативата бе под надслов „Дай ми дом, ще ти дам любов“ и целеше да поощри гражданите
да си осиновят куче от общинския приют в Разград. Акцията включваше изложба на открито
със снимки на кучета от приюта в Разград, както и фотографии, показващи условията, при
които се отглеждат животните.
•
На 9 октомври официално стартира реставрацията на джамията „Ибрахим паша“ в
Разград. Областният управител Гюнай Хюсмен ритуално плисна менче с вода, за да е
благополучно и благословено начинанието. На тържеството бяха още министърът на
културата Боил Банов, народният представител Десислава Атанасова, кметът на община
Разград Денчо Бояджиев, Главният мюфтия на мюсюлманите в България Мустафа Хаджи,
първият секретар в Посолството на Турция в столицата Есин Топчу и вицеконсулът в Бургас
Йозгюр Байрам. Джамията „Ибрахим паша“ е построена през 17 век, а изграждането й започва
в началото на 16 век. Според експертите това е една уникална като архитектура сграда,
блестящ образец на така наречения османски барок. Национален паметник на културата е и е
смятана за третата по големина на Балканския полуостров. През последните 30 години в
джамията не е правено почти нищо, затова сградата бе започнала да се руши.
•
На 9 октомври областният управител Гюнай Хюсмен бе обявен за номер 1 сред
колегите си в страната за 2020 г. Класацията е на „Асоциацията на българските градове и
региони“, която връчи своите годишни национални награди на специално тържество във
Велинград.
•
На 10 октомври областният управител Гюнай Хюсмен събра пенсионери от пет
области на България на приятелска среща в заведението „Замъка“ в с. Малък Поровец. На
срещата дойдоха близо 200 души от областите Бургас, Стара Загора, Велико Търново,
Силистра и Разград. За тях областният управител бе осигурил обяд и всички необходими
условия за приятно прекарване.
•
На 12 октомври областният управител Гюнай Хюсмен бе официален гост на
тържествената сесия на Общински съвет Разград, посветена на Деня на българската община 12
октомври.
•
На 14 октомври се проведе заседание на областния кризисен щаб за борба с
коронавируса, с председател областният управител Гюнай Хюсмен. На него бе обявена пълна
мобилизация на институциите с оглед влошаващата се епидемична обстановка в страната и
региона.
•
На 15 октомври областният управител Гюнай Хюсмен инспектира джамията
„Ибрахим паша“, за установи на място как вървят реставрационните работи. Той се убеди, че
работниците спазват правилата за безопасен труд и са им осигурени всички необходими
битови условия.
•
На 21 октомври областният управител Гюнай Хюсмен дари компютърен монитор на
ОУ „Кирил и Методий“ в с. Киченица.
•
На 21 октомври областният управител Гюнай Хюсмен дари електрическа инвалидна
количка на прикования от четири години на легло Байдън Мехмедов от Разград. Хюсмен го
посети в апартамента му в ЖК „Орел“. Областният управител изпълни поетия ангажимент да
помогне на мъжа да си върне възможността да излиза навън.
•
На 22 октомври Областният управител Гюнай Хюсмен изпрати подаръци на
малчуганите в детска градина „Пролет“ в с. Стражец. Подаръците са игри, книжки и пособия
за правилата за безопасност на движението по пътищата.
•
На 26 октомври областният управител Гюнай Хюсмен показа как ще изглежда след
края на строителните работи новата православна църква „Свети Борис Михаил Покръстител“
в Разград. Това стана възможно благодарение на изработен от инж. Тодор Тодоров макет на
сградата в мащаб 1:50, за изработването на който Хюсмен е заплатил с лични средства.
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•
На 28 октомври Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен дари 30 лампи за
уличното осветление в село Киченица. Осветителните тела са закупени с лични средства на
Хюсмен.
•
На 29 октомври се проведе първото онлайн заседание на Областния кризисен щаб за
борба с коронавируса. На него бяха изнесени актуални данни за епидемичната обстановка в
региона и за контрола за спазване на въведените противоепидемични мерки. Щабът въведе
допълнителни противоепидемични мерки с цел ограничаване на заразата.
•
На 29 октомври областният управител Гюнай Хюсмен прие управителя на столичната
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“ Мелих Карахасаноглу. Двамата разговаряха за
възможностите престижното лечебно заведение да приема и обслужва повече пациенти от
област Разград. „Токуда“ разполага със супер модерна апаратура и с едни от най-добрите
специалисти в страната.
Ноември
•
На 5 ноември със съдействието на областния управител Гюнай Хюсмен бе осигурен
мобилен рентген за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Разград. Апаратурата е предоставена от
„Пирогов“ и сериозно ще облекчи работата в разградската болница.
•
На 5 ноември се проведе второто онлайн заседание на Областния кризисен щаб за
борба с коронавируса. На заседанието бе взето решение действието на всички
противоепидемични мерки, въведени в областта, да бъде удължено до края на ноември.
•
На 6 ноември, със съдействието на областния управител Гюнай Хюсмен, МБАЛ „Свети
Иван Рилски“ получи фургон – филтър. Контейнерът бе монтиран пред лечебното заведение.
Той е с климатик и с радиатори за парно. Оборудван е с всичко необходимо, за да изпълни
предназначението си на приемен пункт, в който заболелите ще бъдат разпределяни в
зависимост от тежестта на състоянието им. Фургонът е предоставен безвъзмездно от
италианската фирма „Макс Щрайхер“ и нейните партньори АРКАТ и „Прометей“.
•
На 6 ноември областният управител Гюнай Хюсмен се срещна с лекарите в МБАЛ
„Свети Иван Рилски“ в Разград, за да се запознае с проблемите, с които се сблъскват в
условията на епидемия. Хюсмен се ангажира да направи всичко възможно тези проблеми
бързо да намерят решение.
•
На 11 ноември областният управител и председател на Областния кризисен щаб за
борба с корона вируса Гюнай Хюсмен призова хората в Разград и региона да бъдат
дисциплинирани и да спазват противоепидемичните мерки, за да бъде преодоляна епидемията
от COVID – 19. Посланието бе отправено чрез постер, монтиран върху сградата на бившия
Профсъюзен дом в центъра на Разград.
•
На 11 ноември се проведе заседание на Областния кризисен щаб за борба с
коронавируса. На него бе взето решение щабът да разрешава на училищата, пожелали това, да
преминават към дистанционна форма на обучение. Щабът препоръча на лабораториите,
намиращи се на територията на област Разград, при положителни PCR тестове, да въвеждат
коректно данните на заразените лица в съответните документи и задължително да вписват
телефонните им номера
•
На 26 ноември 93 фотоса, отпечатани върху винил, покриха металните пана около
реставрираната джамия „Ибрахим паша“ и я превърнаха в атрактивна част от градския пейзаж.
Снимките са съхранили красиви пейзажи от Лудогорието и моменти от живота на местните
хора.
•
На 30 ноември се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Заради
данните за нарастване на случаите на птичи грип по дивите птици в Западна Европа и
очакваната им миграция, включително и към България, бе взето решение да се предприемат
превантивни мерки, за да не се допусне заболяването да засегне птицевъдството, което е силно
развито в региона.
Декември
•
На 3 декември областният управител Гюнай Хюсмен инициира изработването
Агрокалендар на област Разград за 2021 година, който да включва мероприятия, свързани със
сектор земеделие, животновъдство, растениевъдство, пчеларство, зеленчукопроизводство,
аквакултури и птицевъдство. Според Хюсмен в него може да бъдат включени изложби със
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състезателен характер на аквакултури, на домашни животни и птици. Важно е да има и
тематични дни на пшеницата, слънчогледа и царевицата
•
На 9 декември областният управител Гюнай Хюсмен отправи празничните си
пожелания към хората в Лудогорието чрез постер, поставен върху сградата на бившия
Профсъюзен дом в центъра на Разград. Хюсмен благодари на жителите на областта за
търпението, силата и сплотеността, проявени в изпълнената с тревоги и изпитания 2020
година.
•
На 17 декември бяха обявени резултатите от традиционната анкета „Спортист на
годината на област Разград“. Спечели я колоездачът Мирослав Минчев. Отбор на годината
стана тимът на ПФК „Лудогорец“, а най-добър треньор е Красен Цонев. За най-перспективен
млад състезател бе обявен борецът Хамди Басри.
•
На 21 декември представители на съсловната организация на ветеринарните лекари в
Разградско се срещнаха с областния управител Гюнай Хюсмен, за да го запознаят с
проблемите, които има гилдията. Хюсмен заяви, че исканията са справедливи и се ангажира да
постави проблемите пред компетентните държавни институции, за да бъде намерено решение.
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД
Настоящият доклад разглежда дейността на администрацията по структурни звена.
Съгласно Устройствения правилник на областните администрации, Областна администрация
Разград е структурирана в две дирекции без отдели, като се осигурява изпълнението на
правомощията на Областен управител на област Разград, произтичащи от Закона за
администрацията (ЗА), УПОА и други нормативни актове. Служителите в двете дирекции
осигуряват технически дейността на Областен управител при спазване принципите за
законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и
координация, предвидимост, обективност и безпристрастност. Областна администрация
Разград осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с
Конституцията и с другите нормативни актове.
Основен приоритет в работата на Областна администрация Разград, който е във връзка
със стратегическата цел за открито и отговорно управление от Стратегията за развитие на
държавната администрация 2014-2020 г., е тя да е винаги съобразена с всички нужди на
гражданите и да е максимално ефективна при провеждането на планираните политики. Тя
трябва да има целенасочено отношение към разрешаване на проблемите на хората в областта,
да има открито управление, да е диалогична и комуникативна към всички институции, да бъде
една добре функционираща институция в услуга на бизнеса и на гражданите.
1. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ
И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ (АПОФУС)
➢

Дейности, извършени от Дирекция АПОФУС.

През отчетния период дейността на общата дирекция беше насочена в следните
направления:
- административно-правното обслужване и информационното осигуряване на областната
администрация;
- финансово-стопанската дейност на администрацията;
- управлението на човешките ресурси;
- управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;
➢ Направление „Административно и информационно обслужване“ – обезпечава
информационното осигуряване на администрацията; приема и регистрира входящата
служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата
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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 2020 година в електронната деловодна система са
регистрирани 3 534 бр. преписки, от които 1 981 бр. са входящи преписки и 1 553 бр. са
изходящите преписки (от тях по електронния обмен са регистрирани 821 входящи
преписки и 577 изходящи преписки). В деловодната система са регистрирани 95 бр.
становища, 53 бр. служебни бележки, 23 бр. удостоверения, 47 бр. протоколи, 59 бр.
молби и заявления, 13 бр. жалби и сигнали и 159 бр. вътрешните преписки. Издадени са 2
бр. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Регистрирани са също така и 2 051 бр. удостоверения по обстоятелствена проверка, че
имотът не е държавна собственост. Издадени са още и 55 бр. АДС / Акт за държавна
собственост/.
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.
Два са начините 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 администариция и
Резултатите от и on-line анкетата на тема “Оценка на качеството на административното
обслужване за 2020 г. са следните:

Анкетата, която е на разположение за попълване от потребители на административните
услуги на Областна администрация Разград, включва следните въпроси:
Анализ за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна
администрация Разград през 2020 година
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Ползвали ли сте досега услугите на нашата администрация?
Лесно ли намерихте информация за интересуващата ви административна услуга?
Необходимата информация достъпна ли е?
Представената ви информация в писмена форма изчерпателна ли е?
Спазват ли се законовите срокове за извършване на заявената от Вас административна
услуга?
7. Удовлетворява ли Ви работното време на Областна администрация Разград?
9. Достатъчни ли са знанията и уменията на служителя във връзка с административните
услуги, които предоставя администрацията?
10. Добро ли е отношението на служителите към Вас в процеса на административно
обслужване?
12. Имате ли случай на корупция в качеството ви на потребител на административни
услуги?
13. Мнения и препоръки.
Резултатите от попълнените анкетни карти от потребители на услугите на „Едно гише“
са следните:
1.
2.
4.
5.
6.
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Информацията е изготвена на базата на всички попълнени анкетни карти през 2020 година
предоставени на клиентите на „Еднo гише“.

С цел качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на гражданите и
бизнеса, сайта на администрацията се обновява с актуална информация. На него се публикува
информация за извършваните услуги, приети планове и стратегии, обяви и резултати от
търгове и конкурси, новини и съобщения за работата на Областна администрация - Разград,
регистри за имотите държавна собственост и обществените поръчки, състав и правилници за
дейността на съветите и комисиите, решения по административни дела и др.
През 2020 г. системата за документооборот беше приведена в съответствие с
единния технически протокол, утвърден от председателя на Държавна агенция
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„Електронно управление“. Областна администрация – Разград е активен участник в
обмена на електронни съобщения от 27.02.2018 г.
✓
Със заповед на Областния управител, главен експерт изпълнява функциите на
завеждащ учрежденския архив. Основните задължения на завеждащия учрежденския архив са
да попълва дневници и заместители на документите за ползване в учрежденския архив.
✓
Във връзка с чл. 54, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация се води отделно деловодство на Асоциация по
В и К, като служителите приемат и регистрират входящата кореспонденция за асоциацията и
извеждат и изпращат изходящата кореспонденция към съответните адресати.
✓
Със заповед на Областния управител на Област Разград, старши експерт от
деловодството е определен за завеждащ регистратура за класифицирана информация. И в този
смисъл осъществява цялостната дейност по смисъла на Закона за защита на класифицираната
информация и подзаконовите актове, а именно отговаря за наличността и за правилното
отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, събиране и съхраняване на
материали, съдържащи класифицирана информация, както и за отчетността и съхраняването
на материалите, съдържащи класифицирана информация; съхранява списъците на
служителите, допуснати до работа с материали, съдържащи класифицирана информация,
следи за сроковете за защита на класифицираната информация и докладва за изтичането им.
➢ Направление „Правни дейности и обслужване“ - съгласно Раздел ІІІ предприети са
действия по актуализиране на административното обслужване, които включват изготвяне на
образци на заявления за нови административни услуги, актуализиране на образците на
заявления съгласно изменената Наредба за административно обслужване и на Вътрешните
правила за административно обслужване.
• В резултат на изключителната финансова дисциплина и тенденцията в национален план
за минимизиране разходването на публични средства, се заделиха средства за
закупуване на нови компютърни конфигурации и частично обновяване на работните
помещения в администрацията, което доведе до осигуряване на максимални условия за
труд на служителите.
• Изготвени са всички доклади и отчети в срок до 31 март 2019
година, предвидени в Закона за администрацията, Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор, както и всички изискани справки и информация от
Министерски съвет или други ведомства, в. т. ч и по Закона за обществените поръчки.
• За периода са актуализирани вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на
Областния управител, на общата и специализираната администрация. Осъществявана е
методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на
дейностите на дирекция АПОФУС и на дирекция АКРРДС, чрез преценка за
съответствието на всички изготвени актове с действащото законодателство и
съгласуване на същите преди предоставянето им за подпис от Областния управител.
• 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.
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• 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“ беше назначен служител, на който бяха възлагани
задачи и работа, специфични за дейността на дирекцията.
➢ Направление „Човешки ресурси“ осигурява воденето на служебните досиета на
служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки; изготвя поименното разписание
на длъжностите и работните заплати в съответствие с трудово законодателство, подава
уведомления за сключени договори и прекратени такива в НАП; архивира личните досиета на
служители с прекратени правоотношения, съгласно нормативните изисквания; участва в
дейностите по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики;
изготвя и осигурява формуляри за оценка на изпълнението на служителите; изготвя заповеди
за промяна на ранг; участва в конкурсни комисии за избор и назначаване на нови работници и
служители, като осигурява спазването на процедурата за подбор на персонала; води
служебните и трудовите досиета на служителите; изготвя документи за осигурителен стаж,
удостоверения за пенсиониране, и в тази връзка през 2020 година числеността на персонала на
Областна администрация Разград е 29 броя, а именно: политически кабинет – 3 - Областен
управител и заместник областни управители – 2, Главен секретар – 1. Обща
администрация – 8, специализирана администрация – 17, като по трудово
правоотношение - 10 и по служебно правоотношение – 19 служители. Извън основната
численост на персонала, по ПМС № 212/1993 г., са назначени 5 служители по трудово
правоотношение – оперативни дежурни, които осъществяват денонощно дежурство.
За постигане на непрекъснато подобрение и висок обществен резултат от
административната дейност на Областна администрация Разград, в изпълнение на
споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на
проект № BG05SFOP001-2.002-0001-C01 „Въвеждане на Общата рамка за оценка /CAF/ в
администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, е
издадена Заповед, с която е възложено в Областна администрация Разград да бъде приложен
цялостно и при пълен обхват на организацията инструмента за организационно съвършенство
Обща рамка за оценка CAF. През 2018 г. е сформирана Група за самооценка, която премина
тридневно обучение на тема: „Внедряване на CAF в администрацията /първа и втора част/“.
Изготвен беше комуникационен план на Областна администрация Разград за „Въвеждане
на общата рамка за оценка (CAF)“. Самооценката, беше извършена в периода ноември 2017 г.
– януари 2018 г. Мерките и планът за подобрение бяха обсъдени през м. януари 2018 г. Всички
служители на Областна администрация Разград активно се включиха в процеса по събиране и
предоставяне на информация и доказателства, които допринесоха за работата на екипа по
самооценката.
Беше определен екип за изпълнение на План за действие на Областна администрация
Разград за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода
2020 – 2021 г.
През отчетния период бяха изготвени 2 бр. промени на длъжностното разписание на
основен щат на Областна администрация Разград – при промяна в структурата на
администрацията.
Изготвена бе процедура и документация за провеждане на конкурси за назначаване на
държавни служители в Областна администрация Разград: 1 конкурс за главен експерт в
дирекция АКРРДС (държавна собственост), 1 конкурс за главен експерт в дирекция
28

АКРРДС (регионално развитие), 1 конкурс за старши експерт в дирекция АКРРДС
(държавна собственост).
Във ВиК Асоциация са назначени : Финансов експерт във ВиК Разград и Гл. секретар
във ВиК Разград и ВиК Исперих.
Изготвен бе годишен план за задължително и специализирано обучение в ИПА за
периода януари – декември 2020 г.
Проведена бе процедура и подготовка на формулярите за всички етапи на оценяване на
служителите.
През 2020 г. са преработени всички длъжностни характеристики, във връзка с въведената
дигитална компетентност.
➢ Направление „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
обслужва финансово-счетоводно Областната администрация; подготвя предложения до
Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация,
включително за капиталови разходи; изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и
отчети; изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на
бюджетните и други сметки и фондове към областта; контролира и анализира разходването на
предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост,
предоставени на Областния управител за нуждите на Областната администрация; изготвя
предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за
поддържането и опазването им; организира материално-техническото снабдяване; извършване
на всички касови разплащания в съответствие с изискванията на нормативните документ и
точно систематизиране, съхранение и подреждане на документите в счетоводния архив.
Приемат се касовите документи – разходни ордери, приходни ордери, авансови отчети,
проверява и осчетоводява, анализира и сравнява салдото на касовата наличност.
В контекста на това и при спазване на строга финансова дисциплина, служителите от
направлението извършиха през 2020 година следното:
• Проверяват се разчетно-платежните ведомости на Областна администрация Разград,
обработва се информацията и се изготвят мемориални ордери за счетоводните
операции. Осчетоводяват се начислените заплати на служителите назначени по трудово
и служебно правоотношение.
• Извършва се проверка на разчетно-платежните ведомости за възнагражденията по
програми за трудова заетост към Бюро по труда и по граждански договори, обработва
се информацията и се осчетоводяват начислените заплати, изготвя месечни разчетноплатежни ведомости за аванс и заплати; изготвя фишове за работната заплата на
служителите; подава декларации по образец 1 в Националната агенция на приходите;
представяне на болнични листи в Националния осигурителен институт; води регистъра
на болничните листове за временна нетрудоспособност;
• Осчетоводяват се извършените плащания по банков път – изплатени заплати на
служители на администрацията, възнаграждения по програми за трудова заетост,
възнаграждения по граждански договори, разплащания с доставчици, трансфери към
общините, трансфери към Министерски съвет, плащания по вземания от клиенти,
плащания за възстановени разходи за електрическа енергия, приходи от държавни
такси, приходи от отдадени под наем имоти;
• Анализират се салдата по счетоводни сметки, изготвят се извлечения от аналитични и
синтетични сметки и на необходимите справки към месечните, тримесечните и
годишни отчети;
• Изготвя се годишния проектобюджет, чрез събиране на необходимата информация,
анализиране, систематизиране и попълване в предоставени таблици и форми от
Министерски съвет;
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• Разпределя се утвърдения годишен бюджет на администрацията за годината,
•

•
•

•
•

•
•
•

разпределяне на разходите и приходите по месеци, определяне на месечни лимити по
дейности;
Счетоводно заприхождаване на всички новопридобити имоти под управление на
Областен управител, счетоводно отписване на имоти на база представени документи –
заповеди, РМС, протоколи; отразяване на промените в балансовите стойности на
имотите, на база промените в пазарната оценка на имотите, като при необходимост се
извършват счетоводни операции.
Проверка на пътните книжки на служебните автомобили и счетоводно отразяване на
изразходваното гориво;
Ежедневно изготвяне на приходни и разходни касови документи отразяващи
движението на паричните средства в касата. Стриктно спазване нормативните
изисквания относно оформянето им, както и на прилежащите към тях разходно
оправдателни документи. Ежедневно проверяване на фактическата наличност на
паричните суми и приключване касовата отчетност .
Представяне на надлежно оформени документи в банковия клон, обслужващ Областна
администрация; получаване и внасяне в банката парични средства;
Ежемесечно изготвяне на справка, отразяваща всички плащания извършени по банков и
касов път, както и постъпилите суми по сметките на Областна администрация;
ежемесечно изготвяне на справка и за осъществените трансфери на парични средства
от и към Областна администрация;
При получаване на документи за изразходваната електрическа енергия и други
консумативи извършва разпределение на база данни от измервателните уреди и изготвя
фактури за съответните задължени дружества и организации;
Изготвяне на фактури за наем съгласно сключените договори, както и при постъпване
на други суми от клиенти;
Подготовка на документи за архивиране, извършва архивиране на архивни дела ФСД
11/СЕБРА, Каса, Доставчици, Транзитна сметка, Набирателна сметка, Клиенти, Горива,
Отчети командировки/ и ФСД 13 Инвентаризация, както и отговаря за подреждането на
учрежденския архив (счетоводната част) на дирекция АПОФУС;

➢ Дейности по ОМП и защита при бедствия.
За ръководство, координация и взаимодействие при защита на населението, националното
стопанство и околната среда при възникване на бедствия в Разградска област беше издадена
Заповед на областния управител за създаване на Областен щаб за изпълнение на областния план
за защита при бедствия на територията на областта. Под негово ръководството бе изградена
работна група, с цел, актуализация на областния план за защита при бедствия и общинските
планове за защита при бедствия.
Със заповед на Областния управител беше сформирана комисия, която извърши проверки
на 19 обекта от критичната инфраструктура в област Разград и издаде 19 предписания.
Ликвидиран бе склад с налични опасни вещества в с. Владимировци, община Самуил.
Установена бе собствеността на склад с налични опасни вещества в с. Благоево, община Разград.
Със заповед на областния управител беше сформирана комисия и бяха извършени проверки
на 32 язовири, реки и речни корита. Дадени бяха предписания. Извършена беше категоризация на
32 язовира, съгласно Закона за водите.
През отчетния период личният състав, занимаващ се с отбранително-мобилизационна
подготовка води организирана и целенасочена дейност, с което е допринесъл за издигане на повисоко равнище на военната подготовка и готовността на органите за ръководство на област
Разград за действие при различни режими на работа – положение на война, военно и извънредно
положение и бедствия.
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На 30 септември 2020 г. областният управител организира голямо учение за реакция при
мащабно пътнотранспортно произшествие. Целта на учението беше да бъде проверена
координацията и бързината на реакция на регионалните структури. Учението пресъздаде
действия при тежка пътна катастрофа, с пострадали и разлив на опасно химическо вещество.
Участваха служители на ОД на МВР, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“, Центъра за спешна медицинска помощ, Българския червен кръст, сектор
„Специализирани оперативни дейности“ към РДПБЗН-Русе, Окръжна прокуратура – Разград,
Областно пътно управление, служители на Областна администрация и Община Разград, експерти
от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Инцидентът бе разигран на
пътя за ЖП гара Разград, в участъка до разклона за с. Стражец. Микробус с работници се бе
врязал в камион с цистерна, след него в тежкотоварния автомобил се бе ударил и лек автомобил
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.
В навечерието на всеки есенно-зимен сезон областният управител свика заседание на Щаба
за координация на спасителни и неотложно-възстановителни работи при бедствия и аварии, за да
провери готовността на общините и отговорните институции за предстоящата зима и да даде
инструкции за превантивни мерки. От общинските кметове бе изисквана справка за недостига на
дърва за огрев на населението. След това заседание всички институции в област Разград влязоха
в режим на готовност за зимно поддържане. Основна цел на областния управител бе осигуряване
спокойствието и комфорта на населението на Лудогорието през зимата. При извънредни
ситуации, с обилни снеговалежи, веднага бяха свиквани извънредни заседания на Щаба и бяха
предприемани спешни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата,
електричеството и водоснабдяването във всички населени места на територията на област
Разград. Областният управител извършваше проверки на място за качеството на
снегопочистването.
➢ Дейности по защита на класифицираната информация. Физическа, документална и
персонална сигурност на класифицираната информация.
В зоната за сигурност в деловодството на Областна администрация има установен ред на
работа с документите с ниво на класификация и потребителите.
Развърнати са всички необходими елементи за работа на Завеждащия регистратура и лицата
– потребители, без да се нарушават изискванията на нормативните документи.
За констатиране на състоянието и отчета на документите с класифицирана информация
редовно са извършени едномесечни проверки от определения служител, за което са изготвени
съответните протоколи.
Актуален е Плана за дейността на регистратурата на Областна администрация по защита на
класифицираната информация, при привеждане на областта от мирно на военно положение и
при бедствия.
Общата администрация (дирекция АПОФУС) като цяло подпомага осъществяването на
правомощията на областния управител съгласно Закона за администрацията, Устройствения
правилник на областните администрации, Административнопроцесуалния кодекс и други
нормативни актове във връзка с дейността, създава условията за осъществяване на дейността на
специализираната администрация (дирекция АКРРДС), извършва техническите дейности по
административното обслужване, изпълнява и други функции и задачи, възложени от Областния
управител.

2. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ (АКРРДС)
➢ Отчет за дейността на Дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост“ (АКРРДС);
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Съгласно Устройствения правилник на Областните администрации, дирекцията
организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на
изпълнителната власт, в т.ч. опазването и защитата на държавната собственост на територията
на Софийска област, упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и
действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, организира
разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално
развитие, секторни политики и осъществява връзка и координация с териториалните звена на
централната администрация на изпълнителната власт на територията на област Разград.
И през 2020 г., всички служители в дирекцията изпълняваха стриктно своите задължения,
като някои от тях изпълняваха и допълнителни задачи, извън заложените им в длъжностните
характеристики и в работните им планове. Няма неотработени преписки и неизпълнени задачи
поставени от ръководството.
➢ Направление „Административен контрол, регионално развитие и устройство на
територията“ съдейства за осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията,
които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на
Министерския съвет; Организира изпълнението на делегирани функции от съответните
централни органи на изпълнителната власт; организира подготовката и провеждането на
административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка
по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални
промени на територията на областта; Проверява изпълнението на законовите условия и ред и
подготвя мотивирани предложения до Областния управител; Координира и подпомага
дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с
общинските администрации; Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от
общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната
държавна власт; Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и
действията на кметовете на общини и на актовете и действията на органите от местното
самоуправление и местната администрация на територията на област Разград;
В изпълнение на посоченото, служителите от дирекция АКРРДС през 2020 година
са осъществили следното:
• Участват в разработването, организират и координират изпълнението на стратегии,
планове, програми и проекти на територията на област Разград, в съответствие с
правомощията на Областния управител; Координират и подпомагат осъществяването
на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и
безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото
наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска
цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна
или 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;

32

• Главен експерт от дирекцията е член на Обществено-консултативен съвет към
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•

Регионално управление на образованието за обсъждане на проблеми в сферата на
образованието в междуинституционален формат и с участието и на неправителствения
сектор.
В изпълнение на ПМС №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм
за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължителна училищна възраст, със Заповед на
Областния управител е определен състава на Областен координационен център, който
координира разработването на система от мерки за превенция на отпадането на деца и
ученици от област Разград от образователната система, съобразно анализа на данни,
събрани от Информационната система за реализация на механизма /ИСРМ/, както и
регулярно да провежда срещи за координация на дейностите по постановлението.
Беше изготвена и изпратена в ДАЗД Информационна карта с обобщена информация от
общините на област Разград, относно мониторинга на Координационния механизъм за
взаимодействие и работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и
за взаимодействие при кризисна интервенция;
Служителите, изпълняващи дейности по координиране транспорта на територията на
областта ежедневно кореспондират с общини и централни ведомства, подпомагащи
изпълнението на функциите на Областния управител и областната администрация в
тази насока.
Разработен беше Областен план за младежта на област Разград, въз основа на
приоритетите и стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за младежта
2012- 2020 г., в изпълнение на Закона за младежта и анализите на потребностите на
младежите, представени от седемте общини в областта. Той разписва изпълнението на
националната политика за младите хора в област Разград на възраст от 15 до 29 години,
формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на
европейската политика за младежта, а именно: насърчаване на икономическата
активност и кариерното развитие на младите хора; подобряване достъпа до
информация и качествени услуги; насърчаване на здравословния начин на живот;
превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение;
развитие на младежкото доброволчество; повишаване на гражданската активност на
младите хора; развитие на младите хора в малките населени места; развитие на
мултикултурния и международния диалог; повишаване ролята на младите хора в
превенцията на престъпността. Широкият обхват на проблемите, които засягат
младите хора, налага прилагането на многосекторен подход в изпълнението на плана. В
тази връзка не може да се отбележи напредък без успешното сътрудничество с други
сектори, като образованието, трудовата заетост, равнопоставеността на половете,
здравеопазването, конкурентоспособността и др.
Извършени са дейности и кореспонденция с териториалните структури на държавните
органи по дейността, с областни и общински администрации и кметства по дейността, в
т.ч. становища и писма към Министерски съвет, МРРБ, МК, и МИ; кореспонденция с
физически лица и юридически лица, в т.ч. и с неправителствени организации по
дейността;
Образувани са преписки по жалби, предложения и сигнали от граждани и организации.
Получените сигнали и предложения своевременно са изпратени до компетентните
органи за становища, проверки и за предприемане на необходимите действия за
разрешаване на поставените проблеми, за което са уведомени и жалбоподателите, както
и са изготвени отговори до тях.
Изготвен е културен календар на област Разград за 2019 г., с цел осигуряване на
финансиране на включените в него събития от Министерството на културата.
На 17 юли, Главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост” Светлин Симеонов от Областна администрация33
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Разград представи Северен Централен район за планиране на семинар на тема „Вашите
идеи за развитието на районите”, организиран от Националния център за териториално
развитие ЕАД и проведен днес в София. Семинарът е част от поредица събития, на
които се обсъждат идеи за актуализация на Националната концепция за пространствено
развитие и изготвяне на Регионални схеми за пространствено развитие на районите.
Работата по концепцията е възложена на Националния център за териториално
развитие с договор от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Светлин Симеонов оглави работна група от експерти от областите Разград, Русе,
Велико Търново и Силистра, която подготви презентацията на Северен централен
район. Решението за сформирането на работната група бе взето на заседание на
Регионалния съвет за развитие в края на миналия месец, когато Областният управител
на област Разград Гюнай Хюсмен пое председателството на РСР на СЦР от Областния
управител на област Русе Галин Григоров.
На 27 септември главен експерт Светлин Симеонов в Областна администрация-Разград
презентира Северен централен район на семинар за политически диалог на тема
„Децентрализация и регионализация в България: Уроци от международния опит и
препоръки за България”
Представител на Областна администрация – Разград участва на 28 ноември, на открит
урок на тема "Физика на елементарните частици", който се проведе в ПГТС „Христо
Смирненски“, гр. Разград. Директорката на ПГТС „Христо Смирненски“ е една от 38-те
български учители, които имаха възможността да влязат в големия адронен колайдер в
Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Швейцария и да видят какво има
в „страната на елементарните частици". Тя бе участник в групата за квалификационно
обучение в ЦЕРН - ЖЕНЕВА от 29.09.2019 г. до 05.10.2019 г. по Националната
програма „Квалификация“ – 2019 година и единствен представител от област Разград.
На 19 септември Областна администрация-Разград бе домакин на регионална кръгла
маса, организирана от Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“
съвместно с Български Хелзински Комитет. Събитието под надслов „NO-HATE-BG:
Заедно в защита на малцинствата и в превенцията на престъпленията от омраза“ще се
проведе утре, 19 септември, в зала 712 на Областна администрация.
На 16 ноември, във връзка с изпълнение на дейностите по Национална програма
„Заедно за всяко дете, модул 1 „Подпомагане екипите за обхват“, главен експерт Диана
Петрова участва от 14 до 19 ноември в общините Разград, Кубрат и Исперих в
междуинституционални срещи, организирани от РУО-Разград, за обсъждане и
решаване на организационни и методически въпроси.
Главен експерт в Областна администрация Разград и секретар на Областния съвет за
превенция на домашното насилие (ОСПДН) в област Разград Светлин Симеонов взе
участие в работно посещение в град Варна за обмен на опит в сферата на домашното
насилие. Визитата, която се проведе на 12 и 13 ноември,беше организирана от
сдружение „Младежки форум 2001“, гр. Разград в рамките на проект „Искам някой да
ме чуе“– подкрепа за жертвите на домашно насилие“ в изпълнение на включената в
Плана за работа на ОСПДН мярка с такава насока.
Във връзка с провеждането на Първи национален конкурс „Иноватори в
образованието”, „За учителите, които вдъхновяват“, на 11 декември, се проведе
Областен кръг на конкурса. Гл. експерт Диана Петрова бе член на Областната комисия,
определена със Заповед на Началника на Регионално управление на образованието –
Разград г-н Ангел Петков.
И през 2020 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.
34

През отчетния период, в Областна администрация - Разград беше създадена добра
организация за прилагане на Закона за достъп до обществен информация. През 2020 г. са
постъпили 3 искания за достъп до обществена информация. През отчетния период не бяха
констатирани откази за достъп до обществена информация. Броят на обработени
предложения/сигнали от граждани е 30.
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 1 084 бр. решения от заседания на общинските съвети на територията на
областта. За ново обсъждане са върнати 11 решения на Общински съвет Завет, Лозница,
Исперих, Самуил, Цар Калоян, като вследствие на това общинските съвети са ги
преразгледали, съобразно закона. Броят на изготвените становища по всички постъпили
решения на общинските съвети е 91. Броят на докладите и становищата, изготвени от
юристите в ОА Разград по промени в нормативната уредба е 9.
2. ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА
СОБСТВЕНОСТ
➢ Управление на имоти – държавна собственост
Във връзка с изпълнението на задълженията на Областния управител по прилагане на
Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост (ППЗДС), през отчетния период са извършени редица дейности в защита на
държавната собственост и опазване и на обществения интерес на територията на област
Разград.
Областният управител на Област с административен център Разград през 2020 г. е
управлявал общо 36 държавни имота от които 31 частна и 5 имота/част от имот - публична
държавна собственост.
Имотите частна държавна собственост са разпределени както следва: община
Разград – 17, община Исперих – 6, община Кубрат – 4, община Завет – 2, община Самуил
– 1 и община Цар Калоян – 1.
Имотите публична държавна собственост са разпределени както следва: община
Разград – 4 и община Завет – 2.
• Придобиване и разпореждане с имоти–държавна собственост
Към 31.12.2020 г. в управление на Областен управител на Област с административен
център Разград са общо 35 държавни имота, от които 30 частна и 5 имота/части от имоти
публична държавна собственост.
• Актуване на имоти –държавна собственост.
В изпълнение на изискването на чл. 75 от ЗДС, се поддържат главен регистър за
държавната собственост, спомагателен регистър за публична държавна собственост и
спомагателен регистър за частна държавна собственост по образец, утвърден от Министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
● Общ брой съставени актове за държавна собственост – 69, от които 50 – частна
държавна собственост и 19 – публична държавна собственост.
● Отразени промени по обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
– 8.
• Отписване на имоти – държавна собственост
От актовите книги за имотите държавна собственост са отписани 55 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 1 100
броя удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост, като в това число
влизат издадени удостоверения за деактуване.
3. ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
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• Изпълнение на Националната програма за енергийна
многофамилни жилищни сгради в област Разград.
Изготвяне на справки по приключилите проекти в област Разград.

ефективност

на

• Проект „Студентски практики – фаза 2” на Министерството на образованието и
науката, финансиран от ОП НОИР
През 2020 г. 12 студента-практиканти, с подкрепата на менторите – служители на ОАРазград, усвоиха нови знания и умения в реална работна среда в администрацията и по този
начин увеличиха своите шансове за успешна реализация на пазара на труда след приключване
на образованието си. Областна администрация Разград винаги е отворена към младите хора и
им дава шанс за развитие и реализация. Този проект допринася за създаването на устойчиви
партньорства между администрацията, бизнеса и университетите, за провеждане на реални
политики в сферата на образованието и заетостта. Целта на проекта е създаване на условия за
придобиване на практически опит от студентите от висшите училища в реална работна среда в
съответствие с потребностите на пазара на труда.
•

Регионална програма за заетост и обучение за 2020 г.
Реализиран е проект на Областна администрация Разград по Регионална програма за
заетост и обучение през 2020 г. Осигурена беше заетост на 10 безработни лица за период от 6
месеца на пълен 8-часов работен ден. Задълженията им бяха свързани с охрана и поддръжка на
обекти – държавна собственост. Дейността им беше полезна за доброто стопанисване на
държавните обекти на територията на областта. Общият брой безработни лица, включени в
програмата за заетост в област Разград беше 96. За реализиране на програмата бяха осигурени
242 747 лв. от държавния бюджет. Основната цел на Регионалната програма за заетост е
осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица от неравнопоставените и
уязвими групи на пазара на труда от област Разград и придобиване на трудови навици и
умения.
• По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ през 2020 г. в Областна
администрация Разград работиха 3 човека.
• Съвместни проекти с неправителствени организации: през 2020 г. на територията
на област Разград бе изградено част от трасето на българския участък от газопровода
„Балкански поток”. Трасето на преносния газопровод преминава през землищата на 11
области – Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца,
Монтана и Видин. В района на село Трапище, община Лозница, бе разположена база с
многобройна модерна техника на италианската строителна фирма, изграждаща газопровода и
бяха създадени немалко работни места за местното население.
4. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
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 2020 г. и Областна стратегия за БДП в област Разград (2021-2030 г.).

5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОНОРНОСТ НА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД.
5.1. Доброволчески акции.
На 7 август 2020 г., в обедната си почивка, Областният управител на област Разград Гюнай
Хюсмен и служителите в Областна администрация Разград проведоха доброволческа акция за
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обновяване на остарели и амортизирани пейки около новоизграждащата се детска площадка за
деца с увреждания в зелената зона пред хотел „Централ“ в град Разград. С акцията Областна
администрация Разград се включва и надгражда общата инициатива на Община Разград,
Сдружение „Лудогорие“ и Фондация „Обществен дарителския фонд за Разград“ за
изграждането на детската площадка и за облагородяване на озеленените площи в тази част на
града. Мероприятието е израз на обществената отговорност и активната роля на Областния
управител за подобряване на жизнената среда в Лудогорието и на съпричастността му към
уязвимите групи от обществото ни. Инициативата се вписва в Концепцията за социална
отговорност на Областна администрация Разград. С лични средства на г-н Хюсмен и на
служителите на администрацията беше осигурен качествен дървен материал, с който бяха
подменени старите амортизирани и компрометирани дървени части на 10 пейки около
детската площадка, както и други материали за монтирането им. Със задружен доброволен
труд на служителите на Областна администрация Разград, съоръженията за отдих бяха
реновирани и боядисани. Областният управител изрази увереност, че поетата от Обществения
дарителски фонд в Разград, Сдружение „Лудогорие“ и Община Разград щафета на
добротворчество ще бъде предадена и към други организации и институции, за да става град
Разград и област Разград все по-добро място за живот. Той заяви, че оценява високо работа на
Обществения дарителски фонд, и че според него съвместната работа на местните и
регионални власти, неправителствения сектор и бизнеса допринася за благото на жителите на
град Разград.
На 22 октомври 2020 г. областният управител дари електрическа инвалидна количка на
прикования от четири години на легло Байдън Мехмедов от Разград. Хюсмен го посети в
апартамента му в ЖК „Орел“. Областният управител изпълни поетия ангажимент да помогне
на мъжа да си върне възможността да излиза навън. Това беше третият пореден благороден
жест на Гюнай Хюсмен към Байдън и семейството му. През юли областният управител дари
лични средства на Мехмедови, за да ги подкрепи в борбата им за оцеляване. В началото на
септември той помогна на семейството да подготви сина си за училище, като осигури за
момчето облекло, учебни и спортни пособия. Байдън Мехмедов има дългогодишен стаж като
строител, но получил тежък инсулт преди четири години. Заболяването преобръща живота му
и оттогава е почти напълно парализиран. Има експертно решение на ТЕЛК, според което е със
100 % трайна нетрудоспособност. Семейството се нуждае от финансова подкрепа за скъпа
операция в Турция или Германия, която би подобрила състоянието на Байдън. Мехмедови
търсят помощ още, за да си купят климатик, с който да се топлят през зимата. Областна
администрация Разград призовава бизнеса и жителите на областта, които могат да помогнат,
да го направят, за да докажем, че имаме сила и благородство като общност да подадем ръка на
изпадналите в нужда наши съграждани.
5.2.
Безопасност на движението по пътищата.
В навечерието на 29 юни – Националния ден на безопасността на движението по
пътищата, Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и Областна
администрация Разград се включиха 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.
За поредна година Областна администрация Разград се включи в европейската кампания
на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL – „Дни на безопасността на
пътя“. На 14 септември 2020 г., в навечерието на новата учебна 2020/2021 година по
инициатива на Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен бе организирано
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учение по безопасност на движението по пътищата (БДП) за деца на служители в Областна
администрация Разград.
III. БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
Система за финансово управление и контрол (СФУК)
Министерският съвет утвърждава ежегодно бюджета на Областна администрация Разград,
като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. При изпълнението на бюджета на
администрацията за 2020 година са спазени приоритетите за изплащане на разходите, съгласно
Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 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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IV.

Отчет за дейността на Областните съвети и комисии.

В Областна администрация - Разград са изградени 20 областни съвети и комисии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Областен кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград
ЩАБ при бедствия и аварии

Областен съвет за интеграция на хората с увреждания
Жилищна комисия
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Разград
Областен съвет за развитие
Областен съвет по условия на труд
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
Областен съвет за енергийна ефективност
Областен съвет за противодействие на корупцията
Областна комисия по заетост
Постоянна областна епизоотична комисия
Областна комисия „Военни паметници”
Областен съвет за тристранно сътрудничество
Областна комисия по транспорта
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
Областна комисия за развитие на младежта и спорта
Комисия по чл.7а от УПОА за работа с предложенията и сигналите
Постоянна комисия по продажба и замяна на имоти-държавна собственост
Областен съвет за превенция на домашното насилие

Областните съвети и комисии имат активна роля за координиране усилията на териториалните звена на изпълнителната власт и
общините и взаимодействието между тях при провеждане на държавната политика в областта. На тях се обсъждат информации и се
набелязват конкретни мерки, съобразени със специфичните особености в областта на социалната сфера, регионалното развитие,
икономиката, селското стопанство, защитата на населението при бедствия, техническата инфраструктура и много др.
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Регистър на дейността на областните комисии и съвети през 2020 г.
Областна администрация - Разград
Наименование
Областна епизоотична
комисия

Дата на
провеждане
09.01.2020 г.

Председател

Секретар

Взети решения

Гюнай Хюсмен –
Областен
управител

Диана Петрова

29.01.2020 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

26.02.2020 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

1.
Общините Завет и Самуил да осигурят площадки за трупни ями
до края на месец януари.
2.
В срок до 24.01 2020 г. всички общини трябва да изпратят на
Областния управител списък с фирми, които ще окажат съдействие за
изкопаването на трупните ями и извозването на умрели прасета до
ямите.
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.
1. В населените места на област Разград да се проведе разяснителна
кампания със собствениците на животновъдни обекти за запознаване с
промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка с
отглеждането на свине в обекти тип „заден двор”, по предварително
изготвен от кметовете график.
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10.06.2020 г.

30.11.2020 г.

Постоянна комисия по
заетостта към
Областния съвет на
развитие

12.02.2020 г.
25.06.2020 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Гюнай Хюсмен Областен
управител
Гюнай Хюсмен Областен
управител

Диана Петрова

Акиф Джевадил

Красимира
Димитрова
Красимира
Димитрова

1. Общинските епизоотични комисии да проведат заседания до края на
месец юни, на които да се възложи на кметовете да организират
проверки на територията на управляваните от тях населени места за
наличие на лични стопанства, в които се отглеждат свине без
собствениците им да са подали заявление за регистрация на
стопанствата по чл. 137 от ЗВД.
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
инфлуента 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.
1. Съгласуван и приет държавен план–прием в профилираните и
професионални гимназии и в средните и обединените училища за
учебната 2020/2021 г., представен от РУО Разград.
1. Приета Методика за оценка и подбор на проектни предложения за
включване в Регионалната програма за заетост на област Разград през
2020 г.
2. Оценка и класиране на подадените проектни предложения за
включване в Регионалната програма за заетост на област Разград през
2020 година.
3. Съгласувана и изпратена за утвърждаване от МТСП на Регионалната
програма за заетост на област Разград за 2020 г., изготвената от
работна група, сформирана със заповед на Областния управител.
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30.10.2020 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Областен съвет по
условия на труд

18.06.2020 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител

Временна Областна
преброителна комисия

16.06.2020 г.

Евгени Драганов –
Зам.областен
управител

Красимира
Димитрова

Даниела
Данаилова –
началника на
ОСИ- Разград
Акиф Джевадил

1. Неприсъствено заседание. Съгласувана и изпратена в Агенцията по
заетостта информация за обобщените резултати от второто за 2020 г.
анкетно проучване на потребностите от работна сила в област Разград,
проведено на основание чл. 10, ал. 2 от ЗНЗ, изготвена и представена
от работна група, сформирана със заповед на Областния управител.
1. Приемане на отчета за дейността на Дирекция „Инспекция по труда”
Разград за периода 01.01.2020 г. – 31.05.2020 г.
и основните
приоритети в работата и́ през 2020 г.
2. Приемане на информация за анализа на трудовия травматизъм в
област Разград за периода 01.01.2020 г. – 31.05.2020 г., представена от
директора на ТП на НОИ Разград.
1. Приемане на Правилник за организацията на дейността на
Областната преброителна комисия.
2. Приемане на Организационен план за дейностите по подготовка и
провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд на
територията на област Разград.
3. Приемане на информация за целите на предварителния обход,
заложените срокове, основните дейности и задачи на регистраторите,
представена от Даниела Данаилова – началник на ОСИ- Разград.
4. Прието решение на сайта на Областна администрация Разград да се
създаде рубрика „Преброяване 2021“, в която да се публикува
информация свързана с преброяването.
Неприсъствено заседание. Приемане на доклад за извършените
дейности по провеждането на предварителния обход и по набирането
на преброители и контрольори, представен от Даниела Данаилова –
началник на ОСИ- Разград.
Не е възникнала необходимост от свикването му.

Даниел Иванов

Не е възникнала необходимост от свикването му.

Красимира
Димитрова

Даниела
Данаилова –
началник на
ОСИ- Разград

1.
2.

3.

4.
27.11.2020 г.

Евгени Драганов –
Зам.областен
управител

Областен съвет за
регионално развитие

-

Областен съвет за
сътрудничество по
етническите и
интеграционните
въпроси

-

Гюнай Хюсмен Областен
управител
Гюнай Хюсмен Областен
управител
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Постоянна областна
комисия за развитие на
младежта и спорта
Областен съвет за
енергийна ефективност

16.12.2020 г.

Областен съвет за
превенция на
домашното насилие

02.07.2020 г.

Областна комисия по
безопасност на
движението по
пътищата

27.05.2020 г.

Гюнай ХюсменОбластен
управител

Акиф Джевадил

26.06.2020 г.

Гюнай ХюсменОбластен
управител

Акиф Джевадил

-

10.09.2020 г.

Гюнай Хюсмен Областен
управител
Гюнай Хюсмен Областен
управител
Гюнай Хюсмен Областен
управител

Гюнай ХюсменОбластен
управител

Даниел Иванов
Светлин
Симеонов
Светлин
Симеонов

Акиф Джевадил

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 2020 г.
Не е възникнала необходимост от свикването му.
1. Актуализиран състав на ОСПДН;
2. Приeти промени на ротационен принцип в състава на Областния
оперативен екип (ООЕ) към ОСПДН;
3. Приет отчет за дейността на ОСПДН за 2018 г.;
4. Приети приоритети за дейността на ОСПДН за периода 2019-2021 г.;
5. Приет план за дейността на ОСПДН за 2019 г.
1. Приети вътрешни правила за работа на комисията;
2. Приет Годишния доклад за 2019 г.;
3. Приета План-програмата за подобряване на безопасността на
движението по пътищата за 2020 г.
1.
Прие обобщен Доклад за изпълнение на мерките по БДП по
План-Програмата за първото полугодие на 2020 г.;
2.
Одобри предприетите инициативи за отбелязване на 29 юни –
Национален ден на безопасност на движението по пътищата.
3.
1.
Всички отговорни институции да окажат съдействие на
Областна администрация Разград за провеждане на областно учение по
БДП на 28.09.2020 г. (щабно учение) и на 30.09.2020 г. (практическо
учение);
2.
Областна дирекция на МВР – Разград и Регионално управление
на образованието – Разград да окажат съдействие на Областна
администрация Разград за провеждане на открит урок в навечерието на
новата учебна 2020/2021 г. по БДП, организиран в рамките на
кампанията на ROADPOL „Дни на безопасността на пътя в периода 1622 септември 2020 г.”.
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23.12.2020 г.

Гюнай ХюсменОбластен
управител

Акиф Джевадил

Областна комисия по
транспорт

13.04.2020 г.

Гюнай ХюсменОбластен
управител

Акиф Джевадил

Областен експертен
съвет по устройство на
територията

23.11.2020 г.

Евгени Драганов
Зам.областен
управител

Акиф Джевадил

Постоянна комисия по
продажба и замяна на
имоти-държавна
собственост

Брой
заседания: 5
бр.

Гюнай Хюсмен

Областен кризисен щаб
за борба с коронавируса
в област Разград

18 бр.
заседания

Гюнай Хюсмен

1. Прие единните вътрешни правила за работа на областните комисии;
2. Прие годишна областна план-програма за изпълнение на политиката
по безопасност на движението по пътищата за 2021 г.;
3. Прие план график за провеждане на заседанията на ОКБДП през
2021 г.
1.
Във връзка с прилагането на чл.11 от Наредба 2/15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,
Областната комисия по транспорт приема предложението на Община
Завет за промени в МР № 01202 на автобусна линия Завет - Разград от
областната транспортна схема. Комисията предлага на областния
управител на област Разград да утвърди маршрутното разписание, с час
на тръгване от 17.00 часа по маршрут:
Завет-Брестовене-ОстровоП.Камък-Просторно-Киченица-Гара Разград-Сражец-Автогара Разград
и обратно с час на тръгване от автогара Разград в 18.30. Разписанието
се изпълнява целогодишно от понеделник до неделя.
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.
Брой взети решения: 8 бр.
По-важни решения на комисията:
1. Решения, взети във връзка с целесъобразното управление на
материалната база – предоставяне за управление, ползване и
под наем.
2. Утвърждаване и приемане на първоначални цени за провеждане
на търгове /за наем, продажба/.

Николай
Атанасов
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3.РАЗДЕЛ II:

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация Разград за 2020 г.
1
Цели за 2020 г.

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

2
Дейности

1.Изпълнение на Областна стратегия за
развитие на област Разград (2014- 2020 г.) и
на областни секторни стратегии като:
Стратегия за развитие на социалните услуги
в област Разград (2016 – 2020 г.), Стратегия
на област Разград за интегриране на ромите
(2012-2020 г.), Областна стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в област Разград (2019-2020 г.),
Областна стратегия за подобряване на
безопасността на движението по пътищата
(2011-2020 г.), ежегодни планове за развитие
на младежта.
2.Осъществяване на мониторинг и оценка на
изпълнението на Областната стратегия за
развитие на област Разград (2014-2020 г.) и

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

Индикатор за
целево
състояние
/заложен в
началото на
2020 г./

Индикатор за
текущо
състояние /
отчетен в края
на 2020 г./

Стратегическо планиране на
регионалното развитие на област
Разград.

Брой проведени
заседания на
РСР на СЦР - 0

Брой проведени
заседания на
РСР на СЦР - 1

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

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

Брой проведени
заседания и
работни срещи
на областни
комисии и
съвети – 43.

Брой
актуализиран и
областни
секторни
стратегии – 0

Брой
актуализирани
областни
секторни
стратегии – 3

5
Индикатор за
самооценка
1.напълно
постигната цел
/100 %/
2.задоволителн
о постигната
цел
/50 и над 50 %/
3.незадоволите
лно постигната
цел
/ под 50 %/
Напълно
постигната цел
/100 %/

Разгледани и обсъдени важни
въпроси за област Разград.
Създадена
организация и
ефективно работещи
областни съвети и
комисии.
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на областните секторни стратегии.
3.Актуализиране на областни секторни
стратегии: разработване на Областна
стратегия за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в област Разград
(2021- 2022 г.), План за развитие на младежта
в област Разград за 2020 г. и Областна
стратегия за БДП в област Разград (20212030 г.)
4.Подпомагане дейността на РСР на СЦР
съобразно приетия план за работата му и
взаимодействие със секретариата на
Регионалния съвет за развитие на СЦР.
5.Организиране и провеждане на заседания
на Областния съвет за развитие (в случай, че
продължи да функционира съгласно новия
ЗРР) и на действащите съвети и комисии.
При отпадане на ОСР, създаване на комисии
към Областния управител, с членове
представители на областна администрация,
общините и териториалните звена.
6.Провеждане на заседания на областни
съвети и комисии.
7. Постигане на добра координация с
териториалните структури на
изпълнителната власт за провеждане на
политиката за развитие.

Създадени условия и
механизми за
ефективно
изпълнение
задължението на
областните
управители да
провеждат
държавната политика
в областта и
координират работата
на органите на
изпълнителната власт
и на техните
администрации на
територията на
областта и
взаимодействието им
с местната власт.
Разработени секторни стратегии:
План за развитие на младежта в
област Разград за 2020 г.,
Областна програма за енергийна
ефективност и Областна
стратегия за БДП в област
Разград (2021-2030 г.)
Проведени 43 заседания на
областни съвети и комисии.

Брой отчети на
териториални
звена, отчитащи
се пред
Областния
управител – 0.

Брой отчети на
териториални
звена, отчитащи
се пред
Областния
управител – 20.

Брой съвместни
инициативи с
НПО – 0.

Брой съвместни
инициативи с
НПО – 5.

Брой писма за
подкрепа – 0;

Брой писма за
подкрепа – 3;

Брой
инициативи,
проекти и
дейности по
стимулиране на
социалноикономическото
развитие на
област Разград –
0.

Брой
инициативи,
проекти и
дейности по
стимулиране на
социалноикономическото
развитие на
област Разград –
5.

Брой
реализирани
комуникационни инициативи
– 0.

Брой
реализирани
комуникационни инициативи
– 1.

8.Организиране процеса на получаване и
преглеждане на отчети на териториални
звена, отчитащи се пред Областния
Изпълнени съвместни проекти и
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управител.
9.Активно сътрудничество с
неправителствения сектор.
10.Иницииране и участие в инициативи,
проекти и дейности по стимулиране на
социално-икономическото развитие на
област Разград.
11.Изпълнение на комуникационни
инициативи в рамките на Работната програма
за 2020 г. на Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския съюз.
2. Осигуряване на
законосъобразно
изпълнение на
правомощията на
Областния
управител

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

инициативи със СНЦ „Център за
съзидателно правосъдие“, СНЦ
„Младежки клуб Инитиум“, СНЦ
„Феникс-Разград“ и др.
Изпълнени инициативи и
подкрепени проекти за
стимулиране на социалноикономическото развитие на
област Разград.

Законосъобразни и ефективни
управленски решения.

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

Брой доклади и
становища,
изготвени от
юристите в ОА
Разград по
промени в
нормативната
уредба – 9.

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

Брой проверени
решения – 0.

Брой проверени
решения –1084
(100%)

Изготвени становища по
постъпилите решения на
общинските съвети.

Брой изготвени
становища по
всички
постъпили
решения на
общинските
съвети – 0.

Брой изготвени
становища по
всички
постъпили
решения на
общинските
съвети – 91.

Брой върнати за

Брой върнати за

Осъществен ефективен и
ефикасен контрол по
законосъобразността на
решенията на общинските съвети
и актовете на кметовете.

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

Напълно
постигната цел
/100 %/
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Намален брой на върнатите за
преразглеждане решения на
общинските съвети

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

1. Прилагане на адекватни мерки за
управление на имотите - държавна
собственост, включени в активите на ОА
Разград, с грижата на добър стопанин.
2.Успешно реализиране на планираните за
2020 г. дейности по изпълнение на договора
за реставрация на новопридобитата от ОА
Разград емблематична сграда в гр. Разград –
паметник на културата от национално
значение – Джамия „Магбул Ибрахим паша“.
3.Надзор, актуване на имоти държавна
собственост.
4.Поддържане в актуално състояние на
регистрите на имоти държавна собственост.
5.Извършване на оглед на състоянието на
имотите държавна собственост на отдадените
под наем, предоставени за ползване и
управление имоти относно стопанисването и
ползването по предназначение на същите.

преразглежда не
решения на
общинските
съвети – 0.

преразглеждан е
решения на
общинските
съвети – 11 .

Поддържане на регистри на
имотите държавна собственост.

Брой
комплектован и
преписки за
съставяне на
АДС.

100%
произнасяне по
образувани
административни производства
по оспорване на
ИАА на кметове.
100%
комплектовани
преписки за
съставяне на
АДС (68 бр.)

Създадена добра организация и
условия за ефективно и ефикасно
управление на държавната
собственост

Брой
комплектован и
преписки за
отписани имот

100%
комплектовани
преписки за
отписани имот
(36 бр.)

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

Брой стартирани
и изпълнени
процедури.

100%
стартирани
процедури – при
настъпила
необходимост (9
бр.)

Защита на държавната
собственост.

Подобрено управление на
имотите държавна собственост
под управление на Областния
управител.
Стартирали реставрационни
дейности на сградата на Джамия

Брой
управлявани от
Областен
управител имоти
- държавна –

Напълно
постигната цел
/100 %/

100% ефективно
управлявани от
Областен
управител имоти
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6. Разпореждания с имоти държавна
собственост, включени в активите на ОА
Разград, чрез търг и по реда на чл.36 от ЗС и
чл.55 от ЗДС.

7.Извършване на проверка за наличие на
правен интерес и законосъобразност по
подадени заявления за издаване на
удостоверение.

„Магбул Ибрахим паша“.

собственост.

– държавна
собственост
спрямо
съществуващите
обстоятелства
(37 бр.)

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

Брой на
извършени
разпореждания с
имоти държавна
собственост чрез
търг и по реда на
чл.36 от ЗС и
чл.55 от ЗДС –
100% при
възникнала
необходимост (6
бр.)

Брой
предоставени
имоти за
управление или
в собственост на
общини и
ведомства – 0.

Брой
предоставени
имоти за
управление или
в собственост на
общини и
ведомства – 0.

Брой извършени
обстоятелствени
проверки.

100 %
извършени
обстоятелствен и
проверки при
изискани такива
(1 127 бр.)
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4. Поддържане
нивото на
прозрачност и
отчетност на
резултатите от
дейността на
администрацията.

1.Събиране, систематизиране и попълване на
информация в ИИСДА

Изготвен Годишен доклад за
състоянието на администрацията.

2.Поддържане на актуална информация в
Административния регистър.

Изготвена самооценка на
административното обслужване в
ССАО.

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

Актуална база данни за
структура, конкурси и
административни услуги.
Създаване на цялостна
организация на приемни дни /в
съответствие с решенията на ОУ
и ЗОУ/ и водене на регистър за
дейността.
Осигуряване на еднакви условия
за достъп, законност, откритост,
достоверност и пълнота при
предоставяне на обществена
информация.
Сътрудничество с учебни
заведения. Привличане на

Брой отразени
промени в
регистри

100% отразени
промени (12 бр.)

Брой отчети и
доклади – 0.

Брой отчети и
доклади – 3.

Брой проведени
приемни/
изнесени
приемни дни – 0.

Брой проведени
приемни/
изнесени
приемни дни –
24.

Брой
публикации в
интернет
страницата на
ОА Разград – 0

Брой
публикации в
интернет
страницата на
ОА Разград –
366.

Брой
публикации в
местни медии –
0

Брой
публикации в
местни медии –
над 1000

Брой разгледани
заявления и
подготвени
актове заповед

Брой разгледани
заявления и
подготвени
актове заповед

Напълно
постигната цел
/100 %/
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8.Подпомагане ефективната работа на
Постоянна комисия за работа с предложения,
сигнали на граждани, свързани с дейността
на териториалните звена на министерствата и
на др. административни структури.
9.Създаване на мерки за превенция на
административната корупция, повишаване на
общественото доверие в институциите и
засилване на гражданския контрол. Борба с
корупцията – подпомагане и организиране на
ефективната работа на Областен обществен
съвет за превенция и противодействие на
корупцията.

5. Подобряване
предоставянето на
административни
услуги и ефективен
диалог с
потребителите,
укрепване на
административния
капацитет.

1.Увеличаване броя на административните
услуги, предоставени по електронен път.
2.Надграждане и подобряване на системата
за електронен документооборот на ОА
Разград.
3.Изпълнение на въведената през 2019 г. нова
административна услуга – издаване на
заверки-апостили.
4.Анализ на механизмите за обратна връзка с
потребителите на административни услуги, с
оглед повишаване на нейната ефективност и
устойчивост.
5.Повишаване експертния капацитет,
квалификация и специфична компетентност

евентуални кандидати за работа
след дипломиране.
Подобряване на достъпа за
информация на граждани и
бизнеса с цел повишаване на
прозрачността.
Активно взаимодействие с
младите хора в областта и
стимулиране на тяхното развитие

Бързо и качествено предоставяне
на административни услуги на
гражданите.
Спазване на законоустановените
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.

за отказ или
предоставяне на
информация – 0.

за отказ или
предоставяне на
информация – 3
бр. (100% от
постъпилите)

Брой учащи
преминали стаж
– 0;

Брой учащи
преминали стаж
– 12.

Брой проведени
стажове и
практики по вид
– 0.
Брой обработени
предложения/
сигнали от
граждани – 0.
Брой
реализирани
администрати
вни услуги – 0.

Брой проведени
стажове и
практики по вид
– студентски
практики – 12.
Брой обработени
предложения/сиг
нали от
граждани – 30.
Брой
реализирани
административн
и услуги – 3 375.

Брой
реализирани
електронни и
комплексни
услуги – 0.

Брой
реализирани
електронни и
комплексни
услуги – 103.

Брой издадени
заверки
апостили – 0.

Брой издадени
заверки на
апостили – 2
248.

Напълно
постигната цел
/100 %/
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на служителите в ОА Разград, работещи с
потребителите на административни услуги.
6.Анкетиране на потребители.

6. Развитие на
професионални те и
личностни
компетентност и на
служителите в ОА
Разград.

1.Ефективно управление на човешките
ресурси в ОА.
2.Осигуряване на съгласуваност на целите на
ОА с целите на раб. планове на служителите.
3.Подобряване на атестирането като
непрекъснат процес от страна на
служителите с ръководни длъжности и с
акцент върху йерархията на целите и
подобряване качеството на изпълнението.

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

4.Повишаване професионалните умения и
квалификацията на служителите в
Областната администрация.

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

5.Участие на служителите от ОА в

Повишаване професионалните

Брой справки от
деловодната
система по
електронен път –
0.

Брой справки от
деловодната
система по
електронен път –
5.

Брой анкети с
потребители на
администрати
вни услуги – 0.

Брой анкети с
потребители на
административ
ни услуги – 2.

Брой обучени
служители – 0.

Брой обучени
служители – 20.

95%
съгласуванос т

95%
съгласуваност

Брой подадени
възражения от
оценяваните
служители – 0.

0 бр. подадени
възражения от
оценяваните
служители – 0.

Брой служители
– повишени в
ранг;

Брой служители
– повишени в
ранг - 6;

Брой служители,
преминали
обучение чрез
ИПА – 0.

Брой служители,
преминали
обучение чрез
ИПА – 20.

Напълно
постигната цел
/100 %/
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специализирани обучения.
6.Участие на служителите от ОА в работни
срещи за обмен на опит.

умения и квалификацията на
служителите в Областната
администрация.

7.Повишаване в ранг и длъжност
служителите в ОА –Разград.
8.Стимулиране на екипната работа на
служителите при провеждане на
мероприятия, организирани от ОА – Разград.

7. Осигуряване на
добро управление
на ОА Разград.

1. Ефективно управление на финансови
ресурси. Ефективно и ефикасно разходване
на бюджетни средства изпълнение на
утвърдените политики и програми. Изготвяне
на анализи за изпълнението на бюджета на
администрацията. Актуализиране и
оптимизиране на бюджетните разходи.

Осъществяване на ефективен
контрол върху разходите.

2.Функции на финансов контрольор, с
осъществяване на предварителен контрол и
изготвяне на необходимите за това
документи.

Повишаване ефективността на
работа в администрацията.

3.Управление на риска (Комисия по
управление на риска).

Брой служители,
преминали други
обучения – 0.

Брой служители,
преминали други
обучения – 3.

Брой служители,
участвали в
работни срещи
за обмен на опит
– 0.

Брой служители,
участвали в
работни срещи
за обмен на опит
– 10.

Брой създадени
екипи – 0.

Брой създадени
екипи – 3.

Брой
тиймбилдинг и –
0.
Брой
контролни
листи – 0.

Брой
тиймбилдинги –
2.
Брой контролни
листи – за
всички
необходими
случаи.

Постигане на ефективно,
ефикасно и икономично
разходване на бюджета на ОА
Разград.

Поддръжка на
актуален
регистър на
финансовия
контрольор.

Повишаване ефективността на
работа в администрацията;
Стриктно спазване на утвърдени
ВНД за планиране и отчитане.

4. Планиране и отчитане дейността на ОА
Законосъобразно и
целесъобразно разходване на
бюджетни средства

Напълно
постигната цел
/100 %/

Работни
срещи

Работни срещи –
мин 2 бр.

Поддържане
на
риск регистъра

Риск-регистър –
1 бр.
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Законосъобразно провеждане на
процедури по ЗОП.
Осъвременени системи за
поддръжка на WEB съдържание,
повишаване на надеждността и
бързодействието им.
Подобряване на сигурността на
мрежовата инфраструктура.
Изпълнение дейности от
Концепцията за социална
отговорност на Областна
администрация Разград.

Отчети на
дирекции
АКРРДС и
АПОФУС
Отчет за
дейността на ОА
Разград за 2020
г.;
Аналитичен
доклад за
дейността на ОА
Разград за 2020
г.;

Разработени
цели на ОА
Разград за 2021
г.;
Изготвен
годишен план за
дейността на ОА
Разград за 2020
г.
Брой изпълнени

Отчети на
дирекции
АПОФУС и
АКРРДС – 2 бр.
Изготвен отчет
за дейността на
ОА Разград за
2020 г. – 1 бр.;
Изготвен
Аналитичен
доклад за
дейността на
администрация
та за 2020 г. на
сайта на ОА
Разград;
Разработени
цели на ОА
Разград за 2021
г.
Изготвен
годишен план за
дейността на
администрация
та за 2020 г. – 1
бр.
Брой изпълнени
дейности от
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дейности от
Плана за
подобряване на
администрати
вната дейност на
ОА Разград.
Брой
реализирани
дейности от
Концепцията за
социална
отговорност на
ОА Разград – 0.
Относителен дял
на приключенит
е в срок
преписки спрямо
общия бр.
регистрирани
преписки – 0%

Брой проведени
процедури и
сключени

Плана за
подобряване на
административ
ната дейност на
ОА Разград.
Брой
реализирани
дейности от
Концепцията за
социална
отговорност на
ОА Разград – 6.
Относителен дял
на
приключените в
срок преписки
спрямо общия
бр. регистрирани
преписки. мин.96%

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

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

Подобрена комуникация и
координация с отговорните
институции и организации.

обществени
поръчки.

Брой
осъществени
проверки по
постъпили
преписки.

Брой
осъществени
проверки по
постъпили
преписки.

Брой проверени
обекти на
критична
инфраструктура
– 0.

Брой проверени
обекти на
критична
инфраструктура
– 16.

Брой издадени
предписания при
проверки на
критична
инфраструктура
– 0.

Брой издадени
предписания при
проверки на
критична
инфраструктура
– 19.

Брой проверени
язовири – 0.

Брой проверени
язовири – 32.

Участие в национални и
регионални програми.
Поддържане на актуален
Областен план за защита при
бедствия.
Сформирана комисия и
извършени проверки на
критичната инфраструктура и
издадени предписания.
Ликвидиран склад с налични
опасни вещества в с.
Владимировци, общ. Самуил.

7. Проверка на подготвеността за есеннозимния сезон на отговорните институции в
област Разград.

Сформирана комисия и
извършени проверки на 32
язовири, реки и речни
корита.Дадени предписания.
Извършена категоризация на 32
язовира, съгласно Закона за
водите.

8. Редовно актуализиране състава на
областни съвети, отговорни за защита на
населението при бедствия, аварии и опазване
на обществения ред.

Повишена нагласа за съдействие
от заинтересованите страни при
извършване на проверки от
комисии, сформирани със

6. Поддържане на актуален план за защита от
бедствия.

договори за
възлагане на
обществени
поръчки - 0
Брой подадени
информации за
актуална
обстановка.

Брой подадени
информации за
актуална
обстановка –
ежедневно, а при
кризисна
ситуация на
няколко часа.

Напълно
постигната цел
/100 %/
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заповед на Областния управител.
9. Създаване и функциониране на Областен
кризисен щаб за борба с коронавируса в
област Разград.

Управление на кризисната
ситуация с пандемията от
COVID-19 в област Разград.

Проведено мащабно учение по
БДП за реакция при мащабно
пътнотранспортно произшествие.
Проверена координация и
бързина на реакция на
регионалните структури.

Брой заседания
на Областния
кризисен щаб за
борба с
коронавируса в
област Разград –
0.

Брой заседания
на Областния
кризисен щаб за
борба с
коронавируса в
област Разград –
20.

Брой доклади.

Брой доклади –
3.

Брой заседания –
0.

Брой заседания –
2.

Брой учения 0.

Брой учения 1.

От изложеното в доклада може да бъде направен извода, че успешно са реализирани поставените в началото на отчетния период
цели.
Съблюдавайки приоритетите на правителството за изпълнение на определените цели за 2020 година, сме се стремили да
отговорим на високите очаквания на гражданите и бизнеса за предоставянето на качествени и достъпни обществени услуги.
Значително се е разширил обхвата на публичната информация за дейността на администрацията, с цел осигуряване на достъпност и
пълна прозрачност, както и отваряне на Областна администрация Разград към и за обществото. Публичността и прозрачността на
управлението бяха сред основните принципи в работата на областния управител. Въпреки че за приемен ден бе определен всеки
понеделник, той приемаше гражданите по всяко време, внимателно изслушваше въпросите, които поставяха и оказваше съдействие за
решаване на редица проблеми и за реализиране на не една добри инициативи. Дейността на областния управител и Областна
администрация Разград бе широко отразявана в интернет страницата и фейсбук страницата на администрацията, във фейсбук
страницата на областния управител, в местните и националните медии. Броят на публикациите в интернет страницата на Областна
администрация Разград през 2020 г. е 366, а в местните медии – над 1 000. Редовно бяха организирани пресконференции.
Разширено е взаимодействието с местната власт, регионалните структури на централната власт, бизнеса и гражданския сектор за
постигане на устойчиво социално-икономическо развитие и подобряване на бизнес климата на територията на област Разград.
В контекста на това считам, че изминалата 2020 година може да се определи като успешна за Областна администрация Разград и
че посоката на ангажираност, и дейност на администрацията следва да остане същата.
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През изтеклата 2020 година бяха постигнати много добри резултати при реализирането на ежегодните основни цели пред
администрацията бяха следните:
• Оптимизация на провежданата политика, чрез реализиране приоритетите на правителството на регионално ниво –
координиране на областната, регионалната и националната политика – Областният управител участваше в работата на
Комитетите за наблюдение на сегашните Оперативни програми и в Тематичните работни групи за разработване на
Оперативните програми за новия програмен период. Проведено беше едно заседание на Регионалния съвет развитие на
Северен централен район (РСР на СЦР). Поради извънредната ситуация с пандемията от коронавирус заседанията се
провеждаха дистанционно с онлайн платформи за видеоконферентни разговори. Изпълняваше се Стратегията за развитие на
област Разград 2014-2020 г. и областните секторни стратегии;
• Подобряване на административно обслужване на гражданите и бизнеса, чрез електронно управление – системата за
електронен документооборот на Областна администрация Разград бе надградена и подобрена. Работеше се за подобряване на
ефективността на работа и качеството на услугите и за повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса.
Предприети бяха мерки за осигуряване на прозрачност и отзивчивост. Осигурени бяха достъпни и ясни процедури за
обслужване. Брой електронни и комплексни услуги, предоставяни от администрацията;
• Ефективно управление, разпореждане, стопанисване и опазване на държавната собственост – създадена бе добра
организация и условия за ефективно и ефикасно управление на държавната собственост. Извършен бе оглед на
състоянието на имотите държавна собственост на отдадените под наем, предоставени за ползване и управление имоти
относно стопанисването и ползването по предназначение на същите. Част от имотите бяха предоставени за управление или
в собственост на общини и ведомства. Извършени бяха разпореждания с имоти държавна собственост чрез търг и по реда на
чл. 36 от ЗС и чл. 55 от ЗДС. Поддържаха се регистри на имотите държавна собственост. Утвърден бе механизъм за
контрол по изпълнението на договорите, сключени от областния управител. Обслужвани бяха в срок ФЛ и ЮЛ, имащи
правен интерес от снабдяване с удостоверение, относно статута на недвижим имот. През 2018 г. паметникът на културата от
национално значение – джамията „Ибрахим паша“ в град Разград беше прехвърлена за управление от областния управител.
След като през 2019 г. беше проведена обществена поръчка и бе подписан договор с фирма „Стройкомерс ТТ“ ЕООД с
предмет „Инженеринг - проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при
консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“ на стойност 1 979 030 лв. без ДДС. С
постановление на Министерски съвет от 27.12.2019 г. бяха отпуснати 30 процента авансово плащане по договора с избрания
изпълнител, представляващи 712450 лева. Разработен беше технически проект за реставрация на джамията и на 9 октомври
2020 г. областният управител и министърът на културата Боил Банов поставиха началото на дългоочаквания ремонт на
националния паметник на културата.
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• Подкрепа за равен достъп до качествено образование, приобщаване и личностно развитие на децата и учениците –
изпълняваше се Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците (2019 –2020 г.). Подобрена бе
координация и сътрудничество на областно ниво и планирани дейности за подкрепа за личностно развитие на деца та и
учениците;
• Осъществяване на ефективен контрол по законосъобразостта на актовете и действията на органите на местното
самоуправление и местната администрация – осъществен бе контрол за законосъобразност на актовете на органите на
местното самоуправление. Изготвен бе регистър на незаконосъобразните решения на ОбС, реакцията по тях и крайния
резултат от контрола;
• Взаимодействие между институциите на територията на област Разград за създаването на условия, осигуряващи
равнопоставеност и пълноценно участие на хората в неравностойно положение във всички области на обществения
живот – осигурени бяха условия за ефективното функциониране на Областната комисия за интеграция на хората с
увреждания. Преведени бяха 5 заседания на ОКИХУ. Изготвени бяха план и отчет за дейността на ОКИХУ. Подобрена беше
координацията и взаимодействието на институциите и организациите, работещи за интеграцията на хората с увреждания в
област Разград, вкл. за изпълнението на дейностите в тази насока, включени в Стратегията за развитие на социалните услуги
в област Разград 2016 – 2020 г.;
•

Eфективно управление на човешките ресурси в Областна администрация Разград – осигурена беше съгласуваност на целите
на ОА с целите на работните планове на служителите. Осигурени бяха условия за повишаване на професионалната компетентност
и за кариерно развитие на служителите. 20 служители с включиха в обучения, организирани от ИПА. 6 служители бяха повишени
в ранг. Нямаше подадени възражения от оценените служители след атестирането.
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1. РАЗДЕЛ ІІІ: ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ЗА 2020 г.
Индикатор за изпълнение
Цели за 2021 г.

Стратегически цели

1. Изпълнение
на дейности и
задачи,
свързани с
осъществяване
на
организационно
– техническата
подготовка на
изборите за
народни

Планиране и
своевременно
изпълнение на
задачите,
свързани с
организацион
нотехническата
подготовка на
парламентарн
ите и

Стратегически
документ
Изборен кодекс
Хронограма на
ЦИК

Дейности

Провеждане на консултации за
състава на РИК Разград,
Осигуряване на помещение на РИК и
необходимото техническо и
материално обезпечаване
Взаимодействие и координация на
дейностите между Министерски съвет
(МС), Централната избирателна
комисия (ЦИК),

Срок

Очакван резултат

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

Февруари
– април
2021 г.

Нормално протичане
на изборния процес

Екипно
взаимодействи
е и пълна
техническа,
ресурсна и
методическа
обезпеченост.

Екипно
взаимодействи
е и пълна
техническа,
ресурсна и
методическа
обезпеченост.

Октомври
– ноември
2021 г.
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представители в
45-то НС, както
и изборите за
президент на Р
България през
2021 г.
2.Провеждане на
ефективна
регионална
политика за
стимулиране на
устойчивото
социалноикономическо
развитие на
област Разград.

президентскит
е избори.

Устойчиво и
балансирано
регионално
развитие,
намаляване на
междурегиона
лните,
вътрешнореги
оналните и
междуобщинс
ки различия

Взаимодействие с общинските
администрации и РИК по осигуряване
транспортиране и раздаване на
изборни книжа и бюлетини
Програма за
управление на
правителството на
Република
България за
периода 2017-2021
г. – Приоритет 5:
Балансирано
регионално
развитие.
Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода 2012-2022
г.
Споразумението
за партньорство на
Република
България през
програмния
период 2021-2027
г.
Интегрирана
териториална

1.Актуализиране на областни
секторни стратегии: разработване на
Стратегия на област Разград за
интегриране на ромите 2021-2027 г.,
Областна стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и
учениците в област Разград (20212022 г.) и План за развитие на
младежта в област Разград за 2021 г.
2. Подпомагане изпълнението на
областните секторни стратегии.
3.Осъществяване на мониторинг и
оценка на изпълнението областните
секторни стратегии.
4.Подпомагане дейността на РСР на
СЦР съобразно приетия план за
работата му и взаимодействие със
секретариата на Регионалния съвет за
развитие на СЦР.
5.Организиране и провеждане на
заседания на Областния съвет за
развитие .
6.Провеждане на заседания на
областни съвети и комисии, вкл.
провеждане на заседания на

Януаридекември
2021 г.

Стратегическо
планиране на
регионалното
развитие на област
Разград.
Ефективност на РСР
на СЦР и засилена
роля на ОУ при
реализиране на
регионалните и
секторните политики
на ниво NUTS 2 и на
областно ниво.
Разгледани и
обсъдени важни
въпроси за област
Разград.
Създадена
организация и
ефективно работещи
областни съвети и
комисии.
Създадени условия и
механизми за
ефективно
изпълнение

Брой
проведени
заседания на
РСР на СЦР - 0

Брой
проведени
заседания на
РСР на СЦР - 4

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

Брой
проведени
заседания и
работни срещи
на областни
комисии и
съвети – 20

Брой
актуализирани
областни
секторни
стратегии – 0

Брой
актуализирани
областни
секторни
стратегии – 3

Брой
проведени
заседания на
Областната
преброителна
комисия – 0.
Брой приети
доклади и
отчети – 0.

Брой
проведени
заседания на
Областната
преброителна
комисия – 3.
Брой приети
доклади и
отчети – 3.
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стратегия за
развитие на
Северен централен
регион за периода
2021-2027 г.
Стратегия за
развитие на
Областна
администрация
Разград 20212023г.

Областни
секторни
стратегии за
периода 2021-2027
г.

Областния кризисен щаб за борба с
коронавируса в област Разград и на
временната Областна преброителна
комисия, свързани с организацията и
провеждането на преброяването на
населението.

7. Постигане на добра координация
с териториалните структури на
изпълнителната власт за
провеждане на политиката за
развитие.
8.Организиране процеса на
получаване и преглеждане на отчети
на териториални звена, отчитащи се
пред Областния управител.

Работната
програма за 2021
г. на
Комуникационнат
а стратегия на
Република
България за
Европейския съюз.

9.Активно сътрудничество с
неправителствения сектор.

ЗРР

11.Изпълнение на комуникационни
инициативи в рамките на Работната
програма за 2021 г. на
Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския
съюз.

ППЗРР

10.Иницииране и участие в
инициативи, проекти и дейности по
стимулиране на социалноикономическото развитие на област
Разград.

задължението на
областните
управители да
провеждат
държавната политика
в областта и
координират работата
на органите на
изпълнителната власт
и на техните
администрации на
територията на
областта и
взаимодействието им
с местната власт.
Успешно изпълнени
дейности по
извършване на
преброяването на
населението в област
Разград.

Брой отчети на
териториални
звена,
отчитащи се
пред
Областния
управител – 0.
Брой
съвместни
инициативи с
НПО – 0.
Брой писма за
подкрепа – 0;
Брой
инициативи,
проекти и
дейности по
стимулиране
на социалноикономическот
о развитие на
област Разград
– 0.
Брой
реализирани
комуникацион
ни инициативи
– 0.

Брой отчети на
териториални
звена,
отчитащи се
пред
Областния
управител –
20.
Брой
съвместни
инициативи с
НПО – 3.
Брой писма за
подкрепа – 3;
Брой
инициативи,
проекти и
дейности по
стимулиране
на социалноикономическот
о развитие на
област Разград
– 5.
Брой
реализирани
комуникацион
ни инициативи
– 1.

62

3.
Осигуряване
на
законосъобраз
но изпълнение
на
правомощията
на Областния
управител

1.Спазване на
върховенствот
о на закона
като като
задължително
условие за
добрата
бизнес и
публична
среда.
2.Упражняван
е на постоянен
администрати
вен контрол

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

1.Предоставяне на своевременна
информация и становища до
областния управител по промените в
нормативната уредба.

Януаридекември
2021 г.

Законосъобразни и
ефективни
управленски
решения.

3.Упражняване на текущ контрол за
законосъобразност на актовете на
органите на местното самоуправление
на територията на област Разград.

Осъществен
ефективен и ефикасен
контрол по
законосъобразността
на решенията на
общинските съвети и
актовете на
кметовете.

4.Спиране и връщане за
преразглеждане на
незаконосъобразни решения на
общинските съвети. Проверена
законосъобразност на всички

Установяване на
незаконосъобразните
решения на
общинските съвети и
недопускане на

2.Водене и поддържане на актуален
регистър на вътрешните нормативни
документи.

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

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

Брой
проверени
решения – 0.

Брой
проверени
решения –
100%.

Брой
изготвени
становища по
всички
постъпили
решения на

Брой
изготвени
становища по
всички
постъпили
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предоставени административни
актове на кметовете на общини.

изпълнението им.
Изготвени становища
по постъпилите
решения на
общинските съвети.

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

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

общинските
съвети – 0.
Брой върнати
за
преразглеждан
е решения на
общинските
съвети.
0

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

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

1. Прилагане на адекватни мерки за
управление на имотите - държавна
собственост, включени в активите на
Областна администрация Разград, с
грижата на добър стопанин.
2.Успешно реализиране на
планираните за 2021 г. дейности по
изпълнение на договора за
реставрация на новопридобитата от
Областна администрация Разград
емблематична сграда в гр. Разград –
паметник на културата от национално

Януари –
Декември
2021 г.

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

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

Намален брой на
върнатите за
преразглеждане
решения на
общинските съвети.

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

решения на
общинските
съвети – 20.

Брой
комплектовани
преписки за
съставяне на
АДС.

100% комплектовани
преписки за
съставяне на
АДС.

Брой
комплектовани
преписки за
отписани имот

100% комплектовани
преписки за
отписани имот

Брой
стартирани и

100%
стартирани
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значение – Джамия „Магбул
Ибрахим паша“ .
3.Надзор, актуване на имоти
държавна собственост.
4.Поддържане в актуално състояние
на регистрите на имоти държавна
собственост. Дигитализиране на
регистрите.
5.Извършване на оглед на
състоянието на имотите държавна
собственост на отдадените под наем,
предоставени за ползване и
управление имоти относно
стопанисването и ползването по
предназначение на същите.

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

изпълнени
процедури.

процедури –
при настъпила
необходимост.

Брой
управлявани
от Областен
управител
имоти държавна –
собственост.

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

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.
7.Извършване на проверка за наличие
на правен интерес и
законосъобразност по подадени
заявления за издаване на
удостоверение.

Брой на
извършените
разпореждания
с имоти
държавна
собственост
чрез
търг и по реда
на
чл.36 от ЗС и

Брой на
извършени
разпореждания
с имоти
държавна
собственост
чрез
търг и по реда
на
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чл.55 от ЗДС –
0.

Брой
предоставени
имоти за
управление
или в
собственост на
общини
и ведомства –
0.

чл.36 от ЗС и
чл.55 от ЗДС –
100% при
възникнала
необходимост.
Брой
предоставени
имоти за
управление
или в
собственост на
общини
и ведомства.

Брой
извършени
100 %
обстоятелствен извършени
и проверки.
обстоятелствен
и проверки
при изискани
такива.
Брой отразени
промени в
100% отразени
регистри.
промени.

5. Поддържане
нивото на
прозрачност и
отчетност на

Осигуряване
на
публичност,
наблюдение и
контрол върху

Закон за
администрацията

1.Събиране, систематизиране и
попълване на информация в ИИСДА

Наредба за
Административни

2.Поддържане на актуална
информация в Административния

Януаридекември
2021 г.

Изготвен Годишен
доклад за
състоянието на
администрацията.

Брой отчети и
доклади – 0.

Брой отчети и
доклади – 3.

Брой
проведени

Брой
проведени
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резултатите от
дейността на
администрацият
а

организацията
и дейността на
държавната
администраци
я за постигане
на
ефективност в
нейната
работа
Осигуряване
на единен
източник на
информация
на органите на
изпълнителнат
а власт

я регистър

регистър.

Наредба за
административнот
о обслужване

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

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

4.Редовно публикуване на
информация за дейността на
Областна администрация Разград в
интернет страницата на
администрацията, в социалните
мрежи и в местните медии.

Приоритет
„Развитие на
електронното
управление“

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
териториалните
звена на министерствата и на др.
административни структури.
9.Създаване на мерки за превенция на

Изготвена
самооценка на
административното
обслужване в ССАО.
Актуална база данни
за структура,
конкурси и
административни
услуги.
Създаване на
цялостна
организация на
приемни дни /в
съответствие с
решенията на
ОУ и ЗОУ/ и
водене на
регистър за
дейността.
Осигуряване на
еднакви условия
за достъп,
законност,
откритост,
достоверност и
пълнота при
предоставяне на
обществена
информация.
Сътрудничество с
учебни заведения.

приемни/
изнесени
приемни
дни – 0.
Брой
публикации в
интернет
страницата на
ОА Разград – 0
Брой
публикации в
местни медии
–0
Брой
разгледани
заявления и
подготвени
актове
заповед за
отказ
или
предоставяне
на информация
– 0.
Брой учащи
преминали
стаж –
0;

приемни/
изнесени
приемни
дни – 24.
Брой
публикации в
интернет
страницата на
ОА Разград –
60
Брой
публикации в
местни медии
– 60
Брой
разгледани
заявления и
подготвени
актове заповед
за отказ или
предоставяне
на
информация 100% от
постъпилите.
Брой учащи
преминали
стаж.

Брой
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административната корупция,
повишаване на общественото доверие
в институциите и засилване на
гражданския контрол.
Борба с корупцията – подпомагане и
организиране на ефективната работа
на Областен обществен съвет за
превенция и противодействие на
корупцията.

Привличане на
евентуални
кандидати за
работа след
дипломиране.
Подобряване на
достъпа за
информация на
граждани и
бизнеса с цел
повишаване на
прозрачността.

проведени
стажове и
практики по
вид – 0.
Брой
обработени
предложения/с
игнали от
граждани – 0.

Брой
проведени
стажове и
практики по
вид.
Брой
обработени
предложения/с
игнали от
граждани – 5.
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6. Подобряване
предоставянето
на
административн
и услуги и
ефективен
диалог с
потребителите,
укрепване на
административн
ия капацитет

1.Повишаване
на качеството
на
предоставянит
е
администрати
вни услуги.
2.
Предоставяне
по електронен
път
на качествени,
икономически
ефективни и
лесно
достъпни
администрати
вни
комплексни
услуги на
гражданите и
бизнеса, по
отзивчив,
прозрачен и
ефективен
начин.
3.Повишено
доверие на
държавните и
общински
органи,

Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
Стратегия за
развитие на
електронното
управление на Р
България –
2017-2021 г.
Концепция за
подобряване на
административнот
о
обслужване в
контекста на
принципа на
„Едно гише“.
Стратегия за
развитие на
Областна
администрация
Разград 20212023г.
Общи правила за
подобряване
работата на
областните
администрации

1.Увеличаване броя на
административните услуги,
предоставени по електронен път.
2.Надграждане и подобряване на
системата за електронен
документооборот на
Областната администрация Разград.

Януаридекември
2021 г.

Бързо и качествено
предоставяне на
административни
услуги на
гражданите.

Брой
реализирани
административ
ни услуги – 0.
Брой
реализирани
електронни и
комплексни
услуги – 0.

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

Спазване на
законоустановените
срокове за
предоставяне на
административни
услуги.

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

Прозрачност и
отзивчивост,
достъпни и
ясни процедури за
обслужване.

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

Повишаване на
удовлетвореността
на гражданите
и бизнеса при
Брой анкети с
нула броя
потребители
просрочени преписки. на
административ
ни услуги – 0.

6.Анкетиране на потребители.

Брой издадени
заверкиапостили – 0.
Брой справки
от деловодната
система по
електронен път
– 0.

Брой обучени
служители – 0.

Брой
реализирани
административ
ни услуги –
1200.
Брой
реализирани
електронни и
комплексни
услуги – 40
Брой издадени
заверкиапостили –
300.
Брой справки
от деловодната
система по
електронен път
– 5.
Брой анкети с
потребители
на
административ
ни услуги – 1.
Брой обучени
служители – 4.
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гражданите и
ЮЛ
на
територията
на
областта.
4.Високо ниво
на
компетентност
на
служителите в
ОА Разград,
работещи с
потребителите
на
администрати
вни услуги.

Закон за
електронното
управление

Вътрешни правила
за реда и
организацията на
административнот
о обслужване на
граждани в
Областна
администрация
Годишен план за
обучение на
държавните
служители за 2021
г.
Интегрирана
териториална
стратегия за
развитие на
Северен централен
регион за периода
2021-2027 г.
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7. Развитие на
професионалнит
е и личностни
компетентности
на служителите
в Областната
администрация
Разград

Изграждане на
динамична
администраци
я, развиваща
експертния
потенциал,
ориентирана
към
потребностите
на обществото
и към
постигането
на резултати
Подобряване
управлението
на
човешките
ресурси в
съответствие с
нормативна
уредба
в областта на
държавната

Програма на
1.
правителството на
Р България
2.
Закон за
3.
държавния
служител
Наредба за
условията и реда
за оценяване
изпълнението на
служителите в
държавната
администрация

1.Ефективно управление на
човешките ресурси в Областната
администрация Разград.
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
служителите с ръководни длъжности
и с акцент върху йерархията на
целите и подобряване качеството на
изпълнението.

4.
Стратегия за
развитие на
държавната
администрация

4.Повишаване професионалните
умения и квалификацията на
служителите в Областната
администрация Разград.

Годишен план за
обучение на

5.Участие на служителите от
Областната администрация Разград в

Януари –
Декември
2021 г.

Осигурена
съгласуваност на
целите на ОА с
целите на работните
планове на
служителите.
Приведени в
съответствие 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.

95%
съгласуваност

95%
съгласуваност

Брой подадени
възражения от
оценяваните
служители – 0.

0 бр. подадени
възражения от
оценяваните
служители – 0.

Брой
служители –
повишени в
ранг;

Брой
служители –
повишени в
ранг;

Брой
служители,
преминали
обучение чрез
ИПА – 0.

Брой
служители,
преминали
обучение чрез
ИПА – 5.

Брой
служители,
преминали
други

Брой
служители,
преминали
други
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служба.
Усъвършенств
ане и
укрепване на
институциона
лния
капацитет на
областно и
местно ниво за
подобряване
на процесите
на управление.

8.
Осигуряване на
добро
управление
на ОА Разград.

Подобряване
процеса на
управление на
ОА Разград
и повишаване
доверието
на
общественостт
а

държавните
служители за 2021
г.

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

Стратегия за
развитие на
Областна
администрация
Разград 20212023г.
Стратегия за
управление на
риска в Областна
администрация
Разград
Програма за
управление
на правителството
2017-2021 г.

1. Ефективно управление на
Януари –
финансови ресурси. Ефективно и
Декември
ефикасно разходване на бюджетни
2021 г.
средства изпълнение на утвърдените
политики и програми. Изготвяне на
анализи за изпълнението на бюджета
на администрацията. Актуализиране и
оптимизиране на бюджетните
разходи.
2.Функции на финансов контрольор, с
осъществяване на предварителен
контрол и изготвяне на необходимите
за това документи.
3.Управление на риска (Комисия по
управление на риска).

Повишаване
професионалните
умения и
квалификацията на
служителите в
Областната
администрация.
Кариерно
развитие на
служителите.
Изпълнени задачи
при работа в екип на
служители от ОА
Разград/междуинстит
уционални екипи.

Осъществяване
на ефективен
контрол върху
разходите.

обучения – 0.

обучения – 5.

Брой
служители,
участвали в
работни срещи
за обмен на
опит – 0.

Брой
служители,
участвали в
работни срещи
за обмен на
опит – 0.

Брой
създадени
екипи – 0.

Брой
създадени
екипи – 3.

Брой
тиймбилдинги
– 0.

Брой
тиймбилдинги
– 1.

Брой
контролни
листи – 0.

Брой
контролни
листи за
всички
необходими
случаи.
Поддръжка на
актуален
регистър на
финансовия
контрольор.

Постигане на
ефективно,
ефикасно и
икономично
разходване на
бюджета на ОА
Разград.
Работни срещи
Повишаване
ефективността
на работа в
администрацията.

Работни срещи
– мин. 2 бр.
Поддържане
на
риск-регистър

Риск-регистър
– 1 бр.
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Актуализирана
стратегия за
развитие на
електронното
управление
2019-2023 г.
Стратегия за
развитие на
държавната
администрация

4. Планиране и отчитане дейността на
Областна администрация Разград.
5.Функциониране на внедрената в
Областна администрация Разград
система за управление на качеството
Обща рамка за оценка (CAF Common Assessment Framework).
Изпълнение на Плана за подобряване
на административната дейност на
Областна администрация Разград.
6.Утвърждаване на механизъм за
контрол по изпълнението на
договорите, сключени от Областния
управител.

7.Изпълнение на Стратегия за
развитие на Областна администрация
Разград 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.

Повишаване
ефективността
на работа в
администрацията;
Стриктно
спазване на
утвърдени ВНД
за планиране и
отчитане.
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
сигурността
на мрежовата
инфраструктура.

Отчети на
дирекции
АКРРДС и
АПОФУС
Отчет за
дейността на
ОА Разград за
2020 г.;
Аналитичен
доклад за
дейността на
ОА Разград за
2020 г.;

Разработени
цели на ОА
Разград за
2021 г.;
Изготвен
годишен план
за дейността
на ОА Разград
за 2021 г.
Брой
изпълнени
дейности от
Плана за

Отчети на
дирекции
АПОФУС и
АКРРДС – 2
бр.
Изготвен отчет
за дейността
на ОА Разград
за 2020 г. – 1
бр.;
Изготвен
Аналитичен
доклад за
дейността на
администрация
та за 2020 г.
за сайта на ОА
Разград;
Разработени
цели на ОА
Разград за
2021 г.
Изготвен
годишен план
за
дейността на
администрация
та за 2021 г. –
1 бр.
Брой
изпълнени
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11. Актуализация на софтуерното
обезпечение на сървърите и
компютрите в Областна
администрация Разград.
Актуализация и поддръжка на
хардуера.
12. Прилагане на
вътрешноорганизационни
противоепидемични мерки с
предотвратяване разпространението
на коронавирусната инфекция в
Областна администрация Разград.

подобряване
на
административ
ната дейност
на ОА Разград.
Брой
реализирани
дейности от
Концепцията
за социална
отговорност на
ОА Разград –
0.
Относителен
дял на
приключените
в срок
преписки
спрямо общия
бр.
регистрирани
преписки – 0%
Брой
проведени
процедури и
сключени
договори за
възлагане на
обществени
поръчки - 0

дейности от
Плана за
подобряване
на
административ
ната дейност
на ОА Разград.
Брой
реализирани
дейности от
Концепцията
за социална
отговорност на
ОА Разград –
6.
Относителен
дял на
приключените
в срок
преписки
спрямо общия
бр.
регистрирани
преписки. мин.96%
Брой
проведени
процедури и
сключени
договори за
възлагане на
обществени
поръчки.
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9.Провеждане
ефективна
превантивна
дейност и
защита на
населението при
бедствия,
аварии и
опазване
на обществения
ред

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

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

1.Подобряване на превантивната
дейност и готовността за реагиране
при бедствия чрез по-ефективни
превантивни мерки и по-висока
степен на готовност за реагиране при
бедствия.
2.Повишаване нагласата за
съдействие при дейностите по
намаляване на риска от бедствия на
регионално ниво.
3. Ефективно планиране защитата на
населението при бедствия и аварии на
областно ниво.
4.Постоянна и устойчива връзка с
дежурните ОСС.
5.Сформиране на комисии и
извършване на проверка на обектите
от критичната инфраструктура и на
язовирите.
5.Наврeменно актуализиране на
планове и състава на щаба.

Януари –
Декември
2021 г.

Подобрена
комуникация и
координация с
отговорните
институции и
организации.
Участие в
национални и
регионални програми.
Поддържане на
актуален Областен
план за защита при
бедствия.

Брой подадени
информации за
актуална
обстановка – 0.

Брой подадени
информации за
актуална
обстановка.

Брой
осъществени
проверки на
обекти от
критичната
инфраструктур
а–0.

Брой
осъществени
проверки от
критичната
инфраструктур
а

Брой
проверени
язовири – 0.

Брой
проверени
язовири.

Брой доклади
– 0.

Брой доклади.

Брой заседания Брой
–0
заседания.
Брой учения –
0.

Брой учения.

6.Търсене на възможности за
финансиране на разработени
технически проекти за почистване на
речните корита на реките Крапинец,
Топчийска и Сазлъка, както и за
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разработване и изпълнение на проект
за почистване на участък на река Бели
Лом до село Дряновец, община
Разград.
7. Поддържане на актуален план за
защита от бедствия.
8. Проверка на подготвеността за
есенно-зимния сезон на отговорните
институции в област Разград.
9. Редовно актуализиране състава на
областни съвети, отговорни за защита
на населението при бедствия, аварии
и опазване на обществения ред.
10. Управление на кризисната
ситуация с пандемията от COVID-19
в област Разград. Функциониране на
Областен кризисен щаб за борба с
коронавируса в област Разград.
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5. Заключение:
През 2020 г. в Областна администрация Разград е създаден необходимият
ред за нормално протичане на работния процес и административно обслужване на
гражданите.
Ежемесечно се осъществява контрол по изпълнението на преписките и
спазването на поставените срокове посредством системата за управление на
документооборота и се провеждат системни срещи на ръководството със служителите
за поставяне на конкретни задачи.
Осигурена е възможност за информиране на обществеността, чрез различни
комуникационни канали и ежедневно актуализиране на информацията, която се
публикува на електронната страница на Областната администрация. Противодействие
на корупцията в Областната администрация се осъществява, чрез създадените
работещи механизми за контрол, чрез устойчиво и целенасочено подобряване на
административния капацитет в ключови области, свързани с висок корупционен риск –
бюджетни средства, обществени поръчки, сделки с държавно имущество,
управление на човешките ресурси, административно обслужване и други.
Действащите съвети и комисии придобиват все по-голяма активност в
успешното изпълнение на основните им задачи, свързани с осъществяването на
правителствените политики. Установеното чрез тях сътрудничество между
териториалните
звена
на
централната
администрация, местните
власти,
неправителствения сектор и бизнеса спомогна за изготвянето на стратегически
документи в различни области и последващия контрол по изпълнението им.
През 2020 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 2020 г. резултати, с цел създаване на условия за
запазване на положителните тенденции и насърчаване устойчивото социалноикономическо развитие на областта, Областната администрация на Област Разград ще
насочи действията си за реализиране на заложените в стратегическите документи цели
за ефективно управление на ресурсите, координиране и изпълнение на политиките на
територията на областта.
През 2020 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 2020 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 2020 г.;
2. Приложение 2: Цели на Областна администрация Разград за 2021 г.
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