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Областна администрация Разград

28.02.2019 | Областният управител Гюнай Хюсмен откри изложба,
посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на
Търновската конституция.
Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри днес изложба, посветена на 140
години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.
Експозицията е под надслов „Всичко се състои в нашите сдружени сили” – думи на Апостола
на Свободата Васил Левски. „Много важни са били тези думи във времената, когато се е творял
основополагащият документ на възраждащата се българска държава. Важни са и днес, когато
България с поставена пред предизвикателствата на съвременния свят. Трябва да ги
преодоляваме заедно, да предаваме опита на поколенията, да създаваме приемственост в
опазване на принципите на българската държавност.” – каза пред посетителите на изложбата
г-н Хюсмен. Той допълни, че именно във връзка с приемствеността символично на откриването
са поканени деца от ОУ”Васил Левски”-Разград, настоящи депутати от 44-тото Народно
събрание и депутати от Седмото Велико Народно събрание, които са приели настоящата
българска Конституция. Третокласниците с блузки с лика на Апостола обясниха, че са членове
на клуб „Млади възрожденци” и участват в родолюбиви инициативи. В галерията бяха и
ученици от 7”б” клас в ОУ”Васил Левски”. И за тях, и за всички присъстващи бе интересно да
се запознаят с трима от осемте избрани от Разградски регион в Седмото Велико Народно
събрание депутати, положили подпис под действащата Конституция – Мехмед Узунов, Стоян
Димитров и Хюсеин Юмер.
На откриването присъстваха и: кметът на Разград д-р Валентин Василев, заместник
областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, главният секретар на Областна
администрация Михаил Тодоров, заместник кметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов,
окръжният прокурор Тихомир Тодоров, директорът на ОДМВР-Разград Ивайло Йовчев,
директорът на Регионалния исторически музей-Разград Галена Радославова и други.
Изложбата бе организирана от Народното събрание на Република България със
съдействието на Държавна агенция „Архиви“ и Областна администрация-Разград.
Експозицията включва 40 пана с исторически и биографични данни за народните
представители от състава на Учредителното събрание, портрети и документи за тяхната
дейност, както и моменти от работата върху Търновската конституция и развитието на
конституционния процес на фона на историческите събития, които го следват. Освен паната,
предоставени от Народното събрание, в изложбата бяха включени и експонати от Регионалния
исторически музей в Разград, свързани с депутатите от Разградски регион, участвали в
заседанието на Учредителното събрание. За дейността им разказа уредникът в Регионалния
исторически музей Нели Николова. Те са определени по различни способи: Николай Неделчев
– като председател на Разградския окръжен съд; Никола Петров – като председател на
Разградския окръжен съвет; Василий Попов – като председател на Разградския градски съвет;
депутати по избори от Разградски окръг са Николай Икономов – свещеник; Георги Попов и
Петър Куюмджиев, а назначен от Императорския руски комисар е Ахмед ефенди.
Изложбата е подредена в стъклената зала на Художествената галерия „Проф. Илия Петров“,
ще остане там до 7 март включително, като за посещението й е валиден входът за галерията с
изключение на четвъртък, когато входът е безплатен.
Пълна галерия

