РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТЧЕТ
НА СТОЯН ДИМИТРОВ НЕНЧЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ПЕРИОДА 13.06.2013 – 31.07.2014 г.

Август 2014 г.
град Разград

Уважаеми граждани на Област Разград,
Измина малко повече от година от
назначаването ми за Областен управител
на Област Разград. Считам за уместно да
изготвя отчет за извършеното през този
период, в който да ви представя
обобщена информация за дейността ми
като Областен управител и Ръководител
на Областна администрация Разград.
Досега такава практика – областните
управители да се отчитат периодично
пред обществеността – не съществуваше.
Независимо, че винаги съм давал публичност на всички позначими дейности и събития в моята работа, мисля, че
настоящият отчет ще бъде полезен на гражданите от областта. В
него съм включил най-съществените акценти от дейността ми
като Областен управител, при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по закон. Заедно с тях съм си поставил
амбициозната цел – да работя за преодоляване на негативните
тенденции в социално-икономическото развитие на Област
Разград, за създаване на условия за устойчив икономически
растеж и за подобряване живота на хората.

I. Структура и организация на работата на Областна администрация Разград
Областният управител, съгласно Закона за администрацията, е
едноличен териториален орган на изпълнителната власт в областта,
който се подпомага в работата от заместник-областни управители и
областна администрация.
След встъпването ми в длъжност и запознаване с работата на
Областната администрация установих, че е наложителна промяна в
структурата й за по-ефективно изпълнение на нейните функции.
Заедно с управленския екип разработихме и утвърдих нова структура,
тъй като през предходния мандат са закрити двата функционални
отдела, подпомагащи Областния управител в три от основните му
функции – административен контрол върху решенията на общинските
съвети и административните актове на кметовете,
регионално
развитие и управление на имотите – държавна собственост.
Възстанових като структурни звена отделите „Административен
контрол и регионално развитие” (АКРР) и ”Държавна собственост и
устройство на територията” (ДСУТ), и назначих, след проведен
конкурс, началници на двата отдела. Това рязко подобри
организацията и ефективността на работата на служителите и осигури
по-добър контрол върху изпълнението на поставените задачи.
Числеността на Областната администрация е 31 човека, от които
трима – политически кабинет и 28 – служители, организирани в две
дирекции – „Административен контрол, регионално развитие и
държавна
собственост”
(АКРРДС)
с
19
служители
и
„Административно-правно обслужване, финанси и управление на
собствеността” (АПОФУС) – 9 служители. Към дирекция „АКРРДС”
са възстановените два отдела.
През отчетния период изцяло обновихме интернет страницата на
Областната администрация, на която редовно се публикуват актуални
новини и събития в областта. На нея са представени различни планови
и стратегически документи на администрацията: Областна стратегия
за развитие 2014 – 2020 г., Областна стратегия за развитие на
социалните услуги 2011 – 2015 г., Областна стратегия по безопасност
на движението по пътищата 2011 – 2012 г., Стратегия на област
Разград за интегриране на ромите 2012 – 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
създадената Комисия за борба с корупцията. В раздел „Търгове,
обществени поръчки” се публикува актуална информация за
предстоящите обществени поръчки на Областна администрация.

Обновена е офис-техниката за общо ползване, тъй като старата е
физически и морално остаряла. Закупени са нов модерен копирен
център с много добри технически показатели и сървър със
специализиран софтуер за осигуряване хостинг на интернет
страницата на администрацията и за поддържане на нова деловодна
система. Създадени са по-добри условия на труд, чрез реорганизация
на част от работните места и закупуване на нови компютри и
климатична техника.

ІI. Провеждане на държавната политика и взаимодействие
с местната власт и териториалните звена на централната
изпълнителна власт
По силата на закона Областният управител провежда държавната политика и осигурява взаимодействие с местната власт и
териториалните звена на централната изпълнителна власт.
В град Разград функционират над 30 териториални звена на
централната изпълнителна власт. Заедно със седемте общински
администрации те представляват сложен механизъм за упражняване на държавната и местната власт. С малки изключения,
взаимодействието ми с всички беше на добро равнище. Това
помогна в усилията за търсене на съдействие по много и найразлични въпроси от централната изпълнителна власт. С удовлетворение мога да отбележа, че са постигнати значими успехи. В
голяма степен те се дължат и на незабележимия труд на служителите от Областна администрация. Все още сковаността и
недостатъчната инициативност на някои експерти са нерешен
докрай проблем. Без преувеличение мога да заявя, че работя с
екип, в който има можещи и знаещи специалисти, на които
изказвам своята благодарност. Значима е помощта, която ми
оказват заместник-областните управители Иван Борисов и Севгин
Шукри и главният секретар Садък Алчев. Специално трябва да
отбележа значителния принос на народния представител Татяна
Буруджиева. Ако в отчета посочвам видими успехи и положителни резултати, в голяма степен те се дължат и на нейната активна
подкрепа. Във взаимоотношенията ми с министри и други
представители на централната изпълнителна власт, Т. Буруджиева
беше един неуморен и упорит защитник на интересите на хората от
областта.
Още в началото на мандата за управление бе възстановена
практиката за провеждане на ежемесечни срещи на Областния
управител и зам. - областните управители с кметовете на общините
в област Разград и с участие на ръководители на териториални
звена в областта, с цел обсъждане на актуални проблеми и въпроси,
които следва да се решават съвместно и да се формулират такива,
които да бъдат поставени на министерства или други ведомства за
оказване на необходимото съдействие.

В резултат на доброто взаимодействие на Областния управител
с местните власти са постигнати следните конкретни резултати:
 Изготвено
проектно
предложение
от
Общинска
администрация Исперих, целящо експониране на тракийски
гробници под могили № 12 и № 13 от Източен могилен
некропол в НИАР „Сборяново” по Програма БГ08
„Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1
„Реставриране, обновяване и опазване на културното
наследство” на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. В Министерството на
културата се подготвят документите за внасяне в
Министерския съвет за приемане на решение за
предоставяне на Резервата за управление от Общинска
администрация Исперих;

 Подкрепено проектно предложение на кмета на с. Раковски,
община Разград за участие в конкурс “Обичам природата –
и аз участвам”, в рамките на Националната кампания “За
чиста околна среда – 2014 г.”, финансирана от ПУДООС;
 Започнала подготовка за началото на новата учебна
2013/2014 година в областта;
 Координирана работа по поддържане на пътищата в област
Разград между ОПУ – Разград и общините през есеннозимния сезон 2013/2014 г.
 Осигурено снабдяване на населението в областта с дърва за
отопление през предстоящия есенно-зимен сезон;

 6 Проведена среща с кметове на общините за готовността им
с проекти, които да бъдат финансирани по Публична
инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на
регионите”;
 Обсъждане на необходимите средства на общините за
изработване на общи устройствени планове на общинските
центрове. Наличието на такива е нужно на гражданите и
фирмите при инициативи за ново строителство. Със
съдействието на Областния управител е направена заявка за
осигуряване
на
средства
от
Министерство
на
инвестиционното проектиране.
 С кметовете на общините и началника на РИО – Разград е
дискутиран проблемът с отпадналите ученици в област
Разград. Набелязани са мерки за съвместни действия на
институциите.

Областни съвети и комисии:
№

Брой
заседания
2

Брой
решения
2

1.

Областен съвет за
регионално
развитие

2.

Областен съвет по
условия на труд

2

5

3.

Областен съвет за
сътрудничество
по етническите и
интеграционните
въпроси
Областен
обществен съвет
за превенция и
противодействие
на корупцията

-

-

1

1

IІІ. Областни съвети и комисии
В Областната администрация са изградени 16 областни съвети
и комисии. Те се ръководят от Областния управител или от
заместник-областните управители, 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. Обсъждат се
информации и се набелязват конкретни мерки, съобразени със
специфичните особености на областта в социалната сфера,
регионалното развитие, икономиката, селското стопанство,
защитата на населението при бедствия, техническата инфраструктура и много др.

Областен съвет/
комисия

4.

По-важни решения
 Приета Стратегия за
развитие на област Разград
за периода: 2014 – 2020 г.
 Съгласувани Регионални
генерални планове на
водоснабдяване и
канализация на
обособените територии на
"Водоснабдяване - Дунав"
ЕООД, Разград и "ВиК"
ООД, Исперих.
 Анализ на трудовия
травматизъм в област
Разград за 2012 г.
 Отбелязване на 7 октомври
– Световен ден за достоен
труд и на 28 април –
Световен ден за
безопасност и здраве при
работа.
Не е възниквала инициатива
за свикването му.

 Приета Харта срещу
корупцията.

№
5.

6.

7.

8.

Областен
съвет/
комисия
Постоянна
областна
комисия по
заетост

Областен
съвет за
енергийна
ефективност
Постоянна
областна
епизоотична
комисия

Областна
комисия
"Военни
паметници"

Брой
заседания
4

Брой
решения
3

-

-

3

16

1

3

По-важни решения

№

 Одобрени предложения за
регионални програми за заетост и
предложени за включване в НПДЗ
 Оценени и одобрени 20 бр. проекти
по НП „ОСПОЗ” и предложени за
окончателно одобрение на АЗ
 Прието и съгласувано предложение за
държавен план-прием в държавните и
общинските професионални
училища.
Не е възниквала необходимост за
свикването му.

9.

 Предприемане на мерки за
недопускане разпространението на
територията на област Разград на
констатирано заболяване от
туберкулоза по говедата в
животновъден обект № 7445-0249 в
с. Лудогорци, община Исперих.
 Решение за издаване заповед на
Областния управител за
предприемане на мерки за
недопускане на заболяването „Син
език” по преживните животни на
територията на област Разград.
 Изготвяне на подробна документация
за предстоящите ремонтни работи на
военни паметници.
 Решение да се регистрира по
надлежния ред най-новата паметна
плоча в Лудогорието – с. Благоево,
община Разград.
 Изработване на календар за
честванията и мероприятията,
свързани с военните паметници през
2014 г.

10.

11.

Областен
съвет/
комисия
Областна
комисия за
тристранно
сътрудничес
тво
Областна
комисия по
транспорта

Брой
заседания
-

Брой
решеПо-важни решения
ния
Не е възниквала необходимост за
свикването й.

4

19

Областна
комисия по
безопасност
на
движението
по пътищата

5

12

 Предложение до ИА
„Автомобилна администрация”
София за разкриване на нова
автобусна линия Исперих –
Шумен.
 Предложение за промяна в часа на
тръгване на автобусите от
Автогара Разград за Варна.
 Предложение на Областния
управител за закриване на
автобусни линии от Областната
транспортна схема.
 Обсъждане на постъпили
предложения от кметовете на
общините на територията на
областта.
 Предложения до кметовете на
общините от областта за
ограничаване и намаляване на
предпоставките за възникване на
пътнотранспортни произшествия.
 Препоръки към работата на
Областно пътно управление
Разград и общините в област
Разград, свързани с организация на
движението по пътната и уличната
мрежа.
 Предложения за въвеждане на
допълнителни ограничения на
скоростта на движение, забрани за
движение, спиране и паркиране.

№
12.

13.

14.

15.

16.

Областен
съвет/
комисия
Областна
комисия за
развитие на
младежта и
спорта
Комисия по
чл.7а от
УПОА за
работа с
предложения
та и
сигналите
Постоянна
комисия по
продажба и
замяна на
имотидържавна
собственост

Областен
съвет за
сигурност
Щаб за
координация
на
спасителни и
неотложно
аварийно –
възстановите
лни работи
при бедствия
и аварии

Брой
заседания
1

Брой
решения
1

-

-

7

12

-

-

1

-

По-важни решения
 Изготвяне на класация на десетте
най-добри спортисти, найперспективен млад състезател,
най-добър треньор и най-добър
отбор на област Разград за 2013
година.
Не е възниквала необходимост за
свикването й.

 Утвърждаване на годишен план за
продажба на имоти - частна
държавна собственост.
 Решения за предоставяне на имоти
за управление, отдаване под наем и
др.
 Решения за продажба на поземлени
имоти на собствениците на
законно построени сгради върху
тях.
 Решения за насрочване на търгове
за продажба.
Не е възниквала необходимост за
свикването му.
 Преодоляване на усложненията от
снеговалежите в областта на
електрозахранването,
водоснабдяването и пътната
обстановка.

ІV. Взаимодействие с органите на централната изпълнителна
власт
Сътрудничеството и взаимодействието с представители на
централната власт беше необходимо и полезно в моята работа.
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.
 Началото беше поставено
през месец юни 2013 г., с
официалното откриване на
жътвата от министъра на
земеделието и храните проф.
Димитър Греков в землището на разградското село
Хърсово. Министър Греков
информира подробно за финансирането на земеделските
призводители по Програмата за развитие на селските региони
през новия програмен период 2014 – 2020 г.
 През месец юли 2013 г., на посещение бе министърът на
културата Петър Стоянович. Целта на посещението беше
обсъждане и съдействие на Общинска администрация Разград
за съфинансиране на Филхармонията в Разград от държавата и
осигуряване допълнителни средства от бюджета за издръжка на
Драматичен театър „Антон Страшимиров”. В резултат на
усилията на Областния управител, Кмета на община Разград и
народния представител Татяна Буруджиева, с постановление на
Министерския съвет през м. март 2014 г., Драматичен театър
„Антон Страшимиров” бе преобразуван в Музикалнодраматичен театър, а Филхармонията премина към него. По
този начин бе увеличен делът на държавната субсидия за
театъра, респективно за Филхармонията, която досега бе само
на общинска издръжка.
 През месец август 2013 г., работно посещение в областта
направи д-р Хасан Адемов – министър на труда и социалната
политика. Той взе участие в заседание на Областната комисия
по заетостта на тема „Проблемите на заетостта на територията
на област Разград”.

В заседанието взеха участие и Камелия Лозанова – изпълнителен
директор на Агенцията по заетостта и народните представители
д-р Нигяр Сахлим и Хами Хамиев. На заседанието присъстваха
представители на Дирекция „Регионална служба по заетостта” –
Русе,
представители
на
общинските
администрации,
териториалните звена на изпълнителната власт, синдикалните и
работодателски организации и неправителствения сектор. На
срещата беше отчетено равнището на безработица в област
Разград, възможностите за разкриване на работни места от
бизнеса и усвояването на средства по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.

 През месец октомври 2013 г. област Разград беше посетена и от
министър-председателя Пламен Орешарски, който заедно с
министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов,
министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията Данаил Папазов и заместник-министъра на
културата Велислава Кръстева, участваха в работна среща с
Областния управител и кметовете на общини в областта.
Областният управител запозна гостите със социалноикономическото състояние на областта и постави основните
проблеми – липсата на инвестиции, демографския проблем,
безработицата, лошото състояние на пътната инфраструктура,
здравеопазването и др.

Пред Министър-председателя настойчиво бяха поставени
въпросите за участие на държавата в реконструкцията на
стадион ”Лудогорец – Арена” и за държавно финансиране на
Филхармония “Проф. Димитър Ненов” в град Разград.
 Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева
посети област Разград през месец октомври 2013 г. и проведе
работна среща с Областния управител, кметовете на общини и
ръководителите на териториалните звена на министерството в
областта. Основните въпроси, поставени от представителите на
териториалните и местни власти бяха свързани със състоянието
на републиканската пътна инфраструктура, В и К сектора и
финансовата децентрализация.
 Министърът на образованието и науката проф. Анелия
Клисарова бе на посещение в област Разград през месец
ноември 2013 г. Проведена бе среща с Областния управител,
кметовете на общини и Директора на филиала на Русенския
университет „Ангел Кънчев" в Разград. Проф. Клисарова посети
Гимназията с преподаване на чужди езици "Екзарх Йосиф".
Проведена е работна среща на министър Клисарова с директори
на училища от областта. Поставеният въпрос от кметовете на
общини за нуждата от училищни автобуси намери отговор в
съдействието на проф. Клисарова за осигуряване в бюджета на
МОН за 2014 г. на средства за училищни автобуси не само
областта, но и за цялата страна. Предвиждат се и средства за
покриване разходите на учителите за пътуване със собствен
транспорт.

 През месец март, 2014 г. на посещение в Разград беше
заместник министър-председателя по икономическото развитие доц. Даниела Бобева. Тя участва в среща с Областния
управител, кметовете на общини и над 40 представители на
бизнеса, на работодателските и синдикалните организации от
областта. Обсъдени са състоянието и перспективите на
икономическото развитие, проблемите на бизнеса, изискващи
промени в нормативната уредба, намаляване на административната тежест и др.
 Заместник-министърът
на
образованието и науката –
Атанаска Тенева участва в
изнесено
заседание
на
Комисията по образование и
наука към Народното събрание
в комплекс "Островче" край
Разград. Основна тема бе
проблемът с преждевременното напускане на ученици от
училище. Заместник-министърът обяви, че през 2014 г.
Министерството ще разработи Стратегия за намаляване дела на
учениците, преждевременно напускащи учебните заведения.

 Проф. д-р арх. Иван Данов - министър на инвестиционното
проектиране посети област Разград през м. април 2014 г. и
участва в работна среща с Oбластния управител, кметовете и
главните архитекти на общините, Началника на отдел
"Национален строителен контрол", Началника на Службата по
геодезия, кадастър и картография, представителите на
Камарата на строителите, Съюза на архитектите и Съюза на
инженерите и геодезистите в Разград. Основни теми на
работната среща бяха възможностите за финансиране на нови
общи устройствени планове на населените места от МИП и
проблеми при реализиране на инвестиционни проекти.
 През месец април 2014 г., заместник-министърът на
земеделието и храните Явор Гечев посети област Разград за
обсъждане на актуални въпроси в аграрния сектор. На срещата
той обяви, че областите Разград и Смолян ще бъдат пилотни по
програмата на МЗХ за изграждане на млекосъбирателни
центрове.

 На 10 май 2014 г. на посещение в Разград бе министърът на
финансите Петър Чобанов, придружаван от главния изпълнителен директор на Българска банка за развитие (ББР) Димо
Спасов и изпълнителния директор на ББР – Билян Балев.
Проведена е работна среща и дискусия с участието на над 50
представители на бизнеса, които получиха информация за
мерките на правителството за оживяване на икономиката, за
осигуряване на равни конкурентни възможности на български-

те производители и чуждестранните вносители, възможностите за
кредитиране на бизнеса. Министър Чобанов съобщи, че Област
Разград е на шесто място по размер на отпуснатите средства по
Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите” и че общините, успешно реализирали
проекти, ще имат възможност да кандидатстват с нови проектни
предложения, като основен приоритет при следващия прием на
проекти по Програмата ще бъде пътната инфраструктура.
V. Дейности на Областна администрация Разград
 Организационно-техническа
подготовка на изборите за
членове на Европейския
парламент от Република
България;
 Участие в доброволческата
инициатива „Да изчистим
България за един ден!” през
2014 г.
 На официална церемония през месец декември 2013 г. областният
управител Стоян Ненчев награди десетте най-добри спортисти,
най-перспективен млад състезател, най-добър треньор и найдобър отбор на област Разград за 2013 година.

1. Регионално развитие
 Изготвена е Стратегия за развитие на област Разград за
периода 2014 – 2020 г.;
 Служители
от
администрацията
взеха
участие
в
разработването Стратегията на Европейския съюз за
Дунавския регион за периода 2014 – 2020 г., с включване на
проектни идеи за област Разград;
 Успешно са приключени и отчетени 2 проекта, в процес на
изпълнение са още 5 проекта;
 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;
 Разработени са анализи за актуалното състояние в секторите
икономика, образование, водоснабдяване и канализация и др.;
 Изготвен е маркетингов профил на област Разград.;
 Осъществено е активно сътрудничество и подкрепа на
неправителствения сектор;
 Предприети са действия за активизиране на международното
сътрудничество с Франция, Италия, Румъния, Руската
федерация и Турция.
 Експерти от администрацията участват редовно в заседанията
на Съвместния направляващ комитет и на Съвместния
комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния – България;
 Областният управител участва активно в заседанията на
Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.
2. Асоциации по водоснабдяване и канализация в област
Разград
С изменение на Закона за водите, приет в края на 2009 г., се
предвижда изграждане на Асоциации по водоснабдяване и
канализация в обособени територии на страната, включващи в своя
обхват териториите на действащите водоснабдителни дружества.
Целта на реформата във ВиК сектора е собствеността на
водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения да
премине към асоциациите, а ВиК дружествата да бъдат само
оператори за водоснабдителни и канализационни услуги.

По този начин се създава възможност на асоциациите и/или
общините, членуващи в тях, да инвестират в обновяване на мрежите
и съоръженията, най-вече със средства от Европейските фондове.
През 2010 г. в област Разград са учредени две асоциации по ВиК
със седалище Областна администрация Разград – едната за
обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.
Разград и другата – за обособената територия на „ВиК” ООД, гр.
Исперих. Председател на двете асоциации, по силата на Закона за
водите, е Областният управител. От учредяването на асоциациите до
встъпване в длъжност на Стоян Ненчев като областен управител,
асоциациите не са извършвали дейност. По време на отчетния
период от мандата за управление са проведени по 2 общи събрания
на двете асоциации, като на тях са приети бизнес-плановете на двете
ВиК дружества за периода 2014 – 2018 г. и Регионалните генерални
планове за развитие на ВиК системите на двете асоциации.
2. Административен контрол
По закон 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 отклонения или нарушения на
нормативната уредба.
През изминалия период на управление Областният управител е
получил протоколи от общинските съвети в областта с общо 1 079
решения. Той е върнал със съответните мотиви за прегласуване 14
решения, а едно е внесено за решение от съда.
3. Актуване, управление и разпореждане с имоти – държавна собственост
Областният управител е натоварен с отговорни функции по
актуване, управление, разпореждане, охрана и опазване на
държавната собственост, съгласно ЗДС. Той се подпомага в своята
работа от отдел „ДСУТ” в 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
отчетния период са съставени 66 актове за публична и частна
държавна собственост, на съответното законово основание.
 Отписаните имоти от актовите книги на имотите - държавна
собственост са 106. Това са имоти, основанието за актуване на
които е отпаднало, поради извършени разпоредителни сделки.
Най-голям е броя на отписаните земеделски имоти, продадени
или заменени от Министерството на земеделието и храните.
 За 2013 и 2014 г. са изготвяни и утвърждавани плановете за
продажба на имоти – частна държавна собственост,
управлявани от Областния управители явяващи се излишни за
ползване от държавата. За 2014 г. имотите включени в плана
са 10. Досега 4 /четири/ имота са продадени от Областния
управител, а два от тях с данъчна оценка над 10 хил. лева,
съгласно ЗДС подлежат на продажба от Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол. За тези имоти,
които са в правомощията на Областния управител за
продажба, са изготвени оценки от лицензиран оценител и вече
е открита процедурата за продажба на два от тях на търг.
Четири имота са за прекратяване на съсобственост и
понастоящем се изготвят документите.
 Отдадените имоти под наем чрез търг са 2, а предоставените
за управление на ведомства и общини – 4.
 Извършена е проверка по актовите книги за държавна
собственост на 1172 броя имоти – частна собственост и са
издадени удостоверения на правоимащите за снабдяване с
документ за собственост.
 В резултат на подадени искания и молби на физически и
юридически лица са образувани и приключени 136 броя
преписки.
За 2014 г. от Областната администрация е утвърден план за
продажба на излишни за държавата имоти – частна държавна
собственост на стойност 220 хил. лв. Към 31.07.2014 г. изпълнението
на стойност 112 хил. лв., или 51 %.

4. Управление на собствеността
 Областният управител оказа активно съдействие на Общинска
администрация Разград за пренастаняване в самостоятелна
сграда на Природо-математическа гимназия „Акад. Н.
Обрешков“ в Разград,
чрез настаняване на ПГТС „Хр.
Смирненски“ в сградата на ПГССХВТ „А. Кънчев“.
 Почистени са 10 км речни корита от дървесна и храстовидна
растителност, извън урбанизираните територии, на с.
Желязковец, община Самуил, с. Балкански, община Разград, град
Цар Калоян.
 Извършен е ремонт на сграда - държавна собственост,
предоставена за управление от Областния управител на
териториални звена на централната изпълнителна власт в град
Разград, бул. “България” 15.
 Предоставени са на излезли от употреба движими вещи държавна собственост на общински звена в град Разград.
 Редовно се поддържат чрез програмите за временна заетост
недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за
управление на Областния управител в добър вид.
5. Административно обслужване
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 над 2 000 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.
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.
 Изготвен е 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.
 Проведено беше изнесено заседание на Смесената българорумънска земеделска работна група на тема „Птицевъдство –
производство, технологии на отглеждане, реализация,
възможности за подпомагане”, организирано от Областна
администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево, Трансграничен
Бизнесцентър „Данубиус” и Асоциация Еврорегион „Данубиус”
с домакин Областна администрация Разград. Изпълнителният
директор на фирма „Пилко” ЕАД сподели добри практики при
отглеждането на птиците.
Проявен бе интерес от
страна на румънските гости
към „Пилко” и към ферми
за патици. Гостите от
Румъния, които са участие в
изнесеното заседание, бяха
водени от Думитру Гаврила
– заместник-председател на
Окръжен съвет Гюргево
/ОСГ/.
Той бе придружаван от: Петре Мимиш - съветник в ОСГ, Клара
Мъркулеску – директор на Транграничен Бизнесцентър
„Данубиус”, Дорлин Палку – администратор на щраусова ферма
– Сураки, кметове на общините Кособа, Събърени и Гръдинари.
 Проведена е среща с пчеларите от област Разград, на която са
набелязани мерки за защита на пчеларството чрез осигуряване
на режим на пръскане на земеделските култури с цел
прекратяване унищожаването на пчелите от химическите
препарати. Областната дирекция по безопасност на храните в
Разград се ангажира с даване на разрешение на времето, през
което е позволено да се извършва пръскане.
 Пътната инфраструктура е особено важна за икономиката в
региона. Областният управител инициира подкрепа от всички
кметове на общини в областта и оказа съдействие за промяна
/прекласиране/ на общински път “RAZ2110/RAZ1113 Разград –

Дянково / ж.п. прелез Ясеновец - /ІІІ-205/” с дължина 3,025 км в
третокласен път от Републиканската пътна мрежа. Целта на
промяната е по-лесно осигуряване на финансови средства за
основен ремонт и за поддръжка на отсечката, по която ежедневно
преминават десетки тежкотоварни камиони, доставящи царевица
и изнасящи готова продукция от “Амилум България” ЕАД.
 През месец юли 2014 г.
областните
управители
на
Разград, Шумен и Търговище,
взеха участие в Първия фестивал
на малината, който се проведе в
Лозница. Организатори на проявата са Общинска адмнистрация
Лозница, Сдружение "Българска
асоциация на
малинопроизводителите" и
Министерството на земеделието. Производството на малини е
сред развитите сектори в общината, което осигурява препитание
на 430 души. Към момента в землището на Лозница се отглеждат
1000 дка малини и 500 дка ягоди. Гостите на фестивала посетиха
масивите с малини, разгледаха Хладилната база за преработка на
малини и ягоди, където се преработват 1500 тона малини
годишно.
VІI. Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”
С ПМС № 19/07.02.2014 г. беше утвърдена Публична
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите”, по която се предвиждат 300 млн. лева да се усвоят от
общините в цялата страна. Областните управители получиха
отговорната задача да наберат проекти от общините и да ги
представят на Междуведомствена комисия, определена от
Министерския съвет, за класиране и осигуряване на финансиране
по Програмата. С активното участие на областния управител Стоян
Ненчев и народния представител Татяна Буруджиева за област
Разград бяха утвърдени 26 проекта на стойност 15 890 748 лв.

Областта е на шесто място в страната по привлечени средства по
тази програма. Проектите са основно за изграждане на общинска
инфраструктура, спортни обекти и съоръжения, доставка на машини
за сметосъбиране и мерки за енергийна ефективност на сгради –
общинска собственост.

С голяма значимост за Разград и областта е утвърденият проект за
разширение и модернизация на стадион „Лудогорец Арена” на
стойност 4 млн. лв., от които 3 млн. лв. за 2014 г. Строителноремонтните дейности предвиждат цялостна реконструкция на сектор
„Б” на стадиона и трябва да завършат през 2015 г.
Забележка: Списък на проектите по ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите” е в Приложение 1.
VІІI. Наука и образование
 По инициатива на Председателя на БАН и с активното съдействие
на Областния управител, на 15.04.2014 г. е учреден Регионален
академичен център – Разград. Председателят на БАН акад. Стефан
Воденичаров, областният управител на Разград Стоян Ненчев,
ректорът на Русенския университет проф. д-р Христо Белоев,
кметове на общини, представители на институти от БАН, на
териториални звена на изпълнителната власт, неправителствения
сектор и бизнеса подписаха споразумение за сътрудничество.
Кметовете на общините Разград, Исперих, Кубрат и Завет
подписаха меморандуми за сътрудничество с БАН.

Ролята на Регионалния
академичен център ще
бъде да осъществява поблизък
контакт
и
сътрудничество
между
институтите на БАН и
органите на местното
самоуправление, териториалните звена на централната изпълнителна
власт и най-вече с бизнеса от областта. Целта е да се обединят
усилията на всички заинтересовани страни при внедряване на
научно-технически постижения и иновации в различни
икономически дейности и ускоряване на икономическото развитие
на областта.
Първо
мероприятие
на
новоучредения Регионалния
академичен
център
е
организирането
на
документална изложба под
надслов „Академик Михаил
Арнаудов – живот, посветен
на България и науката” през
месец юни 2014 г. в Художествена галерия „Проф.
Илия Петров” – Разград.
 Областният управител включи свой представител в създадения
Обществено-консултативен съвет към Регионалния инспекторат
по образование за обсъждане на проблеми в сферата на
образованието в междуинституционален формат и с участието и
на неправителствения сектор.
IХ. Заетост
Важен приоритет в социалната политика на правителството,
респективно на Областния управител, е увеличаване на заетостта и
намаляване на безработицата.
Доброто взаимодействие между Областния управител и Дирекциите
„Бюро по труда” в Разград, Исперих и Кубрат се измерва с реални
резултати.

Основните мерки за намаляване на безработицата са насочени
към заемане на свободни работни места на пазара на труда и
устройване на регистрираните безработни лица. Заетостта по
мерките и програмите за заетост е важен фактор за намаляване
на безработицата, макар с временен характер.
 Мерките за заетост на младежите до 29 години са от съществено
значение за задържането им в населените места. Започналите
работа младежи в цялата област са 1 029 броя. В резултат на
устройването на работа на регистрирани безработни лица за
едногодишния период на управление, безработицата е запазила
нивото си. Младежката безработица е намаляла с 2.1 пункта
спрямо предходния период. На разкритите свободни работни
места от бизнеса в област Разград са устроени на работа общо
2 848 лица в трудоспособна възраст, включително младежите.
 По програми и мерки за заетост са устроени 1 740 лица, което е
един добър и положителен резултат, осигуряващ макар и ниски
доходи на населението, но е стъпка за решаване на проблема с
бедността в областта. Националната програма „Асистенти на
хора с увреждания” е важна за хората с увреждания. При
изпълнението й в област Разград са наети 135 лица за оказване
на помощ и решаване проблемите на тези хора.
X. Здравеопазване.
 Областният управител оказа съдействие за доставка на
стерилизационно оборудване за МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр.
Разград на стойност 384 600 лв.
 Подкрепо е искането на Център за спешна медицинска помощ
(ЦСМП) – Разград за осигуряване на транспортни средства за
обезпечаване на основни дейности – транспорт на кръв и кръвни
продукти, на недоносени деца, за отзоваване при повикване при
липса на свободен специализиран автомобил и др.
ХI. Социална политика
 През 2011 г в Областна администрация е разработена и
утвърдена Областна стратегия за развитие на социалните услуги
за периода 2011 – 2015 г., която е в процес на изпълнение през
годините.

Със заповед на Областния управител е определен оперативен
екип за изготвяне междинен преглед на Стратегията;
 Създаден е Областен координационен механизъм по
деинституционализация. Проведено е обучение на членовете
му. Периодично се провеждат заседания на новосъздадената
структура.
 По своя инициатива областният управител Стоян Ненчев
гостува на Дневен център за хора с увреждания. Той се запозна
на място с основните дейности, които се реализират на
територията на социалното заведение. Разговаря с потребители
на услугата и придоби реална представа от необходимостта от
подобен род социални услуги в полза на хората с увреждания.
ХІI. Култура
 Изготвен е културен календар на област Разград за 2014 г., с

цел осигуряване на финансиране на включените в него събития
от Министерството на културата.
 Създадена е организация за номиниране и оценяване на
кандидатури от област Разград за попълване на Национална
система „Живи човешки съкровища – България” за 2014 г.
Комисия с председател – гл. ас. д-р Милена Любенова от
Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей
към Българската академия на науките (БАН) определи като
номинация на област Разград обичая „Хъдрелез - алиански
карнавални игри от село Бисерци”.

Обичаят е високо оценен от Министерството на културата и
стана втория обичай от Лудогорието, вписан в Националната
представителна листа на нематериалното културно наследство
„Живи човешки съкровища – България”. През месец юли 2014 г.
министърът на културата Петър Стоянович връчи грамотите на
нови пет елемента от тази система като отличието за състава от
с. Бисерци получи секретарят на читалището в селото.
 Областният
управител
посети с. Бисерци и лично
поздрави състава като им
пожела да продължават да
съхраняват в годините
традициите
и
да
ги
предават на поколенията.
Поднесе цветя на паметната
плоча в селото, с което
засвидетелства
своята
почит и уважение към
загиналите във войните.
XІІI. Туризъм

 През месец февруари
2014 г. областният
управител
Стоян
Ненчев
подкрепи
присъствието
на
Общинска
администрация Разград с
атрактивен
самостоятелен
щанд,
оформен като римска
шатра в Международната
туристическа
борса „Ваканция и
СПА Експо 2014 г.”

Забележка: Списък на проекти, обекти и дейности, финансирани с активното съдействие на Областния управител е в
Приложение 2.

ХІV. Проекти на Областната администрация
1. Изпълнени проекти
 През отчетния период продължи
изпълнението на Проект „Мисия
„Благоденствие”, финансиран по
Оперативна програма „Административен капацитет” с бенефициент Областна администрация
Разград на стойност 164 600,58
лв.
Постигнати резултати:
- създаден капацитет на администрациите на територията на
област Разград за разработване
на Областната стратегия за
развитие и на общинските
планове за развитие;
- разработен актуален социално-икономически анализ на
област Разград;
- приет нов модел на планиране с участието на всички
заинтересовани страни, формирани нови политики и
постиганата съгласуваност между регионалната политика и
местните интереси.
 В началото на 2013
г. започна и в края
на м. септември приключи проект “Европейски уроци”, финансиран по Оперативна
програма
„Административен
капацитет” с бенефициент Областна
Администрация Разград на стойност 189
173,19 лв.

 Постигнати резултати:
- изготвена е Стратегия за развитие на човешките ресурси в
Областна администрация Разград;
- осъществено обучение и обмен на добри практики на 15
души от Областна администрация Разград в държавни и
общински администрации в гр. Анкона, регион Марке, Италия
и в гр. Ла Рошел, департамент Шарант-Маритим, Франция.
Проекти в процес на изпълнение
През 2013 г. стартира
проект за сътрудничество в икономическата
сфера
между
област Разград и окръг
Гюргево с Водещ партньор Областна администрация
Разград
и
финансиран по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния – България 2007 –
2013 г.
 Проектът се изпълнява в партньорство с Търговска,
индустриална и земеделска камара – Гюргево и Регионална
търговско-промишлена и земеделска камара – Разград /РТПЗК/.
Договорът е на обща стойност 267 743,00 евро. Очаквани
резултати: разработени Анализ на настоящия икономически
климат и бизнес контакти в област Разград и окръг Гюргево,
Анализ на актуалната законова рамка и административни
изисквания за бизнес дейности в България и Румъния, Обща
маркетингова стратегия и Обща икономическа стратегия на
област Разград и окръг Гюргево; създадени местни
информационни
офиси
за
трансгранично
бизнессътрудничество в Разград и в Гюргево; подпомогнати местни
МСП за участие в годишни търговски изложения в Разград и в
Гюргево със съпътстващи ги бизнесфоруми.

Със средства от проекта 25 фирми от окръг Гюргево участваха в
четиринадесетото издание на Панаира на киселото мляко и
Фестивала на народните традиции и художествени занаяти в гр.
Разград от 23 до 25 юли 2014 г.

По този начин правителството осигурява превантивна защита
на хората. Такъв тип мерки за противодействие на битовата
престъпност в населените места, в които няма полицейско
присъствие, се предприемат за първи път.
 Проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски
стажове
в
държавната
администрация – 2014 г.”.
След успешно преминат
тест и интервю 3 студенти
придобиха
едномесечен
стаж в Областна администрация Разград.
ХV. Сигнали и жалби на граждани

 Проект „Студентски практики”, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”.
Постигнати резултати: 5
студента
с
придобит
практически опит от 240
часа в реална работна среда
в Областна администрация
Разград.
Проектът е израз на ангажираността от страна на
Областната администрация
към студентите и тяхната
реализация за ограничаване
процеса на напускане на
младите хора от областта.
 Национална програма „Сигурност” е нова програма, с която се
цели да се осигури защита на населението, дори и в наймалките населени места. По нея са наети 154 безработни за
опазване на обществения ред,

През отчетния период на управление на Областния управител в
Областна администрация Разград са постъпили 64 сигнали и жалби
на граждани. По всички от тях е взето отношение и е отговорено
компетентно на гражданите, в съответствие с действащото
законодателство. Някои от жалбите и сигналите са препратени по
компетентност до съответните институции за решаване на
поставените проблеми с искане за информиране на Областния
управител по тях.
Особено важно значение има активната намеса на Областния
управител за преодоляване на проблема със спрените пенсии на 291
пенсионери - инвалиди.
Над 250 граждани от областта са потърсили съдействието на
Областния управител, както в приемните му дни, така и извън тях.
Сред най-често поставените въпроси от гражданите са за съдействие
при намиране на работа, проблеми, свързани с незаконно
строителство, имуществени и трудовоправни спорове, социални
проблеми и др.
ХVІ. Международно сътрудничество
 През отчетния период продължи и се засили участието на
експерти от Областната администрация в инициативите за

трансгранично сътрудничество между България и Румъния в
Асоциация “Еврорегион Данубиус”, заедно с Областна
администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево, Румъния.
 През месец август
2013 г. Областният
управител на Област
Разград посети Орловска област. На
среща с Губернатора е
подписан План за
действие за прилагане
на Протокол за
намерения за социално-икономическо, научно-техническо и
културно сътрудничество между Орловска област и Област
Разград;
 Областният управител направи работно посещение в община
Одунпазаръ, област Ескишехир, Република Турция. При
проведените работни срещи с Кмета на община Ескишехир и
Областния управител на област Ескишехир, бе изразена
готовност за финансиране ремонт на обществена сграда в гр.
Разград, определена от община Разград. Заявено беше желание
за инвестиране в конкретни производствени дейности на
територията на област Разград.
 По покана на Областния управител, в област Разград беше на
посещение делегация от община Ливни, Орловска област,
Руска федерация, включваща кмета на община Ливни – Леонид
Фаустов и заместник-кмета по социалните дейности Виталий
Середа.
 По покана на Търговската и индустриална камара в Одрин,
Областният управител участва в среща на тема „Одрин столица на културата и търговията”. Той представи политиката
на правителството на Република България за прилагане на
пакет от мерки за намаляване на административната тежест към
чуждестранните инвеститори.

 През месец юни 2014 г. по
покана на Префекта на
окръг Илфов, делегация от
Област Разград, водена от
Стоян Ненчев, посети гр.
Букурещ с цел разширяване
на
сътрудничеството на
област Разград с други
румънски региони, след
установените близки контакти с окръг Гюргево. Обсъдени бяха
идеи за участие със съвместни проекти по програми на
Европейския съюз и възможността за популяризиране на област
Разград като туристическа дестинация в румънската столица за
посещения на АР “Абритус” и ИАР “Сборяново”.
 Областният управител и Кметът на община Разград посрещнаха
делегация от град Орел, Руската федерация, по случай Деня на
град Разград – 28 януари;
 През месец февруари, 2014 г. Областният управител прие и
проведе среща с посланика на Република Турция Сюлейман
Гьокче, придружен от генералния консул на Република Турция
в Бургас – Ниязи Еврен Акйол;
 През м. ноември, 2014 г. Областният управител проведе
работна среща с Фикрет Индже – председател на Българотурската камара и собственик на „Алкомет“.
 Областният управител взе участие в бизнесфорум в гр. Бурса,
Република Турция, организиран от Сдружението на
бизнесмените с балкански корен в Бурса „БАЛКАН СИАД”.
 По инициатива на Областния управител е изпратено
мотивирано становище до заместник министър-председателя
Зинаида Златанова с искане за преразглеждане на решението за
изключване на област Разград като избираема зона по
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –
България 2014 – 2020 г., подкрепено с подписи от всички
кметове на общини от област Разград, представители на
бизнеса и неправителствения сектор.

ХVIІ. Сътрудничество с неправителствения сектор и
религиозните общности
 Проведени са работни
срещи
на
Областния
управител с ръководители
на религиозните общности от област Разград.
 Областният
управител
оказа
съдействие
за
изготвяне и подаване на
проектни предложения за
реставрация на 9 църковни храма от област Разград по мярка
322 на Програмата за развитие на селските райони. Одобрените
проекти са на стойност 2,75 млн. лв.
 Проектът за реставрация на храм „Св. св. Кирил и Методий” в
гр. Кубрат, който е значимо духовно средище за населението,
получи подкрепа от Областния управител.
 Областният управител оказа съдействие пред Националния
институт за недвижимо културно наследство за преодоляване
забавяне съгласуването на технически проекти за реставрация
на църковни храмове – паметници на културата на територията
на област Разград по Програмата за развитие на селските
райони.
 През месец февруари, 2014 г. е подписан Меморандум с
Британската неправителствена организация „Надежда и домове
за децата”, клон България. Целта на меморандума е
междуинституционална подкрепа на процеса на деинституционализация и реформиране на грижата за деца до 3 години и
изграждане на Областен координационен
механизъм по
деинституционализация.
 Областният управител оказа съдействие на независимата
ромска организация „Кармен”, гр. Разград за членство в
Европейския ромски форум.

 Областният управител подкрепи СНЦ „Асоциация за местно
общностно равитие – АМОР” при кандидатстване с проектно
предложение "Активни местни общности" по Програмата за
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Целта
на проекта е създаване на механизъм за наблюдение на
стратегически документи за интеграция с участието на
представители на местни общности – Областната стратегия за
интегриране на ромите в област Разград 2012 – 2020 г.
Проектът беше одобрен за финансиране с много висока оценка
от комисията по оценка и класиране.
XVІІI. Публичност и прозрачност на управление
През отчетния период от мандата на управление съм отстоявал
принципа за прозрачност и публичност на всички мои решения и
действия.
Определям
като
много
добро
взаимодействието
с
представителите на медиите, които вярно и прецизно отразяваха
работата ми като Областен управител и благодарение на тях тя
достигаше до широката общественост. Всяка среща в различните й
форми – пресконференции, брифинги или откликвайки на всеки един
поставен въпрос, даваха „зелена светлина” на публичността и
прозрачността в моята дейност.
В заключение заявявам, че във взаимодействие с органите на
местното самоуправление, ръководителите на териториалните звена,
представителите на централната власт и народните представители,
ще работя с чувство за обществен и граждански дълг за устойчиво и
ускорено социално-икономическо развитие на Област Разград и за
подобряване условията на живот на всички жители от Лудогорието.

Приложение 1: Списък на проектите по Публична
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите” в област Разград

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование на проекта
Рехабилитация на зелени площи
с изграждане на площадки за
детски игри и кътове за отдих в
населените места в община Завет
Ремонт, включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност и
оборудване на пет детски
заведения в община Исперих
/СМР и инженеринг/
„ Устойчиво развитие на град
Кубрат, чрез „Рехабилитация
обществени зелени площи в кв.
34 и кв. 54 по плана на гр.
Кубрат и Рехабилитация детски
площадки и съоръжения към тях
в Детска градина (ДГ) - УПИ І,
кв. 50 гр. Кубрат; ДГ - УПИ ІІ,
кв. 82 гр. Кубрат; Детска ясла УПИ ІІІ, кв. 109 гр. Кубрат””
Изграждане на Център за
настаняване от семеен тип в с.
Крояч
Повишаване на енергийната
ефективност на ОУ „Кирил и
Методий”, с. Трапище
Изграждане на комбинирани
спортни площадки в с. Студенец,
с. Градина и с. Манастирци

Бенефииент

№

Обща
стойност
на
проекта
10.

Общинска
администрация
Завет

Общинска
администрация
Исперих

1 689 426

11.

12.
1 500 000
13.

Общинска
администрация
Кубрат
Общинска
администрация
Лозница
Общинска
администрация
Лозница
Общинска
администрация
Лозница

1 500 000

14.

495 000
15.
147 000

570 000

16.

Наименование на проекта
Ремонт и рехабилитация на
местен път RAZ3093/ RAZ 2116,
Островче – Сейдол/ - местност
Тюлбето
Ремонт и рехабилитация на
местен път RAZ1092/ RAZ 1088,
Лозница – Манастирци
Ремонт и рехабилитация на
местен път RAZ2083/ III-206,
Пороище – Студенец/ – Градина
- / II-49/
Реконструкция и модернизация
на стадион „Лудогорец Арена”,
гр. Разград
Изграждане на площадкова
инфраструктура на територията
на ОП „Бизнес зона „Перистър”–
част пътна, водоснабдяване и
канализация, електроснабдяване,
вертикална планировка и
газопроводна мрежа в квартали
667, 668, 669 и 671 и по улици на
квартал 668
Рехабилитация на уличната
инфраструктура в източната и
западната промишлени зони на
гр. Разград
Подобряване облика на
населените места и качеството
на живот в община Самуил чрез
рехабилитация на уличната
мрежа

Бенефииент

Обща
стойност
на
проекта

Общинска
администрация
Лозница
Общинска
администрация
Лозница

175 000

Общинска
администрация
Лозница
Общинска
администрация
Разград

270 000

3 000 000

Общинска
администрация
Разград

1 000 000

Общинска
администрация
Разград

1 300 000

Общинска
администрация
Самуил

1 358 130

190 000

№

Наименование на проекта

7.

Столова за социален патронаж в
с. Владимировци

8.

Спортен център - гр. Цар
Калоян

9.

Разширение на СОУ „Христо
Ботев”, гр. Цар Калоян

Бенефииент

Обща
стойност
на
проекта

Общинска
администрация
Саумил
141 870
Общинска
администрация
Цар Калоян
1 500 000
Общинска
администрация
Цар Калоян
1 054 322
Общо: 15 890748

Приложение 2: Проекти, обекти и дейности, финансирани с
активното съдействие на Областния управител на област Разград

№

1.

2.

3.
4.

5.

Проект, обект и дейност
Изпълнение на проекти по Публична
инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие на регионите” в област
Разград
Изпълнение на интегрирани проекти за
водните цикли на общините Исперих,
Кубрат, Лозница
Изграждане на оптична кабелна линия до с.
Самуил и населени места от община Самуил
от Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни
системи”
Средства за рехабилитация и подръжка на
републиканска пътна мрежа
Целеви средства за ремонтни дейности по
училищни сгради и обновяване на учебнотеническо оборудване и обзавеждане

№

6.

7.

Стойност на
държавните
средства /в
лева/
8.
9.
15 890 748,00
113 099
859,00

10.
11.

2 000 000,00

12.

18 951 779,00

13.

Стойност на
държавните
средства /в
лева/

Направление
Почистване на 10 км речни корита от
дървесна и храстовидна растителност,
извън урбанизираните територии на с.
Желязковец, община Самуил; с.
Балкански, община Разград и град Цар
Калоян
Изпълнение на проекти за основен ремонт,
рекноструция и рестврация на 9 църковни
храма в област Разград по Мярка 322
„Обновяване и развитие на населените
места” на Програмата за развитие на
селските райони
Проект „Мерки и инструменти в подкрепа
на трансграничното бизнес
сътрудничество между Област Разград и
Окръг Гюргево” по Програмата за
Трансгранично Сътрудничество Румъния –
България 2007 – 2013 г. с Водещ партньор
– Областна администрация Разград
Целеви средства за закупуване на 6
училищни автобуса
Целево финансово подпомагане на
читалища чрез конкурсна сесия на
Министреството на културата, съгласно
ПМС № 183/04.07.2014 г.
Целеви средства за Филхармонията в гр.
Разград
Доставка на стерилизационно оборудване
за нуждите на Централна стерилизация в
МБАЛ ”Св.Иван Рилски – Разград” АД
Реализиране на Национална програма
”Сигурност” в област Разград
Общо:

581 009,00

40 000,00

2 750 000,00

523 659,79
450 000,00

205 400,00
198 310,00

360 000,00
436 800,00
155 487 564,79

