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Областна администрация Разград

02.10.2018 | Областният управител посети две учебни заведения в Кубрат
Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен посети две учебни заведения в
Кубрат с подаръци, разгледа и материалната им база. По време на посещението си бе
придружаван от общинския координатор на ПП ГЕРБ в Кубрат Красимир Великов.
В СУ“Христо Ботев“ г-н Хюсмен подари раници, пълни с ученически пособия, на всичките 34
първокласници в учебното заведение. Предостави и 5 футболни топки, 5 баскетболни топки и 5
федербала на училищната управа. Подаръците са част от дарението, предоставено през
септември на г-н Хюсмен за разпределение от Държавната агенция за координация и
сътрудничество към Президента на Република Турция. Подаръци имаше и за децата, които се
занимават със сценични изкуства – музиканти и певци от вокалната гупа „Медени звънчета“.
От тяхно име три костюма получи петокласникът Селчук, който свири на китара. На малките
ученици в училището Областният управител пожела да са ученолюбиви и любознателни към
познанията, които им предоставят техните учители, към педагозите пък се обърна с
пожелание да постигат много успехи с възпитаниците си, да са още по-старателни и
амбициозни в подготовката на бъдещето на България. Директорът на СУ“Христо Ботев“ Росица
Христова запозна г-н Хюсмен с дейностите по реализиращия се в момента проект за саниране
на корпусите на училището. Той е на стойност 500 000 лева, финансиран е по Програмата за
развитие на селските райони. Училищната управа е взела необходимите мерки ремонтните
дейности да не пречат на учебния процес на близо 700-те ученика.
Г-н Хюсмен остана впечатлен от съвременната база на Центъра за специална образователна
подкрепа в Кубрат (бившето Помощно училище-интернат „Д-р Петър Берон“), поздрави
ръководството с директор Ремзи Халилов за добрия екип, ангажиран с обучението на децата от
най-уязвимата група – с различни заболявания. На четиримата първолаци от ЦСОП-Кубрат г-н
Хюсмен предостави ученически раници с пособия, а на общо 26 деца – от втори до седми клас –
зимни якета, също част от дарението на Държавната агенция за координация и
сътрудничество към Президента на Турция. Връчи още и спортни принадлежности на
училищната управа – 2 футболни топки, 2 баскетболни топки и 2 федербал. Общо 70 са децата,
които се обучават в ЦСОП – разказа директорът Халилов на г-н Хюсмен.
По-късно Красимир Великов ще предостави още 10 раници и спортни пособия на ученици от
селата Юпер и Бисерци.
Пълна галерия

