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Областна администрация Разград

15.02.2019 | Областният управител поздрави кмета на Разград за старта
на проект за ремонт на детска градина
Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместниците му Нурие Црънгалова и
Евгени Драганов бяха гости на церемонията по първа копка на ремонта на детска градина
„Райна Княгиня“ в Разград.
Пред педагозите от детското заведение и останалите официални гости г-н Хюсмен поздрави
кмета на Община Разград д-р Валентин Василев и екипа му за реализация на проекта. „Не
става въпрос за много пари, а за бъдещето на децата. Това е приоритет на правителството на
Бойко Борисов – децата и образованието. Ако нямаме умен народ, няма да имаме
просперираща икономика.“ – заяви още г-н Хюсмен. Той призова да запомним как изглежда
сега детската градина, да сравним с това, което ще е след 150 дни, какъвто е срокът за
реализацията на проекта, и да оценим разликата. „От 35 години тук нищо не е правено, след
ремонта условията ще се подобрят многократно“ – заяви кметът д-р Валентин Василев.
Областният управител Гюнай Хюсмен и кметът д-р Валентин Василев заедно направиха
първата копка на обекта, а заместник-кметът Галина Георгиева и директорът на ДГ“Райна
Княгиня“ Ивалина Русинова плиснаха менче с вода, за върви работата като по вода.
На първата копка присъстваха и: председателят на Общински съвет-Разград Надежда
Радославова, началникът на РУО-Разград Ангел Петков, заместник-кметът Ердинч Хасанов.
Ремонтните работи по ДГ“Райна Княгиня“ са част от проекта „Ремонт, обновяване на
материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните
институции на територията на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата мустойност е 9 897 137,19 лв. и е
насочен към модернизиране на образователната инфраструктура и подобряване качеството на
образованието в община Разград чрез извършване на обновяване и реконструкция, реализация
на мерки за подобряване на енергийната ефективност и рехабилитация на дворните
пространства на 11 обекта на образователната инфраструктура в град Разград и изграждането
на нов физкултурен салон.
Ремонтните дейности в ДГ“Райна Княгиня“ се изпълняват от ДЗЗД Тракия инженерни
системи–Димитровград, а контролът относно изпълнението на строежа в съответствие с
одобрените инвестиционни проекти и приложимите нормативни актове - от „В.Л.М.-Енерджи“
ЕООД-Разград.
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