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I. Структура и организация на работата на Областна 

администрация Разград. 
 

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в 

областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява 

съответствие между националните и местните интереси при провеждане на 

регионалната политика. При осъществяване на своята дейност областният 

управител се подпомага от заместник областни управители и от областна 

администрация. 

Числеността на Областна администрация е 29 души, от които трима – 

политически кабинет и 25 служители, организирани в две дирекции – 

„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” 

(АКРРДС) с 17 служители и  „Административно-правно обслужване, финанси и 

управление на собствеността” (АПОФУС) – 8 служители.  

През отчетния период на интернет страницата на Областната 

администрация редовно беше пубикувана информация за актуални новини и 

събития в областта. На нея са представени различни планови и стратегически 

документи на администрацията, като Областната стратегия за развитие на област 

Разград 2014 – 2020 г., Стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Разград 2016-2020 г., Областен план за младежта, информация за изпълнявани от 

администрацията проекти, спортен и културен календар на областта и др. 

Публикуван е раздел „Антикорупция”, с възможност за подаване на сигнали 

от граждани за корупция, които се разглеждат от създадения Областен съвет за 

противодействие на корупцията. 

В раздел „Профил на купувача” се публикува актуална информация за 

откритите и възложени обществени поръчки на Областна администрация. 
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ІI. Провеждане на държавната политика и взаимодействие с местната 

власт и териториалните звена на централната изпълнителна власт. 
 

По силата на закона Областният управител взаимодейства с органите на 

местното самоуправление на територията на областта, с органите на 

изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на 

изпълнителната власт. 

В гр. Разград и областта функционират 30 териториални звена на 

централната изпълнителна власт. Заедно със седемте общински администрации 

те представляват сложен механизъм за упражняване на държавната и местната 

власт.  

Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на 

териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, 

на организациите за социална защита и на неправителствените организации. При 

разработване на секторни стратегии, Областна администрация включва всички 

заинтересовани страни и работи в диалог с местни и регионални власти и 

неправителствения сектор. По този начин беше разработена „Стратегия за 

развитие на социалните услуги в Област Разград“ 2016-2020. Стратегията е 

създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област 

Разград. Стратегическите и специфични цели, мерките и дейностите на 

стратегията са изведени въз основа на заключенията и препоръките от 

общинските анализи, направените проучвания и обобщения анализ на 

ситуацията на областно ниво, както и установените потребности на рисковите 

групи в област Разград. 

 

В резултат на доброто взаимодействие на Областния управител с местните 

власти е постигнато следното:  

 

  Областният управител се срещна с кметове на общини в област Разград, за 

да разясни необходимостта от създаване на една ВиК асоциация в областта, на 

територията на която да има един ВиК оператор. Една от първите задачи на 

Областния управител беше, в качеството му на Председател на ВиК Асоциация 

Разград и ВиК Асоциация Исперих, да предприеме действия за тяхното 

обединение, за да имат възможност да кандидатстват за финансиране по ОП 

„Околна среда”. Направени са първите стъпки за решаване на проблемите във 

ВиК сектора, като целта е да се подобри качеството на водата и едновременно с 

това да остане поносима цената й. Към настоящия момент на територията на 

област Разград има създадени две Асоциации по ВиК. Само Асоциация по ВиК, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД,  гр. Разград е сключила договор 

по реда на Закона за водите, влязъл в сила от 01.05.2016 г. Другата Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Исперих няма сключен договор по реда на Закона за водите – 

неприключена процедура по параграф 9 от ПЗР от Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите. За да има европейско подпомагане двата 

действащи В и К оператори трябва да станат един, като не се предвиждат 

съкращения на работни места, а ще бъде приложен административния принцип – 

едното ще поеме дейността на другото. 
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  Съгласно методическите указания за изпълнение на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 

Областният управител изпълнява функции по изпълнението на Програмата. 

Областна администрация Разград извърши мащабна разяснителна кампания 

по Националната програма. 

В Областна администрация Разград е създадено звено, включващо и юрист, 

където гражданите често се обръщат с молба за съдействие при попълване на 

проектната документация.  

Допълнителен тласък на изпълнението на Програмата в област Разград даде 

облекчаването на условията за кандидатстване през месец април 2015 г. с 

приемането на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 

18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за 

определяне на органите, отговорни за реализацията й. 

Към момента в част от общините в област Разград се извършва техническо 

обследване и обследване за енергийна ефективност, а в други вече 

обследванията са зъвршили и се изпълняват строително-монтажните работи. 

 

  През месец март, областният управител Манол Кившанов се срещна с 

Нина Митева, Дистрикт гуверньор на Ротари България Дистрикт 2482. Г-жа 

Митева бе придружавана от г-н Николай Минков - Президент на Ротари клуб в 

гр. Разград и г-н Васил Петров – бивш президент на клуба. На срещата присъства 

и зам.- кмета на община Разград г-н Ердинч Хасанов. Основните теми, които се 

обсъждаха, бяха свързани с възможностите за сътрудничество между Областна 

администрация Разград, общинска администрация Разград и Ротари клуб – 

България. Г-жа Нина Митева, която заема най-престижния пост в структурата на 

Ротари клуб България - Дистрикт гуверньор, представи своите идеи за 

взаимодействие при подготовката и реализацията на проекти, които ще бъдат в 

полза най-вече на гражданите. Г-н Минков и г-н Петров коментираха, какви 

проекти могат да бъдат реализирани в област Разград, като акцент бе опазването 

на околната среда, здравето на подрастващите и подпомагането на даровитите 

деца. Те споделиха идеята си за ремонт на уредите, изграждане на настилка и 

ограждане на съществуваща спортна площадка в Разград. „Необходим е проект, 

за изготвянето на който ще разчитаме за съдействие на Кмета на община 

Разград. Има хора, които са готови да инвестират в спортната площадка, като 

идеята е в перспектива да бъде изградена до нея и детска площадка”, сподели по 

време на срещата Васил Петров. 

 

  В периода между месеците април и октомври междуведомствена комисия, 

назначена със заповед на Областния управител,  извърши проверки на язовирите 

– Бели Лом, Пчелина 1 и Пчелина 2, Балкански, Осенец, Липник, Звънарци, Кара 

Михал, Желязковец, Владимировци и Езерче 2. Обследвани бяха и речните 

корита на реките – Бели Лом, Каловска, Топчийска, Крапинец, Съзляка и 

Хлебаровска, както и Осенешко дере и Желязковско дере. Всяка година, през 

пролетния и есенния сезон, се извършват проверки относно състоянието на 
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водоемите, проводимостта на речните легла, състоянието на съществуващите 

корекции на реки, дерета и диги на територията на област Разград. След 

проверките бяха изготвени констативни протоколи за състоянието на обектите, 

включващи констатираните нарушения и предписания за отстраняването им, 

които бяха връчени на собствениците (ползвателите) и на представителите на 

общински администрации. Изготвен беше доклад за техническото и 

експлоатационно състояние на обследваните обекти. 

 

  На тържествено събитие, което се проведе на 24 юни 2016 г., беше 

прерязана лентата на новата придобивка на община Кубрат - спортна зала, 

изградена по проект „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Проектът е 

на стойност 3,4 млн. лв. Сградата е с капацитет 470 седящи места, двуетажна и е 

висока почти 13 метра. В нея има възможност да се провеждат състезания по 

хандбал, волейбол, баскетбол, бокс, борба, спортна гимнастика, акробатика, 

вдигане на тежести и тенис на маса. Тя ще е на разположение и на състезателите 

по силов трибой, канадска борба и културизъм.  

На церемонията присъстваха и министър-председателят на Република 

България Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и 

благоустройството Лиляна Павлова, министърът на младежта и спорта Красен 

Кралев, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, кметът на 

община Разград Валентин Василев, народни представители, кметове, зам. 

кметове, спортисти, треньори, жители и гости на общината и областта. 

Кубрат е община с традиции в развитието на спорта.  Реализирането на този 

проект е от изключително значение за развитието на спорта в целия регион и 

създаване на условия за развитието на високо спортно майсторство.  

 

  Областният управител и заместник областните управители Нурие 

Црънгалова и Виолета Тодорова взеха участие в тържествената церемония по 

откриването на 15-то издание на Панаира на киселото мляко и Фестивала на 

народните традиции и художествените занаяти в Разград. Сред официалните 

гости на празника бяха кметът д-р Валентин Василев и заместниците му, 

председателят на Общинския съвет Надежда Радославова, представители на 

градовете побратими на Разград – румънския град Слобозия, турския  Авджилар 

е френския Шалон ан Шампан, както и ръководителите на групите от Мексико, 

САЩ и Аржентина, участници в първата фестивална вечер. 

 

  Във връзка с опасността от разрушаване и за преустановяване на 

увреждането на разградската джамия „Ибрахим паша“, на 12 юли започнаха 

дейности по почистване на купола на недвижимата културна ценност от 

саморасли треви, храсти и дървета. Подменени и възстановени са и всички 

счупени и липсващи стъкла на прозорците на сградата, за да се спре проникване 

на атмосферни води в интериора. Действията са в отговор на писмо от 

15.03.2016 г. на Областния управител, в което той заяви пред Министерство на 

културата готовността си да предприеме неотложни действия по опазване на 

джамия „Ибрахим паша“ в гр. Разград и поиска разрешение за тяхното 

извършване. Горепосочените дейности се извършиха съвместно с община 
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Разград, под контрола на техническо лице, за да не се допусне нарушаване на 

покритието на покрива.  

Джамията „Ибрахим паша” е обявена за художествен и архитектурно-

строителен паметник на културата с национално значение. Изградена е през 

1616 г. и е третата по големина на Балканите. 

  

  През месец октомври започна организационно-техническа подготовка на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален 

референдум на 6 ноември 2016 г. На 31 октомври в Областна администрация 

Разград бяха получени 152 400 броя бюлетини за провеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката. Бюлетините, заедно с всички 

изборни книжа, бяха разпределени и раздадени на общините в област Разград, 

съгласно утвърден график. Дотогава те бяха съхранявани в Областна 

администрация Разград, в помещениe, определено със заповед на Областния 

управител, под постоянна 24-часова физическа охрана  на служители на ОД на 

МВР – Разград. 

 

  Координиране на работата по поддържането на пътищата в област Разград 

между ОПУ Разград и общините през есенно-зимния сезон на 2016/2017 г. 

 

  На 17.11.2016 г. в Областна администрация се проведе заседание на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област 

Разград, председателствано от зам. областния управител Нурие Црънгалова. По 

решение на Общото събрание на ООН, всяка трета неделя на месец ноември се 

отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия. Във връзка с това, г-жа Црънгалова запозна участниците в 

заседанието с писмо на Министъра на вътрешните работи и Председател на 

държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността 

на движението по пътищата. 

„На 20 ноември тази година отдаваме нашата дълбока почит към загиналите 

при пътни инциденти, към онези, чиито още рани не могат да бъдат заличени и 

продължават да страдат, и да изкажем съболезнования към близките им“, се 

казва в писмото и се апелира, в памет на жертвите да мобилизираме нашите 

усилия на всички нива и поведем битка за живота на пътя.  

По време на комисията, инж. Иван Иванов от Областно пътно управление 

Разград представи информация за готовността на републиканската пътна мрежа 

за движението на моторните превозни средства през есенно-зимния период. Той 

увери присъстващите, че от 01.11.2016 г. ОПУ Разград е в режим на зимно 

поддържане. В периода 25-26 октомври 2016 год. е била извършена проверка 

относно готовността на фирмите изпълнители по договора за зимно поддържане 

на РПМ през сезон 2016/2017 г. Налични са общо 87 бр. машини, при изискуеми 

84 бр., като към момента 84 са изправни. По РПМ на ОПУ Разград са определени 

14 места, на които ще бъде позиционирана изнесена техника преди очакван 

снеговалеж. Разпределението е такова, че максимално бързо да бъдат обхванати 

всички първостепенни направления в областта. 
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IІІ. Областни съвети и комисии 

 

В Областна администрация са изградени 16 областни съвети и комисии. Те 

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. 

 

Областни съвети и комисии: 

 

№ 
Областен съвет/ 

Комисия 

Брой 

заседа

ния 

Брой 

решения 
По-важни решения 

1.  Областен съвет за 

регионално развитие  

1 1 Комисията избра за членове на Регионалния 

съвет за развитие кмета на община Разград-

д-р Валентин Василев и Бейсим Руфат – кмет 

на община Исперих.  

2.  Областен съвет по 

условия на труд  

1 2 1. Отбелязване  на 28 април – Световен 

ден за безопасност и здраве при работа; 

2. Приемане отчет за дейността  на 

Дирекция „Инспекция по труда” Разград и 

основни приоритети в дейността и през 2016 

г. 

 

3.  Областен съвет за 

сътрудничество по 

етническите и 

интеграционните въпроси  

1 2 1. Актуализиран състав на областния съвет; 

2. Представяне на актуални  възможности 

на общините за кандидатстване с проектни 

предложения за реализиране на мерки от 

общинските планове за интеграция на 

ромите. 

4. Областен  обществен 

съвет за превенция и 

противодействие на 

корупцията  

0 0 Поради липсата на сигнали, не се е налагало 

провеждане на заседания на съвета. 

5. Обществен съвет за 

тристранно 

сътрудничество 

 

0 0 Не се е налагало свикване на съвета. 

6. Областен съвет за 

енергийна ефективност  

0 0 Не се е налагало свикване на съвета. 

7. Постоянна областна 

епизоотична комисия  

6 13 1. Да се набележат конкретни мерки за 

обезвреждане на умрелите животни, 

съгласно изискванията на Наредба № 22 

за условията и реда за обезвреждане на 

странични животински продукти и на 

продукти, получени от тях, и на 

специфично рискови материали извън 

обектите, регистрирани в РВМС. Да се 

сформират постоянни комисии, съгласно 

чл. 2, ал.3 и 4 от горепосочената Наредба 

№ 22, с участието на кметове на 

http://www.rz.government.bg/bg/79-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8
http://www.rz.government.bg/bg/79-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8
http://www.rz.government.bg/bg/76-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4
http://www.rz.government.bg/bg/76-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4
http://www.rz.government.bg/bg/84-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/84-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/84-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/84-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/88-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0
http://www.rz.government.bg/bg/88-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0
http://www.rz.government.bg/bg/88-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0
http://www.rz.government.bg/bg/88-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0
http://www.rz.government.bg/bg/86-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd
http://www.rz.government.bg/bg/86-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd
http://www.rz.government.bg/bg/85-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8
http://www.rz.government.bg/bg/85-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8
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населени места и представители на 

ОДБХ, РЗИ, РИОСВ и Басейнова 

дирекция; 

2. Да се набележат мерки за 

предотвратяване навлизането на заразен 

нодуларен дерматит в област Разград. Да 

се създаде необходимата организация за 

своевременно информиране и 

координиране на съвместни действия на 

всички нива; 

3. Областният управител да изпрати 

писма до кметовете на общините на 

територията на област Разград, които да 

разпоредят свикване на общинските 

епизоотични комисии, с цел 

предприемане на превантивни мерки на 

територията на съответната община, за 

предотвратяване на опасността от 

проникване на заболяването 

високопатогенна инфлуенца по птиците, 

както и на мерки за недопускане на 

заболяването африканска чума по 

свинете; 

4. Кметовете на общините на 

територията на областта да бъдат 

уведомени за преустановяването на 

дейността по събирането, 

транспортирането и обезвреждането на 

умрелите животни от екарисаж „Брамас 

96” АД, гр. Шумен. 
8. Областна комисия 

"Военни паметници"  

1 1 1. Изготвяне на финансови заявки за 

ремонт на Военните паметници, намиращи 

се в лошо състояние през 2017 г., във връзка 

със 100 години от Първата световна война; 

2. Доклади относно усвояването на 

отпуснатите финансови средства на 

общините Разград и Лозница през 2016 г. за 

ремонт на Военните паметници в с. Пороище 

и с. Каменар. 

9. Областна комисия по 

заетост 

1 2 1. Решение за приемане и съгласуване на 

държавен план-прием в държавните и 

общински професионални училища през 

учебната 2016/2017 г.; 

2. Оценка и класиране на подадени заявки 

от работодатели в област Разград по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по схема «Обучение и 

заетост» на ОП «Развитие на човешките 

ресурси» 2014-2020 г.; 

3. Приемане на Методика за оценка и 

подбор на проектни предложения за 

включване в Регионалната програма за 

заетост и обучение на област Разград през 

2016-2017 г.; 

4. Оценка и класиране на подадените 

проектни предложения от работодатели в 

Област Разград за включване в Регионалната 

програма за заетост и обучение на област 

http://www.rz.government.bg/bg/75-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8
http://www.rz.government.bg/bg/75-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8
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Разград през 2016-2017 г.;  

5. Приемане на състав на работна 

група/комисия за изготвяне на  

Регионалната програма за заетост и 

обучение на област Разград   през    2016-

2017 г.; 

6. Съгласуване на изготвената от работна 

група Регионалната програма за заетост и 

обучение на област Разград през 2016-2017 

г. и изпращането й за утвърждаване от 

МТСП.  

10

. 

Областна комисия по 

транспорта 

 

2 3 1. Приети Правила за работа на 

Областната комисия по транспорт; 

2. Промяна в часа на тръгване по 

маршрутни разписания на две  автобусни 

линии: Пчелина-Разград и Ножарово- 

Исперих. 

11

. 

Областна комисия по 

безопасност на 

движението по пътищата  

2 2 1. Приети вътрешни правила за работа на 

Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата; 

2. Прието становище относно подобряване 

на безопасността на движение по пътя 

Разград - с. Стражец. 

12

. 

Областна комисия за 

развитие на младежта и 

спорта  

1 1 Извършен избор на 10-те най-добри 

спортисти на Област Разград, най-добър 

треньор, най-добър отбор и най-

перспективен млад състезател за 2016 г. 

13

. 

Комисия по чл.7а от 

УПОА за работа с 

предложенията и 

сигналите  

0 0 Не се е налагало свикване на съвета. 

14

. 

Постоянна комисия по 

продажба и замяна на 

имоти-държавна 

собственост  

4 11 1. Разглеждане и приемане оценките за 

имотите, съгласно годишния план за 

продажби; 

2. Решения, взети във връзка с 

целесъобразното управление на 

материалната база – предоставяне за 

управление, отдаване под наем; 

3. Утвържадаване и приемане на 

първоначални цени за провеждане на 

търгове. 

15

. 

Областен съвет за 

сигурност 

0 0 Не се е налагало свикване на съвета. 

16

. 

Щаб за координация на 

спасителни и неотложно  

аварийно – 

възстановителни работи 

при бедствия и аварии  

0 0 Не се е налагало свикване на щаба. 

 

ІV. Взаимодействие с органите на централната законодателна и  

изпълнителна власт   

 

Сътрудничеството и взаимодействието с представители на централната 

власт е едно от основните условия за просперитета и европейско развитие на 

нашата област, основата, на която всеки ден да надграждаме полезни 

инициативи в областта на икономиката, социалната сфера и международното 

сътрудничество.  

http://www.rz.government.bg/bg/82-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0
http://www.rz.government.bg/bg/82-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0
http://www.rz.government.bg/bg/80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5
http://www.rz.government.bg/bg/77-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb7%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4
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Посещенията на министри и заместник-министри се превърнаха в добра 

практика за дискутиране на актуални въпроси за област Разград и ангажирането 

им за решаване на конкретни проблеми в областта. 

 

  На 25 януари 2016 г. Областният управител участва в проведената в гр. 

София работна среща на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството Лиляна Павлова, с представители на общини и областни 

администрации в страната, за обсъждане изпълнението на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. На 

срещата беше представен отчет за напредъка в изпълнението на Програмата и 

перспективите за развитието й. 

  На 09 февруари 2016 г., зам. областните управители  Виолета Тодорова и 

Нурие Црънгалова приеха в Областна администрация омбудсмана Мая 

Манолова и зам. министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева. По време 

на срещата г-жа Манолова представи своята инициатива за подпомагане с 

Великденски надбавки на пенсионери, чиято пенсия надхвърля с малко 

определения таван от 300 лв. Г-жа Тодорова и г-жа Црънгалова изразиха 

готовност да подкрепят тази идея и посочиха, че ще намерят начина и формата 

да зарадват деца в риск или хора в неравностойно положение за един от най-

големите християнски празници. Националният омбудсман бе в Разград, за да 

проведе приемна с граждани. Г-жа Манолова, заедно със своя екип разговаря с 

гражданите, записали се за нейната приемна, а след това се срещна с 

разградските журналисти. По-късно г-жа Манолова и г-жа Мичева бяха 

специални гости на учредително заседание на Областен съвет за превенция на 

домашното насилие в област Разград. 

  На 30 май, зам. областният управител Виолета Тодорова посрещна в с. 

Свещари участниците в 31-я поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”, 

който се провежда всяка година от 30 май до 2 юни. Мероприятието е 

организирано под патронажа на Маргарита Попова – вицепрезидент на 

Република България. Походът е залегнал в националния календар на МОН и се 

осъществява със съдействието на  областите Силистра, Русе, Разград и 

Търговище, както и с регионалните музеи. Идеята на това родолюбиво дело е да 

се популяризират светли примери от нашата история. 

  Областна администрация Разград се присъедини към инициативата на 

омбудсмана "Великден за всеки", насочена към традиционно най-бедните 

членове на обществото ни – поколението на нашите родители, българските 

пенсионери. Лични средства в подкрепа на кампанията дариха областният 

управител Манол Кившанов, неговите заместници и служители в Областна 

администрация Разград. 
 

  На 24 юни 2016 г. премиерът Бойко Борисов посети исперихското село 

Подайва и инспектира ремонта на третокласните пътища Побит камък – Завет – 

Веселец, Самуил – Подайва. 
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  На 11 юли, областният управител Манол Кившанов участва в гр. Габрово в 

работна среща на тема "Заедно в превенцията на престъпността", която е 

организирана съвместно с Националното сдружение на общините в Република 

България. На срещата, която се проведе по инициатива на вътрешния министър 

Румяна Бъчварова, присъстваха директори на ОДМВР и началници на РУП, 

представители на Агенцията по заетостта, Регионалните дирекции на горите, 

Областните дирекции „Земеделие”, Регионалните дирекции за социално 

подпомагане, Регионалните инспекторати по образование, кметове на общини, 

ръководства на Местните комисии по обществен ред и сигурност на общините от 

областите Габрово, Велико Търново, Силистра, Русе и Разград и др. 

Представители на местната власт споделиха проблеми и представиха добри 

практики по опазване на обществения ред в общините. Обсъди се и 

взаимодействието на институциите и бяха дадени предложения за мерки и 

нормативни промени, с цел подобряване на дейността. 

 

  На 31 юли, министърът на земеделието и храните Десислава Танева откри 

второто издание на Национално изложение на малинопроизводителите и 

ягодопроизводителите в Лозница. 

 

  На 02.09.2016 г., заместник областният управител Нурие Црънгалова 

присъства на 13-та дискусия от националната кампания „Да! На българската 

икономика” на вестник "Стандарт" и Конфедерацията на работодателите и 

индустриалците в България – КРИБ, на тема: "Да! На българските региони - 

Разград". Домакин на срещата между централната и местна власт и бизнеса бе 

кметът на община Разград д-р Валентин Василев. В срещата взеха участие зам.-

министърът на образованието Диян Стаматов, Николай Нанков – зам. министър 

на регионалното развитие и благоустройството, Стамен Янев – изп. директор на 

Българска агенция за инвестиции, Живко Табаков – съветник на министъра на 

туризма, Ирена Соколова – зам. председател на Комисията по култура, зам. 

областният управител Нурие Црънгалова, представители на местната власт, 

Славка Бозукова – главен редактор на в-к „Стандарт”. Над 50 предприемачи, 

представители на едрия, среден и малък бизнес в региона, ръководители на 

регионални институции, синдикалисти и медии, също бяха част от събитието на 

КРИБ и в-к "Стандарт".  На форума заместник-министрите отговаряха на 

въпроси за модернизиране на пътната инфраструктура, осигуряването на заетост 

за младите хора, привеждането на професионалното образование в съответствие 

с потребностите на бизнеса, развитието на земеделието и усвояването на 

средства по Програмата за развитие на селските райони, популяризирането на 

културно-историческите обекти и туристическите атракции. 
 

  Областният управител на Разград Манол Кившанов и заместниците му 

Виолета Тодорова и Нурие Црънгалова проведоха първа официална среща с 

Генералния консул на Република Турция в Бургас Ниязи Еврен Акйол. В 

рамките на опознавателната среща Кившанов представи накратко 

инвестиционния профил на област Разград, като подчерта, че географската 

близост на двете държави е голямо предимство и дава възможност за много 

съвместни инициативи и проекти.  
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  Областният управител Манол Кившанов присъства на Националното 

честване по случай 139 години от Шипченската епопея, което се проведе на 27 

август, на връх Шипка, под патронажа на президента Росен Плевнелиев. 

Областният управител поднесе венец на Паметника на Свободата на връх Шипка 

и се преклони пред паметта на героите от Шипченската епопея. 

 

  Областна администрация Разград взе участие в Регионална 

информационна среща за Иновационната стратегия. Представители на Областна 

администрация Разград, бизнес зона „Перистър”, регионални институции, 

местни власти и бизнеса от област Разград взеха участие в проведената на 30 

септември 2016 г., Регионална информационна среща относно изпълнението на 

целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 

Република България (ИСИС) 2014 – 2020 г. Събитието беше организирано от 

Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката, 

с участието на заместник-министъра на икономиката Даниела Визиева. На 

срещата присъстваха и представители на бизнеса, академични среди, научно-

изследователски институти и звена, висши учебни заведения, неправителствени 

организации, общински администрации и др. от областите в Северен централен 

район. Зам. министър Визиева посочи, че ИСИС ще бъде реализирана чрез 

финансовите инструменти на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 

2020” и Националния бюджет в рамките на тригодишната бюджетна прогноза, 

Националния иновационен фонд и Националния фонд за научни изследвания. На 

срещата бяха представени предстоящите конкурсни процедури за проектни 

предложения по тези програми и насоките за интелигентна специализация, 

идентифицирани в ИСИС. Подчертано беше, че предимство ще бъде дадено на 

проекти, които попадат в приоритетните тематични области на ИСИС. Съгласно 

ИСИС, тематичните области на интелигентна специализация на област Разград 

са „Индустрия за здравословен живот и био-технологии” и „Нови технологии в 

креативни и рекреативни индустрии”. 

  Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и 

министъра на земеделието и храните Десислава Танева посетиха Дневен център 

за възрастни хора с увреждания „Подай ръка” и Дома за възрастни хора в           

гр. Разград.   Заедно с областния управител Манол Кившанов, заместник-

областните управители и кмета на община Разград – д-р Валентин Василев, 

министрите се срещнаха с ръководството и потребителите на двете социални 

заведения, след което посетиха и община Исперих, където присъстваха на 

официалното откриване на Център за отдих, свободно време и социални услуги 

за възрастни хора и хора с увреждания. Официалните гости имаха възможност да 

разгледат новата двуетажна постройка, изградена по проект „Изграждане на 

център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с 

увреждания“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ от 

19.08.2013 г. на стойност 371 338 лв. без ДДС.  В рамките на посещението си в 
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Исперих министрите посетиха и базата на фирма „Белектра“ ЕООД, откъдето се 

отправиха към ИАР „Сборяново”. 

  Заместник-областният управител Виолета Тодорова взе участие в 

Националния събор-възпоменание по случай 100-годишнината от Тутраканската 

епопея и освобождението на Добруджа. Събитието се проведе на 4 септември в 

Мемориален комплекс “Военна гробница – 1916” край Тутракан. Г-жа Тодорова 

поднесе венец в памет на загиналите в боевете за Тутраканската крепост пред 

изградения през 1922 г. паметник-обелиск, на който на български, румънски, 

немски и турски език са изписани думите “Чест и слава на тия, които са знаели 

да мрат геройски за тяхното отечество.“ 

  Областният управител Манол Кившанов, заедно с областни управители от 

Северен централен район участваха в гр. Габрово в работна среща, по време на 

която бяха представени резултатите от прилагането на Националната стратегия 

за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г. и 

Стратегическия план за развитие на горския сектор и степента на напредъка при 

тяхното изпълнение. Изпълнението на Националната стратегия ще допринесе за 

постигане на по-висока добавена стойност на национално ниво в следните 

приоритетни области: природосъобразно и многофункционално стопанисване на 

горските ресурси; постигане и поддържане на благоприятен консервационен 

статус на горските хабитати и видове и опазване на биологичното и 

ландшафтното разнообразие чрез устойчиво управление на горските територии; 

ефективно управление на горския сектор; нарастване на приноса на горския 

сектор към зелената икономика. 

 

V. Дейности на Областна администрация Разград 

 

  Областният управител и заместниците му подариха 400 мартеници на 

деца, потребители на социални заведения в област Разград.  

 

  Областният управител Манол Кившанов и служители от Областна 

администрация Разград взеха участие в най-мащабната екологична инициатива 

„Да изчистим България заедно“, под егидата на bTV Media Group, като почистиха 

тревните площи в местността „Пчелина”.  

 

  Областна администрация Разград получи плакет и грамота в категория 

„Най-отворена за сътрудничество Областна администрация” на тържествена 

церемония по награждаване на победителите в Годишния национален конкурс 

„Най-добра областна администрация за 2015 г.”, която се проведе на 07 април 

2016 г. в Central Park Hotel, гр. София. Националният конкурс се провежда за 

втора поредна година и има за цел да се превърне в ежегоден форум с 

национално значение. „За мен е чест да получа това отличие. Наградата е знак, 

че поверената ми администрация работи в правилната посока. Бих желал да 

поздравя и всички колеги за участието им в конкурса. Оценявам конкурса като 

изключително полезен за всички нас, защото дава стимул на администрациите да 

се развиват и усъвършенстват и за студентите, защото им дава възможност да се 
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запознаят с функционирането на институциите в реална работна среда”, сподели 

тогава областният управител Манол Кившанов. 

 

   На 22 април, с награждаване на победителите, приключи конкурсът за 

картички „Великден през моите очи”, който Областна администрация Разград 

организира. Интересът към инициативата беше голям. Общо 756 картички на 

деца от цялата област се състезаваха за челните места в трите възрастови групи – 

6 годишни, I-IV клас и V-VIII клас.  
 

  354 лева събра конкурсът „Великден през моите очи” за лечението на 

Кристиян Светлозаров от Разград, които бяха приведени на сметката на 

Сдружение „Да бъдем хора”.  
 

  На 9 април  Областна администрация Разград се включи в  Седмицата на 

гората, която премина под мотото „Гората – мост към бъдещето”. Служители от 

администрацията, заедно с областния управител и заместниците му, засадиха над 

2500 фиданки от 3 дървесни широколистни вида – цер, зимен дъб и благун, в 

местността Паркова, село Градинар община Лозница. 

 

  В началото на 2016 година Областна администрация Разград започна 

инициатива за събиране и обобщаване на информация и снимков материал за 

военните паметници и паметни плочи на територията на областта. Събраната 

информация беше подредена в изложба, която бе открита на 02.06.2016 г. - Денят 

на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.   Целта на 

инициативата бе насочена към познаване и опазване на историческите старини, 

не само като паметници на материалната култура, но и като предаване на знание 

от поколение на поколение, което е свързано с националното ни достойнство, 

духовност и традиционни български ценности. Защото военните паметници са 

мостът между миналото и настоящето, по който преминават различните 

поколения.  

 

  На официална церемония през месец декември 2016 г. Областният 

управител награди десетте най-добри спортисти, най-перспективен млад 

състезател, най-добър треньор и най-добър отбор на област Разград за 2016 

година.  

 

   Областна администрация Разград винаги е подкрепяла развитието на 

младите хора 

 Администрацията редовно участва в проекти като „Студентски практики”, 

„Старт в кариерата”, „Летни студентски стажове в държавната администрация” и 

др., като целта е създаване на по-добри условия за придобиване на практически 

опит от студентите от висшите училища в реална работна среда в съответствие с 

потребностите на пазара на труда. 

Налице е ангажираност от страна на Областна администрация към 

студентите и тяхната реализация за ограничаване на процеса на напускане на 
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младите хора на областта и за изграждане на устойчива връзка между 

образователната система, администрацията и бизнеса. 

За поредна година Областна администрация Разград се включи в 

инициативата „Мениджър за един ден” - най-дългоочакваното и популярно от 

всички събития на фондацията „Джуниър Ачийвмънт България“. В рамките на 

инициативата трима възпитаници на Професионална гимназия по икономика 

„Робер Шуман“, гр. Разград и Профилирана гимназия „Васил Левски“, гр. 

Исперих се запознаха с работата на администрацията и с провеждане на 

държавната политика на територията на областта. 

Ежегодно Областна администрация Разград разработва и годишен План за 

развитие на младежта в област Разград. 

Областна администрация Разград си сътрудничи тясно с редица 

университети и участва в създаването на Регионален академичен център в 

областта.  

 

1. Регионално развитие 

 

  На 31 юли в Областна администрация Разград се проведе работна среща 

на областните управители и зам.областни управители от  Разград, Русе, Велико 

Търново, Габрово и Силистра, и експерти и директори от Областните пътни 

управления от съответните райони. По време на инициираната от Областния 

управител на Разград среща беше взето решение на заседание на Регионалния 

съвет за развитие на Северен централен район да бъде внесено предложение за 

целево финансиране за извършване на ремонти на по три приоритетни пътя от 

трети клас в петте области, включени в Северен централен район. 

 

  Областният управител участва активно в заседанията на Регионалния 

съвет за развитие на Северен централен район.  

 

  Разработени и приети стратегически документи за планиране на 

регионалното развитие в областта: Стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Разград за периода 2016 – 2020 г.  

 

  През месец юли Областният управител  проведе съвместна работна среща 

в Областна администрация Разград с чл. кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор 

на Русенския университет „Ангел Кънчев”,  на тема „Русенският университет-

гарант за просперитет”; 

 

  Оказана е методическа подкрепа за разработване на проектни 

предложения за реставрация на 8 църковни храма от област Разград по мярка 322 

на Програмата за развитие на селските райони. 

 

  Осъществено е активно сътрудничество и подкрепа на неправителствения 

сектор. 
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  На 30.09., областният управител Манол Кившанов преряза лентата на 

модерна кравеферма на „Агросис” ООД, построена на празен терен в с. Веселец, 

в съответствие с всички европейски изисквания.  Кравефермата е изградена след 

успешното реализиране и финализиране на спечелени проекти по мярка 121 

"Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2013-2017 г. за 

построяване и оборудване на кравекомплекс за 800 бр. дойни крави и по 

подмярка 4.1 от мярка 4 от ПРСР 2014-2020 г. за изграждане на обслужващи 

пътища към кравекомплекс за 800 бр. крави и за купуване на земеделска 

техника. В обръщението си към ръководството на фирмата и гостите на 

събитието, г-н Кившанов подчерта, че тази модерна кравеферма е доказателство, 

че модерните технологии започват да навлизат и в кравефермите в област 

Разград и че инвестициите в тази насока са изключително важни за развитието 

на животновъдството в нашата област и разрешаването на основния проблем на 

селските райони – обезлюдяването. 

  Обновена и разширена спортна площадка на улица „Трапезица” в град 

Разград, в участъка между ЦДГ „Зорница“ и сградата на „Семпе 2”, е подарък от 

клуба на Ротари в областния град. С обновяване и разширяването й членовете на 

„Ротари клуб“ - Разград отбелязват 10 години от създаването на клуба. 

Съдействие за ремонта „Ротари клуб“-ът получи и от община Разград.  На 

откриването й на 14.10.2016 г., бе и областният управител Манол Кившанов. 

Гост на откриването на обновената площадка бе и дискриктгуверньорът на 

Дистрикт 2482 България Димитър Димитров. 
 

2. Административен контрол 
 

По силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

областният управител има правомощия да упражнява административен контрол 

върху решенията на общинските съвети и административните актове на 

кметовете на общини. По негова преценка, той може да върне отделни решения 

на общинските съвети за прегласуване, когато установи нарушения на 

нормативната уредба. 

През 2016 г. Областният управител върна за ново обсъждане 7 решения на 

общинските съвети от областта. Най-честите нарушения на местните парламенти 

са неспазване на Закона за нормативните актове, който изисква оповестяване и 

публично обсъждане на проектите на нормативни актове на местните власти.  

В резултат на доброто взаимодействие на областна администрация и 

общинските съвети всички върнати решения са преразгледани от местните 

парламенти със съответните корекции, поради което не се е стигало до 

сезирането на Административен съд. 
 

 

3. Актуване, управление и разпореждане с имоти – държавна 

собственост 

 

Областният управител е натоварен с отговорни функции по актуването, 

управлението, разпореждането, охраната и опазването на държавната 

собственост, съгласно Закона за държавната собственост. Той се подпомага в 
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своята работа от  дирекция „АКРРДС” на Областна администрация. Актовете за 

държавна собственост се съставят за всички недвижими имоти – държавна 

собственост или за учредени вещни права върху такива на територията на 

областта след като ведомствата, придобили правото на управление върху имоти, 

поискат от Областния управител тяхното съставяне.  

През изминалия период са издадени заверени копия от договори, заповеди и 

др. документи от интерес на физическите и на юридическите лица от архив на 

държавна собственост. 

 През 2016 г. са съставени 9 актове за публична държавна собственост, 1 за 

частна държавна собственост и 7 актове за държавна собственост на парцели, 

включени в парцеларните планове на стопанските дворове, на съответното 

законово основание. Съставени са 3 акта за поправка на Акт за държавна 

собственост.  

 Отписаните имоти от актовите книги на имотите - държавна собственост 

са 65. Най-голям брой от тях са отписани на община Лозница. 

 Проведени са 2 (два) търга за отдаване под наем, сключените договори за 

наем са 2 (два); 

 Извършена е проверка по актовите книги за държавна собственост на 1 420 

(хиляда четиристотин и двадесет) броя имоти, частна собственост и са издадени 

удостоверения на правоимащите за снабдяване с документ за собственост; 

 Продадени имоти държавна собственост са 1. 
 

 

4. Административно обслужване 
 

Основен приоритет в работата на Областна администрация е 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.  

Административното обслужване на граждани и фирми е съществена и 

неразделна част от работата на администрацията. През отчетния период на 

управление в Областна администрация са постъпили 1522 искания за извършване 

на административни услуги и всички са изпълнени в регламентираните срокове. 

Не са регистрирани оплаквания от граждани и фирми за некачествени или 

неизпълнени административни услуги. 

Два са начините за събиране на информация за удовлетвореността на 

клиентите на Областна администрация Разград – попълване на анкетни карти, 

които са на разположение на всички на гишето и on-line анкета на тема “Оценка 

на качеството на административното обслужване”, която е на интернет 

страницата на администрацията.  

  През отчетния период, на интернет страницата на Областната 

администрация, редовно беше пубикувана актуална информация за новини и 

събития в областта. На нея са представени различни планови и стратегически 

документи на администрацията като Областната стратегия за развитие 2014 – 

2020 г., Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г., 

Стратегията на област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., 
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информация за изпълнявани от администрацията проекти, спортен и културен 

календар на областта и др. 

  Публикуван е раздел „Антикорупция” с възможност за подаване на 

сигнали от граждани за корупция, които се разглеждат от създадения Съвет за 

противодействие на корупцията.  

  С цел оптимизиране на електронното деловодство и развитие на 

електронното управление е внедрена нова деловодна система тип „BRIA”. 

 
 

VI. Привличане на инвестиции и подкрепа за бизнеса 

 

Един от основните приоритети в работата на Областния управител е 

оказване на съдействие за устойчиво икономическо развитие на областта, чрез 

привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. 

  Актуализиран инвестиционен профил на област Разград. 

 

  Областната администрация събра и обобщи информация за свободните 

общински терени, сгради и инвестиционни проекти за публикуване на интернет 

страницата на Българската агенция за инвестиции, и за възможностите, с които 

разполага област Разград за развитие на бизнес. 

  

  На 27 април, областният управител Манол Кившанов взе участие в 

организирана от Областния информационен център - Разград информационна 

среща на тема „Възможности за европроекти на бизнеса през 2016 г.” Събитието 

се проведе в Бизнес инкубатор Разград, като участници бяха представители на 

предприятия и на подкрепящи бизнеса организации от областта. Официален гост 

на срещата беше и д-р Валентин Василев- кмет на община Разград. Г-н Юлиян 

Данаилов, Управител на ОИЦ - Разград представи възможности за 

кандидатстване с проекти по програмите, съфинансирани от ЕСИФ през 2016 г.  

Г-н Кившанов оцени като полезна инициативата и призова предприятията от 

област Разград да използват активно възможностите, които предоставят 

Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони през новия 

програмен период, както и националните програми за финансиране на бизнеса.  

Той подчерта, че тези програми предоставят широки възможности за повишаване 

на конкурентноспособността, стимулиране на предприемачеството, технологична 

модернизация, развитие на експортния и иновативен потенциал и на човешките 

ресурси на предприятията.  Според Областния управител, работещата икономика 

е основен фактор за ускореното социално-икономическо развитие на нашата 

област. Затова той заяви, че в процеса на информиране и кандидатстване с 

проектни предложения бизнеса може да разчита на подкрепата на Областна 

администрация Разград, Областния информационен център, Изпълнителната 

агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и други отговорни 

институции и организации.  

 

  На 02.03.2016 г., в Областна администрация Разград се проведе работна 

среща във връзка с прилагането на Наредба № 15/08.04.2004 г. за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за 

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 
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дейности. Срещата бе председателствана от областния управител Манол 

Кившанов. На нея присъстваха представители на ОД “Безопасност на храните”, 

гр. Разград, Общинска служба по земеделие, Областен браншови пчеларски съюз 

"Лудогорска пчела", Сдружение на зърнопроизводителите от Лудогорието, 

представители на общинските администрации, пчелари и арендатори. 

Присъстващите изразиха общо мнение, че ежегодните срещи при Областния 

управител са особено полезни за добрия диалог между арендаторите, пчеларите 

и институциите. 

 

  Областният управител Манол Кившанов присъства на изложение от 

кампанията на Министерството на земеделието и храните "Подкрепяме 

българското", което се състоя на 08.09., в Разград, на площад „Момина чешма”. 

Специален гост на изложението бе заместник-министърът на земеделието и 

храните Свилен Костов. Кампанията има за цел да подкрепи производителите в 

опазването и съхранението на традиционното производство у нас. Земеделието в 

област Разград има дълбоки корени и като отрасъл заема значителен дял в 

областната и националната икономика. 

 

Важен приоритет е работата с кметовете по места, защото диалогът, както 

между държавните институции на територията на областта, така и между 

местната и държавната власт, е много важен. „Ще искам от кметовете  

препоръки как взаимодействието им с Областна администрация да стане по-

добро. Иска ми се да видя Областна администрация и общините как работят по-

тясно свързани едни с други, да комуникират по между си, да търсят начини за 

намиране на решения на спорове, а не да бъдат в конфликти. Да осъзнават 

общите цели, които имат и да създават по-добри условия за живот на хората и 

предпоставки за развитие на бизнеса“, сподели още по темата областният 

управител Манол Кившанов в едно от интервютата.  

 

VІI. Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради в област Разград. 

 

Към настоящия момент в Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради са се включили шест от седемте общини от 

област Разград, с изключение на община Цар Калоян. В тях има регистрирани 52 

сдружения на собственици. Броят на исканията за сключване на договори за 

целево финансиране към Българска банка за развитие е 42, а подписаните 

договори за целево финансиране са 22. Най-голям е броят на сключените 

договори за целево финансиране в община Разград – 10. По четири са в 

общините Исперих и Кубрат,  три са в Лозница и един в Завет.  Броят на 

жилищните сгради в областта със стартирали дейности е 22, а със стартирали 

строително-монтажни работи – 8. На практика първите два санирани блока в 

нашата област по програмата вече са готови. Те се намират в гр. Исперих. Други 

два блока в Разград също са на етап завършване. Ще се довършат и жилищните 

сгради в областта със стартирали строително-монтажни работи – в Кубрат – 3 и в 

Лозница – 1. Останалите 14 жилищни сгради, със стартирали дейности също ще 
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се довършат, но засега временно са спрени. Те са в Исперих – 2, Кубрат – 1, 

Лозница – 2, Разград – 8 и Завет – 1.  

Към 31.12.2016 г. напредъкът в изпълнението на Програмата в област 

Разград може да се види от  следната таблица: 
 

Община 

Брой 
регист

рирани 
СС 

Брой 
пода
дени 
ЗИФП 

Брой 
одобре

ни 
ЗИФП 

Брой 
сключен

и 
договор

и 
община 

- СС 

Брой 
искания 

за 
сключван

е на 
договори 
за целево 
финансир
ане към 

ББР 

Брой 
сключени 
договори 
за целево 
финансир

ане 

 Брой 
сгради със 
стартирали  
дейности  

(от 
момента на 
стартиране 
изготвянет

о на ТО) 

Брой 
сгради 

със 
стартира
ли  СМР  

 Брой 
сгради 

въведен
и  в 

експлоа
тация 

Община 
Завет 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 0 0 

Община 
Исперих  

 
22 

 
18 

 
15 

 
15 

 
15 

 
4 4 2 0 

Община 
Кубрат 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 4 3 0 

Община 
Лозница 

 
7 

 
6 

 
6 

 
6 

 
7 

 
3 3 1 0 

Община 
Разград 

 
16 

 
12 

 
11 

 
13 

 
13 

 
10 10 2 0 

Община 
Самуил 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 0 0 0 

ОБЛАСТ 
РАЗГРАД 

 
52 

 
43 

 
39 

 
41 

 
42 

 
22 22 8 0 

 

      
    

 

VІІI. Наука, образование и култура 
 

  Областният управител включи свой представител в създадения 

Обществено-консултативен съвет към Регионално управление на образованието 

за обсъждане на проблеми в сферата на образованието в междуинституционален 

формат и с участието и на неправителствения сектор.  

 

  Изготвен е културен календар на област Разград за 2017 г., с цел 

осигуряване на финансиране на включените в него събития от Министерството 

на културата. 

 

  На 16 и 17 октомври в гр. Разград се проведе традиционната двудневна 

международна научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев” – 

Филиал Разград,  под патронажа на Областния управител. 

 

  Областният управител изпрати поздравителен адрес до всички учебни 

заведения на територията на област Разград по повод новата учебна 2016/2017 

година. 
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  Зам. областният управител Нурие Црънгалова, заедно със зам.-кмета на 

община Разград Ердинч Хасанов и началника на РУО – Разград Атанас Дончев 

посрещнаха в Разград заместник–министъра на образованието и науката Диян 

Стаматов. В Общинския културен център в областния град, г-н Стаматов се 

срещна с директори на училища и детски градини от област Разград, както и с 

представители на седемте общини, за да разясни новия Закон за предучилищното 

и училищно образование и да дискутират проблеми на образователната система 

в областта. Визитата на зам.-министър Стаматов в Разград, е по повод 

провеждане в Разград на тринадесетата дискусия от националната кампания „Да! 

На българската икономика” на вестник "Стандарт" и Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България - КРИБ на тема: "Да! На 

българските региони - Разград". 

  В Деня на народните будители, областният управител Манол Кившанов 

бе сред официалните гости на организирано тържество в ОУ “Никола 

Икономов“, гр. Разград. По повод празника, посветен на просветителите и 

книжовниците, които са изградили и съхранили духовните ценности и 

културното самосъзнание на българите, в двора на училището беше открит 

барелеф с лика на патрона на учебното заведение. 

  Подаръци и поздравителен адрес от областния управител Манол 

Кившанов получи на 7 декември,  Есперантско дружество „Д-р Л. Л. Заменхоф” 

гр. Разград.  Поводът бе отчитане на резултатите от VI Международен конкурс 

„Защо ме привлича Есперанто“, организиран от есперантското дружество, със 

съдействието на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград. Беше 

проведена и среща с близките на видни разградски есперантисти: Друми Матеев, 

Слави Кръстев, Петър Колев, Петър Неделчев. 
                                                              

IХ. Социална политика, здравеопазване и заетост 

 

  Областната рамка и параметри за развитие на социалните услуги в 

областта за следващите години беше определена в разработената Стратегията за 

развитие на социалните услуги в Област Разград (2016 – 2020 г.). Стратегията е 

създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област 

Разград – Областна администрация, общинските администрации, 

териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), 

местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални 

услуги, неправителствени организации, като СНЦ „Жанета” и СНЦ „Център на 

НПО в Разград”. Стратегическите и специфични цели, мерките и дейностите на 

Областната стратегия са изведени въз основа на заключенията и препоръките от 

общинските анализи, направените проучвания и обобщения анализ на 

ситуацията на областно ниво, както и установените потребности на рисковите 

групи в област Разград. 

 

  На 25 февруари, в гр. Русе, министърът на здравеопазването Петър 

Москов, заедно със своя заместник Ваньо Шарков и екипа си представи проекта 

на Националната здравна карта /НЗК/, пред управители на болници и 

представители на регионалната и местната власт в Русе, Разград и Търговище.  
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На срещата присъстваха  зам. областният управител Виолета Тодорова, зам. 

кмета на община Разград Ердинч Хасанов, д-р Станева – директор на РЗОК, д-р 

Генева – директор на РЗИ, д-р Керчев - управител на МБАЛ „ Св. Иван Рилски” 

– Разград, д-р Мичева – управител на болницата в Кубрат и д-р Русанов – 

представител на регионалната колегия на БЛС. След представянето на НЗК, 

Петър Москов се срещна поотделно с представителите на всяка от трите области, 

за да бъдат обсъдени параметрите на Областните здравни карти. 

 

  Разработена е Здравна карта на област Разград, отразяваща потребностите 

на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Във 

връзка с постъпили в Областна администрация Разград предложения за промени 

в проекта на Националната здравна карта на Република България в частта й, 

отнасяща се за Област Разград, на заседанието на Комисията за изработване на 

Областната здравна карта бе обсъден проекта на Национална здравна карта и 

степента й на съответствие с изготвената от комисията Областна здравна карта 

на област Разград. Вследствие от проведените обсъждания и изказаните мнения, 

препоръки и коментари участниците в срещата се обединиха около следните 

становища: 

 Да се направи вътрешно преразпределение на леглата, с оглед 

специфичните нужди на населението в областта, в рамките на 

предложените легла по проекта на НЗК; 

 По Проекта за методиката за оценка на   лечебните заведения, да се 

намали разстоянието на отдалеченост между болниците – на 35 км., 

вместо 65 км.; 

 Да се увеличи броя на психиатричните легла на 40. 

Областният управител спомогна за постигане на обща позиция на всички 

заинтересовани страни, като максимално бяха защитени потребностите на 

областта. 

 

  На 30.03., зам. областният управител Виолета Тодорова присъства в гр. 

Велико Търново на регионална среща-дискусия за деинституционализацията на 

социалните услуги за деца и младежи в Северeн централен район. Форумът беше 

открит от председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева. 

В събитието взеха участие и представители на фондация „Лумос–България“, на 

местни и регионални власти и доставчици на социални  услуги за деца от 

Северен Централен район за планиране. На срещата бяха представени и 

обсъдени резултатите от  проведените в периода октомври 2015 – януари 2016 г. 

оценки на деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализирани 

институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по 

проект „Детство за всички“.  В област Разград по проекта такива центрове са 

изградени в гр. Разград и гр. Исперих. 

  На 15 април, в град Разград се проведе информационна среща по проект 

“Има ни и можем”, с бенефициент Сдружение „Светлина и за нас”, финансиран 

 в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 година, на 

която беше представен проектът и се проведе дискусия относно проблемите на 
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хората със зрителни увреждания от област Разград и бяха предложени решения 

за преодоляване на тяхната социална изолация. Участие в събитието взеха 

представители на отговорни институции по проблема, вкл. Светлин Симеонов – 

представител на Областна администрация Разград и на целевата група по 

проекта – незрящите хора. 

  В изпълнение на член 196 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО) Областният управител организира разработването на 

Областна стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, 

въз основа на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците за всяка община на територията на областта. Анализът се 

изготвя от съответната общинска администрация и се приема с решение на 

Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Стратегията ще 

включва описание на настоящата ситуация, предизвикателствата, 

стратегическите цели и необходимите дейности в подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в област Разград за периода: 2017 – 2018 г. Във 

връзка с това, със заповед на Областния управител е сформиран Областен 

оперативен екип (ООЕ) за разработване на Областната стратегия, която ще 

включва всички отговорни страни – Областна администрация Разград, 

Рeгионално управление на образованието, общинските администрации, 

Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, 

Центрове за подкрепа на личностното развитие, Регионалната здравна инспекция 

и юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на приобщаващото 

образование.  
                                                                

Х. Проекти на Областна администрация 
 

  Тъй като една от дългосрочните ни цели е подобряване на качеството на 

работата, внедряване на иновации и развитие на човешките ресурси в 

администрацията ни, Областна администрация Разград се включи в проекта 

„Въвеждане на обща рамка за оценка в администрацията”  на Института по 

публична администрация за пилотно внедряване на европейския модел (Common 

Assessment Framework, Обща рамка за оценка) в държавната администрация. 

Моделът представлява система за управление и подобряване качеството на 

работата на организации, специално разработен за държавни адмнистрации. 

Администрацията ни има готовност за сформиране на група за самооценка по 

CAF 2013, извършване на оценка на настоящата ситуация и разработване на план 

по качеството, като сме сключили споразумение за сътрудничество с Института 

за публична администрация, с цел подпомагане на процеса по внедряване на 

системата с обучения и консултации. 

 

  В Областна администрация Разград винаги сме проявявали загриженост 

към студентите и тяхната реализация за ограничаване на процеса на напускане 

на младите хора на областта и за изграждане на устойчива връзка между 

образователната система, администрацията и бизнеса. След успешно преминат 

тест и интервю 3 студенти придобиха едномесечен стаж в Областна 

администрация Разград по Програмата за летни студентски стажове в 

държавната администрация. 
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  Областна администрация се включва активно през последните години 

като партньор-работодател и по Национална програма „Старт на кариерата”, 

осигурявайки през изминалата година подходящи работни места на 4 от 

кандидатстващите младежи. Заявени са още две места по програмата за 2017 г. 

 

  Областна администрация Разград се включи активно и в изпълнението на 

проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I”, като в 

близко време в администрацията ни практика ще започнат няколко студента от 

университети, като Стопанска академия „Д. А. Цанов”, гр. Свищов, 

Икономически университет Варна, Великотърновски университет „Св. Св. 

Кирил и Методий”, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив и др. В 

рамките на проекта ще дадем възможност на младите хора да придобият 

практически опит в реална работна среда, в съответствие с потребностите на 

пазара на труда. 

 

  През 2016 година се реализира Регионална програма за заетост, която се 

разработи въз основа на проектни предложения на областната и общинските 

администрации. Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка 

област бе определен, съобразно равнище на безработица и брой на 

регистрираните безработни в областта за 2015 г. На базата на определените в 

НПДЗ 2016 г. средства на област Разград от 258 259 лв. е извършено тяхното 

разпределение по общини (определен e общия брой работни места за областта 

при 8-часов работен ден за период от 6 месеца, до 31.03.2017 г.). За областта 

исканите работни места са 100, като на 8 часов работен ден – 55, а на 6 часов 

работен ден – 45. Исканата сума е 256 429 лв., при финансов ресурс от 258 259 

лв. Разпределението по общини е следното: Разград – предложени са 17 работни 

места, исканата сума е 49 119 лв., Исперих – 14 работни места за 43 451 лв., 

Кубрат  - 13 работни места за 37 561лв., Завет - 14 работни места за 30 338 лв., 

Лозница - 11 работни места за 31 783 лв., Самуил - 19 работни места за 41 173 лв. 

и Цар Калоян – 12 работни места за 26 004 лв.  

 

ХI. Международно сътрудничество 

 

Областна администрация участва като целева група при изпълнение на 

Проект 15.3.1.017 „Управление на риска при мащабни инфраструктури в 

българо-румънската трансгранична област”, финансиран по Програмата за 

трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 

2020 г.” 

На 30 юни, областният управител Манол Кившанов взе участие в начална 

конференция по проекта. Форумът беше открит с приветствени слова от доц. д-р 

Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе, проф. д-р Велизара 

Пенчева – Ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“, д-р Йоан Урсу – 

зам. председател на Румънската агенция за научни изследвания и иновации 

(ANCSI) и д-р Митика Драгушин – мениджър на проекта и директор по ядрена 
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безопасност към Национален институт по физика и ядрено инженерство „Хория 

Хулубей“,  Румъния. Чрез конферентна връзка приветствие беше отправено и от 

Търговската камара в град Крайова, Румъния. Модератор на конференцията 

беше проф. Николай Михайлов от Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

Проектът, на обща стойност 810 000 евро, разглежда рисковите фактори в 

различни мащабни инфраструктури (МИ) в трансграничния регион България-

Румъния, включващи язовири и електрически централи, мостове, ядрени 

централи, химически, военни, пречиствателни предприятия и др. Целта на 

проекта е да се намали вероятността за риск в публични и частни  МИ, чрез 

увеличаване нивото на социално-икономическо одобрение на  съществуващите и 

бъдещите МИ в трансграничната зона.  Като резултат от проекта се очаква 

повече от 100 000 граждани от трансграничните региони да получат 

информация, свързана с мащабните инфраструктури и свързаните с тях рискове. 

 

ХII. Сътрудничество с неправителствения сектор и религиозните 

общности. 
 

  На 09.02.2016 г., в Областна администрация Разград се проведе 

учредително заседание на Областен съвет за превенция на домашното насилие в 

област Разград. Създаването на Областен съвет за превенция на домашното 

насилие в област Разград е важен етап в процеса на превенция на домашното 

насилие на областно ниво, като развива постиженията в рамките на Местния 

механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област 

Разград, създаден през 2011 г. в област Разград, по инициатива на Сдружение с 

нестопанска цел „Център на Неправителствените организации в Разград”. 

Участниците в срещите се обединиха около идеята, Областният управител на 

област Разград да бъде координиращ орган в процеса на превенция на 

домашното насилие, като участва активно и подкрепя добрите практики на 

ангажираните институции. Създаването на Областен съвет за превенция на 

домашното насилие в област Разград е заложено като приоритет в разработената 

в края на 2015 г. Стратегията на област Разград за развитие на социалните услуги 

2016 – 2020 г. Съществуването на консултативни органи, с представители на 

различни власти, има важна роля в процеса на вземане на решения на ниво 

политики. 

 

  Проведени са работни срещи на Областния управител с ръководители на 

религиозните общности от област Разград. Областният управител Манол 

Кившанов се срещна с духовните водачи в област Разград – архиерейския 

наместник отец за Разградска духовна околия ст. ик.  Георги Георгиев и 

районния мюфтия Мехмед Аля. Срещата имаше опознавателен характер и 

надгражда добрата практика на предишни областни управители. Духовните 

водачи запознаха г-н Кившанов с актуални въпроси и предприети полезни 

иницативи в тяхната сфера, като акцентираха върху нуждата от наложителни 

реставрационни дейности в някои от храмовете в областта. Във връзка с това, 

Областният управител предложи методическа помощ от експерти от Областна 

администрация Разград за разработване на проектни предложения за 
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финансиране на реставрационни дейности на християнски и мюсюлмански 

храмове от Дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет на Република 

България. 

 

  Областният управител Манол Кившанов изпрати поздравителен адрес до 

участниците в дискусионен форум по случай  8 април – Международния ден на 

ромите, проведен в село Голям извор, община Самауил. Събитието беше 

организирано от Читалище „Напредък 1896” – с. Голям извор. Водещ на 

дискусионния форум беше Мариан Боянов – Председател на читалищното 

настоятелство и студент във Филиал Разград на Русенски университет „Ангел 

Кънчев”. Гости на събитието бяха Светлин Симеонов от Областна 

администрация Разград, Огнян Станчев – експерт в областта на социалната 

политика и интеграцията и кметът на селото – Бахдишен Кьофтеджи. Жителите 

на селото имаха възможност да представят своите проблеми и идеи за развитие 

на селото.  

 

  В навечерието на 8 април – Международния ден на ромите, зам. 

областният управител Виолета Тодорова взе участие в кръгла маса на тема 

„Диалогът между ромската общност и Община Исперих в изпълнение на 

политиките за интеграция на ромската общност”. Събитието беше организирано 

от Местна активна група, създадена в рамките на програма „РОМАКТ” на 

Съвета на Европа и Община Исперих и се проведе в залата на общински съвет 

Исперих. Участници бяха представители на Местната активна група, сдружение 

„Асоциация Интегро”, Община Исперих, Областна администрация Разград, 

Районно управление на МВР Исперих, Районна прокуратура Исперих, Дирекция 

„Бюро по труда” и Дирекция „Социално подпомагане” Исперих, Местна 

инициативна група Исперих, здравни и образователни медиатори, директори на 

учебни заведения и др. Г-жа Тодорова отправи приветствие към участниците в 

кръглата маса като отбеляза, че изборът на тема на форума е особено сполучлив, 

тъй като засяга един от основните проблеми: нуждата от развитие на диалога 

между местната власт и местните общности. Тя подчерта, че не случайно, в 

Стратегията на област Разград за интегриране на ромите са включени мерки 

като: 

 Задълбочаване на социалния и граждански диалог чрез развитие на 

партньорство между лидерите на уязвимите общности, НПО и 

представителите на местната власт и бизнеса; 

 Активно включване на представители на уязвимите общности в 

обществения живот на общините и регионите. 

   Според нея, необходимо е създаване на условия за уязвимите групи, 

включително роми, да поставят публично свои проблеми и да предприемат 

подходящи действия за тяхното разрешаване. Нужно е осигуряване на участие на 

представители на уязвимите групи, включително роми, в процесите на вземане 

на решение и формулиране на политики. Като пример за добра практика в тази 

насока тя посочи наскоро завършилият проект „Активни местни общности” на 

Сдружение „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие”, реализиран в 
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община Кубрат, където беше създаден Общински консултативен съвет по 

интеграционните въпроси. Съветът представлява механизъм местните общности 

да наблюдават и контролират изпълнението на стратегически документи за 

интеграция, които се отнасят за тях. По време на събитието бяха представени 

идентифицирани от Местната активна група проблеми в местните ромски 

общности в община Исперих и бяха набелязани мерки за решаването им, които 

да бъдат включени в Програмата за интеграция на ромската общност в община 

Исперих за периода 2016 – 2020 г. Като основен приоритет участниците в 

кръглата маса изведоха изграждането на Общностен център в квартал „Запад” в 

гр. Исперих, където е съсредоточена голяма ромска общност. 

Кръглата маса беше последвана от „Вечер на ромската поезия”, проведена в 

читалище „Съзнание” в град Исперих, по повод Международния ден на ромите - 

8 април. 

 На 13 декември в Областна администрация Разград се проведе 

пресконференция за стартиране на проект „Активни младежи – силни позиции“ 

на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за 

младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта. Събитието се 

проведе със съдействието на Областна администрация Разград, като участие 

взеха представители на местните медии, неправителствения сектор, местни и 

регионални власти и Областен информационен център Разград. Целта на проекта 

е активизиране на младите хора в селата Голям извор и Хърсово, община Самуил 

и мултиплициране на модела в други малки населени места в общината. 
 

 XIII. Изпълнение на ежегодните цели за 2016 г. 

 

1. Разработване и приемане на Областен план за младежта на област 

Разград за 2016 г. - Приет Областен план за младежта на област Разград за 2016 

г.; Определена областна рамка и параметри за развитие на младежта в областта; 

Осигурена координация и съгласуваност на дейностите по отношение на 

развитието на младежта в областта. 

 

2. Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради в област Разград - Постиганато по-високо 

ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и 

намалени разходи за енергия; Подобрени експлоатационни характеристики и 

удължен жизнен цикъл на сградите; Осигурени условия на жизнена среда в 

съответствие с критериите за устойчиво развитие. 

 

3. Изпълнение на дейности и задачи, свързани с осъществяване на 

организационно-техническата подготовка на изборите за президент и 

вицепрезидент на Република България и Национален референдум – Бяха 

планирани и своевременно изпълнени задачите, свързани с организационно-

техническата подготовка  на изборите за президент и вицепрезидент на РБ и за 

Национаен референдум; Бяха проведени консултации за състава на РИК-Разград; 

Осигурени бяха  помещение на РИК и необходимото техническо и материално 

обезпечаване; Много добро взаимодействие и координация на дейностите   

между Министерски съвет (МС), Централната избирателна комисия (ЦИК), 
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общинските администрации и РИК; Беше създадена своевременна организация 

на получаването, съхранението, разпределянето и предоставяне по общини на 

бюлетини за гласуване и изборни книжа и материали; Организирано беше 

обучение на ангажираните с подготовката и произвеждането на изборите от 

представители на ЦИК; Осъществен административен контрол върху спазването 

на нормативната уредба. 
 

4. Съдействие и подкрепа при изпълнение на регионалната политика 

по насърчаване на заетостта и ограничаване на безработицата в 

съответствие с националните приоритети – Взето е решение за приемане и 

съгласуване на държавен план-прием в държавните и общински професионални 

училища през учебната 2016/2017 г.; Оценени и класирани са подадените заявки 

от работодатели в област Разград по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по схема «Обучение и заетост» на ОП «Развитие на човешките 

ресурси» 2014-2020 г.; Приета е Методика за оценка и подбор на проектни 

предложения за включване в Регионалната програма за заетост и обучение на 

област Разград през 2016-2017 г.; Оценени и класирани са подадените проектни 

предложения от работодатели в Област Разград за включване в Регионалната 

програма за заетост и обучение на област Разград през 2016-2017 г.; Приет е 

състав на работна група/комисия за изготвяне на Регионалната програма за 

заетост и обучение на област Разград през 2016-2017 г.; Съгласувана е 

изготвената от работна група Регионалната програма за заетост и обучение на 

област Разград през 2016-2017 г. и е изпратена за утвърждаване от МТСП; 

Подкрепа на регионални програми за заетост и обучение, за включване в 

Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2017 г. 

 
    

 

 

 
             

МАНОЛ КИВШАНОВ /п/ 

Областен управител                 

 

 

 

 


